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 اسم المشروع:
مراكز  3لعدد الصحي  والصرف المياه مرافق  تأهيل  عادةإ

 .  صحية

 . تعزمحافظة  – المظفر وصبر الموادم يريتيمد موقع المشروع:

 

 

 

 WASH Rehabilitation Works in 3 Health 
center. 

 Project name: 

Al-Mudhaffar and Sabr Al-Mawadim districts, 
Taiz Governorate. 

 Location of project:   
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 اسم المشروع
  للمراكز الصحيةالبيئي  المياه واالصحاحمشروع 

 المستهدفة.

WASH Rehabilitation Works in 3 Health 
center. 

Project name: 

 محافظة تعز.  –المظفر وصبر الموادم  مديريتي موقع المشروع 
Al-Mudhaffar and Sabr Al-Mawadim 
districts, Taiz Governorate. 

Location of project: 
 

 

 Scope of works نطاق العمل 

  :مقدمة  -1

الغرررم مرره هررثه الوويلررة هررو لتسررليم البرروم علررك مت لبررا  مير رري كررو  

 مراكررز الصررحية والوررة لعرردد  بتأهيررل المرافررق الصررحيةلألعمرراا المتعللررة 

 محافظة تعز. –المظفر وصبر الموادم  مديريتيفي المستهدفة 

 ميرر   وكررثل  هررثا س رراا العمررل لمبنررك سفسرر  هررو  ررزم مرره ل اعمرراا التأهيررل

االعمرراا   ا  التشرر يب  أعررادة التأهيررلعمرراا ا) الداخليررة والرا  يررة االعمرراا

هررو  ررزم مرره  المبرراسي ثههررل( اعمرراا المو رر و االعمرراا الصررحية  الكهربائيررة

 اعماا الملاوا.س اا 

 :الهدف -2

 :هو المشروع هثا مه العام  الهدف

مرافررق  اعمرراا أعررادة التأهيررل) الم لوبررة االعمرراا  ميرر  مرره االستهررام •

    االعمرررراا الكهربائيررررةا  التشرررر يب  الميرررراه والصرررررف الصررررحي

 .المشروع لتشغيل الالزمة( اعماا المو  و االعماا الصحية

 .شهر خالاهائها سا سهام المشروع يجب  مي  االعماا الالزمة أل •

 شروط االعمال: -3

 :المشروع لهثا للت بيق  ابل التالي طالشر

 .كميا  علد هو  المشروععلد  •

 موقع المشروع: -4

 –المظفرررر وصررربر المررروادم  مرررديريتيفررري  تنفيرررثه يتعررريه التررري العمرررليلررر  

 محافظة تعز.
 

1. INTRODUCTION: 

The purpose of this document is to highlight Mercy Corps 
requirements for works related to the supply, installation and 
rehabilitation of Three Health center in Al-Mudhaffar and Sabr Al-
Mawadim districts, Taiz Governorate. 
The rehabilitation of buildings itself is part of this scope of work, 
and all the internal and external works (rehabilitation works, 
finishing, electrical, sanitary   and site works) for this buildings 
are part of the contractor scope. 

2. OBJECTIVE 

The overall objective of this project is: 

• Completion of all required works (rehabilitation 
WaSHworks, finishing, electrical, sanitary and site works) 
needed to operate this project. 

• The works for this project to be completed in one month. 
3. CONDITION OF WORKS 

The following conditions are applicable for this project: 

• This project is a quantity contract project. 
4. CONTRACT LOCATION 

The work to be performed in Al-Mudhaffar and Sabr Al-Mawadim 
districts, Taiz Governorate. 
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 .Milestones No مراحل المشروع  الرقم

م 1 تأهيل  في  راعادة  الصحي  والصرف  المياه  النور  افق  مستشفى 

 .تعزمحافظة   -مديرية المظفر 

Rehabilitation WASH facilities in Al-Noor city – Al-

Modhaffar district in Taiz governorate. 

1 

2 
 مايو 22في مركز اعادة تأهيل مرافق المياه والصرررررف الصررررحي  

 .تعزمحافظة   -مديرية المظفر -  الصحي

Rehabilitation WASH facilities in 22 May health center in 

Al-Modhaffar district  -Taiz governorate. 

2 

3 
في مركز ذي البرح اعادة تأهيل مرافق المياه والصررررف الصرررحي  

 .تعزمحافظة    -صبر الموادممديرية  -الصحي  

Rehabilitation WASH facilities in Del-Barh health center 
in Al-Sabir Al-Mawadim district  -Taiz governorate. 

3 

4 
 Complete %100 % 100بنسبة اكتمال المشروع 

4 

5 
 Final inspection االستالم النهائي 

5 

 

نسبة  

 االنجاز
 Work description Step وصف العمل  المراحل

Complete 
% 

90.0% 
A   في الصحي  والصرف  المياه  مرافق  تأهيل  النور  اعادة  مستشفى 

 محافظة تعز.  -مديرية المظفر 

Rehabilitation WASH facilities in Al-Noor city – Al-

Modhaffar district in Taiz governorate. 

A 
90.0% 

 

A-1  مستشرررفك النرررو  بل وتسرررليال االعمررراا التاليرررة يتعهرررد الملررراوا بعمررر

وذلررررر  طبلرررررا للكميرررررا   محافظرررررة تعرررررز -مديريرررررة المظفرررررر 

المرفلرررة. وهررري والمواصرررفا  المحرررددة فررري  رررداوا الكميرررا  

 التالي:

 اوال مرافق المياه:

Contractor undertakes to do and delivery the following 
works Assana health center in Sharab alsalam district, 
according to the specifications and quantities specified 
in the BOQs attached as follows: 

First Water Facilities: 
 

A-1 
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 العوامرررة مرر تو يررد وتركيررب خزاسرررا  ميرراه ) رررنتك (  .1

وذلرررر  طبلررررا للكميررررا   للرررررزا  التوزيرررر  ومحرررراب 

م  والمواصررفا  المحررددة فرري  ررداوا الكميررا  المرفلررة.

  اعدة خر اسية لتثبيت الرزا  

 الرردينامو مررهتو يررد وتنفيررث وتشررغيل شرربكة التغثيررة بالميرراه  .2

 الررك هرراومن العلويررة الرزاسررا  الررك اال ضرري الرررزا  بعررد

الميررراه وذلررر  طبلرررا للكميرررا   سلررراط  ميررر و الحمامرررا 

 .والمواصفا  المحددة في  داوا الكميا  المرفلة

 اسابيرررب االم رررا  ميررراه حصررراد أسابيرررب وتركيرررب تو يرررد .3

 الررررزا  الرررك السررر   مزا يرررب مررره UPVC بال رررتيكية

األ ضررري وذلررر  طبلرررا للكميرررا  والمواصرررفا  المحرررددة 

 في  داوا الكميا  المرفلة.

 ثانيا مرافق الصرف الصحي:

مرافرررق وتمديررردا  وصرررياسة اعرررادة تأهيرررل وتشرررغيل  .1

وذلرر  طبلررا  المستشررفكلحمامررا   الصرررف الصررحي

للكميررررا  والمواصرررررفا  المحرررررددة فررررري  رررررداوا 

 الكميا  المرفلة.
 

 ثالثا" اعمال الكهرباء:

دينررررامو وكررررثل   تركيرررربالو تو يرررردال عمررررااأ .1

 بال ا ررررة خاصرررر  إسررررا ة وحرررردا  تركيررررب

وذلررر  طبلرررا للكميرررا  والمواصرررفا   الشمسرررية

 لمحددة في  داوا الكميا  المرفلة.ا

 :صيانة غرفة العمليات وتعقيم " رابعا

اعماا ترميال  لف مبنك العمليا : تنفيث   1.

اعماا ترميال  لف مبنك العمليا  والتعليال وذل   

 كاالتي: 

تنفيررث اعمرراا ازالررة الغ ررام الرر رراسك وتنظيررف 

حديررد التسررلي  مرره الصرردا بوا رر ة فرشرراة  ررل  

1. Supply and install Water tanks of polyethylene 
(Centex) with float valve according to the 
specifications and quantities specified in the 
BOQs attached.with base for fixing the tanks 

2. Supplay and installation of Water supply 
network from pump after harvesting tank to 
upper tanks then to latrines and water point 
according to the specifications and quantities 
specified in the BOQs attached. 

3. Supply and install of rain water harvesting 
system pipes UPVC, medium pressure, 
according to the specifications, and quantities 
specified in the BOQs attached. 

 

 

Second Sanitation Facilities:  
 

1. Rehabilitation and maintenance of the 
latrines in the hospital according to the 
specifications and quantities specified in 
the BOQs attached . 

 

 

Third Electrical Works : 
 

1. Supply, installation water pump  (dynamo) and 
installation of solar lighting units l, according to 
the engineer requirements . 

Fourth  Surgeries building roof Works : 

1-Executing operations building roof repair  
Carrying out the work of removing the 
concrete cover and cleaning the 
reinforcement steel from rust using a wire 
brush, then painting the surface of iron 
bars with an anti-rust material, then 
painting the surface of the concrete with 
an epoxy adhesive material for make bond 
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وررال دهررا   رر   الحديررد بمررادة ماسعررة للصرردا وررال 

دهرره  رر   الرر رراسة بمررادة ايبوكسررية الصررلة 

للرر رررراسة اللديمررررة بالرر رررراسة الجديرررردة وررررال 

طرطشرررة  ررر   الرر ررراسة بروبرررة االديبوسرررد 

اعرررادة الغ رررام  برررل  فررراف المرررادة الالصرررلة و

الرر ررراسك با رررتعماا طريلرررة التلبررري  علرررك 

مراحررل او بالمرردف  الرر رراسك وكررل مررا يلرررزم 

السهرررام تررررميال السرررلف حسرررب اصررروا العمرررل 

 وتو يها  المهندس المشرف.

عمررل صررياس  عامرر  للسرر    مرفررة العمليررا   .2

بسرربب و ررود تسرررط فرررا طبلرر  عازلرر  مرره 

مررال وصررب  3الفلررت االزفلررت العررازا  ررماكة 

 رررررال   7  ميررررروا عاديررررر  بسرررررماك  خر ررررراس

وا ررتردام شررب  حديررد مربعررا  وعمررل  ميرر  

المت لبرررا  السجررراز البنرررد  وطبلرررا للمواصرررفا  

 وحسب تو يها  المهندس المشرف

 

 

between the old concrete with the new 
concrete, then spraying the concrete 
surface with Adi bond before drying the 
adhesive and implementing  the concrete 
cover using the method of covering in 
stages and all that is needed to finish the 
restoration of the roof according to the 
principles of work and the directions of the 
supervising engineer. 
2-General maintenance work for Surgeries 
building roof  due to the leakage with insulating 
layer of asphalt 3mm Bitumen Waterproof 
Roofing Felt insulation and slope concrete 
layer thickness of 7 cm with metal net 
including all requirements to complete the 
item,all according to drawings, specifications 
and Engineer instructions. 

B   في مركز  اعادة تأهيل مرافق المياه والصررف الصرحي

 .تعزمحافظة    -الصحي مايو 22

Rehabilitation WASH facilities in 22 May 

health center in Taiz governorate. 

B 

90.0% 

B-1 مررايو 22فرري مركررز  التاليررة االعمرراا وتسررليال بتنفيررث الملرراوا يتعهررد 

 للكميرررا  طبلرررا وذلررر  تعرررز محافظرررة المظفرررر مديريرررة الصرررحي

 وهررري. المرفلرررة الكميرررا   رررداوا فررري المحرررددة والمواصرررفا 

 :التالي
 

 اوال مرافق المياه:

Contractor undertakes to do and delivery the following 
works 22 May health center, Al-Mudhaffar district, Taiz 
governorate. according to the specifications and 
quantities specified in the BOQs attached as follows: 

First Water Facilities: 
 

1. Supply and install Water tank of polyethylene 
(Centex) with float valve according to the 

B-1 

90.0% 
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 العوامرررة مررر ميررراه ) رررنتك (  تو يرررد وتركيرررب خرررزا  .1

وذلررررر  طبلرررررا للكميرررررا   للررررررزا  التوزيررررر  ومحررررراب 

 والمواصفا  المحددة في  داوا الكميا  المرفلة.
 

 
 

 ثانيا مرافق الصرف الصحي:

مرافررق وتمديرردا  الصرررف وصررياسة اعررادة تأهيررل وتشررغيل  .1

وذلررررر  طبلرررررا للكميرررررا   المركرررررزلحمامرررررا   الصرررررحي

 والمواصفا  المحددة في  داوا الكميا  المرفلة.

 برررم و توصررريل شررربكة الصررررف الصرررحي للمركرررز للشررربكة  .2

 الرئيسية

specifications and quantities specified in the 
BOQs attached. 

 

Second Sanitation Facilities:  
 

1.Rehabilitation and maintenance of the 
latrines in the hospital according to the 
specifications and quantities specified in the 
BOQs attached . 

2. Connect the WaSH facilities to the main 

sewage drainage. 

 
 
 
: 

90.0% 
C  ذي البرحاعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي في مركز 

 محافظة تعز.  -الصحي

Rehabilitation WASH facilities in Del-Barh health 

center in Taiz governorate. 

C 
90.0% 

 

C-1  ذي البرررحمركررز يتعهررد الملرراوا بعمررل وتسررليال االعمرراا التاليررة 

وذلررر  طبلرررا  محافظرررة تعرررز صررربر المررروادم مديريرررة  الصرررحي

للكميرررا  والمواصرررفا  المحرررددة فررري  رررداوا الكميرررا  المرفلرررة. 

  وهي التالي:

 اوال مرافق المياه:

تو يررد وتركيررب خررزا  تجميرر  ميرراه االم ررا  ) ررنتك (  .1

وذلررر  طبلرررا  للررررزا  التوزيررر  ومحررراب  العوامرررة مررر 

للكميرررا  والمواصرررفا  المحرررددة فررري  رررداوا الكميرررا  

 م   اعدة خر اسية لتثبيت الرزا  المرفلة.

 مرررهتو يرررد وتنفيرررث وتشرررغيل شررربكة التغثيرررة بالميررراه  .2

 العلويررة الرزاسررا  الررك التجميعرري الرررزا  بعررد الرردينامو

الميرراه وذلرر  طبلررا  سلرراط  ميرر و الحمامررا  الررك هرراومن

والمواصرررفا  المحرررددة فررري  رررداوا الكميرررا  للكميرررا  

 .المرفلة

 اسابيرررب االم ررا  ميرراه حصرراد أسابيررب وتركيررب تو يررد .3

 الررررزا  الرررك السررر   مزا يرررب مررره UPVC بال رررتيكية

Contractor undertakes to do and delivery the following 
works Al-Amal health center in Sabar almwadam 
district, according to the specifications and quantities 
specified in the BOQs attached: 

First Water Facilities: 
 

1. Supply and install water harvesting tank of 
polyethylene (Centex) with float valve 
according to the specifications and quantities 
specified in the BOQs attached.with base for 
fixing the tanks 

2. Supplay and installation of Water supply 
network from pump after harvesting tank to 
upper tanks then to latrines and water point 
according to the specifications and quantities 
specified in the BOQs attached. 

C-1 
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التجميعرري وذلرر  طبلررا للكميررا  والمواصررفا  المحررددة 

 في  داوا الكميا  المرفلة.

 اعمال الكهرباء:ثانيا 

 تركيرربدينررامو وكررثل   تركيرربالو تو يرردال عمررااأ -

وذلررر   الشمسرررية بال ا رررة خاصررر  إسرررا ة وحررردا 

لمحررددة فرري  ررداوا طبلررا للكميررا  والمواصررفا  ا

 الكميا  المرفلة.

3. Supply and install of rain water harvesting system 
pipes UPVC, medium pressure, according to the 
specifications, and quantities specified in the BOQs 
attached 

 

Second Electrical Works : 
 

1. Supply, installation water pump  (dynamo) and 
installation of solar lighting units l, according to 
the engineer requirements 

 D  100 %(100اكتمال تنفيذ جميع االعمال )نسبة االنجاز% complete  D  

10.0% D-1 االستالم والمعاينة النهائية Final inspection D-1 10.0% 


