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دار علي هي أداة  تتبع للمشاريع اإلنشائية من خالل توفير

قاعدة بيانات غنية للمختصين عىل جميع المستويات،

تشمل نظرة عامة عىل المشروع  و مراحل المشروع

المنجزة والمناقصات  المطروحة و الشركات المشاركة

من نحن 



الملفات التعريفية بالمقاولين و اإلستشاريين و

المصنعين و الموردين المعتمدين في األردن و تشمل

بيانات و إعالنات و إصدرات و المشاريع المشاركة بها

الشركات

المشاريع الجارية المحدثة أوال بأول من دراسة الجدوى

إىل التسليم النهائي بما في ذلك  المناقصات

المطروحة في السوق األردني بشكل يومي

المشاريع



المشاريع
تتبع االالف من المشاريع الجارية المحدثة أوال بأول  من دراسة الجدوى اىل

التسليم النهائي باستخدام خيارات البحث الذكية للعثور عىل الفرصة المناسبة

والبقاء في صدارة المنافسة

بيانات المشاريع تشمل

تحليل البيانات و تصنيفها حسب

وصف المشروع

المراحل المنجزة

الشركات المشاركة: المالك والمقاول واالستشاري و الموردين... إلخ

العطاءات المطروحة

المدينة: جميع المدن في األردن 

المجال: ابنية ، البنية التحتية ، الصناعة ، الطاقة والمياه ، النفط والغاز 

القطاع: حكومي ، خاص ، جمعيات ، منظمة دولية 

المرحلة: دراسة الجدوى ،التصميم ،التنفيذ ،منجز 

الصالحية: جاري التنفيذ ، متوقف ، ملغى ، مكتمل

مشاريع مع إعالنات عطاءات فقط



الشركات

بيانات الشركات تشمل

تحليل و تصنيف البيانات حسب غايات الشركة

االستشاريون 

المطورون والمستثمرون 

الجهات الحكومية و المؤوسسات الغير ربحية 

المقاولون: أعمال الطرق والطرق والكهروميكانيكية والمياه والصرف الصحي 

المنتجات والمواد: خرسانة ، كيماوية ، ألمنيوم ، خشب ، حمام ، كهربائي ... الخ

الخدمات: مدراء المشاريع ،الحلول الخضراء ، الديكورات الداخلية...الخ

تصفح اآلالف من الملفات الشخصية المعتمدة في األردن للعثور عىل المعلومات

الصحيحة. قم بالترويج لخدمات شركتك وانشر الوظائف واإلعالنات لماليين الزوار

معلومات االتصال بالشركة

اختصاصات الشركة

المشاريع قيد التنفيذ و المشاريع المنجزة

إصدارات الشركة و تشمل الكتالوجات و المنشورات المهنية

فريق العمل

الوظائف المتاحة 

إعالنات الشركة
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القطاعات
األبنية

الطرق و الجسور

الصناعة

الطاقة و الماء

النفط و الغاز



تتبع جميع المشاريع و العطاءات المحدثة أوال بأول من

خالل الحصول عىل حساب خاص بالوصول لقاعدة

 بيانتنا

تتبع
قم بالترويج لخدمات شركتك و انشر الوظائف و  انشر

 إعالنات غير محدودة الالف الزوار

أعلن

أضف المشاريع الجارية و المشاريع المنجزة الخاصة

بشركتك و  اضف مناقصات للحصول عىل أفضل

 الصفقات بأقل األسعار من الشركات الرائدة

أضف

اإلشتراك

أولوية الظهور عىل الموقع و محركات البحث

تميز

انضم إلينا في عائلة دار علي لالستمتاع بامتيازات العضوية الحصرية مقابل 180 دينار

 اردني لفترة إجمالية 12 شهر شاملة ما يلي



 مميزات اضافية للموقع

يتوفر المحتوى باللغة العربية

 و اإلنجليزية

اللغات

تواصل معنا من خالل الدردشة

الفورية او معلومات االتصال

الخاصة بنا

الدعم الفني
أنشئ حساب و تحكم بإعدادات

الحساب الخاصة بك لالستفادة

 من خدماتنا المجانية

الحساب

للبحث من خالل اسم المشروع

او الشركة

البحث المتقدم 



تواصل معنا

لإلستفسار أو مزيد من المعلومات

King Hussein Business

Park, Amman, Jordan 

ADDRESS

+962 79 1858 464

PHONE

info@darali.net

EMAIL

WWW.DADRALI.NET

WEBSITE


