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Refigees Camp

Workers housing

من نحن
مــازن العوضــي وشــركاه (العوضــي للســقاالت واألبنيــة اجلاهــزة) شــركة
أردنيــة تأسســت عــام  1985م وتعمــل يف مجــال شــراء وبيــع املــواد االنشــائية،
أخــذت الشــركة علــى عاتقهــا منــذ إنطالقتهــا كشــركة صغيــرة إنشــاء منظومة
عمــل تعتمــد علــى تقــدمي مــواد مبواصفــات عاليــة اجلــودة ممــا يضمــن رضــا
العميــل وحتقيــق متطلباتــه .
وبالعمــل الــدؤوب واحلــرص علــى التطــور واملثابــرة قمنــا بإجنــاز العديــد
مــن املشــاريع التــي نفــذت بإحترافيــة عاليــة ممــا ســاهم يف تطــور الشــركة
ورفــع مســتويات اجلــودة فيهــا وبتوفيــق اهلل عــز وجــل أصبحــت الشــركة
مــن الشــركات الرائــدة علــى مســتوى اململكــة االردنيــة الهاشــمية يف رفــد
القطاعــات االنشــائية والصناعيــة واخلدميــة بالكرفانــات واألبنيــة اجلاهــزة
والهناجــر واألشــغال املعدنيــة حيــث أصبحــت مســاحة الشــركة االجماليــة
تقــدر 24000م 2ممــا ســمح لنــا بتقــدمي خدمــات أكبــر وبنــاء جســور الثقــة
والعالقــات طويلــة األمــد مــع عمالئنــا باإلضافــة إلــى توســعة قاعــدة عمالئنــا
والتوجــه بالعمــل إلــى الــدول املجــاورة .

WHO WE ARE

Mazen Al Awadi & Partners (Al Awadi Scaffolding & Prefabricated
Buildings) is a Jordanian company established in 1985 and
works in the filed of buying and selling construction materials.
Since the establishment, the small –sized company has
undertaken to provide its customers with high quality materials.
Through hard work and in order to show our interest in
development and progress, we have implemented many
projects at high speed. The speedy implementation contributed
to the development of the company and raised the quality of its
products.
Thanks to God, our company has become one of the leading
companies in the Hashemite Kingdom of Jordan in supplying
the construction, industrial and service sectors with caravans,
prefabricated buildings, hangars and metal works. The total
area of the company has reached 24000 m2, allowing us to
provide more services and establish long term relationships with
our customers. Therefore, this helped us to expand our customer
base and to start new projects in the neighboring countries.
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رؤيتنا

أن نحتل مكانا رائدا ومتقدما وأن نكون
من الشركات األولى يف اململكة وعلى
مدى العشر سنوات القادمة عن طريق
تقدمي خدمات ال مثيل لها يف قطاع
التجارة والصناعة والعمليات التي يعول
عليها عمالئنا ويفخرون بها.

Steel Structures Factory

أهدافنا

االستمرار بدعم العميل االردني بكل مايلزمه.
ادخال منتجات جديدة يف السوق احمللي
الستخدامها يف تصنيع الكرفانات والبريفاب
واملنشئات املعدنية .

فتح اسواق جديدة بالدول املجارة ودول اخلليج
العربي.
ادخال منتجات جديدة ملعارضنا.
القيام بحملة اعالمية شاملة لكل منتجات
الشركة من خالل املشاركة باملعارض التي
تنظم سنوياً وعمل البروشورات والكتالوجات
وزيارة العميلني يف مواقعهم ومشاريعهم.
احلصول على شهادة االيزو العاملية حيث خطت
الشركة مراحل كثيرة يف تطبيق النظام.
EPS Sandwich Panel Line
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OUR VISION
To be a leading and advanced place
and to be one of the first companies in
the Kingdom and over the next ten years
by providing unparalleled services in
the sector of trade and industry and
clients, which our customers rely on
and are proud of.

EPS Sandwich Panel

OUR GOALS
Continuing to support the Jordanian
customer.
Introducing new products in the local
market for use in the manufacture,
Prefabricated Buildings Caravans &
Steel Structures .
Opening new markets in the neighboring
countries and the Gulf States.
Introducing new products to our
exhibitions.
Conducting a comprehensive media
campaign for all products of the
company through participation in
exhibitions organized annually and the
work of brochures and catalogs and visit
the clients in their sites and projects.
C- Purlins
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OUR PROJECTS

مشاريعنا

Residential Houses

منازل سكنية

Floor buildings

أبنية طابقية

Farms, livestock and poultry

 مواشي ودواجن،مزارع

Industrial facilities

منشآت صناعية

Mineral tanks

خزانات معدنية

Schools
Hospitals

مدارس
مستشفيات

Metal structures

هياكل معدنية

Metal works

أشغال معدنية

Prefabricated buildings and caravans

أبنية جاهزة وكرفانات

Metal Fences

أسياج معدنية

Metal shaed

مظالت معدنية

Gas stations

محطات وقود

Solar energy

طاقة شمسية

WC units

وحدات صحية

Workers housing

سكن عمال

Country house

بيوت ريفية
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املنشآت املعدنية
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STEEL STRUCTURES
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األبنية اجلاهزة
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PREFABRICATED BUILDINGS
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األشغال املعدنية
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METAL WORKS
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كرفانات متنقلة

14

PORTABLE CARAVANS
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املخططات
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CHARTS

وحدة صحية

غرفة مع خدمات قياس 5X3م

وحدات صحية مع شورات

غرفتني مع خدمات قياس 3.7X 9م

غرف منفصلة
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أهــم مشــاريــعنا
 .1توريد أبنية جاهزة وكرفانات لعدد من املنظمات الدولية منها ( مدارس  ،مستشفيات  ،كرفانات إيواء )
(.)IMC, MC, RELIFE, UNHCR, NRC

 .2توريد أبنية جاهزة وكرفانات لشركة مناجم الفوسفات .
 .3بناء املستشفى األردني اإليطالي كرفانات مخيم الزعتري
(.)Italian Agency Development Cooperation

 .4توريد أبنية جاهزة وكرفانات للديوان امللكي العامر.
 .5مباني جاهزة ومستودعات حكومية (أمانة عمان الكبرى ،بلديات).
 .6مباني البث التلفزيوني لكأس العالم للسيدات حتت سن  17سنة .
 .7مباني بريفاب ملؤسسة املتعاقدين العسكريني واحملاربني القدامى .
 .8مباني وكرفانات للقوات املسلحة االردنية .
 .9أبنية جاهزة وكرفانات الدفاع املدني واألمن العام .
 .10توريد كرفانات لقطاع غزة  -فلسطني .
 .11بناء املستشفى امليداني األردني  -دارفور السودان .
 .12بناء توسعة املستشفى امليداني األردني يف قطاع غزة  -فلسطني .
 .13املخيم اإلماراتي األردني (مرجيب الفهود) .
 .١٤معسكرات خدمة العلم .
 .١٥توريد كرفانات إلى العراق وسوريا واململكة العربية السعودية.
 .١٦توريد كرفانات إلى مخيم الزعتري لالجئني.
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OUR MOST IMPORTANT PROJECTS
1. Supplying prefabricated buildings & caravans to a number of international organizations
(schools, hospitals, caravans) (IMC, MC, RELIFE, UNHCR, NRC).
2. Supply of prefabricated buildings & caravans to Phosphate Mines Company.
,
3. Construction of the Jordanian-Italian hospital caravans Za tari camp
(Italian Agency Development Cooperation).
4. Supplying prefabricated buildings & caravans to the Royal Royal Court.
5. Ready Buildings & Government Warehouses (Greater Amman Municipality, Municipalities).
6. Television broadcasting buildings for the Women,s World Cup under the age of 17 years.
7. Prefab Buildings for the Association of Military & Veteran Contractors.
8. Buildings & caravans of the Jordanian armed forces.
9. Prefabricated buildings, civil defense caravans & public security.
10. Supply of caravans to the Gaza Strip.
11. Building the Jordanian field hospital in Darfur, Sudan.
12. Building the expansion of the Jordanian field hospital in the Gaza Strip.
13. The Jordanian-Emirati camp.
14. Service Camps flag.
15. Supply Caravans to Iraq & Syria & Saudi Arabia.
16. Supply Caravans to Zaatari Camp for Refugees.
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خصائص ومميزات
 -1مبنى معزول :
حراريــا  :ضــد البــرودة أو احلــرارة اخلارجيــة ،وممــا يحقــق توفيــر يصــل إلــى  %60مــن الطاقــة املســتخدمة يف حالتــي
التبريــد والتدفئــة.
صوتيا :عازلية عالية للصوت أو الضجيج داخليا وخارجيا وضمن الطوابق بفضل املواد العازلة املستخدمة.
مائيــا :ليــس هنــاك فرصــة للرشــح املائــي مــن األســطح واجلــدران ،كمــا أن القواعــد معزولــة ببنيتهــا اإلنشــائية باإلضافــة
إلــى طــاء عــازل عليهــا ،ممــا مينــع اهتــراء تســليح القواعــد.
 -2إمكانية الفك وإعادة التركيب واإلضافة اجلديدة ملعظم أجزاء املبنى :
البريفــاب كونــه أُنشــئ كقطــع منفصلــة ،يتميــز بإمكانيــة فــك بعــض األجــزاء إلزالتهــا أو إعــادة إنشــائها يف مــكان آخــر أو
إضافــة جــزء جديــد للمبنــى ،دون أي إزعــاج ملســتخدمي املبنــى.
 -3إمكانية وقابلية أعلى يف تنفيذ مختلف التصاميم الهندسية :
باإلمــكان إنتــاج كافــة عناصــر التصاميــم املعماريــة وتوفيــر حلــول ناجحــة لتنفيــذ األســطح بــكل أشــكالها وديكــورات
النوافــذ ،املداخــل ،الشــرفات.
 -4املتانة :
تصميم إنشائي هندسي متكامل وفق املعايير العاملية ،ال يتأثر بالعوامل اخلارجية كأشعة الشمس واملطر ومقاوم للزالزل.
 -5سرعة التنفيذ واإلنشاء :
إن سرعتنا تتجاوز املألوف ،مع مراعاة شروطنا اخلاصة باجلودة ودون أي إهمال للقوانني األنظمة.
 -6رحابة املكان :
زيــادة باملســاحة الداخليــة للمبنــى ،كــون اجلــدران ال حتتــاج إلــى تشــطيبات ،مضافــا إليهــا دقــة متناهيــة يف التصاميــم
املعماريــة لالســتفادة املثلــى مــن كل املســاحة الداخليــة.
 -7اجلودة :
باخلبــرات العمليــة واملتراكمــة عبــر ســنني طــوال ،وأنظمــة توثيقيــة تكافــئ أعلــى درجــات اجلــودة العامليــة ،كانــت اجلــودة
همنــا األول ،وعليهــا بنيــت أفكارنــا اجلديــدة واملبتكــرة ونفــذت حتــت إشــراف مميــز.
 -8إمكانية حصر التكاليف :
بالعــودة إلــى اخلرائــط ودفاتــر الكميــات واملواصفــات ،ميكــن أن نصــل واملالــك إلــى تقديــر مســبق لتكلفــة املشــروع ،دون
فروقــات مقارنــة بالتكلفــة الفعليــة الحقــا.
 -9السالمة واألمان :
شــروط الســامة واألمــان العامــة تراعــي بحــرص شــديد كاللوحــات الكهربائيــة وإنــذار احلريــق ومكافحــة النيــران وإنــارة
الطــوارئ.
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FEATURES
1. Insulated building:
Thermally: against cold or external heat, and achieves saving up to 60 % of the energy used in the
cases of cooling and heating.
Sound: High sound or noise isolation internally, externally and on floors thanks to the insulation
materials used.
Water: There is no chance of water leakage of surfaces and walls, and the bases are isolated
construction structure in addition to the coating insulation, which prevents the erosion of arming
bases.
2. the possibility of decomposition and new additions to most parts of the building:
Prefab Being built as separate pieces, features the possibility of removing some parts to remove
or re-create elsewhere or add a new part of the building, without any inconvenience to users of the
building.
3. the possibility and higher ability in the implementation engineering designs:
It is possible to produce all elements of architectural designs and to provide successful solutions
for the implementation of surfaces in all its forms and the decoration of windows, entrances,
terraces, spacious spaces.
4. Durability:
Integrated engineering design according to international standards, not influenced by external
factors such as sun and rain & earthquakes resistant.
5. speed of implementation and construction:
Our speed exceeds the usual, taking into account our quality requirements and without neglecting
the laws regulations.
6. spaciousness Location:
An increase in the internal area of the building is not less than %5.2 compared to the buildings
constructed by other roads, because the walls of Prefab do not need exuberance, in addition to
the utmost precision in architectural designs to optimize the interior space.
7. Quality:
With practical experience and accumulated over many years, and documentation systems that
reward the highest international quality, quality was our first priority, and our new and innovative
ideas were built and carried out under special supervision.
8. Possibility of cost accounting:
Returning to the charts, books of quantities and specifications, we can get the owner to preestimate the cost of the project, without differences compared to the actual cost later.
9. Safety and security:
General safety and security conditions are carefully observed such as electric panels, fire alarm,
fire fighting and emergency lighting.
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ميكن لنا أن نهتم بـ ـ :
استصدار رخصة البناء ومتابعتها.
وضع التصاميم الهندسية املعمارية واإلنشائية.
برنامج عمل زمني موافق عليه من كل األطراف.
النصح الهندسي والفني للمالك قبل املباشرة،
كي تكون النتائج على أفضل وجه ممكن
وباستعمال احلاسوب مبا يخص األلوان
والديكورات.
استصدار دفاتر كميات ومواصفات خاصة.
حتضير األرض بأدق األجهزة اآلليات املختصة.
توريد كافة مستلزمات البناء والتشطيب بحيث
تراعي رغبة املالك.
توفير اخليارات املتعددة للدهانات والسيراميك
والنوافذ وأبواب املطابخ ،حتى املفروشات،
باستخدام برامج احلاسوب بحيث يكون لدى
املالك فرصة تخيل أقرب للواقع ملا سيكون
البناء يف املستقبل ،موفرين على املالك عناء
البحث عن املواد وشرائها ونقلها وتخزينها.
تنفيذ كافة أعمال التشطيب وتركيباتها
(سيراميك األرضيات واجلدران  -أبواب -
نوافذ طالء  -التمديدات الكهربائية والصحية
 -التدفئة والتكييف).
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WE CAN TAKE CARE OF
Issuing and following up the building
permit.
Design of architectural and construction
designs.
Timely program of work approved by all
parties.
Engineering and technical advice of the
owner before starting, so that the results
are best possible and using the computer
in terms of colors and decorations.
Issuing volumes books and special
specifications.
Preparation of the land with the
most accurate machines competent
mechanisms.
Supplying all construction and finishing
requirements

so

as

to

take

into

consideration the wishes of the owner.
Provide multiple options for paints,
ceramics, windows and kitchen doors,
even furnishings, using software so
that the owner has a chance to imagine
closer to the for materials and purchase,
transport and storage.
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العوضي لألبنية الجاهزة
AL AWADI FOR PREFABRICATED BILUDING

Amman - Jordan
Phone : +962 6 416 28 42
Fax
: +962 6 416 60 38
Mobile : +962 79 5038150
+962 79 5699583
+962 79 5649481
P.O Box : 75 Amman 11591 Jordan
Email : al-awadi@nol.com.jo
: saadet_1985@yahoo.com
www.awadico.com

