
Concern Worldwide

Funded by UNHCR

Location/الموقع Qoubbeh Owner name/ المالك اسم

Shelter Reference/ المأوى رقم  QO-B-01 Owner phone no./ المالك هاتف رقم

Type/ النوع Building Basement

No. HU (rooms/HH)/ السكنية الوحدات عدد

GPS coord./ الموقع احداثيات

HH name/ المنزل رب اسم HH phone no. المنزل رب هاتف

Total -$                               

Item

االعمال 
Description of work/Item الوصف

 Unit

القياس وحدة  

Quantity

الكمية 

Unit cost 

الوحدة سعر 

Total Cost

االجمالي السعر 

     Comments/ Measurments 

قياسات/  تعليقات 

Plastering

الداخلية الورقة 

Prepare surface and apply one dash coat and one finish 

coat, each of cement sand plaster (1:3) to a total 

thickness of 10 mm to 15 mm complete including all 

necessary wire mesh, corner beads and accessories, all 

as specified and shown on drawings. Make sure that the 

surface is level with a long ruler. After that, scaring the 

wall using a sponge or a plastic tool.

 بودرة مع الباطون من بطبقة رشه و تليسه المراد السطح تحضير و تنظيف

 و  ملم 15 الى ملم 10بسماكه  الرمل مع الباطون من طبقة وضع ثم (مسمار)

 و, الخشب أو األلمنيوم القده باستخدام المونه قش ذلك بعد ويتم 3:1  خلط بنسبة

اواالسفنجه  البالستيكي اللوح باستخدام اللياسه سطح تنعيم يتم

M² 30 -$                      

مربع متر 30 بقياس الفتحات وسد الملجأ حيطان تلييس

Provide and install electric wires internal to walls. all 

electrical wires connection should be installed inside a 

PVC tube, Provide electrical installations of one light 

fitting and associted switch, , and one plug socket with 

all associated wires. Main wires to be 3mm in thickness 

and internal periferals to be 2mm. Also install a power 

switch for each SSU for protection. Works include 

chiseling, removing debris and filling gaps with mortar 

mix when finished. Brands of Nour and Fimer to be used.

 وينبغي . (بارد وخط ساخن خط) الجدران على الداخلية األسالك تركيبو توفير

 وقابس واحد مفتاح ودوي، مصباح) الكهربائية التركيبات وحدة كل توفر أن

 تكون ان يجب الرئيسي السلك سماكة. (الالزمة األسالك جميع و (بريز) كهربائي

3mm ;الحفر أعمال وتشمل. مم 2 تكون ان يجب  الفرعية األسالك وسماكة 

 وتركيب توفير.االنتهاء عند اإلسمنت من بـمزيج الفجوات وملء الحطام وإزالة

 أو نور هي إستخدامها الواجب النوعية.المنزل لحماية (هاوس) للكهرباء قاطع

.فيمر

PCS 1 -$                      

 تزيد ال) المنور في الكهربائية االسالك ترتيب يتضمن العمل

انارة نقطة تركيب و  (طولية امتار 10 عن

Provide and install light fitting and associated switch. 

Brands to be such as Nour and Fimer.
.فيمر أو نور نوعية واحد مفتاح مع  دوي و واحد مصباح وتركيب توفير PCS 1 -$                      

Provide and install PPR pipes. The diameter is 25mm 

with required fittings, accessories and work for complete 

system installation. The PPR connections include two 

way connection for the cold and hot water in the cases 

where there is a mixer for hot and cold water. The works 

include chiseling in the walls and ground plus filling back 

the gaps with cement, if required by engineer.

. سم25 هو القطر.  PPR ال انابيب وتركيب توفير تشمل الصحيه االعمال

 للحار خطين وتركيب االعمال، كافه التمام الالزمة الملحقات العمل يتضمن

 االنابيب تركيب يجب. والحارة الباردة للمياه خالط وجود حاالت في والبارد

 الحطام وإزالة واالرضية الجدران في الحفر تتضمن االعمال. الجدران داخل

.باالسمنت الطمر واعادة

M 150  الى المضخات من المياه خطوط توصيل فقط يتضمن العمل                      $-

 انابيب قص وايضا المنور، داخل الشبكة اصالح و الخزانات

 و االكسسوارات كل يشمل العمل. صالحة الغير القديمة الحديد

الالزمة الصمامات و االكواع

Provide and install "HDPE 0.5 inch" with all accessories 

and fittings needed to complete the work.

 االكسسوارات كافة مع وتثبيتها HDPE 0.5" أنابيب وتمديد تزويد

.العمل التمام الالزمة والتوصيالت
M 20 -$                      

الالزمة الصمامات و االكواع و االكسسوارات جميع العمل يشمل

Provide and install draining pipes (PVC pipes 2 inch).  

Works includes connecting drainage to the main sewer 

within the house.

 توصيل يشمل يعمل انش 2 بقياس الصحي الصرف أنابيب تركيب و توفير

 لهذا PVC أنابيب تستخدم ). المنزل داخل الرئيسي المجاري إلى الصرف

. ) المنزل داخل الرئيسي المجاري إلى الصرف توصيل يشمل يعمل ،(الغرض

(الغرض لهذا PVC أنابيب تستخدم

M 3  الصمامات و االكواع و االكسسوارات جميع العمل يشمل                      $-

االساسي الخط على توصيله و pvc ال خط تركيب الالزمة،

Provide and install draining pipes (PVC pipes 3 inch).  

Works includes connecting drainage to the main sewer 

within the house. 

 توصيل يشمل يعمل انش 3 بقياس الصحي الصرف أنابيب تركيب و توفير

 لهذا PVC أنابيب تستخدم ). المنزل داخل الرئيسي المجاري إلى الصرف

. ) المنزل داخل الرئيسي المجاري إلى الصرف توصيل يشمل يعمل ،(الغرض

(الغرض لهذا PVC أنابيب تستخدم

M 10 -$                      
 الصمامات و االكواع و االكسسوارات جميع العمل يشمل

 االساسي، الخط على توصيله و pvc ال خط تركيب الالزمة،

داخله pvcال خط ووصل الريجار تنظيف العمل يشمل ايضا

Provide and install draining pipes (PVC pipes 4 inch).  

Works includes connecting drainage to the main sewer 

within the house. 

 توصيل يشمل يعمل انش 4 بقياس الصحي الصرف أنابيب تركيب و توفير

 لهذا PVC أنابيب تستخدم ). المنزل داخل الرئيسي المجاري إلى الصرف

. ) المنزل داخل الرئيسي المجاري إلى الصرف توصيل يشمل يعمل ،(الغرض

(الغرض لهذا PVC أنابيب تستخدم

M 30 -$                      
 الصمامات و االكواع و االكسسوارات جميع العمل يشمل

االساسي الخط على توصيله و pvc ال خط تركيب الالزمة،

Removing the debris and the accumalated wastes inside 

the warehouse, and migrating it to the places where its 

allowed to dump gaerbages, works include cleaning the 

warehouse by water to get rid of the dirty water remains. 

Works should be done after finishing all maintainance 

works.

 الى الموقع خارج وترحيلها الملجأ، داخل المتراكمة االوساخ و الركام ازالة عملية

 بالمياه الملجأ تنظيف يتضمن العمل ،(المطمر) النفايات لرمي المخصصة االماكن

 من االنتهاء بعد العملية هذه اتمام من التأكد و االسنة المياه اثار من التخلص و

.كاملة الترميم اعمال جميع

M3 5 -$                      

Total -$              

Sanitation and Sewer 

connection     األعمال 

الى واالمدادات الصحية  

الصحي الصرف شبكة

others

Water connection &     

Plumbing                  

والسمكرية المياه امدادات

Electricity الكهرباء

 SHELTER REHABILITATION PROGRAMME - 2019

Address (directions to Shelter)/العنوان



Item

االعمال 
Description of work/Item الوصف

 Unit

القياس وحدة  

Quantity

الكمية 

Unit cost 

الوحدة سعر 

Total Cost

االجمالي السعر 

     Comments/ Measurments 

قياسات/  تعليقات 

11 % VAT -$              

Total with VAT -$              

Contractor Name:

Date: 

Stamp and signature


