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املوردين

تابـــــــع الفيــوزات

قاطع تياز واحد خط  32اَبري
قاطع تياز واحد خط  63اَبري
نتاوت  400اَبري

حموٍ تياز  300/5اَبري
حموٍ تياز  1000/5اَبري

حموٍ تياز  1500 /5اَبري
حموٍ تياز  2000 /5اَبري
حموٍ تياز  250/5اَبري

حموٍ تياز  2500 /5اَبري
حموٍ تياز  4000/5اَبري
حموٍ تياز  500/5اَبري

حموٍ تياز  800 /5اَبري
َفتاح تاَني  1200اَبري MCCB
َفتاح تأَني  100اَبري

َفتاح تاَني  1250اَبري MCCB
َفتاح تاَني  160اَبري
َفتاح تاَني  1600اَبري MCCB
َفتاح تاَني  2000اَبري MCCB
َفتاح تاَني  250اَبري
َفتاح تاَني  2500اَبري MCCB
َفتاح تاَني  3200اَبري MCCB
َفتاح تاَني  400اَبري

َفتاح  630اَبري

َفتاح تاَني  800اَبري

يد فيوش ض ّ
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)د )

الكوابن واألسالك واملوصالت

ضًو غاغة
ضًو غاغة َكاوّ يًسطوبة
ضًو صباْي
ضًو حناع َِ 10
ضًو حناع َ َِ 16هطي ْواشٍ
ضًو حناع َِ 2.5
ضو حناع َ َِ 25هطي ْواشٍ
ضًو حناع َ َِ 35هطي ْواشٍ
ضًو حناع َِ 4
ضًو حناع َ َِ 50هطي ْواشٍ
ضًو حناع َِ 6
ضًو حناع  َِ 70عسيإ
ضًو حناع  َِ 95عسيإ
ضًو حناع َهطي ْواشٍ َِ 70
ضًو حناع َهطي ْواشٍ َِ 95
نٓرتوٍ نيبٌ َِ 2.5 * 10
نٓرتوٍ نيبٌ َِ 2.5 * 4
نٓرتوٍ نيبٌ َِ 2.5 * 7
نيبٌ  150 * 4ض ّ
ًَي ضًو غاغة
نيبٌ املوْيوّ + 16
نيبٌ حناع  11 / 185 * 3ى ف
نيبٌ حناع  33 / 300 * 3ى ف
نيبٌ حناع  33 / 185 * 3ى ف
نيبٌ حناع  11 / 35 * 3ى ف
نيبٌ حناع  11/70 * 3ى ف
نيبٌ حناع  11/ 95 * 3ى ف
نيبٌ حناع َ 120 * 4طًح
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املوردين

تابـــــع الكوابـــــن

نيبٌ حناع َ َِ 16 * 4طًخظ

نيبٌ حناع َ 185 * 4طًح
نيبٌ حناع َ َِ 50 * 4طًح
نبيٌ حناع َ َِ 70 * 4طًح
نيبٌ حناع َ َِ 95 * 4طًح
نيبٌ حناع فسادي  11/300ى ف
نيبٌ حناع فسادي  33/300ى ف
نيبٌ حناع فسادي  300ض ّ
نيبٌ حناع فسادي  11/500ى ف
نيبٌ حناع فسادي  33/500ى ف
نيبٌ حناع فسادي  500ض ّ
نيبٌ حناع َ 240 * 4طًح
نيبٌ حناع َ َِ 25 * 4طًح
نيبٌ حناع َ َِ 25 * 4طًح
َوصٌ املوْيوّ  َِ 120عازي
َوصٌ املوْيوّ َ َِ 120هطي XLPE
َوصٌ املوْيوّ ًَ 16ي َهطي
َوصٌ املوْيوّ  َِ 185عازي
َوصٌ املوْيوّ َ َِ 185هطي XLPE
َوصٌ املوْيوّ  َِ 300عازي
َوصٌ املوْيوّ َِ 120 * 4
َوصٌ املوْيوّ َِ 70 * 4
َوصٌ املوْيوّ َِ 95 * 4
َوصٌ املوْيوّ  َِ 70عازي
َوصٌ املوْيوّ َ َِ 70هطي XLPE
َوصٌ املوْيوّ  َِ 95عازي
َوصٌ املوْيوّ َ َِ 95هطي XLPE
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)ٖـ)
احملطات و احملوالت وحمقات التوصين

حًكة توصيٌ  3خمازج
حًكة توصييٌ  3خمازج اوتوَاتيو
حًكة توصيٌ  4خمازج
حًكة توصييٌ  5خمازج
حًكة توصيٌ  5خمازج اتوَاتيو
حًكة توصيٌ  4خمازج اتوَا تيو
حمطة َتهاًَة  1000ى ف أ  11/مبفتاح
حمطة َتهاٌَ  1000ى ف أ  33/بدوٕ َفاتيح
حمطة َتهاًَة  1000ى ف أ  33/مبفتاح
حمطة َتهاًَة  1000ى ف أ 11/بدوٕ َفتاح
حمطة َتهاًَة  1000ى ف/أ  11بدوٕ َفتاح
حمطة َتهاًَة  1500ى ف أ  33/مبفتاح
حمطة َتهاًَة  1500ى ف /أ  11بدوٕ َفتاح
حمطة َتهاًَة  1500ى ف أ  11/مبفتاح
حمطة َتهاًَة  2000ى ف أ 11/بدوٕ َفتاح
حمطة َتهاًَة  2000ى ف أ  11/مبفتاح
حمطة َتهاًَة  2000ى ف أ  33/مبفتاح
حمطة َتهاًَة  300ى ف أ 11/بدوٕ َفتاح
حمطة َتهاًَة  300ى ف أ  11/مبفتاح
حمطة َتهاًَة  500ى ف أ  11/بدوٕ َفتاح
حمطة َتهاٌَ  500ى ف أ 33/ى ف مبفتاح
حمطة َتهاًَة  500ى ف أ 11/مبفتاح
حمطة َتهاًَة  750ى ف أ 11/بدوٕ َفتاح
حمطة َتهاًَة  750ى ف/أ  11مبفتاح
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املوردين

تابع احملطات و احملوالت وحمقات

حموٍ  1000ى ف أ 33/

التوصين

حموٍ ى ف أ 11/200
حموٍ  100ى ف ا 33/ى ف
حموٍ  1000ى ف /أ 11

حموٍ  100ى ف أ  11/ى ف
حموٍ  1500ى ف/أ  33ى ف
حموٍ  1500ى ف/أ 11
حموٍ  2000ى ف أ 33/
حموٍ  2000ى ف/أ 11
حموٍ  300ى ف/أ 11

حموٍ  50ى ف  33/ى ف
حموٍ  50ى ف /أ  11ى ف
حموٍ  500ى ف/أ 11
حموٍ  500ى ف/أ 33
حموٍ  750ى ف/أ 11
حموٍ  750ى ف/أ 33
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)و)
املسامري واألدوات املعدنية

اضرتاب َ 100رت
اضرتاب  141ضِ
اضرتاب  62ضِ
اضرتاب  85ضِ
اضرتاب  92ضِ
اضرتاب ذو وجٗني  60ضِ
اضرتاب ذو وجٗني  65ضِ
اضرتاب طويٌ ذو وجٗني  161ضِ
اضرتاب قضري ذو وج٘ واحد
اضرتاب قضري ذو وجٗني
اضيت بًيت
توب اْكٌ
جٌ نتاوت َِ 400
حدوة بدوٕ َطُاز
حدوة ناًَة مبطُاز
شاوية توصيٌ َ 1.5رت
صفيخة محاية نبيٌ طوٍ َ 2رت
نسضي فيوش
نسوع َ 2رت
نسوع َ 2.5رت
نسوع َ 2.6رت
نسوع َ 3رت
نسوع َ 3.5رت
نسةع  4قدّ  33ى ف
نسوع  8قدّ  33ى ف
نسوع ازّ ْط  11ى ف
نسوع ازّ ْط  33ى ف
نسوع ضهػٔ  11ى ف
جمسى حموٍ
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تابع املسامري واألدوات

املعدنية

َطُاز  1.5بوصة بضاَوية ووزدة
َطُاز  10بوصة بضاَوية ووزدة
َطُاز  12بوصة بضاَوية ووزدة
َطُاز  14بوصة بضاَوية ووزدة
َطُاز  15بوصة بضاَوية ووزدة
َطُاز  16بوصة بضاَوية ووزدة
َطُاز  6بوصة بضاَوية ووزدة
َطُاز  7بوضة بضاَوية ووزدة
َطُاز  8بوصة بضاَوية ووزدة
َطاَس  9بوصة بضاَوية ووزدة
َطُاز ازضية  13بوزدة
َطُاز ازضية  ( َِ 95قضيب تازيض)
َطُاز اضبٓدٍ  11ى ف
َطُاز شْو
َطُاز صباْي ناٌَ
َطُاز صًب  2بوضة
َطُاز صًب  4بوصة
َطُاز فيػس  10بوضة
َطُاز فيػس  12بوصة
َطُاز فيػس  8بوضة

)ذ)
عدادات

14

عداد محوية دفع َكدّ
عداد محوية زقُي
عداد دفع َكدّ  1خط
عداد دفع َكدّ  3خط
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)ح)
ممحقات التوصين

زبط نيبٌ َِ 250 – 200
غطاء  MBCثالث خط
غطاء  MBCواحد خط
قالْد بالضتيو َكاع 36
قالْد بالضتيو َكاع 42
قالْد بالضتيو َكاع 48
نالَب يًػبهات املهطية
نًيبظ ًَ 14ي
َاْعة صواعل  1ى ف يًعدادات

)ط)
ممحقات الشبكات اجملدولة

جصّ نيبٌ ًَ 120ي حناع )(ABC
جصّ نيبٌ ًَ 70ي حناع )(ABC
جصّ نيبٌ حناع ًَ 95ي )(ABC
بهسة جس ضًو )(ABC
َانيٓة غد نوابٌ )(ABC
اغطية ْٗايات فسد نبيٌ ًَ 90 – 70ي
اغطية ْٗايات فسد نيبٌ ًَ 120ي
اوتاد يتفسيد ايهيبٌ
زباط نيبٌ َكاع  7.5بطوٍ ًَ 760ي
غداد حبٌ
غداد نيبٌ 95 * 4
غداد نيبٌ 120 * 4
غٓطة اضرتاب وَعدات غد
غٓهٌ تعًيل ايهيبٌ يف االعُدة ًَ 120ي
غٓهٌ تعًيل ايهيبٌ يف االعُدة ًَ 70ي

15

15

املوردين
املوزدئ

تابع ممحقات الشبكات

اجملدولة

)ي)
ممحقات الكوابن

غٓهٌ تعًيل ايهيبٌ يف االعُدة ًَ 95ي
فيوش َيهاْيهي
الئ تاب َهطي ًَ 120 – 95ي
َانيٓة ضػط جصّ نيبٌ ًَ 185ي
نيبٌ
غداد
َبت
اجملدوية
يًهوابٌ

َطُاز  380 * 16بضاَوية بساضني
َطُاز  38 * 16ناٌَ بوزدة وصاَوية
َكياع حسنة  2500نحِ
َعوج ايساع واحدة
ْيوتساٍ  400اَبري  3خط (ًَ )95 – 16ي
ْيوتساٍ  400اَبري  3خط ( )185 – 25
وصًة نيبٌ ًَ 120ي )(ABC
ًَي
وصًة نيبٌ ًَ 60ي )(ABC
وصًة نيبٌ ًَ 95ي )(ABC

جصّ نيبٌ َِ 120
جصّ نيبٌ َِ 16
جصّ نيبٌ َِ 185
جصّ نيبٌ َِ 25
جصّ نيبٌ َِ 300
جصّ نيبٌ َِ 35
جصّ نيبٌ َِ 50
جصّ نيبٌ َِ 500
جصّ نيبٌ َِ 70
جصّ نيبٌ َِ 95
حاٌَ زاع نيبٌ  11ى ف أ خازجي
حاٌَ زاع نيبٌ  33ى ف أ خازجي
زاع نيبٌ  185 – 120خازجي  33ى ف
زاع نيبٌ  185 – 120داخًي  33ى ف
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تابع ممحقات الكوابن

زاع نيبٌ  500 – 240خازجي  33ى ف
زاع نيبٌ  500 – 240داخًي  33ى ف
زاع نيبٌ  185 * 3خازجي  11ى ف
زاع نيبٌ  185 * 3خازجي  33ى ف
زاع نبيٌ  85 * 3خازجي  33ى ف
زاع نيبٌ  85 * 3داخًي  11ى ف
زاع نيبٌ  85 * 3داخًي  33ى ف
زاع نيبٌ  300 * 3خازجي  33ى ف
زاع نيبٌ  300 * 3داخًي  33ى ف
زاع نيبٌ  35 * 3خازجي  11ى ف
زاع نيبٌ  35 * 3داخًي  11ى ف
زاع نيبٌ  70 * 3خازجي  11ى ف
زاع نيبٌ  70 * 3داخًي  11ى ف
زاع نيبٌ  70 – 35خازجي  11ى ف
زاع نيبٌ  70 – 35داخًي  11ى ف

زاع نيبٌ  )300 – 185 ( * 4خازجي ض ّ
زاع نيبٌ  )150 – 70 ( * 4خازجي ض ّ
زاع نيبٌ  َِ 95 * 4ض ّ
زاع نبيٌ  240 – 95داخًي  11ى ف
زاع نيبٌ  240 – 95خازجي  11ى ف
زاع نيبٌ فسادي (  11 )500 – 240ى ف داخًي
زاع نيبٌ فسادي َٔ (  11 )800 – 500ى ف خازجي
زاع نيبٌ فسادي ( 11 )800 – 500ى ف خازجي
زاع نيبٌ فسادي  500 – 240خازجي  33ى ف
زاع نيبٌ فسادي  500 – 240داخًي  33ى ف
زاع نيبٌ فسادي  500 – 300داخًي  11ى ف
زاع نيبٌ فسادي  500 -300خازجي  11ى ف
زاع نيبٌ فسادي اْبوبة  500 – 300ض ّ
زاع نيبٌ فسادي ( 11 )500 – 240ى ف خازجي
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تابع ممحقات الكوابن

18

الئ تاب ًَ 95 * 16ي املوْيوّ َهطي
الئ تاب ًَ 185ي املوْيوّ عازي
الئ تاب ًَ 70ي املوْيوّ عازي
الئ تاب ًَ 95ي املوْيوّ عازي
حناع املوْيوّ ) ًَ 185 – 95ي
الئ تاب ثٓائي املعدْٔ ( +
َاْعة صواعل  33ى ف
َاْعة عواصل  11ى ف
وصًة نيبٌ  11 / 185 * 3ى ف
وصًة نيبٌ  33 / 185 * 3ى ف
وصًة نيبٌ  33 / 300 * 3ى ف
وصًة نيبٌ  11 / 35 * 3ى ف
َِ  11ى ف
وصًة نيبٌ / 70 * 3
وصًة نيبٌ  11/ َِ 95 * 3ى ف
وصًة نيبٌ  َِ )300 – 185( * 4ض ّ
وصًة نيبٌ  َِ )50 – 25 ( * 4ض ّ
وصًة نيبٌ  َِ )150 – 70 ( *4ض ّ
وصًة نيبٌ  َِ 16 * 4ض ّ
وصًة نيبٌ  َِ 35 * 4ض ّ
وصًة نيبٌ َِ 50 * 4
َِ  11ى ف
وصًة نيبٌ َٔ / 95 – 50
وصًة نيبٌ فسادي (  11 َِ )500 – 240ى ف
وصًة نيبٌ فسادي (  33 َِ )500 – 240ى ف
وصًة نيبٌ فسادي  َِ 300ض ّ
وصًة نيبٌ فسادي  َِ 500ض ّ
وصًة نيبٌ َِ 25 * 4
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)ى)
مواد تشغين

تسْو حديد  4بوصة
زبس ( يطتو ْكود )
زوٍ دفع َكدّ
شيت حموالت
غسيط حتريسي طويٌ َ 200رت
غسيط حسازي ض ع 11000
غسيط حسازي ض ّ
غسيط خصيٓة – زيبوٕ
غسيط نٗسباء
طبٌ َاضرت يطبًوٕ ايعُازات
طبٌ َاضرت يًُخطات ًَ 350ي
طبٌ َاضرت يًُخطات ًَ 500ي
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(ٍ)

أدوات عمن ومعدات سالمة

ازضية ضػط عايي َتخسنة
اضطبة قُاش
اوفسوٍ ابيض
اوفسوٍ اشزم
ايفوَيرت
بطازية زاع (نػافة)
بوت د
جٗاش قياع املكاوَة
جويٓتات  1000فويت
جويٓتات جًد
حبٌ تيٌ
ححس ْاز
حراء وقائي
حصاّ اَإ
خسطوش نسجانة
خوذة واقية
دزبهني ختسيِ
دزبهني زباط
دزبهني َتوضط
زاع َانيٓة غد ًَ 150 – 50ي
زاع َانيٓة غد ًَ 300 – 150ي
زاع َانيٓة غد َٔ ًَ 70 – 16ي
شزدية  8بوصة  1000فويت
ضهيٓة تعسية نيبٌ ( قػازة نيبٌ)
ضًِ فايرب َ 7.5رت فسادي
ضًِ فايرب َ 7.5رت يعُود دائسي
ضًِ فايرب َ 7.5رت جموش
ضًِ جموش فايربي َ 8,5رت
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أدوات عمن ومعدات سالمة

غانوش  2زطٌ
غٓطة عدة فازغة
غٓطة قُاش
صفيخة َٓػاز
صٓدوم اضعافات اويية
صٓفسة
طكِ َفتاح حبة
طكِ َفهات
عضاية ض ع  11ى ف
فاع
قضافة
نسجانة شيت
نػافة يد  1000مشعة
نالَيرت
نُاَة غباز
الب نوت
َاضو قطعة ًَ 160ي
َاضو قطعة ًَ 75ي
َاضوزة  4بوصة PVC
َانيٓة غد  1.5طٔ
َانيٓة غد  3طٔ
َانيٓة ضػط نوابٌ يدوية
َا نيٓة ضػط نوابٌ ٖايدزوييو
َجكاب ًَ 10ي
َجكاب ًَ 12ي
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أدوات عمن ومعدات سالمة

َجكاب ًَ 6ي
َسشبة
َفتاح 17 – 16 – 14 – 13
َفتاح اضتاْدز
َفتاح اييٓهي
َفتاح بًدي
َفتاح بًدي 26
َفتاح طكطام
َفو بيإ
َكط قطع نوابٌ
َٓػاز حديد
َٓظِ نٗسباء
ْظازة واقية
وصًة نٗسباء َ 50رت
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(ّ)
مالبس

اضهريت
بًوشة
بٓطًوٕ زجايي
ثوب توتاٍ ضويطسي
جوازب زجايي
جوازب ْطائي
حراء زجايي بسباط
حراء زجايي ناغف
حراء ْطائي
قُيط زجايي
نسفتة زجايي
يبطة ضفازي
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SEDC

ﺪودة
ﻟﻤﺤ
ا

اﻟ

ﺸﺮﻛ
ﺔ اﻟ

ﻮداﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟ
ﻜ
ﻬ
ﺮ
ﺴ
ﺑﺎء

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #

*
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