
مسلسل البند الكمية الوحدة المالحظات

1 سم 45*45 مقاس أرضيات سيراميك 1.115.49 2م
2 للحوائط للحريق مقاوم بورد جبس 2.730.00 2م
3 لألسقف للحريق مقاوم بورد جبس 2.962.00 2م
4 للمبنى الخارجية للواجهات للحريق مقاوم بورد جبس 1.367.00 2م
5 عليها الجبس لتثبيت حديد تيوبات 56.41 طن
6 C40 أرضيات خرسانة سكريد 38.64 2م
7 المبنى بكامل المكاتب داخل رخام وزرة 528.87 طولي متر
8 1 رقم درج (باإلكسسوارات) درج رخام 174.02 طولي متر
9 2 رقم درج (باإلكسسوارات) درج رخام 32.41 2م

10 المكاتب سطح على اكسسواراتها مع للماء عازلة سى فى بى بالستيك مظلة 703.29 2م
11 اضافى هاندريل ملم 3 بسماكة ملم 50 بقطر حديد مواسير 1.59 طن
12 حمام كراسى 10.00 عدد
13 يد مغسلة 10.00 عدد

14 وملحمه مدهونه حديد أعمدة 53.16 طن
15 ملحمة حديد جسور 214.74 طن
16 حديد درابزين 7.68 طن
17 أرضيات حديد الواح 1.572.64 2م
18 متر 12.5*3.75 مقاس (بركسات) كبائن 24.00 عدد

19 القواعد بين والميده القواعد تحت نظافة صبة 54.87 3م
20 المبنى لكامل خرسانة قواعد 146.67 3م
21 الكهرباء لمحول خرسانية قاعدة 4.54 3م
22 المياه لخزانات  خرسانية قاعدة 34.02 3م
23 المياه خزانات قواعد أسفل نظافة صبة 12.86 3م
24 خرسانية أعمدة رقاب صبة 36.62 3م
25 القواعد بين ربط ميده صبة 60.92 3م
26 ملم50 قطر حديد مواسير على شبك سور 121.26 2م

27 (بوصة 6) حريق مواسير 86 الطولى المتر
28 (بوصة 4) حريق مواسير 56 الطولى المتر
29 (بوصة 2.5) حريق مواسير 8 الطولى المتر
30 (بوصة 1.5) حريق مواسير 16 الطولى المتر
31 بوصة 6 (تيه) الحريق مواسير وصالت 8 عدد
32 بوصة 4 (تيه) الحريق مواسير وصالت 8 عدد
33 بوصة 6 (كوع) الحريق مواسير وصالت 10 عدد
34 بوصة 4 (كوع) الحريق مواسير وصالت 19 عدد
35 Hunger Clamp (6'') 54 عدد
36 Hunger Clamp (4'') 34 عدد
37 Hunger Clamp (2.5'') 4 عدد
38 Hunger Clamp (1.5'') 5 عدد
39 Coupling (6'') 49 عدد
40 Coupling (4'') 45 عدد
41 Coupling (2.5'') 20 عدد
42 (بوصة 4) مصفاه 4 عدد
43 Landing Valve (2.5'') 8 عدد
44 Seimense Cone 4 عدد

A&B مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي
المعمارية التشطيبات كميات

 الحديدي الهيكل كميات

الخرساني الهيكل كميات

 المدنى الدفاع من الحريق مكافحة مياه تغذية لشبكة الحريق إطفاء نظام كميات
الميكانيكا كميات
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مسلسل البند الكمية الوحدة المالحظات
A&B مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي

45 (بوصة 4) حريق مواسير 65 الطولى المتر
46 (بوصة 3) حريق مواسير 20 الطولى المتر
47 (بوصة 1.5) حريق مواسير 60 الطولى المتر
48 بوصة 4 (تيه) الحريق مواسير وصالت 8 عدد
49 بوصة 3 (تيه) الحريق مواسير وصالت 2 عدد
50 بوصة 1.5 (تيه) الحريق مواسير وصالت 1 عدد
51 بوصة 4 (كوع) الحريق مواسير وصالت 9 عدد
52 بوصة 3 (كوع) الحريق مواسير وصالت 3 عدد
53 بوصة 1.5 (كوع) الحريق مواسير وصالت 8 عدد
54 Hunger Clamp )4''( 40 عدد
55 Hunger Clamp )3''( 10 عدد
56 Hunger Clamp )1.5''( 25 عدد
57 (بوصة 4) الحريق محابس 2 عدد
58 (بوصة 1.5) الحريق محابس 1 عدد
59 Coupling )4''( 42 عدد
60 Coupling )3''( 18 عدد
61 (بوصة 6) استيل مواسير تمدد وصلة 6 عدد
62 (بوصة 4) مصفاه 1 عدد
63 اإلكسسوارات بجميع كاملة ( جوكى مضخة+  ديزل مضخة  +كهربائية مضخة ) الحريق مضخات مجموعة 1 عدد

64 بوصة 6 حريق مواسير 23 الطولى المتر
65 بوصة 4 حريق مواسير 75 الطولى المتر
66 بوصة 2.5 حريق مواسير 107 الطولى المتر
67 بوصة 1.5 حريق مواسير 94 الطولى المتر
68 بوصة 1 حريق مواسير 111 الطولى المتر
69 (تية) بوصة 6 حريق مواسير 5 عدد
70 (تية) بوصة 4 حريق مواسير 8 عدد
71 (تية) بوصة 2.5 حريق مواسير 19 عدد
72 (تية) بوصة 1.5 حريق مواسير 41 عدد
73 (تية) بوصة 1 حريق مواسير 46 عدد
74 (كوع) بوصة 6 حريق مواسير 10 عدد
75 (كوع) بوصة 4 حريق مواسير 16 عدد
76 (كوع) بوصة 2.5 حريق مواسير 6 عدد
77 (كوع) بوصة 1.5 حريق مواسير 15 عدد
78 (كوع) بوصة 1 حريق مواسير 14 عدد
79 )HUNGER CLAMP( بوصة 6  16 عدد
80 )HUNGER CLAMP(  بوصة 4  25 عدد
81 )HUNGER CLAMP(  بوصة 2.5  23 عدد
82 )HUNGER CLAMP(  بوصة 1.5  15 عدد
83 )HUNGER CLAMP(  بوصة 1  27 عدد
84 بوصة 6  الحريق شبكة محابس 2 عدد
85 بوصة 4  الحريق شبكة محابس 5 عدد
86 بوصة 2.5  الحريق شبكة محابس 2 عدد
87 بوصة 1  الحريق شبكة للصرف كروى محابس 8 عدد
88 بوصة 6 إستيل مواسير تمدد وصلة 1 عدد
89 بوصة 4 مصفة 1 عدد
90 AAVENT WITHQTT )2( BALL VALVE dim 1بوصة 1 عدد
91 اإلكسسوارات بجميع كاملة (جوكى مضخة+ديزل مضخة+  كهربائية مضخة) الحريق مضخات مجموعة 1 عدد

92 ³م 20 سعة مياة خزانات 5 ³م
93 12 مجلفن (بوصة6)حديد مواسير أقطار الطولى المتر
94 (بوصة6) لمواسير حديد تيه 6 عدد
95 (بوصة 3) لمواسير PVC تيه 5 عدد
96 (بوصة3) PVC مواسير 12 الطولى المتر
97 (بوصة 6) حريق مواسير حديد محابس 2 عدد
98 (بوصة 3) حريق مواسير حديد محابس 6 عدد
99 (بوصة 2) حريق مواسير حديد محابس 5 عدد

100 بوصة6 ( ( COUPLING 18 عدد
101 (بوصة 6) مصفاء 1 عدد

الحريق صناديق بنظام الحريق إطفاء نظام كميات

المياة رشاشات بنظام الحريق إطفاء نظام كميات

 الحريق إطفاء نظام شبكة لتغذية المياة خزانات نظام كميات
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مسلسل البند الكمية الوحدة المالحظات
A&B مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي

102 7 * 7 مقاس علبة 496 عدد
103 10 * 10 مقاس علبة 48 عدد

104 ²ملم240 *4 مقاس منخفض جهد نحاس كابل 90 الطولى المتر
105 ²ملم240 *1 مقاس منخفض جهد نحاس كابل 800 الطولى المتر
106 ²ملم120 *1 مقاس أرضى منخفض جهد نحاس كابل 290 الطولى المتر
107 ملم 4 مقاس نحاس سلك 2455 الطولى المتر
108 ملم 6 مقاس نحاس سلك 1093 الطولى المتر
109 3/4 مقاس ماسورة 750 عدد

110 7 * 7 مقاس علبة 117 عدد

111 7 * 7 مقاس علبة 192 عدد

112 ذكـــى بصرى دخان كاشف 146 عدد
113 األوضاع متعدد ذكـــى حرارة كاشف 3 عدد
114 زجاج كاسر 17 عدد
115 إضاءة مع إنذار صوت 12 عدد
116 حريق إنذار تحكم لوحة 1 عدد
117 مراقبة وحدة 2 عدد

اإلضاءة
الكهرباء كميات

واألسالك الكيابل

التشغيل نظام

البيانات نظام

الحريق إنذار نظام
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مسلسل البند الكمية الوحدة المالحظات
A&B مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي

1 دهانات مع للحريق مقاوم الجبس االسقف 7302.33 2م
2 االرضيات لتركيب علفات و خشب علي سيراميك ارضيات 6031.92 2م
3 خرسانات علي ايبوكسي دهانات ارضيات 1275.70 2م
4 سيستم بدون الجنبين من الدهانات للحريقو مقاوم جبس تجاليد مع معدنية الواح حوائط 3234.93 2م
5 سيستم مع جبس وجهين-  دهانات مع للحريق مقاومة جبسية حوائط  3470.98 2م
6 المياة لدورات قواطيع 328.98 2م
7 للحريق مقاوم الجبس من داخلية تجاليد مع للواجهات خارجية حوائط 2660.00 2م
8 مم 200 عرض حوائط 209.43 2م
9 زجاجية قواطيع 101.98 2م

10 دهانات مع بلوك خارجية حوائط 543.44 2م
11 عرض سم 80 الومنيوم ابواب 78 عدد
12 عرض سم 70 الومنيوم ابواب 10 عدد
13 18 واحدة ضلفة للحريق مقاومة حديد ابواب عدد
14 12 ضلفتين للحريق مقاومة حديد ابواب عدد
15 المياة دورات قواطيع من ابواب 49 عدد
16 ضلفتين الومنيوم ابواب 5 عدد
17 الومنيوم شببابيك 133 عدد
18 زجاجية حوائط 3 عدد
19 سم 90 بعرض زجاج ابواب 25 عدد
20 سم 90 عرض خشب ابواب 11 عدد
21 سم 80 عرض خشب ابواب 83 عدد
22 سم160 ضغير بارتفاع سم80 الومنيوم باب 4 عدد
23 ضلفتين زجاج باب 4 عدد
24 ضلفتين خشب باب 2 عدد

25 االفقية القطرية دعامات و الكمرات و االعمدة 425.277 طن
26 االدوار بين السطحية الكمرات و بمشتمالتة المبني حول الخدمات كابولي و السطح بدور الحواجز و الممرات 53.279 طن
27 30.22 الساللم طن
28 المضلعة االلواح و( السطح تغطية ) المعرج الصاج 3877.91 m2

29 العاديه الخرسانه  158.1 3م
30 الحوائط و السفلية الكمرات و المسلحة الخرسانة قواعد 834.93 3م
31 الصب صابقة االسقف 203.85 3م
32 90.46 الصب سابقة الخرسانة اعلي خرسانة ارضيات 3م

 الحديدي الهيكل كميات

الخرساني الهيكل كميات

C مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي
المعمارية التشطيبات كميات
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A&B مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي

1 دهانات مع للحريق مقاوم الجبس االسقف 7302.33 2م
2 االرضيات لتركيب علفات و خشب علي سيراميك ارضيات 6031.92 2م
3 خرسانات علي ايبوكسي دهانات ارضيات 1275.70 2م
4 سيستم بدون الجنبين من الدهانات للحريقو مقاوم جبس تجاليد مع معدنية الواح حوائط 3234.93 2م
5 سيستم مع جبس وجهين-  دهانات مع للحريق مقاومة جبسية حوائط  3470.98 2م
6 المياة لدورات قواطيع 328.98 2م
7 للحريق مقاوم الجبس من داخلية تجاليد مع للواجهات خارجية حوائط 2660.00 2م
8 مم 200 عرض حوائط 209.43 2م
9 زجاجية قواطيع 101.98 2م

10 دهانات مع بلوك خارجية حوائط 543.44 2م
11 عرض سم 80 الومنيوم ابواب 78 عدد
12 عرض سم 70 الومنيوم ابواب 10 عدد
13 18 واحدة ضلفة للحريق مقاومة حديد ابواب عدد
14 12 ضلفتين للحريق مقاومة حديد ابواب عدد
15 المياة دورات قواطيع من ابواب 49 عدد
16 ضلفتين الومنيوم ابواب 5 عدد
17 الومنيوم شببابيك 133 عدد
18 زجاجية حوائط 3 عدد
19 سم 90 بعرض زجاج ابواب 25 عدد
20 سم 90 عرض خشب ابواب 11 عدد
21 سم 80 عرض خشب ابواب 83 عدد
22 سم160 ضغير بارتفاع سم80 الومنيوم باب 4 عدد
23 ضلفتين زجاج باب 4 عدد
24 ضلفتين خشب باب 2 عدد

25 االفقية القطرية دعامات و الكمرات و االعمدة 425.277 طن
26 االدوار بين السطحية الكمرات و بمشتمالتة المبني حول الخدمات كابولي و السطح بدور الحواجز و الممرات 53.279 طن
27 30.22 الساللم طن
28 المضلعة االلواح و( السطح تغطية ) المعرج الصاج 3877.91 m2

29 العاديه الخرسانه  158.1 3م
30 الحوائط و السفلية الكمرات و المسلحة الخرسانة قواعد 834.93 3م
31 الصب صابقة االسقف 203.85 3م
32 90.46 الصب سابقة الخرسانة اعلي خرسانة ارضيات 3م

 الحديدي الهيكل كميات

الخرساني الهيكل كميات

C مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي
المعمارية التشطيبات كميات
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مسلسل البند الكمية الوحدة المالحظات
A&B مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي

33 ( عزل مع ) الهواء مجاري 1299 طولي متر

34 (عزل بدون ) الهواء مجاري 1700 طولي متر

35 بمحرك الهواء معير 30 عدد
36 بمحرك الدخان هواء معير 25 عدد
37 حريق مخمد 16 عدد
38 الهواء معير 519 عدد

39 هواء مخرج 698 عدد

40 YE2EU 240 دكت سبليت 2 عدد
41 YE2EU 300 دكت سبليت 1 عدد
42 DMS120 دكت سبليت 1 عدد
43 دكت سبليت 18 عدد

44 (GREENHECK ) الطرد مروحة 8 عدد

45 مم 25قطر 941 طولي متر
46 مم 32قطر 338 طولي متر
47 مم 40قطر 398 طولي متر
48 مم 50قطر 224 طولي متر
49 مم 65قطر 78 طولي متر
50 مم 80قطر 198 طولي متر
51 مم 100قطر 124 طولي متر
52 مم 150قطر 56 طولي متر
53 مم 100 قطر محابس مجموعه 2 عدد
54 مم 150 قطر محابس مجموعه 2 عدد
55 الحريق مياه موزع 733 عدد
56 (ABC) بودره حريق طفايه 46 عدد
57 CO2 غاز حريق طفايه 17 عدد
58 بوصه LV( 2.5( قطر رطب محبس 16 عدد

59 ارضية بالعة 106 عدد
60 PVC مم 110 قطر مياه صرف مواسير 506 طولى متر
61 PVC مم 75 قطر مياه صرف مواسير 121 طولى متر
62 PVC مم 50 قطر مياه صرف مواسير 94 طولى متر
63 PVC مم 160 قطر مياه صرف مواسير 162 طولى متر
64 ).800x800 )C.I زهر حديد بغطاء تفتيش غرفة 16 عدد

اسود حديد نوع الحريق مواسير

المياة تصريف نظام الكميات اجمالي

 الدكت اكسسوارات

التكيف وحدات

الحريق اطفاء انظام الكميات اجمالي

الميكانيكا كميات
 الدخان وسحب والتهوية التكييف لنظام الكميات اجمالي

 الدكت
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مسلسل البند الكمية الوحدة المالحظات
A&B مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي

65     SINK مطبخ حوض 11 عدد
66 مغسلة حوض 84 عدد
67 ( اروبى) حمام كرسى 65 عدد
68 ( قدم بانيو) حمام دش 5 عدد
69 4 ( 30LTR ) سعة بالكهرباء مياة سخان عدد
70 مبولة 4 عدد
71 بديه 1 عدد
72     PVC  1/2" قطر مياة مواسير  � 299 طولى متر
73     PVC  1" قطر مياة مواسير  � 181 طولى متر
74 2"  PVC قطر مياة مواسير 100 طولى متر
75 (LTR 25,000)  سعة مياة خزان 4 عدد
76 1-1/4" PVC قطر مياة مواسير 2 طولى متر
77 1-1/2"  PVC قطر مياة مواسير 3 طولى متر
78 قطر مدهون اسود حديد مياة مواسير   "2 30 طولى متر
79 قطر مدهون اسود حديد مياة مواسير   "3 26 طولى متر
80 مدهون اسود حديد قطر مياة مواسير   "6 24 طولى متر

81 امبير 16- فولت 230 احاديه بريزه 5 عدد
82 امبير 16- فولت 230 ثنائيه بريزه 234 عدد
83 FB ارضيه برايز 333 عدد

84 فاز 3/ امبير 30 الحمل على فصل مفتاح 278 عدد
85 فاز 3/ امبير 50 الحمل على فصل مفتاح 5 عدد

86 300mmX75mm )Tray( كابالت حامل  159 طولي م
87 600mmX100mm )LADDER (  النوع من كابالت حامل  22 طولي م
88 150mmX75mm)Tray( كابالت حامل 9 طولي م
89 450mmX100mm)Tray( كابالت حامل 20 طولي م
90 600mmX100mm)Tray( كابالت حامل 30 طولي م
91 150mmX75mm)Tray ( كابالت لحامل 90 كوع  1 عدد
92 300mmX75mm)Tray ( كابالت لحامل 90 كوع  16 عدد
93 450mmX100mm)Tray ( كابالت لحامل 90 كوع  2 عدد
94 600mmX100mm)Tray ( كابالت لحامل 90 كوع  2 عدد
95 150mmX75mm CABLE TRAY TEE 2 عدد
96 300mmX75mm CABLE TRAY TEE 4 عدد
97 450mmX100mm CABLE TRAY TEE 2 عدد
98 600mmX100mm CABLE TRAY TEE 2 عدد
99  )PP-311( كهرباء توزيع لوحات  1 عدد

100  )LP-13( كهرباء توزيع لوحات  1 عدد
101  )PP-22( كهرباء توزيع لوحات  1 عدد
102  )PP-21( كهرباء توزيع لوحات  1 عدد
103  )LP-15( كهرباء توزيع لوحات  1 عدد
104  )PP-34( كهرباء توزيع لوحات  1 عدد
105  )PP-33( كهرباء توزيع لوحات  1 عدد
106  )PP-39( كهرباء توزيع لوحات  1 عدد
107  )PP-26( كهرباء توزيع لوحات 1 عدد
108  )PP-38( كهرباء توزيع لوحات 1 عدد
109  )PP-310( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
110  )PP-32( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
111  )PP-35( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
112  )LP-12( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
113  )PP-25( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
114  )PP-27( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
115  )LP-11( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
116  )PP-37( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
117  )PP-36( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
118  )PP-31( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
119  )LP-14( كهرباء وزيع لوحه 1 عدد
120  )PP-24( كهرباء توزيع لوحه 1 عدد
121  )PP-42( كهرباء توزيع لوحه  1 عدد
122  )PP-43( كهرباء توزيع لوحه  1 عدد
123  )PP-43-1( كهرباء توزيع لوحه  1 عدد
124  )LP-16( كهرباء توزيع لوحات  1 عدد

الصحية القطع و المياة نظام كميات اجمالي

الكهرباء كميات
POWER SYSTEM القوى نظام 

POWER FOR HVAC الميكانيك تغذيه  

 CABLE ROUTING  الكوابل حامالت
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الكهرباء كميات
POWER SYSTEM القوى نظام 

POWER FOR HVAC الميكانيك تغذيه  

 CABLE ROUTING  الكوابل حامالت
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مسلسل البند الكمية الوحدة المالحظات
A&B مبني االدوار لكامل الكميات اجمالي

125 4Cx95+1SCx50 E 240 طولي م
126 4Cx50+1SCx25 E 480 طولي م
127 4Cx70+1SCx50 E 70 طولي م
128 4Cx120+1SCx50E 237 طولي م
129 4Cx25+1SCx16 E 367 طولي م
130 4Cx35+1SCx16E 92 طولي م
131 4Cx16+1SCx10E 195 طولي م

132 4CX300mm2 90 طولي م
133 1X150 mm2 E 15 طولي م
134 1SCx630mm2 108 طولي م
135 1x300mm2 E 27 طولي م
136 300mm2 20 طولي م

137 مم 95 مقطع نحاسي موصل 295 طولي م
138 بملحقاته خرساني تأريض بئر 6 عدد
139 للتأريض نحاسي بار 1 عدد

140 دائريه اناره وحده 1272 عدد
141 حائطيه اناره وحده 120 عدد
142 طوارىء مخرج اناره وحده 52 عدد
143 واحده لقمه واحده سكه مفتاح 237 عدد
144 الخارجيه لالناره وات 400 كشاف 3 عدد
145 الخارجيه لالناره وات 150 كشاف 3 عدد
146 D1 نوع من كشاف 100 عدد
147 12 بالسقف يركب اناره كشاف عدد

148 دخان كاشف 166 عدد
149 المعلق السقف اعلى دخان كاشف 53 عدد
150 17 حراري كاشف عدد
151 الحريق النذار اتصال نقطه 30 عدد
152 انذار جرس 26 عدد
153 CONTROL MODULE 34 عدد
154 MONITOR MODULE 8 عدد

155 يلزم ما وكل face plate تشمل داتا بريزه 374 عدد
156 ارضيه برايز وحده 445 عدد

157 9 المعلق بالسقف تركب سماعات عدد
158 الحائط على تعلق سماعات 5 عدد

الخفيف التيار كميات
FIRE ALARM SYSTEM الحريق انذار نظام 

DATA NETWORK SYSTEM  الداتا شبكه

PUBLIC ADDRESS SYSTEM  السماعات

Earthing System  االرضي نظام  

Lighting System Package االضاءة نظام 

CABLES  الكابالت 
CU,XLPE/PVC+CU, PVC E

CU,MICA/XLPE/SWA/LS0H
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