
شركة البناؤون الدقيقون

شركة تطوير عقاري 



شركة البناؤون الدقيقون لالسكان

:نبذة عن الشركة

تأسست شركة البناؤون الدقيقون على يد رجل االعمال المهندس 
.  دابوق/ماجد الدويكات بموقعها الحالي في العاصمة عمان

ر تعمل شركة البناؤون الدقيقون في مجال االنشاءات عن طريق تطوي
العقارات 

او تسعى الشركة سواء االداريين والمهندسين والموظفين الماليين
.الفنيين والعمال لبناء مستقبل قوي وسلمي ومزدهر



:مهمة ورؤية الشركة, هدف

ي تهدف الشركة الى تطوير وتقديم مشاريع عقارية فاخرة تتعدى توقعات السوق المحل
ث قربه وتعكس تصاميمها العصرية التي تعتمد اساسا على االطاللة الخالبة والموقع من حي

ة للخدمات والمرافق الحيوية حيث تعمل الشركة على توظيف الخبرات االبداعية والواسع
.لروح فريق عملها

ي مجال نحن نسعى دائما الى ارضاء العمالء بتقديم خدمات عالية الجودة باسعار تنافسية ف
قة على عن طريق سعينا لتقديم النمو المستدام لتكون الشركة االكثر ث, االنشاء والتعمير

.المستويات العالمية



:القيم

ة التي تميز قيمنا مبنية على المصداقية والتطوير من خالل التفرد في جميع االعمال االنشائي
.هويتنا



:مشاريُعنا

 تضم شركة البناؤون الدقيقون
مجموعة من المشاريع الناجحة 

(قائمة, سابقة)



:المشاريع الُمسلمة

:مزرعة الغور*

. دونم4متر مربع ُمقامة على ارض بمساحة 300مزرعة بمساحة 

1/6/2016:بداية المشروع

30/4/2017:نهاية المشروع

منتهي: حالة المشروع



:المشاريع الُمسلمة

:مشروع عمارة مرج الحمام*

180شقق مساحة كل شقة9يتكون المشروع من 
الظهيرمتر مربع باعلى قمم 

2/1/2017:بداية المشروع

30/10/2017:نهاية المشروع

منتهي: حالة المشروع

%100:نسبة المبيعات



:المشاريع الُمسلمة

:مشاريع الظهير

ُيقام على احدى ارقى مناطق عمان مجموعة من المباني السكنية بأعلى مواصفات 
.التشطيب وافضلها

.دقائق عن طريق المطار3يبعد المشروع 



:المشاريع الُمسلمة

:1الظهير *

مربعمتر 190شقق مساحة كل شقة 9يتكون المشروع من 

.في ارقى واعلى قمم الظهير

1/11/2017:بداية المشروع

30/9/2018:نهاية المشروع

منتهي:حالة المشروع

%100:نسبة المبيعات



:المشاريع الُمسلمة

:2الظهير *

192شقة مساحة كل شقة 11يتكون المشروع من 

.في ارقى واعلى قمم الظهيرمتر مربع 

1/11/2017:بداية المشروع

30/9/2018:نهاية المشروع

منتهي:حالة المشروع

%100:نسبة المبيعات



:المشاريع الُمسلمة

:3الظهير *

كلشقق مشاحة 9يتكون المشروع من 

في ارقى واعلى متر مربع190شقة 

.الظهيرقمم 

1/10/2018:بداية المشروع

1/9/2019:نهاية المشروع

منتهي: حالة المشروع

%30:نسبة المبيعات



:المشاريع القائمة

:مشروع فلل جنى*

.الخالبةاحدى اجمل الفلل المستقلة  في قلب طبيعة العاصمة عمان بأجمل االطالالت تُقام 

:  المشروع عبارة عن اربع مراحل -

.  مستقلةفلل 10تضم االولى المرحلة 

.  فلل مستقلة3تضم المرحلة الثانية 

.فلل مستقلة3تضم لمرحلة الثالثة ا

.فيال مستقلة15تضم المرحلة الرابعة 



:المرحلة االولى

:مقسمة الىمربعمتر 500متر مربع تُقام على ارض بمساحة 500كل فيال مساحة 

حمام ضيوف , المطبخ ,تتضمن المعيشة ( متر مربع180)ارضي بمساحة طابق 
.والصالونات  بمساحة مفتوحة دون اعمدة داخلية 

تتضمن اربع غرف نوم ( متر مربع220)اول طابق -

.2معيشة مع شرفة عدد ماستر ويتوسطهم 

متر مربع تتضمن 100التسوية بمساحة طابق -

باالضافةخادمة مع حمام وغرفة كراج لسيارتين 

.لغرفة خدمات 

متر (8*3)سباحة بابعاد بركة -

.الى ترسات على كامل مساحة الفيال باالضافة 



:المرحلة االولى

1/1/2019:بداية المشروع

30/6/2020:نهاية المشروع

%95: االنجازنسبة 

%99: نسبة المبيعات

منتهي: حالة المشروع

فيال1: المتبقي



:المرحلة الثانية

.تضم هذه المرحلة فلل بمساحات اكبر ومواصفات خاصة

قيمت على دونم كامل بمساحة 
ُ
متر مربع 650احداها أ

متر مربع على ارض 600واألخرتين بمساحة 

.متر مربع500مساحتها 

1/6/2019:المشروعبداية 

30/10/2020:المشروعنهاية 

%60:االنجازنسبة 

%100: نسبة المبيعات

.قيد التنفيذ:حالة المشروع



:المرحلة الثالثة

فلل مستقلة ذات اطاللة مميزة ومدخل مستقل وقد تم االنتهاء من مراحل الحفر والبدء 3تتضمن هذه المرحلة 
.متر مربع600متر مربع على ارض 500بمراحل البناء بمساحات بناء 

1/5/2020:بداية المشروع

1/5/2021:نهاية المشروع

%10: االنجازنسبة 

%0:نسبة المبيعات

.قيد التنفيذ: حالة المشروع



:المشاريع القائمة

:5&4الظهير 

 متر مربع 180شقق مساحة كل شقة 8سكنية عبارة عن مشاريع

تتكون من صالون ضيوف مع حمام

غرفتين اوالد مع حمام,مطبخ,معيشة,

حدائق على مساحات واسعة,غرفة ماستر,

كراج مستقل لكل شقة,مخزن,

.ترسات خارجية,



:المشاريع القائمة

:5&4الظهير 

1/3/2020:بداية المشروع

30/12/2020:نهاية المشروع

%20:االنجازنسبة 

%0:نسبة المبيعات

.قيد التنفيذ: حالة المشروع



:المرحلة الرابعة

بعد االنجاز الذي حققه المشروع بالمراحل االولى ونسبة المبيعات العالية وهذا دليل على نجاح 

متر مربع لكل 500بمساحات فيال 15المرحلة الرابعة من المشروع بواقع دراسة يتم مشروعنا لذلك 
.من االرض والبناء

قيد الدراسة:بداية المشروع

قيد الدراسة:نهاية المشروع

%0: نسبة االنجاز

%10: نسبة المبيعات

.قيد الدراسة: حالة المشروع



ل قائمة المعدات والشركات التي يتم التعام
:معها في مشاريعنا

شركة الفقير الصناعية

شركة عزت مرجي

شركة المناصير

شركة قصر االمان

smart zoneشركة 

شركة صبحي ابو غلوس



:العمالء

من عمالئنا سعداء بالتعامل معنا% 97



:كيف نعمل

.اختيار موقع لمشاريعنا اهم ما يميزه قربه للخدمات مع اجمل المناظر الطبيعية

.حدراسة مناسيب وطوبوغرافية االرض باالضافة الى تزويدها بشوارع لخدمتها بشكل مري

دراسة افضل تصميم خارجي وداخلي للمنشأ بأفضل المعايير واحدثها

طلبات وضع خطة تنفيذ بما يتناسب مع المدة والوقت الكافيين للتسليم وبما يرضي مت
.العمالء



:جهات االتصال

0799926667-0788120621-0789999558:هاتف

info@precisebuilders.net:بريد الكتروني

دابوق-عمان:مقر المكتب الرئيس


