
 

 

                                                                                        

 

  شركة الثقة لحلول الطاقةوخبرات  مشاريع نبذة مختارة  من 

 الموقع
حجم المشروع 

 كيلوواط
 مالحظات

 اشراف /منفذ 1100 مستودعات العقاد*

 اشراف /منفذ  400 المستشفى التخصصي*

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   350 مصنع القوافل لألسمدة

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   100 مصنع العالمية لألسمدة

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  100 كازا ماركا

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   77 دابوق-سامي حمودة  السيد فيال

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   55 فيال السيد محمود الدميسي



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   40 طبربور -مسجد عباد الرحمن 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   36.5 طبربور-مسجد حذيفة بن اليمان 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   35 عجلون -مدرسة عبين 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   30 البتراء -مدرسة عاتكة بنت عبد المطلب 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   25 القويسمة -مسجد المرحوم راشد المنصور 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  24 مسجد  العاشوري

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  22.14 الرحمن ابو كشكمزرعة السيد عبد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  22 نادي شباب الحسين

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   22 مسجد المجاهدين

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   22 الجبيهة-اللوزيينمسجد 



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  21.32 القويسمة -مسجد التقوى 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  21.12 الفيومي ياسرمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  21.12 عودة ابو عليمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  20.5 االخالء مدرسة

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  20.25 شركة واحة التقنية للصناعات الخشبية

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   20 أبو نصير –مسجد هشام 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   20 إربد -مسجد مكة المكرمة 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   20 مسجد عثمان بن عفان

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   20 فيال السيد محمد األصبحي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   20 السيد فيصل الفقهاءفيال 



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  20 السيد انس الفقهاء 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   18 إربد -مسجد أجنادين 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  17.58 2 احمد وليدمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  16.6 ديمة لالحذية

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  16.4 مجمع محمد رجا العبوشي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  16.4 العبوشي محمد اسامةمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  16.4 الخالدي زكي ابراهيممنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   15 فيال السيد أسعد بدران

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  14.4 السيد حسام الزبن

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  13.12 التنقوى مسجد



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  12.9 مسجد خالد بن الوليد

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   12.5 فيال السيد أحمد منصور

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  12.5 غوشة السيد محمد

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  12.5 السيد ماهر اندلسية

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  12.5 السيد فيصل اندلسية

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  12.5 السيد اسامة الشاهد  

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  12.3 منزل السيد محمد ابراهيم

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  12.3 منزل السيد وليد أحمد

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  12.3 عواد ابو صالح خالدمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  12 خليل براهيممنزل السيد ا



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   11 عين الباشا –مسجد سلمان الفارسي 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   11 لواء الكورة –مسجد الرحمة 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   11 الرصيفة -مسجد أحد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  11 غازي خلودمنزل السيدة 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  10.25 منزل السيد نبيل فرارجة

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  10.25 السيد نبيل الفرارجة منزل

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   10 مسجد عمار بن ياسر

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   10 فيال السيد أسامة الرحاحلة

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  10 السيد مساعد الرويلي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  9 السيد راجي العمرو



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  8.6 مزرعة السيد ماجد ابو جمعة

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   8 فيال السيد يحيى العزة

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   8 فيال السيد إبراهيم الزبن

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  6.8 عدي محيسن

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   6.5 فيال السيد زياد أحمد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  6 السيد عمار السماعين

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  5.28 صبحي اهلل عبدمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 حجازين رائد منزل سعادة النائب

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 البقور محمد ناجيمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 غنيم نخلة متريمنزل السيد 



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 علي احمدمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 المشاقبة محمدمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 الكسواني طارقمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 خبايبة عوادمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 الشريف صالحمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 عزيز امينمنزل السيد 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 درويش احالممنزل السيدة 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 الرؤوف عبد جعفر

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 عزوز ابراهيم

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 باهلل معتصم



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.92 خريشا وزيرة

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد أيمن القيسي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد جالل غنيمات

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 رائد حجازينسعادة النائب منزل 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد صالح الخروبي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد علي الرفاعي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد عمر شاهين

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد عوض الزيدان

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد فواز الزيدان

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد جمال حنون



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 السيد رياض ابو صفيةمنزل 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد محمد حسان

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد عيسى راضي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد فؤاد حسين

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.9 منزل السيد محمد حماد

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.8 فيال السيدة فاطمة القرنة

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4.8 فيال السيدة عدية المجدوبي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4.8 فيال السيدة إيفا غانم

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4.8 فيال السيد وليد أبو كشك

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4.8 فيال السيد موسى العزة



 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4.8 فيال السيد محمد سمور

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4.8 فيال السيد حسام الدين فرحان

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4.8 فيال السيد جمال أبو عجمية

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.8 فيال السيد أحمد عطاهلل

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.8 السيدة هدى السراميطي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.8 السيدة دعد حسان 

 صيانة –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.8 السيد لؤي كشك

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4.8 السيد مصطفى الفواعير 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4 فيال السيد محمد العبسي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4 فيال السيد محمد الزبن



 

 

 

 

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4 فيال السيد عبد اهلل زريقات

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4 فيال السيد صالح عبد الهادي

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد   4 خالد القواس السيد فيال

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4 منزل السيد عوض فناطل الزيدان

 صيانة  –تشغيل  –تركيب  -توريد  4 الزيدان عوض فوازمنزل السيد 


