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البيان

اسم المشروع

صاحب العمل

رقم العطــــاء

تاريخ امر المباشرة

الجهة المشرفة

قيمة العطاء عند االحالة

١٣٨ – ٢٠٠٣

وزارة االشغال العامة واالسكان     المالك : وزارة العدل

٣٦١٩٨٤٨٫٥٠ دينار

٢٠٠٥/٤/٢٣م

سيجما – مهندسون مستشارون

قصر العدل – الكرك
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انشاء وتشطيب مبنى مجمع محاكم الكرك واالعمال الخارجية
شامال اعمال الكهروميكانيك والديكور.

٩٥٠٠ متر مربع

الكرك – الثنية – طريق جامعة مؤتة

٨٧٠٠ متر مربع

٤ طوابق من ضمنها طابق تسوية

البيان

طبيعة المشروع

موقع المشروع

مســـــاحة االبنية

عدد الطــــوابق

مســــاحة االرض

مشروع مشروع قصر العدل - الكرك



٧

االعـــــمــال المطلــوب٦
تنفيذها حسب العقد

مكونـــــات المشروع 

التشطيبات المعمارية للمبنى

التزويد بالطاقة الكهربائية لجميع اجزاء المشروع
نظام الطاقة االحتياطية باستخدام مولد احتياطي.

نظام انذار الحريق ونظام مانع صواعق.
نظام الهاتف والصوتيات.
نظام شبكة المعلومات.

االعمال الكهربائية وتشمل المبنى الرئيسي ويشمل انشاء وتشطيب ما يلي

مكاتب إدارة المجمع والقضاة واالقسام المختلفة.
قاعات المحاكم المختلفة.

قاعات الجنايات الكبرى مع العزل الصوتي
     والديكورات الخاصة.

صاالت انتظار ذات طابق مميز.
مستودعات وغرف الخدمات.

اعمال الهيكل لكامل المبنى 
اعمال التشطيبات والديكور للطوابق كاملة 

اعمال الكهروميكانيك كاملة للمبنى واالعمال الخارجية
اعمال البنية التحتية واالعمال الخارجية كاملة 

 الواجهات الخارجية جميعها من الحجر 
المبنى مخدوم بعدد 3 مصاعد.

جميع اسقف المبنى من االسقف المستعارة.
أبواب المبنى الداخلية ملبسة بالفورمايكا مع حلوق معدنية.

بالط االرضيات من البورسالن والسيراميك الجرانيتي ا�وروبي.
بالط الموزعات وواجهات المصاعد من الجرانيت.

قواطع من الجبسم بورد في عدد من المواقع.
عزل صوتي وديكورات خاصة في قاعات الجنايات الكبرى.

بالط ارضيات الدرج الداخلي من الجرانيت الطبيعي.
الكاونترات من الجرانيت والخشب.

دربزينات الشرفات من الستانليس ستيل.
أبواب مقاومة للحريق حسب المواقع المحددة لذلك.

قبة سماوية ومظلة امامية من االلمنيوم والسيكوريت.

 االعمال الميكانيكية وتشمل:
االعمال الصحية بما في ذلك الخاصة بذوي

   االحتياجات الخاصة
اعمال التدفئة والتكييف لكامل المبنى

نظام اطفاء الحريق 
نظام تجديد الهواء

نظام الري.
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2003 – 138

Project Components Description

Number Item

Project Name  Karak Courts complex

Client

Tender Reference

Ministry of public work and housing

3.62 million JOD

2005/04/23

Tender Amount

Date of Order to
Procee

Consultant Sigma Engineering consultants
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Number Item

8700 m2 

Nature of project

Project Location Al-Karak - Al-thaneiieh

Construct and Execute skeleton works , !nishes and external 
works  for the Karak courts complex building.

Buildings Area

9500 m2

4 including one basement

Plot Area

Number of "oors

Karak courts complex



Scope of works 6

Project components7

 Secondary buildings include 

External walls and fences.
Executing  the Service roads and Parking areas paved with asphalt with an approximate area of 3700 m2 
Executing  Sidewalks , planters and pathways  
External walkways are tiles with cement tiles.

External works consists of the following

Electrical Works includes

Mechanical work includes

 Finishes Works  includes 


