
Pictorial Illustration and Description of Compound (Annex A1) 

Important Remarks: 

Contractors shall visit the construction site with UNHCR Engineer to be fully informed about the scope of works and related technical issues before submitting 
quotations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

All building materials used in this project should be approved by UNHCR Engineer. 

Contractors shall submit work plan and time schedule. 

This document is translated to Arabic Language in below pages 

الصفحات  هذة توجد ترجمة بالغة العربية لهذة الوثيقة أسفل                                                                          

  Building Components            

 
1- 

Main Office Building of fired bricks walls and C.I.S roof 
containing 3 office rooms (4m x 5m), 1 meeting hall (4m x 
7.5m) and a verandah (2.4m x 13.5m) 

    

2- Office Building of fired clay bricks walls and C.I.S. roof 
containing 2 office rooms (4m x 4m), 1 kitchen (4m x 3m) 
and verandah (2.5m x 11m) 

  

3- Toilet Block of fired bricks walls and C.I.S roof containing 
2 rooms (2.5m x 2.5m each) 

 

 



4- Reception Control Room of prefabricated materials at 
main gate (3m x 3m) 

  

5- Generator Shed of metal tubes, mesh and C.I.S (3m x 
5.5m) 

  

6- Storeroom of metal tubes and C.I.S (3m x 3m)   

7- Car Park Shed of metal tubes and C.I.S (5m x 6m)   

8- Compound fence of plastered fired bricks walls (2m high) 
with razor wire on top and 2 main gates and 2 emergency 
exit with total length of 182ml 

  

 



                                                                  جداول كميات ومواصفات لصيانة مباني المكتب القديم للمفوضية السامية لألجئين بالقضارف

: توجيهات مهمة للغاية  

فاصيل الفنية المتعلقة  يجب على المقاولين المتقدمين لهذا العطاء زيارة موقع البناء برفقة مهندس المفوضية وذلك لإلطالع الكامل الشامل على نطاق العمل والت
اإلسعار وذلك قبل تقديم   

 يجب على المقاولين المتقدمين لهذا العطاء تقديم خطة عمل وجدول زمني للعمل 

 كل المواد المستعملة فى تنفيذ هذا المشروع يجب أن تعرض على مهندس المفوضية للموافقة عليها 

  
مبنى المكونات   

          

 
1- 

ف من وسق الحمرمن الطوب ا حوائط ي من مبنى المكتب الرئيس
 الزنك يحتوى

م ×   4تماعات واحدة )م( ، وقاعة اج  5م ×  4غرف مكتبية ) 3على 

م(  13.5م ×   2.4أرضية ) برندةم( و 7.5  

    

2- 
من الزنك وسقف حمرمن الطوب األ حوائطمن  تب خدماتمبنى مك  

  3م ×  4م( ، مطبخ واحد ) 4م ×  4يحتوي على غرفتين مكتبيتين )
م(  11م ×  2.5) مقفلة أرضية برندةم( و  

  

3- 
ف من الزنك مقسم وسق حمرالطوب اال حوائطمن   خماماتالمبني 

م(2.5م فى 2.5لغرفتين توليت مساحة كل منهما )  

 

 



4- 
م ×  3المواد الجاهزة عند البوابة الرئيسية ) نتحكم فوغرفة استقبال 

م( 3  

  

5- 
السكسبندا وسقف من  المعدنية وشبكة مواسيرمن ال كهرباء دمول مظلة

م( 5.5م فى  3الزنك بمساحة )  

  

م(3م فى  3الزنك االمريكي بمساحة )المعدنية و المواسير من مخزن -6 ) 

  

7- 
وسقف من الزنك  المعدنية مواسيررات من الوقف السياظلة مم

م(6م فى 5األمريكي بمساحة )  

  

8- 
متر( مع  2)بارتفاع  حمرطوب االمن ال حوائطمجمع من لل سور

مخرج طوارئ  2 أسالك شائكة في األعلى وبوابتين رئيسيتين و

تر طوليم 182بطول إجمالي   

  

 


