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انشاء وتشطيب مبنى المستشفى شامال كافة اXقسام وبسعة ٤٠٠ سرير، 
وتشمل االعمال مبنى المستشفى والمباني الفرعية باaضافة الى االعمال

 الخارجية واعمال الكهروميكايك لكافة عناصر المشروع والتشطيبات
 الداخلية  والمعدات واالثاث الطبي.
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٧

االعـــــمــال المطلــوب٦
تنفيذها حسب العقد

مكونـــــات المشروع 

واجهات المبنى الخارجية المؤلفة من الحجر الطبيعي (حجر معان).
توريد، تركيب وتشغيل احد عشر مصعدا لخدمة المبنى.

كافة االسقف الداخلية مؤلفة من االسقف المعلقة.
أبواب خشبية داخلية من الفورمايكا وحلوق معدنية.
االرضيات مؤلفة من البورسالن والسيراميك الجرانيتي.

ارضيات القاعات وردهات المصاعد مؤلفة من الجرانيت الطبيعي.
قواطع الجبسم بورد لمواقع مختلفة من المشروع.

عزل صوتي مع ديكورات خاصة لغرف العمليات.
ارضيات االدراج الداخلية من الجرانيت الطبيعي.

الكاونترات مؤلفة من الخشب، الجرانيت والكوريان.
تتضمن االعمال الفواصل الزلزالية وفواصل التمدد.

اكسسوارات حمايات الجدران وواقي الزواياز
دربزينات البكونات مؤلفة من الستانليس ستيل.

أبواب مقاومة للحريق في مواقع محددة حسب المتطلبات.

العمال الخارجيةالتشطيبات  الداخلية 

اRعمال الكهربائية

تشمل االعمال الخارجية على ما يلي:
المباني الفرعية وتشمل:
منامات االطباء (الذكور)

منامات اXطباء والممرضات (االناث)
منامات الممرضين (الذكور)

غرف االمن.
البوابة الرئيسية.

المسجد.
الجدران الداخلية واالسوار الخارجية غالبيتها جدران حجرية

 الشوارع الخدمية الداخلية ومواقف السيارات االسفلتية
       بمساحة حوالي ١٥٠٠٠ متر مربع.

مهبط هيليكوبتر.
احواض الزريعة واالرصفة

نظام انارة خارجية  وشبكة اطفاء حريق لجميع الموقع

اعمال انشاء وتشطيب مبنى المستشفى والمباني الفرعية
اعمال التشطيبات لكافة عناصر المشروع

اعمال الكهروميكانيك للمبنى الرئيسي، المباني الفرعية والموقع العام
اعمال االسوار والساحات ومواقف السيارات والبوابات

يتكون المشروع من :

المبنى الرئيسي ويشمل :

مكاتب االجنحة واالقسام لمختلف التخصصات 

غرف المرضى، االجنحة والعيادات.

ثماني غرف عمليات رئيسية بمساحة ٢٥٠٠ متر مربع

مختبرات، صيدلية، قسم غسيل الكلى، المطبخ

       والمغسلة.

قاعات انتظار بتصاميم خاصة.

مستودعات وغرف خدمات

مواقف السيارات.

شبكة التزويد بالتيار الكهربائي لكافة عناصر المشروع

نظام توليد الطاقة الكهربائية االحتياطي باستخدام المولدات

UPS الكهربائية ونظام      

نظام انذار حريق معنون.

.IP telephony نظام صوتيات مع نظام اتصال

شبكة تكنولوجيا المعلومت للمبنى وكافة اXقسام.

نظام ساعة مركزي، نظام مناداة ونظام مناداة الممرضات.

.Bed head units وحدات االسرة

نظام تأريض متخصص لغرف العمليات باaضافة الى نظام تأريض

      لكافة عناصر المشروع.

نظام مانع صواعق.
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ع س ش/2009/197

Project Description Jarash and

Ajloun Military hospital 

Project Components Description

Number Item

Number Item

Project Name Jarash and Ajloun Military Hospital

Client

Tender Reference

Directorate of housing and Military works

36.50 million JOD

2009/11/12

Tender Amount

Date of Order to
Procee

Main building, 37000 sqr.mtr - secondary buildings 5500 sqr.mtr.

Consultant Directorate of housing and Military works

Nature of project

Project Location Ebbien e'bllien - Ajloun

construction and !nishing of hospital building including all 
sections and departments with a capacity up to 400 beds, works
include the main building and all secondary buildings and external 
works as well as Electromechanical works, interior !nishes and medical
equipment and furniture.

Buildings Area

55000 sqr.mtr

10 "oors including 3 basements and roof.

Plot Area

Number of "oors



Scope of works 
6

Project components7

Main building includes 
departments o#ces and sections for various specialties.
Patient rooms, suites and clinics.
Eight Main operation theaters (area 2500 sqr.mtr).
Laboratories, pharmacy, dialysis sections and kitchen and laundry.
Waiting halls with special designs.
storage areas and service rooms.
Car parking areas. 

Electrical works include 
Power supply network for all project areas.
Emergency power supply system using backup generator and UPS system.
Addressable !re alarm system.
Audio system and IP telephony system.
Data network system for the entire building and departments.
Central clock system, public address and nurse call system.
Bed head units.
Earthling system for operation theaters and all other electrical systems as required.
Lightening protection system.

Plumping works including handicapped toilets.
HVAC system for entire building.
Fire !ghting systems using sprinkler system and clean agent !re suppression system (FM200)
Fresh air supply system.
Medical gases networks and pressurized air system.
Water puri!cation system for dialysis.
supply, install and operate medical equipment.
Kitchen and laundry.
Physical and hydrotherapy units.
laboratories preparation (furniture and services)
Irrigation system.

Mechanical works include



External works consist of the following:

!nishes works include


