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# Work Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Excavation and Waste Transports Works

1_1
Excavation Works:

1_2 Filling Works:

2 Normal and Reinforced Ready Concrete Works:

2_1

Supply and implementation of Plain (normal) Ready Concrete for 

building's ground floor, under the Footings and Plinth Beams with 

thickness of 10cm and according to the dimensions mentioned in 

the drawings , and the concrete resistance of 150 Kg/cm2 

2_2
Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for 

Footings, Tie beams and Elevators walls and Share Walls, the 

concrete resistance not less than 250Kg/cm2.

2_3
Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for 

Columns, Necks, the concrete resistance not less than 300Kg/cm2.

2_4
Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for Plinth 

Beams and the concrete resistance not less than 250Kg/cm2.

2_5
Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for 

Beams of Hollow Slabs (Hourdi) internal (20*60)cm, external 

(30*60)cm and the concrete resistance not less than 250Kg/cm2.

2_6
Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete Two-way 

Ribbed Hollow Slabs (Hourdi) inclouding concrete blocks 

(20*20*40)cm and the concrete resistance not less than 250Kg/cm2.

2_7
Supply and implementation of Ready Reinforced Concrete for Stairs 

and the concrete resistance not less than 250Kg/cm2.

2_8

Supply and implementation of Light Ready Reinforced Concrete for 

Ramps and X-Ray dep. the concrete resistance not less than 

250Kg/cm2, with a thickness of 15 cm and the Reinforcement bars 

is (Ø10 6 / 1m).

2_9
Supply and implementation of Ready Concrete inclined for ceilings 

with an average thickness of not less than 7 cm, and concrete 

resistance of 150 Kg/cm2

3 Stone Buildings Works:

3_1 Square black stone (Habsh):

4 Concrete and Glass Block Buildings:

4_1 Automatic Concrete Hollow Block for the Extrnal and internal Walls:

4_2 Glass blocks for the Windows of Operations and ICU Rooms

ــــان االعمال ــ ــ ــ ــ بيــ

اعمال الحفر ونقل المخلفات

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an 

integrated response to vulnerable communities in Yemen

وع  تعزيز الصمود والتماسك االجتماعي من خالل : 15DYKمشر

ي اليمن
ر
رة ف استجابة متكاملة للمجتمعات المتضر

Construction of Outpatient building for Dhamar General 

Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters

إنشاء مبنر العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 

ي ذمار العام638
ي مستشفر

ر
 متر مربــع، ف

Site: Dhamar Hospital                                                                       District: Dhamar 

City   
مدينة ذمار: مستشفر ذمار                                                  المديرية: الموقع

ي لتنفيذ األعمال المطلوبة خالل المدة الزمنية 
 أشهر وعىل المقاول اتخاذ جميع التدابتر الالزمة النهاء العمل خالل المدة المحددة 8الجدول الزمنر

The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the 

contractor must take all the necessary  to complete the works during the 

determined period

Month 7 Month 8

 250توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة للميدة على ان ال تقل مقاومة الخرسانة عن 

2سم/كجم

سم (60*20)توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة لجسور البالطة الهوردي الداخلية 

2سم/ كجم250سم على ان ال تقل مقاومة الخرسانة عن (60*30)والخارجية 

توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة للبالطة الهوردي معصبة اتجاهين شامل البلك الخرساني 

2سم/ كجم250سم، على ان ال تقل مقاومة الخرسانة عن (40*20*20)

 250توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة للساللم على ان ال تقل مقاومة الخرسانة عن 

2سم/كجم

توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة خفيفة التسليح للرمبات وارضية قسم االشعة على ان ال تقل 

فرش وغطاء ( Ø10 6/1m )سم، وتسليح 15، بسمك 2سم/ كجم250مقاومة الخرسانة عن 

سم، ومقاومة 7توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة ميول للسقوف بسمك متوسط ال يقل عن 

2سم/ كجم150الخرسانة 

:اعمال الحفر

:أعمال الردم

:أعمال الخرسانة الجاهزة العادية والمسلحة

سم 10توريد وتنفيذ خرسانة جاهزة عادية الرضية المبنى واسفل القواعد والميدات بسمك 

:2سم/ كجم150وبحسب االبعاد الموضحة في الرسومات، ومقاومة الخرسانة 

توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة للقواعد والشدادات وجدران القص وجدران المصاعد 

2سم/ كجم250على ان ال تقل مقاومة الخرسانة عن 

توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة جاهزة لالعمدة والرقاب على ان ال تقل مقاومة الخرسانة عن 

2سم/ كجم300

ي الحجرية 
ر
:- اعمال المبان

:مباني حجر اسود حبش منشار

ي ي وزجاج 
ر
ي طوب خرسان

ر
: مبان

:خرساني اوتوماتيكي مفرغ لجدران المبنى الخارجية والداخلية (بلك)طوب 

:طوب زجاجي لنوافذ غرف العمليات والعناية المركزة

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6



OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021 w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

# Work Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ــــان االعمال32 ــ ــ ــ ــ بيــ

اعمال الحفر ونقل المخلفات

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an 

integrated response to vulnerable communities in Yemen

وع  تعزيز الصمود والتماسك االجتماعي من خالل : 15DYKمشر

ي اليمن
ر
رة ف استجابة متكاملة للمجتمعات المتضر

Construction of Outpatient building for Dhamar General 

Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters

إنشاء مبنر العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 

ي ذمار العام638
ي مستشفر

ر
 متر مربــع، ف

Site: Dhamar Hospital                                                                       District: Dhamar 

City   
مدينة ذمار: مستشفر ذمار                                                  المديرية: الموقع

ي لتنفيذ األعمال المطلوبة خالل المدة الزمنية 
 أشهر وعىل المقاول اتخاذ جميع التدابتر الالزمة النهاء العمل خالل المدة المحددة 8الجدول الزمنر

The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the 

contractor must take all the necessary  to complete the works during the 

determined period

Month 7 Month 8Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6

5 Cement Plaster Works:

5_1 Cement Plaster for the Celling's internal faces 

5_2 Cement Plaster for the Interior Walls of the building

5_3
Cement Plaster for the Exterior Walls of the building with Spraying 

paint

6 Painting Works: 

6_1 Oil paint for the Interior Walls of the building:

6_2 Emulation (water-based) Paint for the Ceiling's interior faces: 

7 Damp Proof Course Works:

7_1 Insulating layer for the Building's out Surface: 

7_2 Insulating layer for Bathrooms' Ground Floors:

8 Granite Cladding:

8_1 White Marble for Staircases with dimensions of (30*30*3)cm  

8_2 White Marble for Entrance with dimensions of (30*30*3)cm  

8_3 Marble for Stairs:

9 Tiles Works:

9_1
Ceramic Rough Tiles (Spanish or similar) First Class for Bathrooms 

Floors size (33*33*0.8)cm

9_2
Ceramic Tiles (Egyptian or similar) First Class for Bathrooms Walls 

size (25*25*0.4)cm

9_3
Ceramic Tiles (Spanish or similar) First Class for Rooms and 

Clinics Floors size (60*60*0.25)cm, butterfly type, including the 

skirting of 10cm height.

9_4
Porcelain Tiles (Spanish or similar) first class for internal Halls and 

Corridors Floors size (60*60*0.8)cm, butterfly type:

9_5
Ceramic Tiles (Spanish or similar) First Class Resistant to Acid 

white shiny size (20*30*0.6)cm for Walls and Floors of the Operation 

Room, ICU and Laboratory also for X-ray floor:

10 External sidewalk works with the entrance rump:

10_1 Excavation Works pavement's foundation:

10_2 Masonry Foundation:

10_3 Masonry Building works with a thickness of 50 cm: 

:تلبيس اسمنتي لالسقف الداخلية

:تلبيس اسمنتي لجدران المبنى الداخلية

تلبيس اسمنتي لجدران المبنى الخارجية مع دهان رشة

:-اعمال الدهان

:دهان زيتي لجدران المبنى الداخلية

:دهان أملشن مائي للسقف الداخلي

:اعمال التالبيس

:بالط رخام للساللم

:اعمال البالط

بالط سراميك اسباني خشن او ما يماثله، درجة اولي ألرضية الحمامات مقاس 

سم(0.8*33*33)
سم لجدران (0.4*25*25)بالط سراميك مصري ابيض او ما يماثله درجة اولى مقاس 

الحمامات

سم (0.25*60*60)بالط سراميك اسباني او ما يماثله درجة اولي ألرضية الغرف والعيادات 

سم10نوع الفراشة شامل الوزرات بارتفاع 

بالط بورسالن اسباني او ما يماثله درجة اولي ألرضيات للصاالت والممرات مقاس 

سم، نوع الفراشة(0.8*60*60)

:اعمال الطبقات العازلة للمياه والرطوبة

: طبقة عازلة لسطح المبنى

:طبقة عازلة الرضية الحمامات

:التكسيات الرخامية

سم(3*30*30)بالط رخام ابيض جودة عالية لبسطات الساللم بابعاد 

سم(3*30*30)بالط رخام ابيض جودة عالية للمدخل بابعاد 

بالط سراميك اسباني او ما يماثله درجة اولي مقاوم لألحماض ابيض لماع مقاس 

:سم لجدران وارضية المختبر وغرفة العمليات والعناية وارضية االشعة(0.6*40*25)

ي مع رمب المدخل :اعمال الرصيف الخارج 

ي :اعمال الحفر الرصيف الخارج 

:االساس الحجري صدم جعم

ي حجرية بسمك 
ر
:سم50أعمال مبان
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10_4 Concrete Curbstones:

10_5 Filling under Pavement

10_6 Normal concrete:

10_7 Concrete Tiles for Sidewalks Pavement:

10_8 Afforestation basins

11 Wooden Doors with Lintels, the price includes:

11_1
Wooden Doors one-side opening with dimension of (1.10 * 2)m, as 

shown in drawings type D2

11_2
Wooden Doors one-side opening with dimension of (1.50 * 2)m, as 

shown in drawings type D3

11_3
Wooden Doors one-side opening with dimension of (1.50 * 2)m, as 

shown in drawings type D3, for X-ray dep. 

11_4 Iron Door size (1.20 * 2)m, as shown in drawings type D5:

11_5
Securit Glass Door two-side 10mm thickness, first class with 

dimension of (2.5 * 2.2)m, for the main Entrance as shown in 

drawings type D1

12 Aluminum works:

12_1
Aluminum Doors, dimensions of (2*0.8)m, as shown in drawings, 

type D4

12_2
Aluminum Windows, dimension of (1.5 * 2)m, as shown in drawings, 

type W1

12_3
Aluminum Windows, fixed glass for lighting, dimension of (1.5 * 

0.5)m, as shown in drawings type W2, except Lap dep. windows

12_4
Aluminum Windows, dimension of (0.6 * 0.8)m, as shown in 

drawings, type W3

12_5
Aluminum Windows, dimension of (0.6 * 1.7)m, as shown in 

drawings, type W4

12_6
Aluminum Windows, dimension of (1.2 * 2)m, as shown in drawings 

type W5

12_7
Aluminum Windows, dimension of (1 * 0.8)m, as shown in drawings 

type W6

12_8
Aluminum Windows, dimension of (2 * 2)m, as shown in drawings, 

type W7

12_9
Aluminum Windows, fixed glass for lighting, dimension of (0.5 * 

1)m, to be install above doors 

12_10
Aluminum Barrier of 1.8m high, 17m length, with 2 aluminum doors, 

dimension of (0.8*2)m, and the glass holes as requaierd

12_11
Aluminum pinches (cupbord) for the laboratory, Reception and 

Collecting:

D2متر الموضح بالرسومات (2 * 1.10)أبواب خشبية فردة بابعاد 

ر بابعاد  D3متر الموضح بالرسومات (2 * 1.50)أبواب خشبية فردتير

:-الردم اسفل الرصيف

:خرسانه عادية

ي خاص باالرصفة
: بالط اسمننر

:احواض تشجتر

:اعمال األبواب خشبية شامل االعتاب والسعر يشمل

:بردورات خرسانية

، الموضح بالرسومات (1.5 * 0.5)شبابيك الومنيوم زجاج ثابت لالضاءة بابعاد   W2متر

عدا شبابيك قسم المختت 

، الموضح بالرسومات (0.6 * 0.8)شبابيك الومنيوم بابعاد  W3متر

، الموضح بالرسومات (0.6 * 1.7)شبابيك الومنيوم بابعاد  W4متر

، الموضح بالرسومات (1.2 * 2)شبابيك الومنيوم بابعاد  W5متر

، الموضح بالرسومات (1 * 0.8)شبابيك الومنيوم بابعاد  ، فتحة لالعىلW6متر

، الموضح بالرسومات (2 *2)شبابيك الومنيوم بابعاد  W7متر

 خاصة بقسم االشعةD3متر الموضح بالرسومات (2 * 1.5)أبواب خشبية فردة بابعاد 

:D5م، الموضح بالرسومات (2*1.20)باب حديد بابعاد 

ر زجاج سيكوريت بسمك  م للمدخل (2.2*2.5)ملم درجة اوىل بابعاد 10باب فتحتير

، الموضح بالرسومات  D1الرئيسي

اعمال االلومنيوم

، الموضح بالرسومات (2*0.8)ابواب الومنيوم  بابعاد  D4متر

، الموضح بالرسومات (1.5 * 2)شبابيك الومنيوم بابعاد  W1متر

، فوق األبواب(1 *0.5)شبابيك الومنيوم زجاج ثابت لإلضاءة بابعاد  متر

ي (2*0.8) ابواب بابعاد 3م، مع عدد 23م وطول 1.8قاطع الومنيوم بارتفاع 
ر
م، وفتحات ف

الزجاج حسب الطلب

:الومنيوم للمختت  واالستقبال والتحصيل (دواليب)بنشات 



OF/15DYK/D34DHF/Dhamar/OFFICE/PROG/10/06/2021 w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

# Work Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ــــان االعمال32 ــ ــ ــ ــ بيــ

اعمال الحفر ونقل المخلفات

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an 

integrated response to vulnerable communities in Yemen

وع  تعزيز الصمود والتماسك االجتماعي من خالل : 15DYKمشر

ي اليمن
ر
رة ف استجابة متكاملة للمجتمعات المتضر

Construction of Outpatient building for Dhamar General 

Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters

إنشاء مبنر العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 

ي ذمار العام638
ي مستشفر

ر
 متر مربــع، ف

Site: Dhamar Hospital                                                                       District: Dhamar 

City   
مدينة ذمار: مستشفر ذمار                                                  المديرية: الموقع

ي لتنفيذ األعمال المطلوبة خالل المدة الزمنية 
 أشهر وعىل المقاول اتخاذ جميع التدابتر الالزمة النهاء العمل خالل المدة المحددة 8الجدول الزمنر

The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the 

contractor must take all the necessary  to complete the works during the 

determined period

Month 7 Month 8Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6

13 Dropped Ceilings

13_1
Dropped ceiling for the X-Ray, Intensive Care Unit and Operations 

Room Departments:

13_2 Window shades:

14 Internal Sanitations Works 

14_1 Toilet first class size of (60 * 50) cm, with Cistern box 

14_2 Arabic Toilet, first class Saudi porcelain type or equivalent quality

14_3
Ground Siphon (Floor trap) first class size (20 * 20)cm, Heavy 

Stainless Steel type

14_4 Sinks first class size (50 * 80)cm, Italian type or equivalent quality

14_5 Sink Optical type Stainless Steel special for Operations Department:

15 The sewage network for external sewers: -

15_1
Plastic Pipes (UPVC)  high pressure and quality diameter 4 inch, 

thickness of 2.5mm.

15_2
Plastic Pipes (UPVC)  high pressure and quality diameter 6 inch, 

thickness of 3.6mm.

15_3
Plastic Pipes (UPVC)  high pressure and quality diameter 8 inch, 

thickness of 4.7mm.

15_4
Plastic Pipes of diameter of 4 inch, to drain rainwater, medium 

pressure (UPVC) 

16 External Water Supply network:

16_1
Galvanic Steel pipes high quality 2 inch, 3.6mm thickness, Medium 

pressure

16_2
Galvanic Steel pipes high quality 1 inch, 3.2mm thickness, Medium 

pressure

16_3 Copper Gate Valve high quality of 2 inches diameter

16_4 Copper Gate Valve high quality of 1 inch diameter 

16_5
plastic pipes (Thermopipe) diameter 1.5 inch, Hot type high 

pressure and quality

16_6
plastic pipes (Thermopipe) diameter 1 inch, Hot type high pressure 

and quality

16_7
High quality Plastic Water Tank with capacity 2 cubic meter with 

ACTED logo:

17 Inspection Rooms:

17_1 Inspection rooms, internal demensions (60 * 60)cm

17_2 Inspection rooms, internal demensions (100 * 100)cm

ي درجة اوىل بمقاس  سم، مع صندوق الطرد(50*60)مرحاض افرنج 

ي درجة اوىل نوع خزف سعودي او جودة مماثلة :مرحاض عرن 

ي 
:سم نوع ستانليس استيل ثقيل(20*20)درجة اوىل مقاس  (صفاية)سيفون ارضر

ي درجة اوىل مقاس  :سم نوع إيطاىلي او جودة مماثلة(80*50)مغاسل افرنج 

:مغاسل من النوع البضي استانلس استييل خاصة بقسم العمليات نوع ممتاز

شبكة الضف الصجي للمجاري الخارجية

السقوف المستعارة

:-سقوف مستعارة القسام االشعة والعناية المركزة والعمليات 

االعمال الصحية الداخلية

مظالت للنوافذ

ملم، ضغط متوسط3.2 هنش، سماكة 1انابيب حديد مجلفن جودة عالية قطر 

هنش2محبس بوابة نحاس عالي الجودة قطر 

هنش1محابس بوابة نحاس عالي الجودة  قطر 

. هنش، نوع حار جودة وضغط عالي1.5مواسير بالستيك الثيرموبايب قطر 

. هنش، نوع حار جودة وضغط عالي1مواسير بالستيك الثيرموبايب قطر 

: متر مكعب، مع رسم شعار المنظمة عليه2خزان بالستيكي علوي عالي الجودة سعه 

.ملم 2.5 انش سماكة 4جودة عالية قطر  (UPVC)مواستر بالستيك ضغط عاىلي 

.ملم3.6 انش سماكة 6جودة عالية قطر  (UPVC)مواستر بالستيك ضغط عاىلي 

. ملم4.7 انش سماكة 8جودة عالية قطر  (UPVC)مواستر بالستيك ضغط عاىلي 

(UPVC) انش لتضيف مياه االمطار ضغط متوسط 4مواستر بالستيك قطر 

:شبكة تغذية المياه الخارجية 

ملم، ضغط متوسط3.6 هنش، سماكة 2انابيب حديد مجلفن جودة عالية قطر 

:غرف تفتيش 

سم(60 * 60)غرف تفتيش بابعاد داخلية 

سم(100 * 100)غرف تفتيش بابعاد داخلية 
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# Work Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ــــان االعمال32 ــ ــ ــ ــ بيــ

اعمال الحفر ونقل المخلفات

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an 

integrated response to vulnerable communities in Yemen

وع  تعزيز الصمود والتماسك االجتماعي من خالل : 15DYKمشر

ي اليمن
ر
رة ف استجابة متكاملة للمجتمعات المتضر

Construction of Outpatient building for Dhamar General 

Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters

إنشاء مبنر العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 

ي ذمار العام638
ي مستشفر

ر
 متر مربــع، ف

Site: Dhamar Hospital                                                                       District: Dhamar 

City   
مدينة ذمار: مستشفر ذمار                                                  المديرية: الموقع

ي لتنفيذ األعمال المطلوبة خالل المدة الزمنية 
 أشهر وعىل المقاول اتخاذ جميع التدابتر الالزمة النهاء العمل خالل المدة المحددة 8الجدول الزمنر

The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the 

contractor must take all the necessary  to complete the works during the 

determined period

Month 7 Month 8Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6

18
Electrical Works:

First: Electrical Lighting and Power Outlet network

18_1 Electrical Lighting Points, inclouding the lighting switches:

18_1_1
High quality LED  Lighting devices, and lamp of 2X18 watts 

including the lighting switch with a high quality

18_1_2

High quality LED  Lighting devices, and lamps of 4X18 watts, for 

Ray and Lap departments including the lighting switch with a high 

quality

18_1_3

High quality External Waterproof Lighting unit, sodium lamp 

70watts, inclouds a round visable plastic cover and 45cm 

diameters, inclouding the lighting switch with a high quality

18_1_4

High quality Emergency Exit lighting devices, including the lighting 

switch with a high quality, and Red plastic cover of (15*30)cm, with 

escape sign stuck printed

18_1_5

Lighting devices with a length of 122 cm and a width of 60 cm for 

the operating room with a plastic cover installed on a drooped 

ceiling manufactured with special high-quality specifications 

against moisture and water and dosen't affected by sterilization 

materials and equipped with touches 2X34W - Florist TCL with a 

special searchlight for the operating room Pandant with a light 

switch and of high quality

18_1_6

LED Lighting Devices of (60*60)cm, with cover and lamps of 4X9 

watts,for the ICU dep, halls and corridors, including the lighting 

switch with a high quality

18_1_7
High quality LED emergency light lamp 18watts, working when 

electricity OFF, Equipped with a chargeable battery 7A/h

18_1_8
Waterproof LED Lighting devices, with lamp of 10 watts, inclouding 

the lighting switch with a high quality

18_1_9
Waterproof LED Lighting devices, with lamp of 20 watts, inclouding 

the lighting switch with a high quality

18_2 Electrical outlets power:

18_2_1 Electircal Outlets (single) 13 Ampere, 220 Voltage, high quality

18_2_2
Electircal Outlets (single) 13 Ampere, 220 Voltage Waterproof BS-

IP54, high quality

18_2_3 Electircal Outlets (duoble) 13 Ampere, 220 Voltage, high quality

18_2_4 Electircal Outlets (single) 20 Ampere, 220 Voltage, high quality

18_2_5
Electircal Outlets (single) 20 Ampere, 220 Voltage, Waterproof BS-

IP54, high quality

18_2_6
Electrical Outlets 80 Ampere, 3800 Voltage, 120KW, Five Poles 

3L+N+E, with protection cutter RCCB, includes covering box, high 

quality

18_2_7
Electircal Outlets 40 Ampere, 3800 Voltage, Five Pole 3L+N+E, with 

protection cutter RCCB, inclouds cavering box, high quality

، مع مفتاح اإلضاءة وذات جودة عالية2X18W مزدوجة ولمبات  LEDأجهزة اضاءة  

 وات مع غطاء بالستيك شفاف كروي لبني اللون 70وحدة اضاءة خارجية بلمبة صوديوم 

 سم مقاوم للرطوبة والمياه مع مفتاح اإلضاءة وذات جودة عالية45بقطر 

أجهزة اضاءة مخرج طوارئ مع مفتاح اإلضاءة وذات جودة عالية، يتضمن غالف بالستيكي 

سم مع الصق وطباعة عالمة الهروب(30*15)احمر مقاس 

سم خاص بغرفة العمليات مع غطاء بالستيكي يركب 60سم وعرض 122أجهزة اضاءة بطول 

على اسقف مستعار مصنع بمواصفات خاصة عالية الجودة ضد الرطوبة والمياه وال يتأثر 

 مع كشاف خاص بغرفة العمليات TCLفلورست  - 2X34Wبمواد التعقيم ومزود بلمسات 

 مع مفتاح اإلضاءة وذات جودة عاليةPandantبندينت 

  بقسم العناية المركزة 4X9Wسم مع غطاء محبب ولمبات  LED (60*60)أجهزة اضاءة 

وللممرات والصاالت، مع مفتاح اإلضاءة وذات جودة عالية

 تعمل عند انقطاع الكهرباء، ومزود ببطارية قابلة 18W طوارئ بقدرة LEDأجهزة اضاءة 

ساعة/امبير7للشحن والتفريغ 

:االعمال الكهربائية
ً
شبكة االضاءة وشبكة مأخذ القدرة الكهربائية: اوال

نقاط اإلضاءة الكهربائية شاملة المفاتيح

، لقسم االشعة والمختت  مع مفتاح اإلضاءة 4X18W مزدوجة ولمبات  LEDأجهزة اضاءة  

وذات جودة عالية

، ذات جودة BS-IP54 فولت، مقاوم للرطوبة والمياه 220 أمبير 13مأخذ كهربائية مفرد 

عالية

 فولت، ذات جودة عالية220، (دبل)أمبير مزدوج 13مأخذ كهربائية 

 فولت، ذات جودة عالية220 أمبير 20مأخذ كهربائية مفرد 

، ذات جودة BS-IP54 فولت، مقاوم للرطوبة والمياه 220 أمبير 20مأخذ كهربائية مفرد 

عالية

 مع 3L+N+E كيلووات، خمسة اقطاب 120 فولت، بقدرة 380 أمبير، 80مأخذ كهربائية 

 مع الصندوق المغلف للقاطع، ذات جودة عاليةRCCBقاطع حماية 

 RCCB مع قاطع حماية 3L+N+E فولت، خمسة اقطاب 380 أمبير 40مأخذ كهربائية 

مع الصندوق المغلف للقاطع، ذات جودة عالية

 ضد الرطوبة والمياه، مع مفتاح اإلضاءة وذات جودة 10W مع لمبة  LEDأجهزة اضاءة 

عالية

 ضد الرطوبة والمياه، مع مفتاح اإلضاءة وذات جودة 20W مع لمبة LEDأجهزة اضاءة 

عالية

مأخذ القدرة الكهربائية

 فولت ذات جودة عالية220 أمبير، 13مأخذ كهربائية مفرد 
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# Work Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ــــان االعمال32 ــ ــ ــ ــ بيــ

اعمال الحفر ونقل المخلفات

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an 

integrated response to vulnerable communities in Yemen

وع  تعزيز الصمود والتماسك االجتماعي من خالل : 15DYKمشر

ي اليمن
ر
رة ف استجابة متكاملة للمجتمعات المتضر

Construction of Outpatient building for Dhamar General 

Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters

إنشاء مبنر العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 

ي ذمار العام638
ي مستشفر

ر
 متر مربــع، ف

Site: Dhamar Hospital                                                                       District: Dhamar 

City   
مدينة ذمار: مستشفر ذمار                                                  المديرية: الموقع

ي لتنفيذ األعمال المطلوبة خالل المدة الزمنية 
 أشهر وعىل المقاول اتخاذ جميع التدابتر الالزمة النهاء العمل خالل المدة المحددة 8الجدول الزمنر

The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the 

contractor must take all the necessary  to complete the works during the 

determined period

Month 7 Month 8Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6

19
Electrical Works:

Secund: Telephone, Television and Data networks

19_1 Telephone, Television and Data Sockets:

19_1_1 Telephone Socket, with a high quality and certified industry

19_1_2 Television Socket, with a high quality and certified industry

19_1_3 Computer (Data) Socket, with a high quality and certified industry

19_1_4
Computer Divider Device 16-port, with a high quality and certified 

industry

19_1_5
Main Telephone divider, 20 lines, with a high quality and certified 

industry

19_1_6
Sub Telephone Divider 10 Lines, with a high quality and certified 

industry

20
Electrical Works:

Third: Electrical panels, cables and grounding

20_1 Electrical panels

20_1_1
Main Distribution Board (3PH-.400A),MDP1, with a high quality and 

certified industry

20_1_2
Semi-main distribution board with main breaker (3PH-.300A),MDP2, 

with a high quality and certified industry

20_1_3
Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP1, with a 

high quality and certified industry,

20_1_4
Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP2, with a 

high quality and certified industry,

20_1_5
Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP3, with a 

high quality and certified industry,

20_1_6
Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP4, with a 

high quality and certified industry,

20_1_7
Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP5, with a 

high quality and certified industry,

20_1_8
Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP6, with a 

high quality and certified industry, 

20_1_9
Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP7, with a 

high quality and certified industry, 

20_1_10
Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP8, with a 

high quality and certified industry, 

20_1_11
Sub-distribution board 100A, with main breaker model DP9, with a 

high quality and certified industry,

20_1_12
Sub-distribution board 63A, with main breaker model DP10, with a 

high quality and certified industry,

20_1_13
Sub-distribution board 250A, with main breaker model MCT-DP, 

with a high quality and certified industry,

المأخذ الهاتف والتلفزيون والبيانات

مأخذ  تلفون داخلي، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة(ستاليت)مأخذ تلفزيون 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة(معلومات)ماخذ شبكة كمبيوتر 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة(منفذ) مخرج 16جهاز مقسم كمبيوتر 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP6 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 63لوحة توزيــــع  فرعية 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP7 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 63لوحة توزيــــع  فرعية 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP8 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 63لوحة توزيــــع  فرعية 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP9 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 100لوحة توزيــــع  فرعية 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،MCT-DP امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 250لوحة توزيــــع  فرعية 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP10 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 63لوحة توزيــــع  فرعية 

:االعمال الكهربائية

.شبكة الهاتف والتلفزيون والبيانات: ثانيا

، ذات جودة عالية MDP2,(3PH-.300A)لوحة توزيــــع شبة رئيسية بقاطع رئيسي 

وصناعة معتمدة

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP1 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 100لوحة توزيــــع  فرعية 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP2 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 63لوحة توزيــــع  فرعية 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP3 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 63لوحة توزيــــع  فرعية 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP4 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 100لوحة توزيــــع  فرعية 

، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة،DP5 امبتر بقاطع رئيسي  نموذج 100لوحة توزيــــع  فرعية 

 خط، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة20قسام تلفون رئيسي 

 خط، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة10قسام تلفون فرعي 

:االعمال الكهربائية

اللوحات الكهربائية والكابالت و التأريض: ثالثا 

اللوحات الكهربائية

، ذات جودة عالية وصناعة MDP1,(3PH-.400A)لوحة توزيــــع رئيسية بقاطع رئيسي 

معتمدة
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# Work Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ــــان االعمال32 ــ ــ ــ ــ بيــ

اعمال الحفر ونقل المخلفات

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an 

integrated response to vulnerable communities in Yemen

وع  تعزيز الصمود والتماسك االجتماعي من خالل : 15DYKمشر

ي اليمن
ر
رة ف استجابة متكاملة للمجتمعات المتضر

Construction of Outpatient building for Dhamar General 

Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters

إنشاء مبنر العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 

ي ذمار العام638
ي مستشفر

ر
 متر مربــع، ف

Site: Dhamar Hospital                                                                       District: Dhamar 

City   
مدينة ذمار: مستشفر ذمار                                                  المديرية: الموقع

ي لتنفيذ األعمال المطلوبة خالل المدة الزمنية 
 أشهر وعىل المقاول اتخاذ جميع التدابتر الالزمة النهاء العمل خالل المدة المحددة 8الجدول الزمنر

The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the 

contractor must take all the necessary  to complete the works during the 

determined period

Month 7 Month 8Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6

20_2 Cables

20_2_1
Electrical Copper Cable 400V, with a high quality and certified 

industry size 4cx240mm², from the generator to the building

20_2_2

Electrical Copper Cable 400V, with a high quality and certified 

industry size 4x120mm², from the main board to the semi-main 

board on the second floor

20_2_3
Electrical Copper Cable 400V, with a high quality and certified 

industry size 4X70+16mm², Special for the Ray department cable

20_2_4
Telephone Cable, Dual line 20, with a high quality and certified 

industry

20_3 Grounding

20_3_1 Grounding Unit 

20_3_2 Inspection Room 80cmx80cm

21
Electrical Works:

Fourth: Fire Alarm network works

21_1 FACP Fire Alarm Control Panel 

21_2 Addressable Optical Smoke Detector, high quality 

21_3 Addressable Optical Smoke Detector, high quality 

21_4 Addressable fire alarm with buzzer, high quality 

21_5 Fire compressor is titled type, high quality 

21_6
Fire Extinguisher with a capacity of 10 kg CO2 and another DCP 

capacity of 10 kg, high quality 

22
Electrical Works:

Fifth: Electrical Devices:

22_1 Hands Dryer for Operation Room, high quality and certified industry

22_2
Plastic Fan, diameter 20 cm for bathrooms inclouding the Fan's 

power outlet of 13 Ampere, high quality and certified industry

23 Calling Nurses System, high quality and certified industry:

23_1 Calling Compressor

23_2
Lamp beside the bed to be lighted once calling includes switch for 

cancelation the call

23_3 Lamp light above room's door 

ي 
 
 4cX240 فولت، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة مقاس  400كابل نحاس كهربان

mm²من المولد اىل المبنر 

ي 
 
 4X120mm² فولت، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة مقاس 400كابل نحاس كهربان

ي
ر
ي الدور الثان

ر
من اللوحة الرئيسية اىل الللوحة شبة الرئيسية ف

 خط مزدوج، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة20كابل تلفون  

التاريض

الكابالت

ي 
 
 فولت، ذات جودة عالية وصناعة معتمدة مقاس 400كابل نحاس كهربان

4X70+16mm²خاص بكابل االشعة 

:وحدة تأريض

80cmx80cmغرفة تفتيش 

:االعمال الكهربائية

اعمال شبكة انذار الحريق: رابعا

FACPلوحة تحكم بإنذار الحريق 

كاشف دخان بضي  معنون، ذات جودة عالية

سارنيات إنذار حريق معنونة مع الجرس، ذات جودة عالية

:االعمال الكهربائية

األجهزة الكهربائية: خامسا

مجفف أيدي خاص بغرفة العمليات ذات جودة عالية وصناعة معتمدة

 أمبير الخاص بها ذات 13سم للحمامات مع مأخذ كهربائي 20مروحة شفط بالستيك قطر 

جودة عالية وصناعة معتمدة

ضاغطة  حريق تعمل بكش الزجاج معنون، ذات جودة عالية

كجم، ذات جودة عالية10 سعة DCP واخري CO2كجم 10طفاية حريق سعة 

كاشف حراري بضي معنون، ذات جودة عالية

:نظام استدعاء ممرضات ذات جودة عالية وصناعة معتمدة

ضغاطة متدلية

 لمبة بجانب السرير تضيئ عند االستدعاء مع مفتاح بجانبها إللغاء االستدعاء

لمبة إشارة فوق باب الغرفة
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اعمال الحفر ونقل المخلفات

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an 

integrated response to vulnerable communities in Yemen

وع  تعزيز الصمود والتماسك االجتماعي من خالل : 15DYKمشر

ي اليمن
ر
رة ف استجابة متكاملة للمجتمعات المتضر

Construction of Outpatient building for Dhamar General 

Hospital, consist of two floors with area of 638 squire meters

إنشاء مبنر العيادات الخارجية المكون من دورين بمساحة 

ي ذمار العام638
ي مستشفر

ر
 متر مربــع، ف

Site: Dhamar Hospital                                                                       District: Dhamar 

City   
مدينة ذمار: مستشفر ذمار                                                  المديرية: الموقع

ي لتنفيذ األعمال المطلوبة خالل المدة الزمنية 
 أشهر وعىل المقاول اتخاذ جميع التدابتر الالزمة النهاء العمل خالل المدة المحددة 8الجدول الزمنر

The schedule for carrying out the required works within 8 months, and the 

contractor must take all the necessary  to complete the works during the 

determined period

Month 7 Month 8Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6

23_4
Receiving call device and every call must be autonomous from the 

others

24 Copper Pipes for Oxygen network:

24_1 Copper Pipes Out Diameter of 22 mm and 0.9 mm thick

24_2 Copper Pipes Out Diameter of 15 mm and 0.9 mm thick

24_3 Copper Pipes Out Diameter of 12 mm and 0.9 mm thick

25 Isolation Valves for Oxygen network:

25_1 Isolation Valves, Diameter of 22 mm 

25_2 Isolation Valves, Diameter of 12 mm 

26 Belongings

26_1 Iron Railings with Miranti wood, and  heigh of 90cm, high quality 

26_2 Metal Celling for the Elevators

26_3 Wooden ceiling for the staircase

26_4
Lead Sheets of 2 mm thick high quality , for the walls of the CT and 

X-ray rooms:

26_5
Glass Leaded window size 40 * 80 cm high quality for CT scan and 

X-ray rooms

26_6
Aluminum sheets high quality for internal expansion joints (vertical 

and horizontal)

26_7 Wooden slats with a wide of 10 cm, high quality

26_8 BED HEAD UNIT

27 Information and identification panels

27_1 Plastic signboards with glass cover size (1.5 * 2) m

27_2 Plastic identification panels with glass cover, size (20 * 40) cm

27_3 Project Light Panel LED size (2 * 6 * 0.4) m

27_4 project marble plate with a size of (1 * 1.5 * 0.08) m

27_5 metal plate for the project

Site Handover

ملحقات

سم، جودة عالية90درابزين حديد مع الخشب الميرانتي بارتفاع 

سقف خشبي لبيت الدرج

 ملم لجدران غرف االشعة المقطعية واالشعة السينية2الواح رصاص جودة عالية سماكة 

ر أنابيب نحاسية لشبكة االكسجير

سقف معدني لفتحات المصاعد

جهاز استقبال النداء بحيث يكون النداء لكل مريض مستقل عن البقية

 ملم0.9 ملم وسماكة 22انابيب نحاسية بقطر خارجي 

 سم40 * 20لوحات تعريفية بالستيكية بغالف زجاجي شفاف مقاس 

متر(0.4 * 6 * 2) للمشروع بمقاس LEDلوحة ضوئية 

متر(0.08*1.5*1)لوحة رخامية للمشروع بمقاس 

لوحة معدنية للمشروع

تصفية الموقع وتسليمه

 سم لغرفة غرف االشعة المقطعية واالشعة 80*40نافذة زجاج مرصص جودة عالية مقاس 

السيني

صفائح من االلمنيوم جودة عالية لفواصل التمدد الراسية واالفقية الداخلية

سم10شرائر خشبية جودة عالية بعرض 

وحدة سريرية

اللوحات االرشادية والتعريفية

متر(2 * 1.5)لوحات ارشادية بالستيكية بغالف زجاجي شفاف مقاس 

 ملم0.9 ملم وسماكة 15انابيب نحاسية بقطر خارجي 

 ملم0.9 ملم وسماكة 12انابيب نحاسية بقطر خارجي 

ر صمامات العزل لشبكة االكسجير

 ملم22صمامات عزل بقطر  

 ملم12صمامات عزل بقطر  


