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مشروع مركز حدود المدورة

مشروع مركز حدود المدورة



٧

االعـــــمــال المطلــوب٦
تنفيذها حسب العقد

مكونـــــات المشروع 

الواجهات الخارجية وتشمل
 

واجهات حجرية من حجر القدس الراكب باستخدام النظام الميكانيكي وبمداميك ارتفاع ٢٠سم، ٤٠سم و ٥٠سم.

.Aluminum curtain wall واجهات زجاجية بهيكــــــــل المنيوم

.Spider facade واجهات زجاجية محمولة على هياكل معدنية

 فتحات سماوية مغطاة بالزجاج Skylight مؤلفة من هياكل معدنية والواح زجاجية محمولة على هيكل من االلمنيوم.

 شاشة عرض Media wall، اناة خارجية وانارة واجهات متخصصة.

مبنى جــــوازات الشحـــــــن ( مستحدث) بمســــاحة ٢٥٠ م٢

مبنى مظلة الركاب المعدنية ( مستحدث)  بمساحة ٤٠٠م٢

مبنى مصلى المغادرين ( مستحدث) بمساحة ٣٠٠ م٢

مبنى وحدات صحية للقادمين ( مستحدث ) بمساحة ٨٠ م٢

مبنى المحوالت الكهربائية  ( مستحدث) بمساحة ٨٠ م٢

مبنى قادمين بمســــــــاحة ٢٦٠٠م٢ 

مبنى مغادرين بمســـــــاحة ٢٤٠٠م٢

مباني بوابات بمساحة ٨٠٠م٢

مظالت خرسانية ومعدنية للشحن

      بمساحة ٨٠٠م٢  

صيانة مبنى االفراد بمساحة ١٦٠٠م٢

المباني وتشمل 

اعمال انشاء وتشطيب مبنى القادمين والمغادرين وجوازات الشحن والبوابات
    ومظالت الركاب ومظالت الشحن المعدنية والخرسانية 

 اعمال انشاء وتشطيب االسوار الفاصلة بين القادمين والمغادرين بطول اجمالي
    يصل لحوالي ٢٠٠٠ م.ط

 اعمال الكهروميكانيك لكامل المباني والموقع العام
 اعمال الطرق واالرصفة العبـــــــارات والسياج واالشــــارات المرورية واعمال الزراعة 

     للموقع العام 



الواجهات المعمارية للمباني تتكون من 
واجهات حجرية من ضمنها اشرعة حجرية وتشكيالت واقواس حجرية متميزة خاصة لبوابات الركاب

Curtin wall  واجهات زجاجية
واجهات من القصارة االسمنتية والدهان البالستيكي الخشن

االساسات تتكون من قواعد منفصلة واساسات مستمرة للجدران 
الهيكل من اعمدة خرسانية وجدران حاملة  وجسور وعقدات 

باقي الجدران الخارجية من الطوب االسمنتي المزدوج

جميع اسقف مباني القادمين والمغادرين وجوازات الشحن ومنامات االفراد من االسقف المستعاره
ابواب المشروع الداخلية ملبسه بالفورمايكا مع حلوق معدنية

تم تنفيذ ارضيات مرتفعة  لغرف الكمبيوتر واالتصاالت
بالط المداخل والدرج الداخلي من الجرانيت

بالط ارضيات صاالت القادمين والمغادرين من الجرانيت مع تشكيالت خاصة
بالط االرضيات من البورسالن والسيراميك الجرانيتي االوروبي

الكاونترات من الجرانيت والخشب والكوريان.
ابواب مقاومة للحريق للمباني ولغرفة السيرفر وغرف الكهرباء

تم تنفيذ كاونترات من الجرانيت للمغاسل
الشبابيك من االلمنيوم والزجاج السيكوريت المزدوج

الواجهات المعمارية

التشطيبات الداخلية

االعمال الكهروميكانيكية

توزيع الطاقة الكهربائية لجميع اجزاء المشروع
نظام الطاقة االحتياطية باستعمال مولدات 

UPS احتياطية ونظام    
نظام انذار الحريق المعنون

نظام الهاتف والصوتيات 
نظام كاميرات المراقبة والنداء االلي

نظام االخالء الصوتي
نظام الدور

نظام تلفزيون مع نظام االستقبال الفضائي
ابراج اتصاالت

 نظام شبكة المعلومات شاملة

 passive and active components   

 نظام IP telephone للمباني 

MMOFنظام شبكة الفايبر مكون من شبكة 

    وشبكة  SMOF بطول يزيد عن 12000م لربط 

    المباني الجديدة والقائمة

 االنارة الخارجية للشوارع باستعمال االعمدة واالبراج



االسقف المعلقة من بالطات الفايبر جالس والواح الجبس
كاونترات الجوازات من الجرانيت والكوريات وزجاج سيكوريت مع شرائح ستينلس ستيل

درابزينات ستينلس ستيل لتنظيم اصطفاف المراجعين
تشكيالت من الكوريان لالعمدة الدائرية في قاعات القادمين والمغادرين

تشكيالت اسالمية لبوابات المركز من الحديد

العمال الميكانيكية وتشمل

 االعمال الميكانيكية وتشمل:
 االعمال الصحية بما في ذلك الخاصة بالمعوقين

 اعمال التدفئة والتكييف المركزي للمباني
 نظام تكييف اضافي لغرف الكهرباء

 نظام اطفاء الحريق للمباني باستخدام المرشات 

 نظام االطفاء النظيف ( Clean Agent  ) لغرف الكهرباء وغرف الكمبيوتر

 نظام التصريف والمجاري الخارجية 

 نظام  محطات الرفع  للموقع العام

 نظام الشبكة الرئيسية والفرعية ومضخات التزويد بالمياه للمباني

 سخانات شمسية

 تم تنفيذ ستائر هوائية لكل من مبنى القادمين والمغادرين

اعمال الديكور واالثاث

االعمال الخارجية

شق وانشاء طرق جديدة بمساحة 60000م2
انشاء تقاطعات رئيسية (دوار) عدد 2

عمل صيانة وفرد خلطة اسفلتية لمساحة 105000م2
انشاء عبارات صندوقية وانبوبية 

انظمة االشارات المرورية واالرشادية 
تخطيط مواقف الباصات والشاحنات

اطاريف وارصفة مبلطة بالط اسمنتي
بالط متداخل حول المباني

انشاء جدران داخلية فيرفيس بطول حوالي 2000م

انشاء مظالت معدنية بمساحة 1200 م2
تجهيز وزراعة مناطق خضراء حول المباني

تنفيذ العديد من البوابات المعدنية للربط بين 
     مناطق مركز الحدود المختلفة

تنفيذ نظام تصريف مياه المطر وحفرة تجميعية
تنفيذ عبارة رئيسية وعدد من العبارات الفرعية

تنفيذ قبان لوزن الشاحنات
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Al-Modawwarah Border Center

Project Components Description

Number Item

Number Item

Project Name Al-Modawwarah Border Center

Ministry of Public work and housing Client

Tender Reference

14.72 million JOD

2008/11/23

Tender Amount

Date of Order to
Procee

9300 m2 

Consultant  Engicon - Consulting Engineers

Nature of project

Project Location Al-Modawwarah – Ma'an District

construct Two main o�ce buildings, gates, mosque, new highways
and roads and Electromechanical work for the whole project

Buildings Area

2,000,000.00 m2

2

Plot Area

Number of �oors

2008/121



 Construction and !nishing works for departures and arrivals  buildings

Installation of  Gates

Construction of the  mosque

Construction of new highways and roads of about 100000m2, with two

    roundabouts, sidewalks, fence work, planter work, and culvert boxes.

Construction of 5000m2 fair face concrete separation walls with sliding gates.

Construct Shelters for checking goods (arrival and departure busses& trucks)

Maintenance work  for the personnel building (1600m2)

Electromechanical works for the whole project  

Scope of works 

Project components

6

7 Electrical Works includes

Main building includes 

Electrical Works includes



Finishes Works  includes 

External works consists of the following :


