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تشطيب وتنفيذ االعمال الكهروميكانيكية الخاصة بمبنى االدارة العامة
لبنك االستثمار العربي اBردني.

٤٥٠٠ م٢ تقريبا

عمان – الدوار السادس

٣٠٠٠٠ متـر مربع تقريبــــا

٢٢ طابقا من ضمنها ٧ طوابق تسوية وطابق السطح

البيان

طبيعة المشروع

موقع المشــروع

مســـــاحة االبنية

عـــدد الطــــوابق

مســــاحة االرض
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 مبنى اeدارة العامة لبنك االستثمار العربي اBردني (الحزمة رقم ٣)

 

١٨٫٥٠ مليون دينار اردني  |  قيمة العطاء الفعلية : ٢٠٫٥٠ مليون دينار اردني

ارابتك جردانه مهندسون استشاريون ومدراء مشاريع

بنك االستثمار العربي اBردني
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البيان

اسم المشروع

صاحب العمل

رقم العطــــاء

تاريخ امر المباشرة

الجهة المشرفة

قيمة العطاء عند االحالة
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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.

المبنى الرئيسي ويشمل :

  مكاتب أعضــــــاء اeدارة العليا للبنك.

  مكاتب اBقســــــام المختلفة للبنك.

  الفرع ( استقبال العمــــــالء ) وكاونتــــــرات خدمة العمالء.

  أعمال عزل وتحضير خزانات المياه في التسوية الســــــابعة.

  مواقف السيارات والتي تقع في التسويات اBولى وحتى السادسة.

  مستودعــــــــــــــات، غرف أرشيف وغــــــرف خدمـــــــــــــــات.

 اعمال التشطيبـــــات والديكورات الداخلية لكـــــافة عناصر المشروع.

 اعمال التشطيبات الخارجية وتشطيبات الواجهات الخارجية للمبنى.

 تنفيذ االعمال الكهروميكــــانيكية لكافة عناصر ومواقع المشروع.

 تنفيذ اعمال االسوار الخارجية والساحات، مواقف السيارات والبوابات.

تم تنفيذ االعمال في المشروع باالئتالف مع شركة الحمد لالنشاء والتطوير
 (حصة االئتالف مناصفة بين طرفي االئتالف) :

تم تنفيذ



(تم اجراء تعديالت جوهرية على التصميم الداخلي للمبنى وقد قام باعداد
 التصاميم المعدلة شركة تصميم داخلي عالمية)

ستة مصاعد احدها مصعد بانورامي.

كـــافة االســـقف مغطــــاة بـــاسقف ثانوية من الجبســـم بــورد او الخشـــب او االسقف المعـــدنية.

القواطع الداخلية تتكون من قواطع جبسم بورد وقواطع زجاجية باeضافة الى قواطع من الطوب.

أبواب معدنية مقاومة للحريق، أبواب خشبية مغطاة بقشرة من خشب الجوز باeضافة الى حلوق من خشب

     الجوز المصمت، أبواب مغطاة بالفورمايكا مع حلوق من الخشب المصمت، باeضافة الى أبواب خشبية مقاومة للحريق.

تشطيبات االرضيات الداخلية والتي تتضمن اعمال سجاد االرضيـــات، رخام كريما مارفل وبالط البورسالن.

اعمال ردهات المصاعد والتي تم تشطيب ارضياتها وجدرانها باستخدام رخام كريما مارفل ورخام دارك امبرادور.

 تشطيب القواطع الداخلية يتضمن الدهان، تلبيس الواجهـــات بالخشب والرخـــــام والبورســــالن.

مواقف سيارات كبار الشخصيات والمدخل الخلفي تتضمن ارضيات من الخرسانة الملونة (تطبيع).

كـــــاونترات استقبـــال العمالء من الخشــب ورخـــام الكريمـــا مارفـــل.

عـــزل القـــواطع الداخـــلية صوتيــــــا باستخـــدام مــــــواد خـــــــــــاصة.

تشطيب االسطـــح وعزلهــــــا صوتيا ومائيا باستخدام مواد خصوصيـــة.

 التشطيبات الداخلية وتشمل 

واجهــــات خشبيـــة، ردهة دائـــرية وديكـــورات داخلـية خاصة ذات جودة عالــية.

نظـــام صيـــانة وتنظيف الواجهـــات، والذي يتضمـــن سلة متحـــركة كهـــربائيا.
.BMS كافة الستـائر يتم التحكم بها كهربائيا ومن خالل نظام التحكم بالمبنى
االسقف الثــــــانوية تتضمن ديكورات وتشكيالت خاصة باeضافة الى اسقف من

     بالطات الفايبر.

 تشطيبات مكاتب اoدارة العليا والتي تتضمن تشطيبات خاصة وتتضمن:



 شبكة توزيع المياه وشبكة تصريف المياه ومياه االمطار.

 نظام التهوية والتكييف والتحكم من خالل نظام التحكم بالمبنى وباeضافة الى نظام تكييف في

     حالة انقطاع التيار الكهربائي.

.NOVEC ضافة الى نظام إطفاء بالغاز النظيفeنظام إطفاء حريق من خالل شبكة من المرشات با  

.Jet fans نظام تدوير الهواء ونظام التهوية في مواقف السيارات من خالل مراوح  

  غرفة مضخات مركزية لكافة مرافق المشروع ومرتبطة بالخزانات الرئيسية.

االعمال الميكانيكية وتشمل 

المشروع. عناصر  لكافة  الكهربائية  بالطاقة  التزويد  نظام   

.Under floor trucking system البالط  اسفل  مسارات  شبكة  خالل  من  والمخارج  الكهرباء  توزيع  نظام   

الطوارئ. انارة  ونظام  الواجهات  انارة  الخارجية،  االنارة  نظام  الداخلية،  االنارة  نظام   

الديزل. على  تعمل  احتياطية  مولدات  باستخدام  الكهربائية  الطاقة  توليد  نظام 

معنون. حريق  انذار  نظام   

هاتف. مقسم  ونظام  وصوتيات  مرئيات  نظام   ،SMATV نظام   

ضوئية. الياف  وكوابل   CAT٧a كوابل  من  المكونات  احدث  باستخدام  المعلومات  تكنولوجيا  شبكة   

.BMS بالمبنى  تحكم  نظام   

بالولوج. تحكم  ونظام   ،CCTV بالكاميرات  مراقبة  نظام   

الصواعق مانع  ونظام  التأريض  نظام   

  

االعمال الكهربائية وتشمل 



 

  تم اجراء العديد من التغييرات والتعديالت خالل فترة تنفيذ االعمال

     في المشروع، وتتلخص التعديالت بما يلي:

 تم الغاء جرانيت Blue pearl واستبداله بمواد اخرى.

 تم اجراء تعديالت جوهرية على التصميم المعماري الداخلي من حيث نوع وتوزيع القواطع الداخلية

   وتشطيبات القواطع واالسقف الثانوية.

 تم اجراء تعديالت جوهرية على اBنظمة الكهروميكانيكية نتيجة التعديالت المعمارية التي تم اجراؤها على 

    االعمال في المشروع.

االعمال الخارجية

التعديالت والتغييرات التي حصلت خالل مرحلة التنفيذ

تشمل االعمال الخارجية على ما يلي:

 ارضيات مدخل المشروع مشطبة باستخدام الخرسانة الملونة (تطبيع).

.Wooden composite panel غراض مشطبة باستخدام االلواح الخشبية المعالجةBواجهات القاعة متعددة ا 

 اعمال انارة خارجية.

 اعمال االحواض الزراعية.

 اعمال اBرصفة والممرات والديكورات الخارجية.

     مالحظة

 تم تعليق العمل في المشروع من شهر ٢٠١٥/١٢م حتى شهر ٢٠١٦/٩م بانتظار اعداد التصاميم المعدلة، وعليه، تم 

اجراء عدة تعديالت وتغييرات لتتماشى مع التصميم المعدل.
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AHJ490

Project Description Arab Jordan

Investment Bank Headquarters

Project Components Description

Number Item

Number Item

Project Name Arab Jordan Investment Bank Headquarters building (package 3)

Client

Tender Reference

18.5 Million JOD    Actual Bid Value : 20.5 Million  JD

Arab Jordan Investment Bank

2011/9/5

Tender Amount

Date of Order to
Procee

30000 sqr.mtr.

Consultant Arabtech Jardaneh engineers and project management

Nature of project

Project Location Sixth Circle - Amman.

Finishing and electromechanical works execution for 
the Arab Jordan Investment Bank headquarters.

Buildings Area

 4500 sqr.mtr

22 !oors including 7 basements and roof.

Plot Area

Number of !oors



Finishing works and interior "nishes for all areas.

External works and facade and elevation "nishes.

Electromechanical works for whole project area.

Fences, yards, parking spaces and gates.

Scope of works 

Project components

6

7

Main building includes :

Upper management o#ces.

Bank departments o#ces.

Branch o#ces and branch tellers.

 Concrete underground water tanks at seventh basement. 

parking area at basements (basement 6 to basement 2)

Storage areas and service rooms.

 External elevations 

Stone elevations composing of Jerusalem natural stone installed using dry "x 

   (mechanical "xation) method, stone rows with heights 40 ,20 and 50cm.

Aluminum glazed curtain walls.

Spider system glazed curtain walls.

Skylight installed using steel main structure and glazing by

    spider system.

Media wall, external and facade lighting.

 works were executed in joint venture with Al-Hamad Construction

 and development company (50/50 Joint venture)



(Interior !nishes witnessed major redesign by an international interior design !rm)

Building is served by 6 elevators including 1 panoramic lift.

All ceilings are "nished by suspended ceiling.

Internal partitions compose of a mix between gypsum board

   partitions and glass partitions in addition to block partitions.

Doors installed are made of steel "re rated doors, walnut wood veneer "nish doors with solid 

    walnut frames and laminated "nish doors with hardwood frames, also, wooden doors include a

    group of "re rated doors.

Internal !ooring "nishes include carpet tile, crema mar"l marble and porcelain.

Lift lobbies are "nished with crema mar"l and light and dark emprador marble.

Internal elevations are "nished using paint, wood cladding, marble and porcelain.

 VIP parking area and back entrance !ooring composes of stamped colored concrete.

Counters include wood and marble "nishes.

Partitions include sound insulation.

Roof !ooring include water and thermal insulation.

   Upper management !oors include high end "nishes, including wood elevation "nishes, circular 

    lobby and custom interior "nishes.

Installation of window cleaning system for elevations.

Blinds installed for all elevations with BMS control.

Ceiling includes special decorations as well as mineral "ber tile ceiling.

Internal !nishes include 



Electrical works include

Mechanical works include

Power supply system for entire building areas.

All power supply to work stations using under !oor trunking system.

Internal lighting system, external lighting system, facade

   lighting and emergency lighting system.

Emergency power supply system using backup generator.

addressable "re alarm system

SMATV, AV system and IP telephony system.

Data network system using latest technologies by CAT7a

   cables and "ber optic cables.

Building management system.

 CCTV and access control system.

Earthing and lightening protection system.

Plumping works including handicap toilets.

HVAC system with connection to BMS and emergency HVAC.

Fire "ghting system using sprinklers and clean agent "re suppression system (NOVEC)

Air circulation system for car parks using jet fans.

 pump room for water tanks.



 

External works consist of the following:

Entrance area "nished by colored stamped concrete.

Wood composite panels elevations for multipurpose hall.

External lighting.

Planters.

External works consist of the following

Variations and Modi!cations

Multiple variations took place during the execution period of project works, 

summarized as follows:

    Note 

.


