
لسلسم دنبلا ةيمكلا ةدحولا تاظحالملا

A&B ينبم راودالا لماكل تايمكلا يلامجا

ةيرامعملا تابيطشتلا تايمك

1 مس45*45 ساقم تايضرأ كيماريس 1.115.49 2م

2 طئاوحلل قيرحلل مواقم دروب سبج 2.730.00 2م

3 فقسألل قيرحلل مواقم دروب سبج 2.962.00 2م

4 ىنبملل ةيجراخلا تاهجاولل قيرحلل مواقم دروب سبج 1.367.00 2م

5 اهيلع سبجلا تيبثتل ديدح تابويت 56٫41 نط

6 C40 تايضرأ ةناسرخ ديركس 38٫64 2م

7 ىنبملا لماكب بتاكملا لخاد ماخر ةرزو 528٫87 يلوط رتم

8 1 مقر جرد )تاراوسسكإلاب( جرد ماخر 174٫02 يلوط رتم

9 2 مقر جرد )تاراوسسكإلاب( جرد ماخر 32٫41 2م

10 بتاكملا حطس ىلع اهتاراوسسكا عم ءاملل ةلزاع ىس ىف ىب كيتسالب ةلظم 703٫29 2م

11 ىفاضا ليردناه ملم3 ةكامسب ملم50 رطقب ديدح ريساوم 1٫59 نط

12 مامح ىسارك 10٫00 ددع

13 دي ةلسغم 10٫00 ددع

 يديدحلا لكيهلا تايمك

14 همحلمو هنوهدم ديدح ةدمعأ 53٫16 نط

15 ةمحلم ديدح روسج 214٫74 نط

16 ديدح نيزبارد 7٫68 نط

17 تايضرأ ديدح حاولا 1.572.64 2م

18 رتم12.5*3.75 ساقم )تاسكرب( نئابك 24٫00 ددع

يناسرخلا لكيهلا تايمك

19 دعاوقلا نيب هديملاو دعاوقلا تحت ةفاظن ةبص 54٫87 3م

20 ىنبملا لماكل ةناسرخ دعاوق 146٫67 3م

21 ءابرهكلا لوحمل ةيناسرخ ةدعاق 4٫54 3م

22 هايملا تانازخل  ةيناسرخ ةدعاق 34٫02 3م

23 هايملا تانازخ دعاوق لفسأ ةفاظن ةبص 12٫86 3م

24 ةيناسرخ ةدمعأ باقر ةبص 36٫62 3م

25 دعاوقلا نيب طبر هديم ةبص 60٫92 3م

26 ملم50 رطق ديدح ريساوم ىلع كبش روس 121٫26 2م
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اكيناكيملا تايمك

ىندملا عافدلا نم قيرحلا ةحفاكم هايم ةيذغت ةكبشل قيرحلا ءافطإ ماظن تايمك

27 86    )ةصوب6( قيرح ريساوم ىلوطلا رتملا

28 )ةصوب4( قيرح ريساوم 56 ىلوطلا رتملا

29 )ةصوب2.5( قيرح ريساوم 8 ىلوطلا رتملا

30 )ةصوب1.5( قيرح ريساوم 16 ىلوطلا رتملا

31 ةصوب6 )هيت( قيرحلا ريساوم تالصو 8 ددع

32 ةصوب4 )هيت( قيرحلا ريساوم تالصو 8 ددع

33 ةصوب6 )عوك( قيرحلا ريساوم تالصو 10 ددع

34 ةصوب4 )عوك( قيرحلا ريساوم تالصو 19 ددع

35 Hunger Clamp (6'') 54 ددع

36 Hunger Clamp (4'') 34 ددع

37 Hunger Clamp (2.5'') 4 ددع

38 Hunger Clamp (1.5'') 5 ددع

39 Coupling (6'') 49 ددع

40 Coupling (4'') 45 ددع

41 Coupling (2.5'') 20 ددع

42 )ةصوب4( هافصم 4 ددع

43 Landing Valve (2.5'') 8 ددع

44 Seimense Cone 4 ددع
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قيرحلا قيدانص ماظنب قيرحلا ءافطإ ماظن تايمك

45 )ةصوب4( قيرح ريساوم 65  رتملا
ىلوطلا

46 )ةصوب3( قيرح ريساوم 20  رتملا
ىلوطلا

47 )ةصوب1.5( قيرح ريساوم 60  رتملا
ىلوطلا

48 ةصوب4 )هيت( قيرحلا ريساوم تالصو 8 ددع

49 ةصوب3 )هيت( قيرحلا ريساوم تالصو 2 ددع

50 ةصوب1.5 )هيت( قيرحلا ريساوم تالصو 1 ددع

51 ةصوب4 )عوك( قيرحلا ريساوم تالصو 9 ددع

52 ةصوب3 )عوك( قيرحلا ريساوم تالصو 3 ددع

53 ةصوب1.5 )عوك( قيرحلا ريساوم تالصو 8 ددع

54 Hunger Clamp (4'') 40 ددع

55 Hunger Clamp (3'') 10 ددع

56 Hunger Clamp (1.5'') 25 ددع

57 )ةصوب4( قيرحلا سباحم 2 ددع

58 )ةصوب1.5( قيرحلا سباحم 1 ددع

59 Coupling (4'') 42 ددع

60 Coupling (3'') 18 ددع

61 )ةصوب6( ليتسا ريساوم ددمت ةلصو 6 ددع

62 )ةصوب4( هافصم 1 ددع

63 +ةيئابرهك ةخضم ( قيرحلا تاخضم ةعومجم
تاراوسسكإلا عيمجب ةلماك )ىكوج ةخضم + لزيد ةخضم

1 ددع

ةايملا تاشاشر ماظنب قيرحلا ءافطإ ماظن تايمك

64 ةصوب6 قيرح ريساوم 23  رتملا
ىلوطلا

65 ةصوب4 قيرح ريساوم 75  رتملا
ىلوطلا

66 ةصوب2.5 قيرح ريساوم 107  رتملا
ىلوطلا

67 ةصوب1.5 قيرح ريساوم 94  رتملا
ىلوطلا

68 ةصوب1 قيرح ريساوم 111  رتملا
ىلوطلا

69 )ةيت( ةصوب6 قيرح ريساوم 5 ددع

70 )ةيت( ةصوب4 قيرح ريساوم 8 ددع
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71 )ةيت( ةصوب2.5 قيرح ريساوم 19 ددع

72 )ةيت( ةصوب1.5 قيرح ريساوم 41 ددع

73 )ةيت( ةصوب1 قيرح ريساوم 46 ددع

74 )عوك( ةصوب6 قيرح ريساوم 10 ددع

75 )عوك( ةصوب4 قيرح ريساوم 16 ددع

76 )عوك( ةصوب2.5 قيرح ريساوم 6 ددع

77 )عوك( ةصوب1.5 قيرح ريساوم 15 ددع

78 )عوك( ةصوب1 قيرح ريساوم 14 ددع

79 (HUNGER CLAMP( ةصوب6 16 ددع

80 (HUNGER CLAMP(  ةصوب4 25 ددع

81 (  ةصوب2.5 HUNGER CLAMP) 23 ددع

82 (  ةصوب1.5 HUNGER CLAMP) 15 ددع

83 (HUNGER CLAMP(  ةصوب1 27 ددع

84 ةصوب6  قيرحلا ةكبش سباحم 2 ددع

85 ةصوب4  قيرحلا ةكبش سباحم 5 ددع

86 ةصوب2.5  قيرحلا ةكبش سباحم 2 ددع

87 ةصوب1  قيرحلا ةكبش فرصلل ىورك سباحم 8 ددع

88 ةصوب6 ليتسإ ريساوم ددمت ةلصو 1 ددع

89 ةصوب4 ةفصم 1 ددع

90 AAVENT WITHQTT (2) BALL VALVE dim 1 ةصوب 1 ددع

91  )ىكوج ةخضم+لزيد ةخضم + ةيئابرهك ةخضم( قيرحلا تاخضم ةعومجم
تاراوسسكإلا عيمجب ةلماك 1 ددع
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 قيرحلا ءافطإ ماظن ةكبش ةيذغتلةايملا تانازخ ماظن تايمك

92 ³م20 ةعسةايم تانازخ 5 ³م

93 نفلجم )ةصوب6(ديدح ريساوم راطقأ 12  رتملا
ىلوطلا

94 )ةصوب6( ريساومل ديدح هيت 6 ددع

95 )ةصوب3( ريساومل PVC هيت 5 ددع

96 )ةصوبPVC (3 ريساوم 12  رتملا
ىلوطلا

97 )ةصوب6( قيرح ريساوم ديدح سباحم 2 ددع

98 )ةصوب3( قيرح ريساوم ديدح سباحم 6 ددع

99 )ةصوب2( قيرح ريساوم ديدح سباحم 5 ددع

100 COUPLING 18 )ةصوب6 ( ددع

101 )ةصوب6(ءافصم 1 ددع
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ءابرهكلا تايمك

ةءاضإلا

102 7 *7 ساقم ةبلع 496 ددع

103 10 *10 ساقم ةبلع 48 ددع

كالسألاولبايكلا

104 ²ملم240*4 ساقم ضفخنم دهج ساحن لباك 90  رتملا
ىلوطلا

105 ²ملم240*1 ساقم ضفخنم دهج ساحن لباك 800  رتملا
ىلوطلا

106 ²ملم120*1 ساقم ىضرأ ضفخنم دهج ساحن لباك 290  رتملا
ىلوطلا

107 ملم4 ساقم ساحن كلس 2455  رتملا
ىلوطلا

108 ملم6 ساقم ساحن كلس 1093  رتملا
ىلوطلا

109 3/4 ساقم ةروسام 750 ددع

ليغشتلا ماظن

110 7 *7 ساقم ةبلع 117 ددع

تانايبلا ماظن

111 7 *7 ساقم ةبلع 192 ددع

قيرحلا راذنإ ماظن

112 ىـــكذ ىرصب ناخد فشاك 146 ددع

113 عاضوألا ددعتم ىـــكذ ةرارح فشاك 3 ددع

114 جاجز رساك 17 ددع

115 ةءاضإ عم راذنإ توص 12 ددع

116 قيرح راذنإ مكحت ةحول 1 ددع

117 ةبقارم ةدحو 2 ددع
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C ينبم راودالا لماكل تايمكلا يلامجا

ةيرامعملا تابيطشتلا تايمك

1 تاناهد عم قيرحلل مواقم سبجلا فقسالا 7302٫33 2م

2 تايضرالا بيكرتل تافلع و بشخ يلع كيماريس تايضرا 6031٫92 2م

3 تاناسرخ يلع يسكوبيا تاناهد تايضرا 1275٫70 2م

4  نودب نيبنجلا نم تاناهدلا وقيرحلل مواقم سبج ديلاجت عم ةيندعم حاولا طئاوح
متسيس 3234٫93 2م

5 متسيس عم سبج نيهجو- تاناهد عم قيرحلل ةمواقم ةيسبج طئاوح 3470٫98 2م

6 ةايملا تارودل عيطاوق 328٫98 2م

7 قيرحلل مواقم سبجلا نم ةيلخاد ديلاجت عم تاهجاولل ةيجراخ طئاوح 2660٫00 2م

8 مم200 ضرع طئاوح 209٫43 2م

9 ةيجاجز عيطاوق 101٫98 2م

10 تاناهد عم كولب ةيجراخ طئاوح 543٫44 2م

11 ضرع مس80 موينمولا باوبا 78 ددع

12 ضرع مس70 موينمولا باوبا 10 ددع

13 18 ةدحاو ةفلض قيرحلل ةمواقم ديدح باوبا ددع

14 12 نيتفلض قيرحلل ةمواقم ديدح باوبا ددع

15 ةايملا تارود عيطاوق نم باوبا 49 ددع

16 نيتفلض موينمولا باوبا 5 ددع

17 موينمولا كيباببش 113 ددع

18 ةيجاجز طئاوح 3 ددع

19 مس90 ضرعب جاجز باوبا 25 ددع

20 مس90 ضرع بشخ باوبا 11 ددع

21 مس80 ضرع بشخ باوبا 83 ددع

22 مس160 ريغض عافتراب مس80 موينمولا باب 4 ددع

23 نيتفلض جاجز باب 4 ددع

24 نيتفلض بشخ باب 2 ددع
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اكيناكيملا تايمك

 ناخدلا بحسو ةيوهتلاو فييكتلا ماظنل تايمكلا يلامجا

 تكدلا

33 ) لزع عم ( ءاوهلا يراجم 1299 يلوط رتم

34 )لزع نودب ( ءاوهلا يراجم 1700 يلوط رتم

 تكدلا تاراوسسكا
35 كرحمب ءاوهلا ريعم 30 ددع
36 كرحمب ناخدلا ءاوه ريعم 25 ددع
37 قيرح دمخم 16 ددع
38 ءاوهلا ريعم 519 ددع

39 ءاوه جرخم 698 ددع

فيكتلا تادحو

40 YE2EU 240 تكد تيلبس 2 ددع

41 YE2EU 300 تكد تيلبس 1 ددع

42 DMS120 تكد تيلبس 1 ددع

43 تكد تيلبس 18 ددع

44 (GREENHECK ( درطلا ةحورم 8 ددع

قيرحلا ءافطا ماظنا تايمكلا يلامجا

دوسا ديدح عون قيرحلا ريساوم

45 مم25رطق 941 يلوط رتم

46 مم32رطق 338 يلوط رتم

47 مم40رطق 398 يلوط رتم

48 مم50رطق 224 يلوط رتم

49 مم65رطق 78 يلوط رتم

50 مم80رطق 198 يلوط رتم

51 مم100رطق 124 يلوط رتم

52 مم150رطق 56 يلوط رتم

53 مم100 رطق سباحم هعومجم 2 ددع

54 مم150 رطق سباحم هعومجم 2 ددع

55 قيرحلا هايم عزوم 723 ددع

56 (ABC( هردوب قيرح هيافط 46 ددع

57 CO2 زاغ قيرح هيافط 17 ددع

58 هصوبLV) 2.5( رطق بطر سبحم 16 ددع
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ةايملا فيرصت ماظن تايمكلا يلامجا

59 ةيضرا ةعالب 106 ددع

60 PVC مم110 رطق هايم فرص ريساوم 506 ىلوط رتم

61 PVC مم75 رطق هايم فرص ريساوم 121 ىلوط رتم

62 PVC مم50 رطق هايم فرص ريساوم 94 ىلوط رتم

63 PVC مم160 رطق هايم فرص ريساوم 162 ىلوط رتم

64 800x800 رهز ديدح ءاطغب شيتفت ةفرغ (C.I.) 16 ددع
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ةيحصلا عطقلا وةايملا ماظن تايمك يلامجا

65 SINK خبطم ضوح 11 ددع

66 ةلسغم ضوح 84 ددع

67 ) ىبورا( مامح ىسرك 65 ددع

68 ) مدق ويناب( مامح شد 5 ددع

69 ( 30LTR ( ةعس ءابرهكلابةايم ناخس 4 ددع

70 ةلوبم 4 ددع

71 هيدب 1 ددع

72 PVC  1/2" 299 رطق ةايم ريساوم ىلوط رتم

73 PVC  1" 181 رطقةايم ريساوم ىلوط رتم

74 2"  PVC رطقةايم ريساوم 100 ىلوط رتم

75 (25,000LTR(  ةعسةايم نازخ 4 ددع

76 1-1/4" PVC رطق ةايم ريساوم 2 ىلوط رتم

77 1-1/2"  PVC رطق ةايم ريساوم 3 ىلوط رتم

78 رطق نوهدم دوسا ديدح ةايم ريساوم   "2 30 ىلوط رتم

79 رطق نوهدم دوسا ديدحةايم ريساوم   "3 26 ىلوط رتم

80 نوهدم دوسا ديدح رطق ةايم ريساوم   "6 24 ىلوط رتم

ءابرهكلا تايمك

POWER SYSTEM ىوقلا ماظن

81 ريبما16- تلوف230 هيداحا هزيرب 5 ددع

82 ريبما16- تلوف230 هيئانث هزيرب 234 ددع

83 FB هيضرا زيارب 333 ددع

POWER FOR HVAC كيناكيملا هيذغت 

84 زاف3/ ريبما30 لمحلا ىلع لصف حاتفم 278 ددع

85 زاف3/ ريبما50 لمحلا ىلع لصف حاتفم 5 ددع
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CABLE ROUTING  لباوكلا تالماح

86 300mmX75mm (Tray) 159 تالباك لماح يلوط م

87 600mmX100mm (LADDER )  22 عونلا نم تالباك لماح يلوط م

88 150mmX75mm(Tray) تالباك لماح 9 يلوط م

89 450mmX100mm(Tray) تالباك لماح 20 يلوط م

90 600mmX100mm(Tray) تالباك لماح 30 يلوط م

91 150mmX75mm(Tray ) 1 تالباك لماحل90 عوك ددع

92 300mmX75mm(Tray ) 16 تالباك لماحل90 عوك ددع

93 450mmX100mm(Tray ) 2 تالباك لماحل90 عوك ددع

94 600mmX100mm(Tray ) 2 تالباك لماحل90 عوك ددع

95 150mmX75mm CABLE TRAY TEE 2 ددع

96 300mmX75mm CABLE TRAY TEE 4 ددع

97 450mmX100mm CABLE TRAY TEE 2 ددع

98 600mmX100mm CABLE TRAY TEE 2 ددع

99 (PP-311) 1 ءابرهك عيزوت تاحول ددع

100 (LP-13) 1 ءابرهك عيزوت تاحول ددع

101 (PP-22) 1 ءابرهك عيزوت تاحول ددع

102 (PP-21) 1 ءابرهك عيزوت تاحول ددع

103 (LP-15) 1 ءابرهك عيزوت تاحول ددع

104 (PP-34) 1 ءابرهك عيزوت تاحول ددع

105 (PP-33) 1 ءابرهك عيزوت تاحول ددع

106 (PP-39) 1 ءابرهك عيزوت تاحول ددع

107 (PP-26) ءابرهك عيزوت تاحول 1 ددع

108 (PP-38) ءابرهك عيزوت تاحول 1 ددع

109 (PP-310) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

110 (PP-32) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

111 (PP-35) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

112 (LP-12) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

113 (PP-25) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

114 (PP-27) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

115 (LP-11) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

116 (PP-37) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

117 (PP-36) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

118 (PP-31) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

119 (LP-14) ءابرهك عيزو هحول 1 ددع

120 (PP-24) ءابرهك عيزوت هحول 1 ددع

121 (PP-42) 1 ءابرهك عيزوت هحول ددع

122 (PP-43) 1 ءابرهك عيزوت هحول ددع

123 (PP-43-1) 1 ءابرهك عيزوت هحول ددع

124 (LP-16) 1 ءابرهك عيزوت تاحول ددع
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CABLES  تالباكلا 

CU,XLPE/PVC+CU, PVC E

125 4Cx95+1SCx50 E 240 يلوط م

126 4Cx50+1SCx25 E 480 يلوطم

127 4Cx70+1SCx50 E 70 يلوط م

128 4Cx120+1SCx50E 237 يلوط م

129 4Cx25+1SCx16 E 367 يلوط م

130 4Cx35+1SCx16E 92 يلوط م

131 4Cx16+1SCx10E 195 يلوطم

CU,MICA/XLPE/SWA/LS0H

132 4CX300mm2 90 يلوط م

133 1X150 mm2 E 15 يلوط م

134 1SCx630mm2 108 يلوط م

135 1x300mm2 E 27 يلوط م

136 300mm2 20 يلوطم

Earthing System  يضرالا ماظن 

137 مم95 عطقم يساحن لصوم 295 يلوط م

138 هتاقحلمب يناسرخ ضيرأت رئب 6 ددع

139 ضيرأتلل يساحن راب 1 ددع

Lighting System Package ةءاضالا ماظن

140 هيرئاد هرانا هدحو 1272 ددع

141 هيطئاح هرانا هدحو 120 ددع

142 ءىراوط جرخم هرانا هدحو 52 ددع

143 هدحاو همقل هدحاو هكس حاتفم 237 ددع

144 هيجراخلا هرانالل تاو400 فاشك 3 ددع

145 هيجراخلا هرانالل تاو150 فاشك 3 ددع

146 D1 عون نم فاشك 100 ددع

147 تاو400 هيجراخ هرانا هدحو 51 ددع
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فيفخلا رايتلا تايمك

FIRE ALARM SYSTEM قيرحلا راذنا ماظن

149 ناخد فشاك 166 ددع

150 قلعملا فقسلا ىلعا ناخد فشاك 53 ددع

151 17 يرارح فشاك ددع

152 قيرحلا راذنال لاصتا هطقن 30 ددع

153 راذنا سرج 26 ددع

154 CONTROL MODULE 34 ددع

155 MONITOR MODULE 8 ددع

DATA NETWORK SYSTEM  اتادلا هكبش

156 مزلي ام لكو face plate لمشت اتاد هزيرب 374 ددع

157 هيضرا زيارب هدحو 445 ددع

PUBLIC ADDRESS SYSTEM  تاعامسلا

158 9 قلعملا فقسلاب بكرت تاعامس ددع

159 طئاحلا ىلع قلعت تاعامس 5 ددع
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