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اعادة تأهيل االعمال المعمارية والمدنية والكهروميكانيك والواجهات
وأعمــــــال الموقع العـــام. لمبنى مجمع دوائـــر وزراة المـــالية الجديد
بمساحة ٦٩٥٠٠ متر مربع متضمنا ٤ تسويات ، طابق ارضي طابق ميزانين

وتسع طوابق علوية.
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 التشطيبات الداخلية لكافة المواقع
• انشاء العقدات الخرسانية في المواقع المبينة حسب المخططات

• انشاء عقدات معدنية في المواقع المحددة حسب المخططات
• انشاء درج معدني 

• انشاء واجهات حجرية حسب التفاصيل في المخططات.
• انشاء واجهات زجاجية حسب المواقع والتفاصيل المبينة في المخططات.

• تنفيذ االعمال الكهروميكانيكية لكافة مواقع المشروع واالعمال الخارجية.
• تنفيذ اعمال االسوار الخارجية والمواقف والبوابات.

• اعمال السور الخارجي المحيط بارض المشروع.
• اعمال نظام توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية.

• اعمال التشطيبات الخارجية.

مكونات المشروع 

 المبنى الرئيسي ويشمل 
• نماتب اÂقسام المختلفة لدوائر الوزارة.

• مكاتب الوزير واالمناء العامين.
• مصلى الرجال والنساء.

• قاعات االنتظار
• غرف االجتماعات واالرشيف وغرف التدريب.

• تراسات وشرفات.
• مسرح بسعة ٢٨٣ شخصا وقاعة مؤتمرات بسعة ٨٠ شخصا.

• مكتبة بسعة ٧٠ شخصا.
• درج معدني داخلي.
• اربع طوابق تسوية.

• غرف تخزين وغرف خدمات.
• مواقف سيارات بسعة ٦٠٦ مركبات.

• شالالت مياه.
• ساحة داخلية مع احواض زراعية ونوافير مياه

• خاليا توليد الطاقة الشمسية.
 االعمال الكهربائية وتشمل 

• نظام تزويد الطاقة الكهربائية لكافة مواقع المشروع.
• نظام توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية بمساحة تتجاوز ٢٥١٦ متر مربع وقدرة ٤٠٠ كيلو واط.

.UPS ضافة الى نظامÁنظام توليد الطاقة الكهربائية االحتياطي من خالل مولدات با •
• نظام صوتيات ونظام هاتف ومقسم.

• شبكة تكنولوجيا المعلومات لكافة مواقع المبنى واالقسام.

االعـــــمــال المطلــوب
تنفيذها حسب العقد



• نظام التأريض.
• نظام مانع صواعق.

.Busbar نظام نقل التيار الكهربائي من خالل •
• نظام انارة LED لمنطقة الشالل.

• نظام انارة واجهات.
• نظام انارة خارجية.

.QMS نظام دور •
.CCTV نظام مراقبة من خالل الكاميرات •

• نظام تحكم بالولوج.
• سبع محطات محوالت بقدرة ٧ ميجا واط.

• اربع مولدات بقدرة ٩٠٠ كيلو فولت امبير.
.KVA و ١٦٠ KVA بقدرة ١٢٠ UPS محطتين •

• الطبيعي.
• دربزينات معدنية لالدراج.

• بالط جدران من السيراميك للحمامات والمطابخ.
• تشطيب االرضيات من البورسالن.

• ارضيات ردهات المصاعد من الجرانيت الطبيعي.
• اعمال عزل صوتي متخصص للمسارح والمكتبة.

• ارضيات ومنصة خشبية لغرفة المؤتمرات (قاعة التدريب)
• كاونترات مخصصة من الزجاج المعالج خراريا لذوي االحتياجات الخاصة.

• كاونترات الستقبال العمالء من الزجاج المعالج حراريا.
• أبواب مقاومة للحريق حسب المواقع المبينة في المخططات.

.HPL قواطع داخلية للحمامات من الواح •
• قواطع داخلية للمكاتب من الزجاج المعالج حراريا.

• اسطح من اللوفر (المنيوم).
• خاليا توليد الطاقة الشمسية.

.BMU نظام صيانة الواجهات للمباني •



 

االعمال الخارجية

تتكون االعمال الخارجية في المشروع مما يلي
• سياج معدني للسور الخارجي.

• اسوار خارجية خرسانية ملبسة بالبازلت.
•  مواقف سيارات خارجية بسعة ٢٣ مركبة.

•  ممرات للمشاة من البازلت.
•  بالط ارضيات الساحات الخارجية من الحجر الجيري.
•  خمسة احواض مائية خارجية من ضمنها النوافير.

•  سبعة بوابات معدنية سحاب.
•  سبعة أبواب مشاه معدنية.

• خمسة بوابات معدنية (درف)
• اربع مقصات لضبط حركة المركبات الداخلية.

•  غرف للحرس.
• احواض زراعية وممرات للمشاة.

• ساحة لعب خارجية لمنطقة الحضانة.
• مظالت خشبية خارجية لمنطقة الحضانة.

• خزان مياه اسفل منسوب اÂرضية بسعة تقريبية ١٦٠٠ متر مكعب.

االعمال الميكانيكية وتشمل

• عمال نظام الصرف الصحي والحمامات وتشمل حمامات ذوي االحتياجات الخاصة.
• نظام تكييف للمبنى كامال

• نظام إطفاء حريق للمبنى كامال باستخدام المرشات باÁضافة الى نظام اÁطفاء باستخدام الغاز النظيف.
• نظام تزويد المبنى بالهواء.



 

تتكون االعمال الخارجية في المشروع مما يلي

 اعمال تشطيبات الواجهات الخارجية:
• واجهات زجاجية من الزجاج المزدوج باطار المنيوم.

• واجهات زجاجية باستخدام سبايدر وتحميل بالكوابل.
• شبابيك رجاجية من اطار االلمنيوم والزجاج المزدوج.

• واجهات حجرية.
• واجهات بازلتية.

• توريد وتركيب وتشغيل ستة مصاعد ركاب باÁضافة
    الى ادراج متحركة عدد ٢.

اعمال االسقف الثانوية وتشمل:
• اسقف من الجبسم بورد المقاوم للحريق والرطوبة.

• اسقف من البالطات المقاومة للحريق.
• اÂبواب الداخلية خشبية مغطاة بقشرة من الفورمايكا.

• أبواب مكتب الوزير واÂمين العام مكونة من خشب
    البلوط المقاوم للحريق لمدة ساعة.

• أبواب غرف الخدمات والمناور من الحديد المدهون.
• ثالثة أبواب سحاب زجاجية مزودة بخلية ضوئية لمداخل المبنى.

• الدرج المعدني مشطب باستخدام الجرانيت الطبيعي.
• االدراج الداخلية مشطبة باستخدام الجرانيت

اعمال التشطيبات وتشمل:

اعمال تشطيبات الواجهات الخارجية:
• واجهات زجاجية من الزجاج المزدوج باطار المنيوم.

• واجهات زجاجية باستخدام سبايدر وتحميل بالكوابل.
• شبابيك رجاجية من اطار االلمنيوم والزجاج المزدوج.

• واجهات حجرية.

• واجهــات بازلتية.
• توريد وتركيب وتشغيل ستة مصاعد ركاب باÁضافة الى ادراج متحركة عدد ٢.

• اعمال االسقف الثانوية وتشمل:
• اسقف من الجبسم بورد المقاوم للحريق والرطوبة.

• اسقف من البالطات المقاومة للحريق.
• اÂبواب الداخلية خشبية مغطاة بقشرة من الفورمايكا.

• أبواب مكتب الوزير واÂمين العام مكونة من خشب البلوط المقاوم للحريق لمدة ساعة.
• أبواب غرف الخدمات والمناور من الحديد المدهون.

• ثالثة أبواب سحاب زجاجية مزودة بخلية ضوئية لمداخل المبنى.
• الدرج المعدني مشطب باستخدام الجرانيت الطبيعي.

• االدراج الداخلية مشطبة باستخدام الجرانيت
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Project Description Arab Jordan
Investment Bank Headquarters

Number Item

Project Name Ministry of Finance Complex

Client

Tender Reference

Ministry of Public work and housing 

27905000 JD

2018/2/25

Tender Amount
Date of Order to
Procee

Consultant Baha Consulting engineering
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Project Components Description

Number Item

69,500 m2 

Nature of project

Project Location Awajan – Amman 

Buildings Area

 4500 sqr.mtr

14

Plot Area

Number of �oors

Execution of interior �nishes works, Elevations, External 
works and Electromechanical works for Ministry of �nance
Complex new building with total area of 69,500 m2, Consists 
of 4 basements, ground �oor, mezzanine �oor and 9 �oors 
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Scope of works 

Project components

• Interiors �nishes for all areas 
• Construction of concrete Slabs at required designated locations
• Construction of  Steel slabs  at required designated locations
• Construction of interior  steel structure stair 
• Stone Elevations Works
• Curtain walls works 
• Electromechanical works for whole project areas including 
    external area
• Fences, parking spaces and Gates 
• Boundary wall
• Solar System work 
• External  area  work

Main Building includes :
• Departments o�ces for ministry 
• Ministers o�ces and secretaries  
• Prayer areas for men and women 
• Waiting halls 
• Meeting Rooms , archives rooms  and Training rooms 
• Terraces
• Two theaters ( �rst one with a capacity of 283 seats and 
   the second  with a capacity of 80 seats )
• Library (double-volume) with a capacity of 70 seats  
• Interior Steel structure stairs  
• 4(four) Basements areas 
• Storage areas and services rooms 
• Car parking areas with total capacity of 606 cars 
• Sloped water Falls
• Internal court contains planters and 5 Stone 
    rectangular water Features
• Photo voltaic cells



 Electrical Works includes
• Power supply network for all project areas
• Solar system spread over an  area of 2516 m2   with a capacity of  400 kW
• Emergency power supply system using backup generators and UPS system 
• Audio system and IP telephony system 
• Data network system for entire building and departments 
• Earthling system 
• Lighting protection system 
• Busbar  system 
• Led light system for water fall 
• Façade lighting 
• External lighting 
• Queuing system 
• CCTV System(Security system)
• Access door control system 
• Seven (7) Transformer stations with capacity of 10 mega watt
• Four (4) Generators with capacity of 900  kilo volt ampere 
• Two (2 )UPS system with 120 kVA and 160 kVA
 Mechanical works includes 
• Plumbing works including handicapped toilets 
• HVAC system for entire building 
• Fire�ghting systems using sprinklers system and clean agent �re 
suppression system (FM200)
• Fresh air supply system
• Irrigation system 
• Car park ventilation by jet fans 
• Stair case pressurization system 
• BMS 
• Boiler rooms 
• Rain water piping system & rain water collection tank for irrigation purposes 
• Mechanical works for water falls and water features  



 

• External elevations consists of :
   Curtain wall system with double glazed vision panels 
   Cable truss façade system –single layer glass 
   Aluminum framed double glazed curtain wall system 
   Limestone cladding system 
   Basalt cladding system 
• Installing and operating 6 elevators and 2 escalator servicing the building 
Ceiling �nishes consist of :
   Fire resistance,  moisture resistance Gypsum board  for wet Areas
   Suspended mineral �ber board acoustical tile �re resistant
• Internal doors consists of  laminated timbered  doors leaf
• Minister’s o�ce and  secretaries o�ces consists of Oak wood veneer one hour �re rated doors
• Steel doors for plant rooms and shafts  access doors 
• Three (3) Photo cell doors for the main entrances 
• Granite tile for Internal Steel structure stairs 
• Granite tile for Internal stairs 
• Stair balustrade & handrails 
• Ceramic tile for walls (wet areas)
• Porcelain tile for �oor 
• Granite tile for  Lifts elevations 
• Sound insulation for theaters and library 
   o.Wood stage and �ooring for training hall 
• Handicapped tempered glass counters 
• Tempered glass counters 
• Fire rated doors installed at required designated locations 
• Toilets partitions are from HPL – high pressure laminate panels 
• Demountable partitions  for o�ces made form tempered glass 
• Steel louver shade (Aluminum sun screen)-Top of roof
• Photo voltaic cells 
• Façade cleaning system ( BMU )

Finishes Works  includes :



 

 External works consists of the following :
• External boundary  fence  made of Steel
• External boundary wall  made of basalt stone
• Parking space area with a capacity of 23 cars
• Basalt footpath paving.
• Limestone paving for Internal court
• Five (5)Stone rectangular water Features in internal court
• Seven (7) sliding steel gate doors
• Seven  (7) Single leaf steel  gate doors
• Five (5)  Double leave steel gate doors
• Four(4) automatic operated Boom Gates with aluminum folding arm
• Guard rooms
• Planters &sidewalks
• External playground area for kindergarten
• Wooden pergola  shade  structure for the kindergarten playground Area
• Underground water tank with capacity of 1600 m3   meters approximately




