
الفائزون بجائزة وزارة االشغال العامة واالسكان
لتنفیذ المقاوالت

السنةاسم المشروع الفائزاسم الشركة الفائزة
ائتالف شركة الفاضل للھندسة -1

والتعھدات وعبر المتوسط للتجارة
"مجال االبنیة"

انشاء مستشفى االمیر ھاشم بن عبد هللا 
2013الثاني/العقبة

ج قموه شركة جمال وجور-2
وشركاھم/ مؤسسة ھبة الھندسیة

"محال الكھرومیكانیك"
2013فندق المیلینیوم

شركة ماھر علي جرار -3
وشركاه/المؤسسة المركزیة للمقاوالت

"مجال االبنیة"
تحدیث وتطویر مسجد الشریف الحسین بن علي 

2012للمرحلة االولى والثانیة/العقبة 

شركة ابراھیم الحناقطة واوالده-4
ذ.م.م/مؤسسة روابي الجنوب 

للمقاوالت
"مجال الطرق"

مشروع تحسین واعادة تأھیل طریق 
2011الزرقاء/االزرق

شركة زكریا صالح الطراونة -5
للمقاوالت ذ.م.م
"مجال الطرق"

اعادة تأھیل اجزاء من طریق عمان/العقبة 
2011الصحراوي/محافظة معان الرزمة الثانیة

تشركة بابل للمقاوال-6
الفئة االولى"–"مجال االبنیة 

مشروع مدرسة االمیر محمد للبنین 
ومدرسةاالمیر محمد للبنات ومركز شباب 

الزرقاء
2010

تقنیات –شركة مشربش وحداد -7
المرور

الفئتین الثانیة –مجال الكھرومیكانیك 
والثالثة

مشروع تصمیم وتورید وتركیب وتشغیل 
2010الضوئیةراتوصیانة نظام تحكم مركزي لالشا

.شركة حیمور أبناء عم وشریكھم -8
الفئة االولى"–"مجال الطرق 

شارع االردن منطقة ابو نصیر لغایة طریق 
12009جرش / عمان ج

مؤسسة احمد بدویة للمقاوالت-9
ىالفئة االول–" مجال الكھرومیكانیك 

مشروع تورید وتركیب جمیع االعمال
2009عمان–كارفور الكھرومیكانیكیة لمبنى 

مؤسسة ایمن العمارنة للمقاوالت -10
االنشائیة

الفئة –"مجال المیاه والصرف الصحي 
الرابعة "

مشروع تورید وتمدید خط میاه رئیسي قطر 
ملم من الدكتایل من بوستر دابوق الى 400

خزان خلدا
2009

مؤسسة الیعقوب للمقاوالت / -11
شركة احمد ومحمود الیعقوب

الفئة الثانیة "–"مجال الكھرومیكانیك 
2008انارة تقاطع مرج الحمام / ناعور / البحر المیت

شركة الفیروز األردنیة للمقاوالت-12
2008مبنى سكن سعادة سفیر سلطنة عمانالفئة الثالثة "–"مجال األبنیة 

شركة المھندس للمقاوالت-13
2008الوطنیةالمكتبةالفئة االولى"–"مجال االبنیة 

شركة الوجیھ للمقاوالت االنشائیة-14
2008بو طویلة بالزاأمجمع الفئة االولى"–"مجال االبنیة 

شركة محمد احمد ابو عیشة --15
واخوانھ

الفئة االولى"–"مجال االبنیة 
2007مشروع مجمع رغدان السیاحي

درة القاسم للتعھداتشركة--16
2007مشروع متحف االطفال الوطنيالولى"الفئة ا–"مجال االبنیة 

شركة ابو شریخ للطرق --17
والحفریات

الفئة االولى "–"مجال الطرق 
2007بادما-حسبان –مشروع طریق ناعور 

مؤسسة حسین عطیة لالبنیة -18
والمقاوالت

الفئة االولى"–"مجال الطرق 
2007م العمدأ–م البساتین أ-مشروع طریق ناعور



2005مشروع ازاحة طریق غور الصافيشركة ابراھیم الحناقطة واوالده-19

2004مشروع جر میاه اللجونتشركة دیران للتعھدا--20

2004مشروع بانوراما البحر المیتدیر للمقاوالت–شركة حبش --21

2003منتجع الماریوت / البحر المیتشركة الفاضل للھندسة والتعھدات--22

2002فندق الرویالالوسط للمقاوالتشركة ا--23

صالة االمیر حمزة الریاضیة / مدینة الحسین دیر للمقاوالت–شركة حبش -24
2001الریاضیة


