
الرقم وصف العمل الوحدة  الكمية
سعر الوحدة 

($)لكل فقرة 
($)المجموع لكل فقرة  وصف العمل الرقم

No. Work Description (English) Unit  Qty 

Unit Price 

per item 

($)

Total per item ($) Work Description (Arabic) No.

1 CIVIL ENGINEERING WORKS االعمال المدنية 1

1.01 1.01

No. Work Description (English) Unit  Qty 

Unit Price 

per item 

($)

Total per item ($) Work Description (Arabic) No.

A side walkway 1.5 m width M
2 360 أ متر مربع1.5مماشي جانبية بعرض 

1.01
Cleaning work Prepare ground & add soil if needed with 

compacting before installing the caravans
L.S 1

اعمال تنظيف وتهيئة االرض واضافة تربة اذا لزم ذلك مع الحدل  قبل 

نصب الكرفانات

No. Work Description (English) Unit  Qty 

Unit Price 

per item 

($)

Total per item ($) Work Description (Arabic) No.

E Latrines caravan 6x3 m as per attached drawing No. 1 ث متر وكما موضح بالمخطط المرفق3*6كرفان حمامات بأبعاد 

F PVC partitions Thickness  1.8 cm armied type M
2 22 سم نوع مسلح1.8 بسمك PVCقواطع حمامات  1.03

قواعد كونكريتية

54قواعد كونكريتية بشكل مكعبات مسلحة تثبت تحت قواعد الكرفانات عدد

Concrete Bases

Concrete reinforced cubes under the caravans main Steel frame 54 cubes.

 ارضية الكرفان

 م مطلي 0.5*0.5 انج بأبعاد فتحات 4*2االرضية يجب ان تكون مدعمة بحديد مستطيل المقطع قياس 

 .( انج6  بابعاد Iمحيط القاعدة مقطع ) بطبقتين مانع الصدأمع اللحام والدرز مع كل مايتطلبه العمل

تغليف االرضية 

التغليف يكون بألواح البالي وود سمك انج واحد ذو منشأ ممتاز يثبت بالبراغي على المقطع المستطيل 

وبعدها طبقة من غطاء  ( سم 10االزارة - االرضية  )وتتم تغطيته بمادة االلمنيوم جكر بليت 

.  ملم1.5ماعدا منطقة الحمام تغطى بالجكر بليت سمك (يشمل اعمال اللصق)بالستيكي

  اعمال الكهربائيات

تجهيز وتنصيب واختبار نقاط كهربائية مع مصابيح انارة مع مراوح سقفية داخل الكرفان وبما يحدده 

المهندس المشرف وتغطيتها بغطاء الكيبل تري بأستعمال مواد ذات جودة ممتازة

 Electrical work

Supply, install and operate lamp (Lighting fixture) electrical Fans, with wiring & switch 

covered by white cable tray according to site Eng. Instruction.

درج حديدي

درج حديدي عند مدخل كل كرفان

Stairs

Steel stairs in the entry of each caravan door

 (25)بعد فرش نايلون سميك، بأستعمال الخرسانة صنف  ( سم10)تجهيز مواد وصب أرضيات   بسمك 

مع الحدل بنسبة  (جلمود)ويشمل السعر فرش طبقة من الطابوق المكسر أو الحصى الخشن . والسمنت المقاوم

 متر، وملئها بمادة الفلين المضغوط مع ختم سطح 2  وعمل االنحدارات المطلوبة، وعمل مفاصل تمدد كل 85%

.يشمل السعر التربيع بالطابوق الكسر او الجلمود مع الرص الجيد, المفصل بمونة االسمنت

Concrete yards and floors: Supply materials and cast (10 cm.) SR concrete grade (25) 

after placing thick polyethylene sheets. Price includes applying a layer of broken bricks 

or boulders with 85% compaction, forming required slopes, joints at 2m intervals, filling 

with styropore, and sealing the top of the joints with cement mortar.

بالمواصفات التالية (مكتبة وحمامات- صفوف)انشاء كرفانات جديدة
Provide and construct new caravans as classrooms, library, and latrines, and with the 

following specification 

 الهيكل

و  (الدرز) انج ومن مناشئ جيدة مع اللحام الجيد 3*3انشأء هيكل جيد للكرفان من حديد الزاوية قياس 

يطلئ بطبقتين من مانع الصدأ  وبعدها طبقتين من الطالء اللماع ومن النوعيات المصادق عليها ومن 

.السعر يشمل جميع االعمال الالزمة النجاز الفقرة , مناشئ جيدة 

الجدران والسقف 

تركي المنشأ جيد النوعية ويثبت جيدا  ( سم5سمك )جدران وسقف الكرفان تغلف بالواح الساندويج بانل 

.على الهيكل الحديدي وتملئ الفراغات بين الواح الساندويج بنل بمادة السيليكون لمنع تسرب الماء 

 Structure

 construct a good structure for Caravan of iron angle with dim.( 3 "x 3" )  good quality 

with good welding  and paint with two layers of red-oxide and then two layers of oil paint 

(good quality). The price includes making all the necessary to complete the work.

walls and roof

Walls and roof of caravan cover by sandwich panel (thickness 5cm)  Turkish origin and 

good quality fix well on the frame and fill the spaces between the plates by silicon to 

prevent water leakage.

االبواب والشبابيك  

مع االطار والمقابض والمفاصل والزجاج   (نوعية جيدة  ) تجهيز مواد وتثبيت ابواب وشبابيك بالستيك 

المقابض والزجاج ومانع الذباب والمفاصل بالنسبة للنوافذ  وكما موضح , واالقفال بالنسبة لالبواب 

.السعر يشمل كل االعمال الضرورية الكمال الفقرة, ابعادها واعدادها في المخططات المرفقة

Doors and windows

 Provide Materials and installation of PVC doors & windows (Turkish made), complete 

with doorframe, handles, hinges, key locks for door, complete with glasses, putty, 

frames, screws and mosquito nets for windows as attached drawings  The price includes 

making all the necessary to complete.

 Ground of caravan

Ground must be supported by an iron rectangle shape dim. 2"x 4" horizontally and 

vertically @ 50 cm squares painted with two layers of red-oxide& good welding. The 

price includes making all the necessary to complete(with 6inch I beam surrounding the 

base). 

 Floor covered

With plywood sheets of 2 cm thickness (good quality) fixed on rectangle sections with 

screws and then covered with aluminum checker plate for floor &10 cm squirting for 

walls then all covred with plastic flooring, Latrines' floor covered with 1.5mm checker 

plate.

1.02

جميع أعمال الحديد يجب أن تطلى بطبقتين من مانع الصدأ نوع حديثة أو حسب الموافقة

 المقاول مسؤول بأتخاذ  جميع االحتياطات وتدابير السالمة لجميع الموظفين والعامة أثناء العمل، ممثلة أحذية السالمة، 

.الخ... والنظارات وخوذة 

نقل جميع األنقاض خارج موقع العمل بشكل يومي  يعد هذا العمل مسؤولية المقاول

1.02

Rehabilitation of General Buildings - 2016/2017  

Location: Khaldiya

Duration of devliery : 

All steel work shall be coated with two coats of red oxide paint (Al-Haditha or an approved equivalent).

Remove all constr. rubbles outside the site perimeter on daily bases, incl. transp. to a design. rubbish-tip.

All Materials, and accessories used shall be new, of approved brands and makes. The contractor shall submit samples 

for approval before commencing the works.

ترميم المدارس داخل مخيمات الخالدية واضافة وحدات : اسم المشروع

( 2017 - 2016 )جديدة للمدراس 

Contracted BoQ كشف تعاقد 

The contractor shall be held responsible to maintain all precautions and safety measures for all the staff and public 

during the work, represented by safety shoes, glasses and helmet…etc.  

كل االعمال يجب أن تتوافق مع توجيهات المهندس المشرف

Project Name: Rehabilitation of schools inside AL-Khaldia Camps & Adding new units 

for schools ( 2016 - 2017 ) 

Norwegian Refugee Council - IRAQ المجلس النرويجي لالجئين

2017-2016أعادة تأهيل للمباني للسنة 

خالدية: الموقع 

:مدة التنفيذ

الكميات سوف يتم تثبيتها من قبل الكادر المشرف لكل بناية حسب الحاجة والقياسات الخاصة للبناية

Work Regulation:

All works shall be in accordance to the NRC engineer's instructions.     

The Contractor should prepare a clear work plan (time Schedule) to be approved by NRC engineering staff.

نظام االعمال

All prices include supply of all accessories needed to complete the works.

The quantities will fix in the BOQ for each shelter according to the engineer's instructions and measurements.

Provision (Good quality) of materials and works for the items described below & all which is required to implement the 

work complete in every part and detail as per instr. of the supervising Eng.

The contractor shall implement all the works stated in Bill of Quantities. He shall not be entitled to any payment nor shall 

he implement any additional works or cancel any or part of the work unless a Variation Order is issued to the contractor 

ahead of time advising him to carry out the required works.

أعداد وتقديم خطة عمل من قبل المقاول قبل المباشرة باالعمال لغرض الموافقة من قبل المهندس المشرف

جميع المواد واألعمال المنفذة يجب ان تكون بنوعية جيدة وحسب المواصفات المذكورة أدناه وحسب توجيهات المهندس 

المشرف

المقاول يجب أن يوثق جميع األعمال قبل البدأ ويكون التوثيق بالصور وخالل تنفيذ االعمال مع ضرورة أعالم المهندس 

المشرف

جميع المواد واألعمال المنفذة يجب ان تكون بنوعية جيدة وحسب المواصفات المذكورة أدناه وحسب توجيهات المهندس 

المشرف

جميع المواد والملحقات يجب ان تكون جديدة وذات منشأ وصناعة مصادق عليها وعلى المقاول تقديم نموذج من المواد قبل 

المباشرة باالعمال

المقاول ال يحق له اي دفعة وال يجوز له تنفيذ أي أعمال . يتعين على المقاول تنفيذ جميع األعمال المبينة في جداول الكميات

إضافية أو إلغاء أي  جزء من العمل ما لم يصدر أمر التغيير للمقاول في وقت سابقومالم يتم الموافقة له لتنفيذ األعمال 

.المطلوبة

The contractor shall document his works by photos before start , during the progress of works and indicate the NRC 

engineer with all work steps .     
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1.03 1.03

No. Work Description (English) Unit  Qty 

Unit Price 

per item 

($)

Total per item ($) Work Description (Arabic) No.

A
BRC fence school + gate with concrete support pole every 

3m
M.L 230

بوابة مع أضافة أعمدة أسناد كونكريتية على + السياج العازل لمدرسة 

 متر طول3مسافة كل 
أ

1.04
Maintenance of the existing sunshade 80 L.M (welding 

works with adding steel section)
L.S 1

أعمال ) متر طول في المدرسة الكويتية 80صيانة السقايف المعدنية  

(لحام وأضافة مقاطع تقوية معدنية
1.04

SUBTOTAL CIVIL WORKS المجموع الكلي لالعمال المدنية الهندسية

2 WASH WORKS االعمال الصحية و المجاري 2

No. Work Description (English) Unit  Qty 

Unit Price 

per item 

($)

Total per item ($) Work Description (Arabic) No.

A.1 Latrines المرافق الصحية A.1

A.1.1

Fixing ceramic eastern type toilet, Turkish manufactured 

fixed on the  latrine floor with steel frame covered with 

galvanized plate, all joints should fill with silicon .

 Pcs 5
 وكل مغلونة بأرضية مغطاه حديدية قاعدة على مثبتة (تركي منشأ) شرقي مرافق قاعدة 

(غربي الخاصة االحتياجات حمام يكون) بالسيلكون تملى الفراغات
A.1.1

A.1.2
Supply and install PPR pipes 1/2 inch linked from the main 

water source to the latrines.
 Ls 5

 الشبكة)الماء بمصدر الخزان ربط مع انج 1/2 قياس PPR انابيب وتركيب تجهيزمواد

الصحية للمرافق الماء وتوصيل (الرئيسية
A.1.2

A.1.3

supply and install waterproof lighting fixture with all 

necessary electrical connection and connected to the main 

electrical source.

 Ls 10
 الكهربائية التوصيالت و المفتاح مع كامل الكابينة داخل مثبت للماء مضاده انارة تركيب

.لتشغيلها الالزم للمصدر
A.1.3

A.1.4
Installation of 1.9x0.8 m PVC door 6 cm thickness opening 

to inside, with internal lock only.
 pcs 10 فقط داخلي قفل ذو كيلون مع للداخل تفتح سم 6 وبسمك  م (1.9*0.8) بأبعاد باب  A.1.4

A.1.5

Washbasin: Supply materials and fix new vitreous china 

washbasin or sink (according to work requirement).with 

stand of an approved quality. Price includes chrome mixers, 

PVC hoses, chrome valves on each line, and all necessary 

fittings.

 pcs 2

 نوع من) الساند مع (العمل متطلبات حسب) سنك او سيراميك مغسلة وتثبيت مواد تجهيز

 وكافة مغلونة وأقفال بالستيكية وأنابيب مغلون بخالط تزّود أن على (عليه مصادق

.العمل ألتمام الالزمة الملحقات

A.1.5

A.1.6
1.9x1 m PVC door 6 cm thickness opening to inside, with 

internal lock only.
 pcs 1 فقط داخلي قفل ذو كيلون مع للداخل تفتح سم 6 وبسمك  م (1.9*1) بأبعاد باب  A.1.6

A.1.7
Install steel handrails for disable people 90cm length at 

70cm height from the latrines floor
 pcs 2

 مستوى من سم70 ارتفاع على تنصب سم 90 بطول الخاصة االحتياجات لذو مسند

الحمامات أرضية
A.1.7

A.1.8
Supply and install electrical water pump0.5-1 HP to the 

overhead water tank
 pcs 2

 كل شامل السعر بالخزان يربط جيدة نوعية ذو HP 1-0.5  ماء ماطور ونصب تجهيز

مواد من العمل مايتطلبه
A.1.8

A.1.9  Big ventilation fan  pcs 4 كبيرة هوائية مفرغة A.1.9

A.1.10

Sewer maintenance: Maintain the existing sewage 

networks, cleaning ,  the existing manholes and sewers, 

repairing  the damaged parts of the existing manholes, 

replacing the defected sewers, supplying  and fixing the 

missing  cast iron manhole covers. The price includes 

installing all that is needed to complete the works.

 Pcs 1

 المهدمة االجزاء وتصليح الموجودة والبالوعات المانهوالت وتنظيف المجاري شبكة صيانة

. المفقودة المنهوالت اغطية وتثبيت تجهيز, المتضررة البالوعات وتبديل المانهوالت من

.الجوانب جميع في االعمال الكمال مطلوب هو ما كل تثبيت يتضمن العمل

A.1.10

A.1.11

Supply and install high quality 5000L plastic water tank with 

cover. Instal floating stop valve, and concrete block base as 

Attached drawing. The price includes all piping needed to 

complete the work and connect to existing piping network.

 Pcs 1

 متر 5) سعة (معاد غير والبالستيك عالية جودة) بالستيكي خزان ونصب مواد تجهيز

 أن على.   المرفقة الرسومات حسب بالرمل الداخل من مملوء البلوك من قاعدة + (مكعب

 بالشبكة الربط السعر ويشمل بالستيكية وقاعدة وأقفال وطوافة مفصلي بغطاء الخزان يزّود

.العمل إلكمال الالزمة االنابيب وكافة الرئيسية

A.1.11

A.1.12

Supply and install high quality 2000L plastic water tank with 

cover. Install floating stop valve, and steel base for the tank 

as the supervisor engineer recommendation. The price 

includes all piping needed to complete the work and 

connect to existing piping network.

 Pcs 2

 متر 2) سعة (معاد غير والبالستيك عالية جودة) بالستيكي خزان ونصب مواد تجهيز

 وطوافة مفصلي بغطاء الخزان يزّود أن على.   متر 3 بأرتفاع حديدية قاعدة + (مكعب

 الالزمة االنابيب وكافة الرئيسية بالشبكة الربط السعر ويشمل بالستيكية وقاعدة وأقفال

.العمل إلكمال

A.1.12

A.2 Pipe connection انابيب التصريف A.2.1

A.2.1

Supply and install 4" PVC pipes to connect the latrines gully 

trap to the cesspit or to the public sanitation network if 

existing.

 L.M 25
 بحوض الشرقي المقعد كلي لربط انج 4 قياس بالستيكية انابيب وتنصيب مواد تجهيز 

( الوطنية المجاري شبكة ) اخر مصدر اي او الصحي الصرف
A.2.2

A.2.2
Install 1" PVC pipe to connect the latrines to the main water 

source
 L.M 200

 الماء بمصدر الصحية المرافق ربط مع انج 1 قياس PVC انابيب وتركيب تجهيزمواد

الرئيسي
A.3

A.3 Cesspit حوض الصرف الصحي A.3

Construct cesspits with following specifications:  pcs 1 :التاليه بالمواصفات الصحي الصرف احواض بناء 

A.3.1

Excavation for 3.7x3.7 and 1.5 m depth for all type of soil, 

the work include all the site cleaning and soil removal after 

completion

M3 20.5
 الموقع تنظيف العمل ويشمل التربة انواع لجميع م 1.7 بعمق م3.7*  م3.7 بأبعاد حفر 

.االعمال جميع اكمال بعد المخلفات وازالة
A.3.1

A.3.2 Laying 3.7x3.7x0.2 m sub base class B M3 2.3 سم 20 بسمك م3.7*م3.7 بأبعاد (B) نوع الخابط الحصى من طبقة وضع  A.3.2

A.3.3
Casting the foundation 0.5X0.2m concrete C25 (1:2:4) with 

25 liters of water per m
3 M3 1.23 C25 نوع الكونكريت من م0.2*م0.5 مقطع بأبعاد اساس صب  A.3.3

A.3.4

Construct with cement block cesspit with dimension of 

1.5x1.5m and 1.5m depth, price include all masonry work 

(motar mix 1:4)

 pcs 1
 1.5*1.5 الداخل من الخزان ابعاد تصبح بحيث المجوف البلوك مادة من جدار بناء 

البناء اعمال جميع يشمل السعر. ( الحصو طبقة الى السقف اسفل من)  م 1.5 واالرتفاع
A.3.4

A.3.5

Casting reinforced concrete slab ɸ12 iron bars @15 every 

cm with concrete type  C25(1:2:4) with 25 liters of water per 

m
3 

M3 2.3
 سم 15 كل حديدية شبكة) ملم 12 سمك تسليح بحديد مسلح كونكريتي سقف صب 

C25 الكونكريت نوع ( وباالتجاهين
A.3.5

A.3.6
Provide 0.3X0.3M lockable plastic manhole cover B125/ 

125KN
 nos 1 ( B125/ 125KN ) وبمواصفات  م 0.3*0.3 بأبعاد بالستيكي مانهول غطاء تجهيز  A.3.6

 Total of the Latrine items مجموع الكلي للمرافق الصحية

SUBTOTAL PLUMBING WORKS المجموع الكلي لالعمال الصحية و المجاري

B.
Transportation and Installation : from the main factory to the 

camps/ final destination
النقل والتركيب

 B.1 

Transportation cost from contractor's workshop to the site of installation, 

including all the necessary manpower to move the facility and installation 

cost (tools, machinery and manpower) at the final location (Anbar 

governorate, Al-Khaldia sub-districts)

 Each 1 L.S

العمل يتصمن جميع أعمال نقل الكرفانات وكل ما يتطلبه العمل من مواد 

تنصيب وعمال وعدد وويكون النقل من المعمل الى المدارس المتفق 

العمل فيها ضمن مخيمات الخالدية

1

الخالصة

1 SUBTOTAL CIVIL ENGINEERING WORKS المجموع الكلي لالعمال المدنية 1

2 SUBTOTAL WASH WORKS المجموع الكلي لالعمال الصحية و المجاري 2

Total of Amount المجموع الكلي لكافة األعمال

 )م  4 عرض 2/بوابات عدد+  م 2  بأرتفاع BRCتجهيز مواد وعمل سياج  : BRCسياج السالمة 

 من BRC م  ويركب عليها مشبك 3يتكون السياج من اعمدة كونكريتية تثبت باالرض بصورة جيدة كل 

 ملم مع  التثبيت الجيد باالعمدة وتركيب االسالك الشائكة الثالثة العلوية مع كل 6النوع الجيد قطر 

مايتطلبه العمل من الشاقولية لالعمدة والتثبيت الجيد والرش وحسب توجيهات المهندس المشرف

Safety fence: provide material and install BRC fence with height of 2m with (1 gate of 2 

doors 4 m width) (the fence is of concrete column fixed on the ground and BRC fenced 

fixed on it , then add 3 barbed wires with all necessary of vertical fixing and curing as 

directed by engineer 

 Summary 
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