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 االسكندريومحطو حاويات  -: اوال"
 

 بيعها بالكيلو جراـ طبقا" لالوزاف الفعليو عند التسليم ويتم تقطيعها  مكهنو معدات 
 

 ( 1) لوط رقم 
 طن(  67والوزن التقديرى )  2211طن رقم 34ونش سيفرتاك  -

 ( 2 لوط رقم ) 
 طن(  67)والوزن التقديرى   2215طن رقم 34ونش سيفرتاك  -

 ( 3)  لوط رقم 
 طن(  27)والوزن التقديرى   2324طن  رقم 25ونش سيفرتاك  -

 ( 4لوط رقم )  
 طن(    7)   والوزن التقديرى   2427مقطوره سيزو رقم  -

 ( 5لوط رقم )  
 طن(   3  ) والوزن التقديرى طن  34اطار مناولو  2عدد  -

 ( 6) لوط رقم 
 طن(   3  والوزن التقديرى ) طن  34اطار مناولو  2عدد  -

  ( 7) لوط رقم 

 حمطو الدخيلو( طن  24الوزن التقديرى )   1377رقم   CVSونش  -
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 مخلفات االسكندريو
 ) قطع غيار كهنو بالوزف بالكجم ويباع طبقا" لالوزاف الفعليو عند التسليم (  ( 8) لوط رقم 

 (  ) قطع غيار جديده مرفوضو فنيا"  ( 9لوط رقم ) 

 )حديد خرده بالوزف بالكجم ويباع طبقا" لالوزاف الفعليو عند التسليم.( ( 11) لوط رقم 

 (   ) جنوط حديد وتباع بالعدد.( 11لوط رقم ) 

 ) كابالت بالوزف بالكجم ويباع طبقا" لالوزاف الفعليو عند التسليم.(  (  12) لوط رقم 

 ) وايرات ىويست وتباع بالكجم لالوزاف الفعليو عند التسليم ( (  13) لوط رقم 

 

 الكميو الوحده اسم الصنف كود الصنف

 672 كيلو قطع غيار كهنو بالوزف 711111111

 الكميو الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد ترموستات 1711111116

 2 عدد مبرد زيت 1711111117

 3 عدد دينامو بوش 1711111118

 2 عدد فلتر 1711111119

 2 عدد رولماف بلى 1711111111

 6 عدد فلتر جاز 1711111111

 3 عدد طقم  جواف 1711111112

 6 عدد مواسير جاز 1711111113

 4 عدد ورده ) برنو قفل( 1711111114

 الكميو الوحده اسم الصنف كود الصنف

711211111 
 لوط حديد و الواح صاج كهنة

 المخلفات وبجوار ورش اللحاـبمخزف 
 211 طن

 الكميو الوحده اسم الصنف كود الصنف

 4 عدد 25،14جنط حديد مقاس  1711211113

 الكميو الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1191 كيلو كابػػالت 711311111

 الكميو الوحده اسم الصنف كود الصنف

 طن 9.5بوزف تقديرى   19عدد بكرة واير ىويست مع بكره 711611111
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 ) متنوعات  بالعدد (  (  14) لوط رقم 
 الرصيد  الوحده اسم الصنف الصنف كود

 1 عدد كوريك باكم 711111112

 1 عدد منجلو صلب 711111115

 1 عدد جهاز فاكس 711111153

 2 عدد شنطة جلد 711111185

 2 عدد مروحو سقف 711111186

 1 عدد فرامو ورؽ 711111113

 35 عدد جهاز السلكى محموؿ 711111159

 2 عدد شنطو عده 711111168

 1 عدد جهاز مانع انقطاع التيار 711111176

 2 عدد طقم مفتاح ناحيو وناحيو 711111181

 1 عدد طقم لقم 711111183

 قطع غيار راكده ) جديده +مستصلح ( محطو االسكندريو
 ( منطقو حره15لوط رقم )  

 (2217مرفق ) قطع غيار جديده حمرك كالرك -قطع غيار جديده حمرك ىايسرت  –قطع غيار مستصلحو ىاسيرت  –قطع غيار جديده ىايسرت  -طن 31قطع غيار جديده كاملر 
 ( منطقو حره16لوط رقم )  

قطع غيار  – 2235قطع غيار جديده كاملر  –طن  25قطع غيار مستصلحو كاملر  –طن  25قطع غيار جديده كاملر  –طن  31قطع غيار مستصلحو كاملر  - -
 25قطع غيار مستصلحو سيفرتاك  -قطع غيار جديده كالرك -طن 34قطع غيار مستصلحو سيفرتاك  -طن 34قطع غيار جديده سيفرتاك – 2235مستصلحو كاملر 

 ( 17121 طن  طبقا" للمرفق ) 4قطع غيار جديده ىايسرت -طن

 ( منطقو حره 17لوط رقم ) 
قطع  –قطع غيار جديده معدات مناولو  –قطع غيار مستصلحو بالن مارين  –قطع غيار جديده بالن مارين  –قطع غيار مستصلحو اتاوا  -قطع غيار جديده اتاوا -

 (  17112 قطع غيار مستصلحو متنوعو   طبقا" للمرفق ) -غيار مستصلحو معدات مناولو

 ( منطقو حره18لوط رقم  ) 
قطع غيار  -  G121قطع غيار مستصلحو حمرك  - LG121قطع غيار جديده حمرك  -   A61قطع غيار جديده حمرك  -   A70حمرك قطع غيار جديده  -

 (  21117 )طبقا" للمرفق   A70مستصلحو 

 ( مركز رئيسى 19لوط رقم  ) 
 (  21121 كاوتش مستصلح   طبقا" للمرفق )  -كاوتش جديد -

 (  مركز رئيسى 21لوط رقم ) 
  -قطع غيار جديده ايسوزو  –قطع غيار مستصلحو ميىن باص جى ام  –قطع غيار جديده ميىن باص جى ام  –قطع غيارمستصلحو نيفا  -قطع غيار جديده نيفا -

 بنزين 177قطع غيار جديده الـ  –قطع غيار مستصلحو بدفور بنزين  –قطع غيار جديده بدفور بنزين  – 75قطع غيار جديده تويوتا  -قطع غيار مستصلحو ايسوزو
قطع غيار  –قطع غيار جديده اتوبيس نصر  -قطع غيار ميىن باص ىونداى  –قطع غيار مستصلحو ميىن باص ىاشم  – بنزين 177قطع غيار مستصلحو الـ –

طبقا"  –قطع غيار مستصلحو  ان ك ار  -ك ار قطع غيار جديده ان  – 82قطع غيار مستصلحو تويوتا  – 82قطع غيار جديده تويوتا  –مستصلحو اتوبيس نصر 
  (  31121   للمرفق)
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 محطو حاويات الدخيلو -: ثانيا"

 بيعها بالكيلو جراـ طبقا" لالوزاف الفعليو عند التسليم ويتم تقطيعها  مكهنو معدات 
 

 ( 21) لوط رقم     
 طن(    4   الوزن التقريىب ) 1316رقم   TCMونش   -

 
 ( 22) لوط رقم 

 ( طن 2الوزن التقديرى  )   2481ميكروباص تويوتا س و ن  -

 
 ( 23) لوط  رقم 

 ( طن 3الوزن التقديرى  )    2813نقل نصر قالب س م أ  -

 
 ( 24) لوط رقم 

 ( طن 234الوزن التقديرى  )    5186سياره بيك اب س م ب  -
 

 ( 25) لوط رقم 
 طن(  234الوزن التقديرى  )   5227سياره بيك اب س م ب  -

 
 ( 26) لوط رقم 

 طن(  24)  الوزن التقديرى  1378رقم   CVSونش  -
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 مخلفات بالدخيلو
 ) قطع غيار كهنو بالوزف بالكجم ويباع طبقا" لالوزاف الفعليو عند التسليم (  (  27) لوط رقم 

 
 )حديد خرده بالوزف بالكجم ويباع طبقا" لالوزاف الفعليو عند التسليم.(    (  28) لوط رقم 

 
 ) كابالت بالوزف بالكجم ويباع طبقا" لالوزاف الفعليو عند التسليم.(    (  29)لوط رقم 

 (  ) الوميتاؿ وتباع  بالكجم لالوزاف الفعليو عند التسليم ( 31لوط رقم ) 

 ) وايرات ىويست وتباع بالكجم لالوزاف الفعليو عند التسليم ( ( 31) لوط رقم 

 ( متنوعات بالكيلو( )  32لوط رقم ) 

 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 975 كيلو قطع غيار كهنو بالوزف 1711111111

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

1711211111 
 لوط حديد و الواح صاج كهنة

 بمخزف المخلفات وبجوار سور الشركو
 111 طن

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 211 كيلو بوزف تقديرى1عدد  بكره كابل 17113111117

 6711 كيلو كابالت نحاس 17113111111

 283 كيلو نحاس كهنو بالوزف 17113111114

 7183 كيلو االجمػػالى 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 21 كيلو الوميتاؿ 1711411111

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 طن 12بوزف  تقديرى  24 بكرة واير ىويست مع بكره 1711611111

 3611 كيلو اؿ مختلفوو واير مقاسات واط 1711611113

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 84 كيلو متنوعات 171111111
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 ) متنوعات  بالعدد (  ( 33) لوط رقم 

 
 غيار راكده ) جديده +مستصلح ( محطو الدخيلو قطع

 ( 34 لوط رقم ) 
 (32132)طبقا" للمرفق قطع غيار جديده ونش رصيف شريتى  –قطع غيار جديده ونش رصيف ليهرب قدمي  -

 ( 35لوط رقم ) 
 2235قطع غيار جديده كاملر  –طن  31قطع غيار مستصلحو كاملر  –طن  31قطع غيار  جديده كاملر  -

 ( 34133طبقا" للمرفق ) 

 ( 36 لوط رقم ) 
قطع غيار  –قطع غيار جديده سيزو  -قطع غيار مستصلحو بالن مارين –قطع غيار جديده بالن مارين  -

قطع  –قطع غيار جديده متنوعو   -قطع غيار مستصلحو كاملر –قطع غيار جديده كاملر  -سيزو مستصلحو
 (   37135طبقا" للمرفق ) غيار مستصلحو متنوعو 

 (  37 لوط رقم )

 - A100قطع غيار جديده حمرك  -G100قطع غيار جديده حمرك   -قطع غيار جديده حمرك رواز رايس  -
قطع  -قطع غيار جديده حمرك كالرك  -قطع غيار جديده حمرك ىايسرت  - G70قطع غيار جديده حمرك 

قطع غيار  -622قطع غيار جديده حمرك -قطع غيار جديده حمرك تى ا د  - TD730غيار جديده حمرك 
 (   47138طبقا" للمرفق )   A100قطع غيار مستصلحو حمرك - A70مستصلحو حمرك 

 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد مشحمو تعمل بضغط الهواء 1711111134

 1 عدد جهاز عرض بروجيكتور 1711111162

 2 عدد بوصو 9صاروخ  1711111182

 15 عدد جهاز السلكى محموؿ 1711111159

 1 عدد ماكينو لحاـ تشيكى 1711111181

 1 عدد ماكينو فك اطارات 1711111182

 1 عدد ماكينو تصوير 1711111114

 1 عدد ديسك قطعيو 1711111169

 2 عدد شفاط حائط 1711111148
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 مخزف البشرى بالقبارى -" :ثالثا
 

 فات مخزف البشرىمخل
 (وتباع بالكجم لالوزاف الفعليو عند التسليم كابالت )   (  38) لوط رقم 

 () براميل فارغو  وتباع بالعدد طبقا" لالعداد  الفعليو عند التسليم (    39لوط رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكميو الوحده اسم الصنف كود الصنف

 214 كيلو كابالت 1511311111

 الكميو الوحده اسم الصنف كود الصنف

 266 عدد براميل فارغو 511511111
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 مرفقات قطع الغيار الركده محطتى االسكندريو والدخيلو
 15مرفقات لوط 

 محطو االسكندريو طن جديده 42قطع غيار كالمر 
 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد كوع 1111511111

 11 عدد ىيدروليكفلتر زيت  1111511111

 6 عدد حلقة كاوتش 1111511128

 11 عدد خرطـو باللوكير 1111511131

 7 عدد حلقة كاوتش اورنج 1111511141

 8 عدد اونج بستم الرفع 1111511141

 2 عدد درفيل 1111511151

 4 عدد طقم اصالح اذرغ االلحركو 1111511155

 2 عدد سم195اسطوانو حديد بطوؿ  1111511156

 1 عدد وصلة كرداف 1111511198

 1 عدد طلمبة ىيدروليك 1111511199

 1 عدد طقم اصالح بستم الرفع 1111511111

 2 عدد جوانات اصالح مكبس الصدر 1111511111

 3 عدد اويل سيل 1111511111

 16 عدد مسمار عجل 1111511116

 24 عدد قاطع 1111511117

 7 عدد طقم اصالح اذرع الحركة 1111511121

 2 عدد طقم اصالح بلف اكسراتير 1111511123

 2 عدد مجموعة اصالح 1111511133

 23 عدد طقم اصالح السرفو 1111511137

 2 عدد صماـ توزيع ىواء بلف تحكم رئيسي 1111511142

 1 عدد خرطـو 1111511154

 12 عدد بنز تثبيت صينية التوجيو 1111511162

 2 عدد حلقة 1111511163

 26 عدد مسمار استاتذعجل خلفي 1111511164

 1 عدد مكبس اسطوانة توجيو خلفي 1111511166

 2 عدد وصلة كرونو حديد 1111511167

 2 عدد وصلة كرونو حديد 1111511168

 2 عدد مشط توجيو يمين وشماؿ 1111511172

 1 عدد خرطـو 1111511181

 3 عدد خرطـو 1111511181
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 1 عدد كاتينة الماستربكرة   1111511217

 2 عدد وصلة خرطـو ىيدروليك 1111511211

 1 عدد كاتينو 1111511211

 1 عدد طلمبة ىيدروليك 1111511216

 1 عدد صماـ ىيدروليك زيت 1111511217

 1 عدد خرطـو 1111511219

 1 عدد خرطـو 1111511223

 1 عدد خرطـو 1111511226

 1 عدد خرطـو 1111511229

 16 عدد جلبة 1111511234

 2 عدد اويل سيل عجل امامي 1111511245

 7 عدد تيل فرامل 1111511261

 7 عدد صامولو 1111511277

 5 عدد تيل فرامل 1111511295

 3 عدد خرطـو 1111511315

 92 عدد مسمار عجل 1111511314

 1 عدد طنبور فرامل 1111511324

 1 عدد اسطوانو 1111512112

 1 عدد طقم جوانات 1111512113

 1 عدد بالنجر بلف تحكم 1111512113

 2 عدد صمامات بلف توجيو زنق 1111512114

 1 عدد بلف 1111512119

 1 عدد بستم كلبس خلفي 1111512134

 1 عدد بستم كلبس علوي 1111512135

 35 عدد حلقات كلبس جيربوكس 1111512136

 1 عدد بستم كلبس امامي 1111512137

 32 عدد حلقات احتكاكيو للجيربوكس 1111512138

 1 عدد بستم كلتش سفلي 1111512139

 1 عدد محوؿ عـز 1111512141

 1 عدد توربينة محوؿ العـز 1111512141

 1 عدد حامل بوجيهات 1111512142

 1 عدد العضو الثالث لمحوؿ العـز 1111512143

 1 عدد جيربوكسبلف تحكم ففيسرعة  1111512144

 1 عدد اقراص 1111512145

 6 عدد اقراص 1111512146

 2 عدد خرطـو 1111512161
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 2 عدد سنسور 1111513128

 2 عدد ذراع اشارة 1111513169

 22 عدد صامولة توست لوؾ 1111514127

 8 عدد طقم اصالح موتور اسبريدر 1111514138

 3 عدد وصلة خرطـو 1111514144

 
 ىايستر جديدقطع غيار 

 محطو االسكندريو
 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد طنبور عجل خلفى 1111811111

 2 عدد طقم فرامل ىايستر رئيسى 1111811115

 2 عدد علبة دركسيوف 1111811116

 1 عدد مساعد قفل حركة 1111811118

 4 عدد رجالش فرامل 1111811157

 1 عدد ىيدروليككنتروؿ بلف  1111811171

 11 عدد شمبر بستم الصدر 1111811112

 8 عدد شنبر البستم الرئيسى 1111811111

 8 عدد سيل البستم الرئيسى 1111811112

 4 عدد طقم اصالح ماستر عجل 1111811126

 1 عدد حامل قاعدة يمين 1111811129

 1 عدد حامل قاعدة شماؿ 1111811131

 1 عدد ذراع 1111811138

 4 عدد اسطوانة فرامل 1111812111

 4 عدد مجموعة فواصل نقل الحركة 1111812113

 2 عدد بستم 1111812114

 1 عدد 2ترس  1111812115

 1 عدد طقم اصالح سرعو جيربوكس 1111812116

 1 عدد مجموعة السرعة المتوسطة 1111812119

 1 عدد غطاء مجموعة 1111812124

 1 عدد فارغة قابض 1111812131

 6 عدد كلبس بستم 1111813117

 محطو االسكندريو قطع غيار ىايستر مستصلح    
 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 22 عدد قرص مسنن من الخارج 1121812111

 18 عدد قرص مسنن من الداخل 1121812112

 1 عدد ناقل حركة جيربوكس 1121812114
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 محطو االسكندريو   قطع غيار  جديده محرؾ ىايستر

 12 عدد اسطوانو قميص 1111418116

 5 عدد بستم بالبنز والكلبس 1111418111

 2 عدد طقم جواف وش سلندر 1111418126

 4 عدد ذراع تاكيو 1111418135

 4 عدد رشاش 1111418137

 12 عدد سبيكو كرنك 1111418139

 5 عدد 311263سبيكو  1111418143

 7 عدد 31126312سبيكو  1111418144

 14 عدد صحن صباب 1111418146

 5 عدد صباب 1111418147

 12 عدد صماـ صباب 1111418148

 3 عدد صماـ ) مجمع فرف ( 1111418163

 2 عدد مجمع فرف 1111418171

 1 عدد عامود كرنك 1111418176

 1 عدد جدافو 1111418177

 1 عدد سبائك كرنك 1111418181

 1 عدد سبائك بيالت 1111418182

 1 عدد راس اسطوانو 1111418184

 6 عدد دليل صباب حر 1111418185

 6 عدد دليل صباب عادـ 1111418186

 12 عدد دليل تاكيو 1111418187

 قطع غيار جديده محرؾ كالرؾ

 8 عدد جواف ماتور 1111419116

 8 عدد جواف ماتور 1111419117

 8 عدد جواف ماتور 1111419118

 2 عدد جواف كرتير 1111419111

 8 عدد جواف فرف 1111419111

 1 عدد خط موانع راجع 1111419112

 2 عدد صباب حر 1111419114

 2 عدد صباب عادـ 1111419115
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 مرفقات لوط   16

 محطو االسكندريو طن مستصلح 42قطع غيار كالمر 
 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد بكرة كاتينة الرفع 1121514112

 1 عدد بنز + اكس 1121514113

 محطو االسكندريو طن جديده 16قطع غيار كالمر 
 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد اويل سيل 1111611111

 2 عدد اويل سيل 1111611114

 16 عدد اذف بستم 1111611114

 2 عدد صامولة 1111611117

 1 عدد ذراعوصلة  1111611121

 3 عدد طقم اصالح بستم االقفاؿ 1111611122

 14 عدد حشو فلتر 1111611138

 19 عدد حشو فلتر ثانوى 1111611139

 1 عدد 352شداد كاتينة  1111611143

 1 عدد الترس الخلفى 1111611151

 1 عدد ترس االكس 1111611156

 5 عدد بستم 1111611158

 13 عدد 3212العجل الخلفى رولماف بلى  1111611163

 1 عدد كلبس 1111611171

 1 عدد ظرؼ 1111611171

 1 عدد وش طلمبة 1111611179

 2 عدد 32315/32213رولماف بلى  1111611181

 2 عدد 1112رولماف بلى  1111611183

 36 عدد مسمار تثبيت طرانطة 1111611184

 51 عدد مسمار 1111611185

 9 عدد صامولةوردة زنق  1111611188

 4 عدد جوانات بستم التجل 1111611191

 2 عدد رولماف بلى اكس عجل خلفى سفلى 1111611198

 1 عدد مايوه عجل خلفى 1111611114

 21 عدد صامولة تثبيت مايوه 1111611116

 9 عدد مانع تسرب مايوه 1111611117

 2 عدد بلف تحكم 1111611111

 2 عدد االماميةاسطوانة االمالة  1111611112
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 2 عدد صامولة اسطوانة االمالة 1111611113

 2 عدد عمود اسطوانة االمالة االمامية 1111611114

 2 عدد طقم اصالح اسطوانة االمالة االمامية 1111611115

 3 عدد طقم اصالح بستم الرفع 1111611116

 18 عدد وردة زنق صامولة مايوه 1111611122

 1 عدد شداد كتينة زئيسيةصامولة  1111611125

 3 عدد صامولة شداد كتينة الوسطى 1111611126

 2 عدد بكرة كتينة رئيسية كاملة 1111611128

 3 عدد بنز تثبيت كتينة الوسطى مع شداد 1111611131

 2 عدد وصلة سرفو فرامل 1111611131

 2 عدد بكرة ماست كاملة 1111611132

 2 عدد بنز بكرة ماست 1111611133

 2 عدد بكرة ماست فارغة 1111611134

 4 عدد تثبيت درفيل ماست دوراف 1111611136

 4 عدد درفيل تثبيت ماست 1111611137

 1 عدد بنز بكرة عربة 1111611139

 3 عدد اويل سيل 1111611146

 2 عدد وصلة سرفو فرامل 1111611149

 4 عدد مانع تسرب شحم مايوه 1111611153

 4 عدد بنز تثبيت كتينة رئيسية 1111611154

 5 عدد بلف غير رجاع 1111611156

 12 عدد لوح نحاس 1111611159

 7 عدد كامة حساس 1111611162

 2 عدد كرسى تحميل 1111611165

 11 عدد بنز حديد 1111611167

 9 عدد كرسى تحميل 1111611168

 2 عدد قاعدة بنز اسبريدر شماؿ 1111611169

 3 عدد قاعدة بنز اسبريدر يمين 1111611171

 9 عدد بنز 1111611172

 4 عدد اويل سيل 1111611173

 7 عدد طقم جوانات 1111611174

 3 عدد موزع ىواء 1111611177

 11 عدد بلف ىواء اسطوانة الفرامل 1111611178

 4 عدد سيل بكرة الخراطيم 1111611179

 2 عدد عمود 1111611181

 4 عدد بنز 1111611182
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 1 عدد وصلة 1111611184

 1 عدد وصلة 1111611185

 3 عدد صامولة بنز 1111611186

 2 عدد خابور 1111611188

 2 عدد قاعدة بنز توست لوؾ 1111611189

 4 عدد بنز 1111611191

 2 عدد بنز 1111611192

 2 عدد بنز 1111611194

 2 عدد لينات حديد 1111611195

 8 عدد حديدلينات  1111611197

 8 عدد طقم سيل 1111611198

 8 عدد طقم اصالح بستم 1111611199

 2 عدد وصلة زيت ذكر 1111611211

 2 عدد وصلة زيت نتاية 1111611211

 2 عدد بلف 1111611214

 7 عدد فلتر ىيدروليك 1111611217

 1 عدد عوامة تنك 1111611218

 19 عدد فلتر ىواء 1111611212

 4 عدد سيل 1111611219

 12 عدد رشاش 1111611221

 1 عدد طلمبة زيت محررؾ 1111611228

 2 عدد طقم اصالح 1111611229

 4 عدد صامولة 1111611232

 21 عدد وردة 1111611233

 1 عدد كونتروؿ بلف 1111611235

 2 عدد اويل سيل 1111611242

 1 عدد تيش توجيو 1111611243

 4 عدد طقم اويل سيل 1111611253

 1 عدد بلف غير رجاع 1111611254

 2 عدد بلف 1111611255

 17 عدد كتينة 1111611264

 4 عدد صامولة 1111611265

 2 عدد بنز 1111611268

 1 عدد مانع تسرب 1111611269

 7 عدد طقم اصالح بستم 1111611271

 2 عدد 31319رولماف بلى  1111611298
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 3 عدد 216رولماف بلى  1111611299

 2 عدد 1762رولماف بلى  1111611311

 2 عدد رولماف بلي 1111611311

 2 عدد 921صماـ تحكم  1111611315

 21 عدد اويل سيل 1111611316

 2 عدد عامود داخلى 1111611317

 11 عدد مانع تسرب اتربو 1111611312

 1 عدد مقطع ثانى من بلف التحكم الرئيسى 1111611313

 2 عدد كرسى تحميل بستم حركة جانبية 1111611314

 2 عدد بلف فرامل 1111611315

 1 عدد سيل 1111611317

 8 عدد 92311اويل سيل  1111611318

 17 عدد طقم اصالح بستم الصدر 1111611319

 2 عدد عجلة الصدر 1111611321

 1 عدد درفيل الماست الرئيسى 1111611324

 1 عدد خرطـو ىيدروليك 1111611325

 7 عدد ياى 1111611326

 8 عدد وصلة خرطـو 1111611327

 2 عدد حلقة سيل 1111611332

 2 عدد 7212طلمبة دركسيوف  1111611334

 6 عدد جلبة نحاس 1111611335

 9 عدد سوستة مجموعة السرعة 1111611337

 6 عدد خرطـو 1111611343

 1 عدد كابل ايقاؼ محرؾ 1111611344

 1 عدد 4331عامود بستم اقفاؿ  1111611345

 2 عدد طقم اصالح بستم االقفاؿ 1111611346

 3 عدد 4526لينات حديد  1111611348

 1 عدد مسمار عجل 1111611351

 1 عدد صامولة 1111611352

 1 عدد ذراع طلمبة حقن 1111611359

 1 عدد بستم عربو 1111611361

 6 عدد طقم جلبة رشاش 1111611361

 11 عدد جلبة اصل بوش للمارش 1111612116

 1 عدد حساس 1111612118

 1 عدد كشاؼ اضاءة 1111612111

 1 عدد سالونيت صغير 1111612111
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 41 عدد دايور 1111612122

 1 عدد فرش كربونية 1111612141

 6 عدد ريليو 1111612141

 2 عدد لميت سويتش 1111612164

 1 عدد ترموستات 1111612168

 1 عدد حساس 1111612174

 2 عدد كارت 1111612175

 1 عدد كابل 1111612176

 3 عدد عداد ضغط زيت جيربوكس 1111612181

 7 عدد عداد حرارة زيت 1111612182

 5 عدد وصلة ذراع مساحة 1111612184

 2 عدد 396رولماف بلى  1111613119

 2 عدد ترس 1111613116

 5 عدد سوستة 1111613118

 4 عدد اويل سيل معدنى صغير 1111613119

 2 عدد ترس جيربوكس 1111613121

 2 عدد ترس 1111613129

 2 عدد 572ظرؼ رولماف بلى  1111613131

 2 عدد ترس جيربوكس 1111613134

 5 عدد اويل سيل معدنى كبير 1111613135

 2 عدد 453ظرؼ رولماف بلى  1111613138

 2 عدد 467رولماف بلى  1111613139

 1 عدد عمود ترس 1111613141

 1 عدد ترس 1111613141

 2 عدد 349ظرؼ رولماف بلى  1111613142

 4 عدد جلبة نحاس 1111613151

 4 عدد سوستة 1111613152

 5 عدد سوستة اسبريدر 1111613154

 1 عدد ترس 1111613156

 2 عدد بكرة 1111613163

 2 عدد درفيل 1111613165

 2 عدد اكس 1111613167

 8 عدد حلقة مانع تسرب مجموعة السرعة 1111613169

 2 عدد جواف حلفى لبلف تحكم النقل 1111613171

 1 عدد موجهات محوؿ العـز 1111613172

 2 عدد بستم مجموعة نقل السرعة 1111613173
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 2 عدد جواف زىرة محوؿ العـز 1111613174

 11 عدد لبستم السرعةكاوتشة داخلية  1111613176

 1 عدد فارغة مجموعة السرعة االولى 1111613177

 1 عدد فارغة مجموعة السرعة الثانية 1111613178

 18 عدد اقراص خارجية للجيربوكس 1111613179

 11 عدد حلقة داخلية للجيربوكس 1111613181

 8 عدد حلقة صاج لسوستة مجموعة السرعة 1111613181

 7 عدد قاعدة سوستة مجموعة السرعات 1111613182

 1 عدد ترس مجموعة نقل السرعات 1111613183

 6 عدد قاعدة صباب 1111613186

 1 عدد جلبة كامة 1111613188

    
 محطو االسكندريو طن مستصلح 16قطع غيار كالمر 

 
 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد سرفو فرامل 1121611111

 1 عدد طلمبة جيربوكس 1121611116

 1 عدد مايوه امامي 1121611119

 1 عدد بنز عربو 1121611111

    

    
 محطو االسكندريو طن جديد 13.6قطع غيار كالمر 

 
 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 6 عدد جلبة عامود ارتكاز تيل فرامل 1111711111

 6 عدد فرامل فب يمينعامود ارتكاز تيل  1111711188

 1 عدد عامود كامة 1111711127

 1 عدد موتور مروحة 1111712115

 1 عدد سنة ىندى 9ترس مارش سريع  1111712128

 4 عدد عداد ضغط الهواء 1111712134

    
 محطو االسكندريو طن مستصلح 13.6قطع غيار كالمر 

 
 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد مقطع اوؿ بلف التحكم 1121711113

 محطو االسكندريو طن جديد 45قطع غيار سيفتراؾ 
 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 4 عدد سوستة جهدورقيو تيل فرامل 1111911134

 1 عدد سرفو فرامل 1111911151
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 14 عدد طبق فرامل 1111911173

 2 عدد بيضة شماؿ 1111911118

 2 عدد اصالح سرفو فراملطقم  1111911167

 1 عدد محور صينية التوجيو 1111911171

 111 عدد صامولة سوستة 1111911312

 1 عدد ماستر فرامل 1111911361

 8 عدد بنز قبقاب فرامل 1111911393

 6 عدد ياى سوستة قبقاب الفرامل 1111911394

 8 عدد طقم اصالح سرفو فرامل 1111911397

 48 عدد سوستةقرص  1111911461

 13 عدد سيل بستم فرامل ىواء 1111911481

 11 عدد نبل تشحيم 1111911711

 1 عدد مم61سوكيت  1111912111

 1 عدد موتور مروحة 1111913126

 1 عدد موتور مساحة 1111913138

 1 عدد موتور 1111913153

 1 عدد موتور 1111913154

 2 عدد فولت 24شوكة  3صماـ  1111913116

 محطو االسكندريو طن مستصلح 45قطع غيار سيفتراؾ     
 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 6 عدد تيل فرامل 1121911114

 1 عدد طنبور امامي 1121911111

 2 عدد تمساح  اسبريدر يمين 1121911161

 2 عدد تمساح اسبريدر شماؿ 1121911161

 1 عدد بيل 1121911166

 1 عدد كباس 1121912115

 3 عدد صامولة اكس خلفي 1121912117

 محطو االسكندريو قطع غيار كالرؾ جديد    
 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد اكس تالمس 1111111117

 4 عدد طقم اصالح 1111111121

 6 عدد جلبة ) كرس ( 1111111121

 1 عدد طلمبة دركسيوف 1111111128

 1 عدد عمود دركسيوف 1111111129

 2 عدد طقم اصالح 1111111134

 2 عدد جلبة سلندر توجيو 1111111137
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 2 عدد طقم اصالح 1111111141

 2 عدد طقم اصالح 1111111142

 2 عدد حشو سلندر 1111111146

 2 عدد حشو سلندر 1111111147

 3 عدد طقم اصالح بستم 1111111151

 15 عدد فالبس 1111111171

 6 عدد دسك دبرياج 1111112112

 محطو االسكندريو طن جديده 5قطع غيار ىايستر 
 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 4 الوحده قاعدة محرؾ 1115211112

 3 عدد اويل سيل جواف موتور 1115211113

 1 عدد اويل سيل 1115211118

 4 عدد جواف موتور 1115211111

 2 عدد جواف 1115211111

 11 عدد فلتر 1115211116

 43 عدد فلتر زيت 1115211117

 3 عدد وش فلتر الومنيـو 1115211121

 3 عدد ماسورة جاز 1115211121

 3 عدد ماسورة جاز 1115211123

 2 عدد ماسورة جاز 1115211124

 3 عدد ماسورة جاز 1115211125

 2 عدد ماسورة جاز 1115211126

 3 عدد ماسورة جاز 1115211127

 2 عدد ماسورة جاز 1115211128

 3 عدد فلتر وقود 1115211129

 2 عدد قاعدة فلتر 1115211131

 16 عدد دحراج اسطوانى 1115211132

 12 عدد ديفراـ + جواف + برشاـ 1115211133

 2 عدد كابل 1115211135

 2 عدد كابل فرامل 1115211136

 4 عدد فلتر زيت ىيدروليك 1115212114

 1 عدد طلمبة مياه 1115212115

 4 عدد طقم اصالح للطلمبة 1115212116

 2 عدد طقم جوانات محرؾ 1115212117

 5 عدد ذراع بيل 1115212111

 7 عدد سبيكة 1115212113
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 2 عدد فلتر 1115212117

 4 عدد ماسورة بمصفاة 1115212118

 1 عدد ترس 1115212121

 1 عدد ترس 1115212122

 12 عدد سبيكة بيل 1115212123

 21 عدد فلتر ىواء 1115212124

 1 عدد بلف رئيسى 1115212125

 5 عدد ماستر فرامل عجل 1115212126

 5 عدد فلتر زيت ىيدروليك 1115212127

 2 عدد بوبينة دينامو 1115212128

 1 عدد عداد وقود 1115213111

 4 عدد فرش كربونية للدينامو 1115213112

 1 عدد مخدة دينامو 1115213114

 42 عدد منظم شحن دينامو 1115213115

 1 عدد بوبينة دينامو 1115213116

 2 عدد حساس حرارة محرؾ 1115213117

 4 عدد ماكينة ضغط زيت 1115213118

 13 عدد ثترموستات 1115213111

 

 

 

 

 

 

   محطو االسكندريو طن  مستصلح16قطع غيار سيفتراؾ 

 الرصيد الوحده الصنفاسم  كود الصنف

 1 عدد فارغة محوؿ العـز 1121911111

 1 عدد كنتروؿ بلف 1121911112
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 مرفقات لوط 17

   محطو االسكندريو قطع غيار اتاوا جديده

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 16 عدد طقم تيل فرامل 1111411114

 1 عدد 3721رولماف بلى العجل الخلفى  1111411116

 21 عدد طبق فرامل 1111411117

 3 عدد 298/199رولماف بلى عجل خارجى  1111411124

 17 عدد صامولة مسمار عجل 1111411126

 2 عدد 8169/61قبقاب فرامل  1111411129

 21 عدد مسمار عجل امامى 1111411131

 3 عدد طنبور عجل 1111411132

 2 عدد واقى من االتربة 1111411149

 2 عدد سوستة قبقاب فرامل 1111411151

 3 عدد جلبة قبقاب 1111411156

 2 عدد مجمع زيت 1111411198

    
   محطو االسكندريو قطع غيار اتاوا مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد حلقة مايوه 1121411112

   محطو االسكندريو قطع غيار بالف مارين جديد

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 7 عدد قفيز جكماف 1111211116

 1 عدد اويل سيل اكس امامى  ) كرونة ( 1111211121

 1 عدد فالنشة 1111211122

 2 عدد قبقاب فرامل 1111211131

 2 عدد جهاز ضبط فرامل 1111211151

 4 عدد كفة فرامل 1111211152

 5 عدد اسطوانة فرامل 1111211156

 2 عدد بستم قفل الصينية 1111211158

 1 عدد عامود توجيو 1111211171

 3 عدد بنز فك الصينية 1111211177

 2 عدد فك بنز الصنية 1111211178

 2 عدد بسنم رفع كابينة 1111211184

 1 عدد سربنتينة تكييف 1111211185

 3 عدد كوع ماسورة 1111211191
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 5 عدد الصينيةطقم اصالح بستم قفل  1111211111

 19 عدد ديفراـ فرامل ) طبق كاوتش ( 1111211114

 21 عدد جواف 1111211116

 24 عدد صامولة 1111211111

 15 عدد وردة مشرشرة 1111211127

 13 عدد وردة 1111211128

 12 عدد سيل شحم 1111211134

 1 عدد طنبور 1111211135

 11 عدد طقم قبقاب فرامل 1111211136

 41 عدد نبل فرامل 1111211138

 16 عدد سوستة 1111211139

 19 عدد سوستة 1111211141

 28 عدد جلبة نحاس 1111211141

 37 عدد جلبة نحاس 1111211142

 16 عدد وصلة محورية بالستيك 1111211143

 9 عدد جلبة نحاس 1111211145

 8 عدد طبق فرامل مقطورة 1111211151

 4 عدد اصالح بستم رفع الصينيةطقم  1111211164

 21 عدد مسمار عجل امامى 1111211172

 2 عدد منظم ىواء حساس حمل 1111211178

 1 عدد بستم اكستراتير 1111211182

 3 عدد وردة 1111211211

 3 عدد وردة محوؿ عـز 1111211211

 2 عدد بلف فرامل يد 1111211235

 2 عدد قاعدة سوستة 1111211236

 5 عدد اويل سيل مبرد زيت 1111211238

 9 عدد بلف فرامل 1111211244

 1 عدد ورؽ سوستة 1111211245

 6 عدد بنز صينية 1111211257

 1 عدد ذراع صينية 1111211258

 2 عدد قاعدة محرؾ خلفى 1111211262

 2 عدد ذراع صينية 1111211263

 2 عدد فالشة كرونة 1111211265

 1 عدد اويل سيل كرونة 1111211266

 1 عدد غطاء سيل كرونة 1111211267

 2 عدد صامولة 1111211268
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 2 عدد عامود كرداف 1111211269

 1 عدد حدافة 1111211313

 2 عدد سفتى بلف 1111211311

 1 عدد تيل فرامل امامى 1111211316

 3 عدد تيل فرامل امامى 1111211317

 1 عدد سيل تراب 1111211321

 1 عدد طقم اصالح 1111211323

 1 عدد طقم اصالح 1111211324

 6 عدد فلتر زيت جيربوكس 1111212111

 2 عدد رولماف بلى محوؿ العـز 1111212115

 8 عدد رولماف بلى محوؿ العـز 1111212119

 17 عدد طقم اصالح طلمبة جيربوكس 1111212111

 11 عدد شنبر مجموعة االولى داخلى 1111212113

 9 عدد اورنج مجموعة االمامية 1111212115

 13 عدد شنبر 1111212119

 5 عدد شنبر 1111212121

 5 عدد كلبس 1111212124

 3 عدد بستم المجموعة الثالثة 1111212126

 2 عدد اورنج المجموعة الثالثة 1111212127

 3 عدد ترس 1111212131

 3 عدد فلتر جيربوكس 1111212133

 2 عدد بستم المجموعة الثالثة 1111212136

 3 عدد سيل مجموعة 1111212137

 7 عدد كلتش اتزاف 1111212141

 4 عدد عامود توربينة 1111212142

 1 عدد ترس مجموعة اولى 1111212143

 4 عدد فلتر ىيدروليك 1111212155

 3 عدد حساس حرارة جيربوكس 1111213115

 3 عدد صماـ ايقاؼ محرؾ 1111213134

 4 عدد دويل 1111213143

 13 عدد كويل 1111213162

 24 عدد مصفاة ماسورة جاز 1111214119

 2 عدد وصلة بستم توجيو 1111214121

 1 عدد ذراع كامة فرامل خلفي 1111214126

 3 عدد نبل كبير 1111214127

 2 عدد Tوصلة حرؼ   1111214128
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 4 عدد نبل صغير 1111214131

 1 عدد صاج وصلو 1111214131

 2 عدد حامل سيور 1111214138

    

    
   محطو االسكندريو قطع غيار بالف مارين مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد طنبور فرامل امامي 1121211114

 1 عدد بستم رفع صينيو 1121211114

 2 عدد اسطوانة فرامل 1121211119

 1 عدد طنبور فرامل 1121212111

   محطو االسكندريو قطع غيار مشترؾ معدات مناولو  جديده

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد خرطـو زيت 1118111111

 11 عدد سم 156خرطـو طوؿ  1118111112

 2 عدد خرطـو زيت 1118111113

 5 عدد خرطـو فرامل 1118111114

 8 عدد سم 21خرطـو طوؿ  1118111115

 4 عدد سم 781خرطـو طوؿ  1118111116

 7 عدد مم 117خرطـو  1118111117

 11 عدد خرطـو 1118111119

 9 عدد خرطـو ىيدروليك 1118111111

 8 عدد خرطـو فرامل 1118111111

 4 عدد خرطـو كاوتش بالسلك 1118111112

 11 عدد خرطـو ىيدروليك 1118111113

 11 عدد تيل فرامل 1118111115

 3 عدد تيل فرامل 1118111116

 2 عدد تيل فرامل امامى بالقبقاب 1118111117

 2 عدد تيل فرامل امامى بالقبقاب 1118111118

 5 عدد اسطوانة فرامل 1118111122

 7 عدد خرطـو فرامل 1118111124

 21 عدد خرطـو فرامل 1118111125

 11 عدد بستم غطاء محرؾ 1118111126

 1 عدد مساعد تحميل جرار 1118111127

 15 عدد طبق فرامل 1118111131

 5 عدد بلف دواسة فرامل 1118111132
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 3 عدد صليبة كرداف امامية 1118111133

 4 عدد صليبة كرداف 1118111134

 3 عدد عامود نقل حركة 1118111138

 5 عدد علبة دركسيوف 1118111143

 19 عدد التوجيوغطاء كاوتش لكرسى بستم  1118111145

 9 عدد اكس بستم كبير 1118111146

 7 عدد كرسى محورى لعمود بستم التوجيو 1118111147

 143 عدد مسمار مقطورة بصامولتين 1118111148

 3 عدد طبلوف فرامل 1118111149

 5 عدد خرطـو جرار 1118111151

 3 عدد ماكينة زجاج 1118111151

 71 عدد مسمار عجل بصامولة 1118111152

 2 عدد عامود رباط 1118111153

 3 عدد كفة فرامل 1118111154

 2 عدد عامود كرداف 1118111156

 2 عدد بوصة 3قفيز صلب  1118111157

 7 عدد حامل جكماف 1118111158

 21 عدد جلبة نحاس مشقوقة 1118111159

 3 عدد قفيز جكماف 1118111162

 7 عدد فالنشة جكماف 1118111163

 7 عدد ىواية جكماف 1118111168

 1 عدد طرانطة فرامل 1118111169

 1 عدد طنبور فرامل 1118111171

 5 عدد مايوه عجل 1118111171

 2 عدد وردة مشقوقة 1118111172

 12 عدد منظم ىواء 1118111175

 15 عدد ياى ضاغط 1118111176

 2 عدد اويل سيل 1118111179

 12 عدد مانع تسرب 1118111181

 2 عدد حافة شمبر 1118111183

 2 عدد دليل حركى 1118111184

 11 عدد ذراع تقسيم 1118111185

 21 عدد ذراع تقسيم 1118111186

 26 عدد شمبر 1118111187

 3 عدد حلقة شمبر 1118111189

 5 عدد حلقة شمبر 1118111191
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 9 عدد حلقة شمبر 1118111191

 5 عدد حلقة شمبر 1118111192

 44 عدد مانع تسرب 1118111193

 115 عدد حلقة 1118111194

 4 عدد ترس كبير 1118111196

 2 عدد 2141رولماف بلى  1118111197

 14 عدد 2141رولماف بلى  1118111198

 22 عدد حلقة خارجية 1118111199

 4 عدد 3/4اكس سرعة  1118111111

 3 عدد ترس 1118111111

 4 عدد طلمبةحامل  1118111112

 191 عدد وردة 1118111115

 31 عدد وردة 1118111116

 19 عدد وردة 1118111118

 118 عدد وردة 1118111119

 44 عدد وردة 1118111111

 95 عدد وردة 1118111112

 146 عدد وردة 1118111113

 91 عدد وردة 1118111115

 1 عدد مانع تسرب 1118111116

 4 عدد جيربوكسزىرة  1118111117

 1 عدد ترس مجموعة اصالح سرعة 1118111118

 28 عدد مانع تسرب 1118111121

 111 عدد حلقة خارجية 1118111121

 93 عدد حلقة مانع تسرب 1118111122

 6 عدد ياى ضاغط 1118111123

 9 عدد ياى ضاغط 1118111124

 6 عدد مانع تسرب 1118111126

 2 عدد عامود سرعة 1118111127

 7 عدد طلمبة استيرنج نظاـ التوجيو 1118111129

 8 عدد 2142وردة  1118111135

 45 عدد 731وردة  1118111137

 61 عدد وردة 1118111141

 1 عدد 2644ترس تجيربوكس  1118111141

 5 عدد اويل سيل محوؿ العـز 1118111142

 1 عدد اكس سرعة 1118111143
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 3 عدد ىيدروليكعامود طلمبة  1118111144

 1 عدد مجموعة الثالثة والرابعة 1118111145

 1 عدد مبين ضغط زيت المحرؾ 1118111146

 16 عدد مفتاح كهربائى للدوائر 1118111147

 7 عدد سويتش تحكم 1118111148

 2 عدد ذراع سويتش 1118111151

 16 عدد سنسور حرارة 1118111151

 11 عدد عداد ضغط زيت 1118111152

 2 عدد امبير حرارة 1118111154

 11 عدد قاعدة دايود 1118111156

 49 عدد طرؼ 7بالجة  1118111157

 3 عدد مبين ضغط زيت 1118111161

 1 عدد مبين درجة الحرارة 1118111163

 12 عدد موديوؿ 1118111164

 7 عدد شاربوف مارش 1118111166

 36 عدد صماـ كروى 1118111168

 1 عدد ملف كهربائى 1118111171

 6 عدد كابل كنتروؿ جيربوكس 1118111176

 1 عدد 822111/822124رولماف بلى  1118111181

 34 عدد فلتر زيت ىيدروليك 1118111182

 11 عدد خرطـو ىيدروليك 1118111183

 4 عدد سرفو فرامل 1118111184

 6 عدد بستم عداد القفل 1118111185

 5 عدد اسطوانة 1118111186

 5 عدد كابس 1118111187

 9 عدد ياى ضغط 1118111188

 2 عدد قاعدة بلف 1118111189

 12 عدد ياى ضغط 1118111191

    
   محطو االسكندريو قطع غيار مشترؾ معدات مناولو  مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد بستم توجيو صغير 1128111112

 1 عدد توجيو كبيربستم  1128111113

 4 عدد قبقاب فرامل 1128111114

 1 عدد مارش فرامل 1128111115

 2 عدد كتاوت ناقل حركو 1128111116
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   محطو االسكندريو قطع غيار متنوعو  مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد بلف رئيسي 1121811111

 4 عدد حذاء فرامل 1121811112

 1 عدد بستم رفع رئيسي 1121811113

 1 عدد كنتروؿ بلف 1121811114

 2 عدد محوؿ تيار 1121811117

 مرفقات لوط 18

 A70قطع غيار جديده محرؾ 

 1 عدد قاعده محرؾ خلفيو 1111415111

 6 عدد طقم اصالح 1111415112

 3 عدد اصالح طلمبو زيت 1111415112

 22 عدد شمبر جكماف 1111415118

 11 عدد غطاء صباب 1111415121

 78 عدد 319فلتر تبريد  1111415123

 4 عدد جواف مبرد زيت 1111415127

 3 عدد مػسمار 1111415131

 32 عدد جواف طبة مياه ) قفيز قربة مياة ( 1111415135

 43 عدد اورينج ترموستات 1111415138

 11 عدد عاللو كرنك 1111415142

 2 عدد فالنشو عامود 1111415146

 7 عدد طقم سبيكة كرسى 1111415149

 6 عدد جواف فلتر 1111415156

 7 عدد ماسورة طلمبو مياه 1111415161

 6 عدد بستم كمبروسور 1111415163

 2 عدد شمبرضغط بستم كمبروسور 1111415164

 9 عدد قاعده صباب حر 1111415167

 13 عدد قاعده صباب عادـ 1111415168

 4 عدد رشاشماسوره  1111415181

 1 عدد ماسوره رشاش 1111415183

 3 عدد صره مرزحو 1111415189

 6 عدد جلبة -عمود كامة   -ذراع بيل  1111415192

 3 عدد قميص مروحو رادياتير 1111415194

 2 عدد طاره سيور 1111415196

 23 عدد صاجات طلمبو جاز 1111415118



29 
 

 14 عدد رشاش تبريد بستم 1111415112

 6 عدد بلف 1111415117

 14 عدد الكور طلمبو جاز 1111415118

 33 عدد سوستو كباس 1111415121

 16 عدد جواف مانيفولد 1111415123

 9 عدد مسمار تاكيهات 1111415126

 11 عدد اورينج 1111415135

 24 عدد 466221حلقة رشاش حديد  1111415137

 23 عدد جواف غطاء الجنب 1111415144

 25 عدد حساس ضغط زيت 1111415148

 1 عدد قربو مياه 1111415153

 1 عدد حامل طاره شداد السيور 1111415156

 11 عدد وصلو ماسورة 1111415171

 3 عدد سيل مروحو 1111415171

 2 عدد ماسورة تربو 1111415173

 3 عدد سوستو 1111415176

 8 عدد صباب حر 1111415181

 53 عدد صبابفولو  1111415192

 3 عدد طارة كرنك 1111415193

 11 عدد 121ىاللو كرنك  1111415195

 11 عدد ىاللة كرنك 1111415217

 1 عدد عمود كامة 1111415218

 3 عدد غطاء تنفس المحرؾ 1111415212

 28 عدد حلقو كاوتش 1111415214

 25 عدد حلقو مانع تسرب 1111415215

 26 عدد مياهكاوتشو طلمبو  1111415218

 3 عدد ماسوره وقود 1111415224

 4 عدد ماسوره 1111415225

 5 عدد ماسوره 1111415226

 2 عدد ماسوره 1111415227

 1 عدد ماسوره زيت طلمبو وقود 1111415228

 4 عدد ماسوره رشاش 1111415229

 2 عدد ماسوره سحب طلمبو زيت 1111415231

 1 عدد ماسورة وقود 1111415234

 1 عدد ماسورة وقود 1111415235

 3 عدد 12.5* 1125سير  1111415238
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 6 عدد 9.5*  1111سير  1111415241

 1 عدد رولماف بلي طلمبو 1111415241

 21 عدد سبيكو كرسى 1111415251

 49 عدد سوستة 1111415256

 2 عدد فاعده 1111415263

 2 عدد ماسوره جاز 1111415266

 4 عدد ماسوره جاز 1111415269

 12 عدد غطاء صباب كاوتش 1111415317

 3 عدد بنز ترس تقسيمو 1111415318

 11 عدد بلف 1111415311

 4 عدد وردة ترس تقسيمة 1111415312

 6 عدد ماسوره جاز 1111415323

 1 عدد ماسورة جاز 1111415324

 4 عدد طقم جلبة مارش 1111415338

 3 عدد امامىسيل كرنك  1111415339

 18 عدد مسمار 1111415343

 6 عدد كلبس صاج 1111415353

 2 عدد مانيفوؿ 1111415355

 11 عدد ورده صاج 1111415361

 11 عدد سيل 1111415364

 11 عدد سيل بلف 1111415365

 19 عدد سيل 1111415368

 11 عدد سيل بلف 1111415372

 21 عدد سيل وش فلتر 1111415375

 8 عدد سوستو بلف 1111415377

 4 عدد شمبر كمبروسور استندر 1111415379

 6 عدد بستم كمبروسور 1111415391

 2 عدد وردة 1111415421

 4 عدد ماسورة زيت 1111415425

 4 عدد ماسورة راجع 1111415426

 4 عدد ماسورة 1111415427

 3 عدد وش كمبروسور سفلى 1111415431

 5 عدد ماسورة وقود 1111415433

 4 عدد ماسورة وقود 1111415434

 3 عدد مدخل بياف ماسورة 1111415455
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 A61قطع غيار  جديده محرؾ 

 52 عدد مانع تسرب 1111417111

 2 عدد عامود كامو 1111417112

 42 عدد مسمار بيل 1111417122

 6 عدد صباب حر 1111417123

 14 عدد مسمار وش سلندر 1111417124

 1 عدد كابل تعجيل المحرؾ 1111417128

 1 عدد عامود بيل 1111417129

 11 عدد جلبو سبائك البيالت 1111417131

 6 عدد %21سبائك بيالت  1111417133

 11 عدد طقم سبيكو 1111417134

 2 عدد طقم سبيكو 1111417135

 4 عدد 111جلبو ىاللو كرنك  1111417136

 1 عدد 121كرنك جلبو ىاللو   1111417137

 2 عدد عامود كرنك 1111417138

 18 عدد زراع تاكيو 1111417139

 24 عدد دليل صباب 1111417148

 24 عدد قاعده صباب 1111417149

 23 عدد قاعده صباب 1111417151

 2 عدد وش سلندر 1111417152

 16 عدد جلبو رشاش 1111417154

 7 عدد رولماف بلي 1111417156

 46 عدد بلنجر بلف 1111417168

 41 عدد صماـ بلف 1111417169

 21 عدد ورده زنق وش طلمبو مياه 1111417174

 15 عدد مروحو طلمبو 1111417176

 6 عدد صباب عادـ 1111417181

 6 عدد %25سبيكو بيل  1111417188

 6 عدد 121سبيكو  1111417191

 1 عدد تربو تشارج 1111417193

 16 عدد طلمبو 1111417111

 LG121قطع غيار جديده محرؾ 

 1 عدد طلمبو حقن وقود 1111411114

 2 عدد مانع تسرب 1111411123

 2 عدد قواعد محرؾ 1111411124

 11 عدد اويل سيل 1111411127
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 2 عدد حساس لفات المحرؾ 1111411131

 36 عدد فونيو رشاش 1111411133

 1 عدد الكترونيمنظم سرعو  1111411134

 5 عدد رؽ تمدد 1111411141

 2 عدد رشاش 1111411151

 6 عدد طقم سبيكو بيل 1111411151

 1 عدد جدافو 1111411168

 4 عدد جواف مانيفوؿ 1111411171

 2 عدد مبرد ىواء 1111411188

 4 عدد جواف مبرد ىواء 1111411189

 1 عدد طلمبو حقن وقود 1111411191

 6 عدد فونبة رشاش 1111411115

   محطو االسكندريو A70-G121قطع غيار محركات  مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد عامود كرنك 1121412118

 4 عدد فارغة تربو 1121412119

 1 عدد حدافو 1121412121

 2 عدد مبرد زيت 1121415113

 1 عدد فارغة محرؾ 1121415119

 2 عدد ذراع توصيل 1121415112

 2 عدد ترس فوالف 1121415114

 2 عدد غطاء تاكيو 1121415116

 1 عدد زىرة محرؾ 1121415121

 1 عدد بلوؾ محرؾ 1121415121

 مرفقات لوط19

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 3 عدد 18* 351اطار كاوتش خارجي   1111712121

 3 عدد 13*311اطار كاوتش خارجي  1111712121

 1 عدد 18* 351اطار كاوتش  داخلي  1111712122

    
   محطو االسكندريو قطع غيار كاوتش  مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد 15*75*245اطار كاوتش  1121712111
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 مرفقات لوط 21

   محطو االسكندريو قطع غيار نيفا  جديده

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد كاتينو 1112211118

 4 عدد بيل 1112211113

 9 عدد رولماف بلى 1112212115

 5 عدد شبكة امامية 1112212118

 4 عدد كاوتش ماستر امامى 1112212111

 2 عدد عامود كرداف 1112212135

 1 عدد ماكينة مارشدير 1112214114

 3 عدد بوبينة مارش 1112214116

 2 عدد دينامو 1112214117

 3 عدد بوبينة دينامو 1112214118

 5 عدد ماكينة ضغط زيت 1112214119

 3 عدد مخدات مارش 1112214115

 2 عدد موتور مساحة 1112214116

 1 عدد مفتاح نور صغير 1112214128

   محطو االسكندريو قطع غيار نيفا  مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد وصلو كرداف 1122212112

 2 عدد ياي امامي 1122212113

 2 عدد جيربوكس 1122213111

    
   محطو االسكندريو قطع غيار مينى باص جى اـ  جديده

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد قوالية كاملة بالترس 1112411113

 1 عدد A160طقم سبيكو  1112411114

 6 عدد رشاش كامل 1112411125

 4 عدد مسمار بيل بالصامولة 1112411126

 4 عدد مسمار كرنك 1112411127

 4 عدد بوابة منقوؿ 1112411156

 2 عدد غطاء تاكيهات 1112411158

 1 عدد ماستر فرامل رئيسب 1112412113

 3 عدد اويل سيل عجل امامى 1112412127

 5 عدد سم 7مسمار نصف  1112412191
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 1 عدد قلب طلمبة مياه 1112414115

 2 عدد قلب ترس بندكس 1112414123

 1 عدد فبره مارش 1112414127

 1 عدد جنب شبكو 1112414144

 4 عدد مسمار حامل 1112414149

    
   محطو االسكندريو قطع غيار مينى باص جى اـ  مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد جاز طلمبو 1122411117

   محطو االسكندريو قطع غيار ايسوزو جديد

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 3 عدد كوعة مياة علوية 1112511113

 6 عدد عوامة بنزين كربراتير 1112511114

 9 عدد طقم جواف كامل 1112511115

 14 عدد قاعدة موتور كاوتش 1112511116

 9 عدد جواف وش سلندر 1112511117

 24 عدد دليل صباب حر 1112511118

 21 عدد صباب عادـ 1112511111

 21 عدد صباب حر 1112511111

 8 عدد بنز بستم 1112511112

 2 عدد طلمبة مياه 1112511118

 1 عدد طقم كاوتشو طلمبو مياه 1112511119

 1 عدد اويل سيل محرؾ كامل 1112511121

 1 عدد تقسيمةرولماف بلى سير  1112511121

 2 عدد شاكوش تاكيو 1112511122

 1 عدد كارتير 1112511123

 1 عدد ترس فوالف 1112511124

 3 طقم بستم بالشميز 1112511125

 5 عدد طارة كرنك 1112511126

 2 عدد كرنك بالسبيكة 1112511127

 1 عدد عمود كامة 1112511128

 1 عدد تروس تقسيمة 1112511129

 12 عدد بيل 1112511131

 3 عدد طقم سبائك مختلفو  1112511133

 4 عدد مروحة بنزين 1112511136

 4 عدد كوع مياه سفلى 1112511139
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 7 عدد ماستر فرامل رئيسى 1112512111

 12 عدد طقم اصالح سرفو 1112512112

 3 عدد كابل فرامل يد 1112512113

 4 عدد مساعد خلفى 1112512114

 4 عدد سفلى يمين مقص 1112512115

 2 عدد كابل اكسراتير 1112512116

 3 عدد طقم اصالح ماستر دبرياج عمومى 1112512117

 8 طقم جلب مقصات 1112512111

 8 عدد سنارة كاملة 1112512114

 11 عدد اكس سنارة شماؿ 1112512115

 3 عدد كابل فرامل خلفى 1112512116

 5 عدد ماستر فرامل عمومى 1112512118

 4 عدد كابل فرامل يد امامى 1112512121

 6 عدد جلبة سنارة بالستيك 1112512121

 7 عدد روزلماف بلى عجل خلفى 1112512123

 2 عدد شاسية تابلوة 1112512124

 4 عدد طقم اويل سيل سنارة 1112512128

 1 عدد رولماف بلى عجل امامى 1112512129

 1 عدد غطاء تابلوة 1112512131

 2 عدد سنارة كاملة يمين 1112512132

 9 عدد ماكينة زجاج يمين 1112512133

 12 عدد صدادة 1112512135

 2 عدد مجرة باب جرار 1112512136

 2 عدد صامولة سنتريلك 1112512142

 4 عدد خرطـو فرامل عجل خلفى  1112512144

 3 عدد اويل سيا عجل خلفى 1112512146

 2 عدد دركسيوفعلبة  1112512147

 3 طقم جلبة سوستة خلفية 1112512148

 8 طقم اويل سيل بنز عريض 1112512151

 7 عدد اويل سيل بنز تيش 1112512152

 8 عدد كاوتش زجاج باب شماؿ 1112512154

 2 عدد جنب وش امامى 1112512161

 12 عدد سنارة دركسيوف 1112512161

 2 عدد باب امامى شماؿ 1112512163

 2 عدد رولماف بلى دركسيوف 1112512164

 1 عدد رولماف بلى عمود شجرة 1112512165
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 1 طقم صدادة علوى 1112512168

 5 عدد طنبور عجل امامى 1112512171

 4 عدد عمود ادارة 1112512171

 3 عدد صدر امامى علوى 1112512173

 2 عدد باب امامى علوى 1112512174

 6 عدد ياى امامى 1112512178

 13 عدد صواميل اكس عجل خلفى 1112512181

 13 عدد وردة اكس عجل خلفى 1112512182

 1 عدد عمود كرداف بالصامولة 1112512185

 5 عدد وش امامى علوى 1112512191

 4 عدد ماكينة زجاج شماؿ 1112512193

 11 عدد صامولة مقص 1112512196

 2 عدد اكرة باب جرار داخلى 1112512199

 2 عدد سنتريلك مقص علوى 1112512111

 4 عدد سنتريلك مقص سفلى 1112512111

 1 عدد عوامة تنك 1112512118

 6 عدد اويل سيل جير بوكس امامى وخلفى 1112513111

 6 عدد طقم اصالح ماستر دبرياج 1112513113

 4 عدد ترس مناولة 1112513114

 2 عدد ماستر دبرياج كامل عادى 1112513115

 1 عدد طقم اصالح دبرياج علوى 1112513117

 11 عدد جواف جير بوكس 1112513119

 5 عدد طقم غوايش جير بوكس 1112513111

 4 عدد رولماف بلى جير بوكس 1112513111

 2 عدد دسك دبرياج 1112513113

 4 عدد ترس فتيس كبير 1112513117

 2 عدد براميل فتيس صغير 1112513118

 2 عدد ترس فتيس صغير 1112513119

 5 طقم رولماف بلى جير بوكس 1112513121

 1 عدد براميل فتيس 1112513122

 12 عدد وش اسبراتور 1112514111

 4 عدد طارة سيور دينامو 1112514112

 4 عدد طقم شربوف مارش 1112514114

 6 عدد بوبينة دينامو 1112514116

 3 عدد فانوس نور يمين 1112514118

 3 عدد فانوس نور شماؿ 1112514119
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 4 عدد مخدة دينامو 1112514112

 3 عدد حساس حرارة مياة محرؾ 1112514117

 4 عدد ماكينة مارشدير 1112514118

 4 عدد بوبينة مارش 1112514122

 9 عدد طبلة كونتاؾ 1112514123

 2 عدد اسبراتير الكترونى 1112514125

 1 عدد كامل  ذراع نور اشارة 1112514127

 2 عدد تابلوة عدادات كامل 1112514132

 2 عدد وش فانوس خلفى يمين 1112514133

 1 عدد وش فانوس خلفى شماؿ 1112514134

 1 عدد موتور مساحة 1112514137

 1 عدد وش تابلوة تكييف 1112514141

 9 طقم جلب مارش  1112514146

    
   االسكندريومحطو  قطع غيار ايسوزو مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد باب امامي شماؿ 1122512111

 1 عدد تنك بنزين 1122512112

    
   محطو االسكندريو جديد 86قطع غيار تويوتا 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد اصالح كراربرتير 1112911118

 4 عدد طلمبة بنزين 1112911119

 1 عدد طلمبو مياه 1112911114

 1 عدد مروحة تبريد 1112911115

 1 طقم تيل فرامل امامى 1112912111

 4 عدد صليبة كرداف 1112912111

 2 عدد طقم جوانات جير بوكس 1112913111

    
   محطو االسكندريو قطع غيار بدفور بنزين جديد 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد طلمبة زيت 1113111111

 2 عدد جواف غطاء تاكيهات   ) بنزين  ( 1113111114

 4 عدد جواف غطاء تاكيهات 1113111115

 3 عدد خرطـو مياه 1113111117

 4 عدد كوع مياه علوى 1113111119
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 1 عدد جواف وش سلندر 1113111115

 3 عدد ماكينة حرارة موتور 1113111116

 3 عدد شاكوش اسبراتير 1113111117

 1 عدد كاوتشة رادياتير علوى 1113111124

 1 عدد كاوتشة رادياتير سفلية 1113111125

 2 عدد طارة كرنك 1113111128

 4 عدد جنط عجل 1113111144

 8 عدد تيل فرامل خلفى 1113111145

 1 عدد ماستر فرامل امامى يمين وشماؿ 1113112111

 3 عدد فرامل امامىخرطـو  1113112112

 4 عدد سنارة كاملة 1113112115

 1 عدد قاعدة موتور يمين وشماؿ 1113112116

 1 عدد عوامة قفل بنزين 1113112111

 4 عدد طقم اصالح ماستر فرامل 1113112111

 3 عدد طقم اصالح سرفو 1113112117

 1 عدد مسمار نصف تيش كامل 1113112119

 3 عدد 32216عجل امامىرولماف بلى  1113112122

 2 عدد اويل سيل عجل خلفى 1113112133

 3 عدد طنبور عجل خلفى 1113112135

 1 عدد اكس عجل خلفى 1113112136

 3 عدد عكشة 1113112141

 2 عدد اكس مقص علوى 1113112147

 1 عدد ماستر فرامل امامى 1113112148

 2 عدد طقم غوايش 1113113111

 4 عدد جوانات جير بوكسطقم  1113113113

 2 عدد رولماف بلى جير بوكس 1113113114

 1 عدد رولماف بلى سير تقسيمة 1113113116

 2 عدد اتوماتيك مارش 1113114111

 4 عدد مارش كامل 1113114113

 1 عدد طقم مخدات مارش 1113114115

 2 عدد طقم مخدات دينامو 1113114113

 1 عدد بالمفتاحطبلة كونتاؾ  1113114115

 2 عدد بوبينة دينامو 1113114116

 3 عدد ابالتين 1113114121

 2 عدد موتور مساحات 1113114122
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 محطو االسكندريو قطع غيار بدفور بنزين مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد طنبور 1123112114

        

   محطو االسكندريو جديدبنزين  211قطع غيار بدفور الػ

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد طقم رشاشات 1113111114

 1 عدد سير تقسيمة 1113111115

 3 طقم جوانات كاملة 1113111116

 1 عدد قلب فلتر جاز 1113111118

 11 عدد طقم اصالح ماستر فرامل 1113112114

 1 عدد مساعد خلفى 1113112116

 3 عدد تيل فرامل خلفى 1113112119

 2 عدد طنبور عجل امامى 1113112111

 2 عدد طنبور عجل خلفى 1113112111

 4 عدد طقم كاوتش ماستر فرامل فرعى 1113112114

 1 عدد رولماف بلى عجل امامى 1113112116

 4 عدد رولماف بلى عجل خلفى 1113112117

 2 عدد علوىطقم اصالح ماستر دبرياج  1113112129

 2 عدد ماستر دبرياج سفلى 1113112131

 8 عدد طقم رولماف بلى عجل امامى 1113112137

 4 عدد طقم كاوتش ماستر عجل امامى 1113112139

 1 عدد كابل فرامل فرعى 1113112141

 4 عدد موتور مساحة 1113114111

    
   محطو االسكندريو بنزين مستصلح 211قطع غيار بدفور الػ

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد دينامو 1123114111

    
   محطو االسكندريو قطع غيار مينى باص ىونداى جديد 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 7 عدد فلتر جاز 1114312111

    
   محطو االسكندريو قطع غيار ميتى باص ىاشم مستصلح 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد وش سلندر 1124211111
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   محطو االسكندريو قطع غيار اتوبيس نصر جديد

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 3 عدد اويل سيل كرنك 1113211115

 11 عدد اويل سيل فلتر جاز 1113211132

 1 عدد وش تقسيمة خلفى 1113211148

 1 عدد توربينة المونيـوقاعدة كاوتش  1113211153

 2 عدد وش تقسيمة امامى 1113211154

 1 عدد زنبة وش تقسيمة بالسوستة 1113211155

 3 عدد طقم سبيكة مقاسات مختلفة 1113211166

 11 عدد 6212رولماف بلى  1113211184

 7 عدد جواف كارتير 1113211185

 11 عدد وش 2جاويط قاعدة تاكية  1113211191

 1 عدد فحمو دسك عريض 1113211193

 2 عدد كعكة جكماف 1113212119

 9 عدد كاوتشة عصا فتيس فرعى 1113212121

 3 عدد جنط عجل كامل بالطوؽ 1113212131

 2 عدد بطاؿ طلمبة جاز 1113212153

 3 عدد مساعد امامي 1113212163

 3 عدد اويل سيل كرونة 1113213112

 5 عدد طقم اصالح كارجو جاز  1113213191

 5 عدد مفتاح انتظار 1113214119

 3 عدد طقم فيوزات كامل 1113214111

 1 عدد ماكينة سرعة 1113214118

 3 عدد ترس مارش طويل 1113214143

 31 عدد عاكس مثلث 1113214183

 3 عدد ماكينو سرعو 1113214118

    
   االسكندريومحطو  قطع غيار اتوبيس نصر مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 3 عدد رشاش 1123211115

 5 عدد بيل 1123211116

 1 عدد ماستر فرامل عمزمي 1123211111

 1 عدد دسك دبرياج 1123211117

 3 عدد تيل فرامل امامي 1123212114

 1 عدد طلمبو جاز 1123212117
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 2 عدد اكس 1123212118

 1 عدد دينامو 1123214111

    
   محطو االسكندريو جديد 91قطع غيار تويوتا 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد رداخ طلمبة بنزين 1113611113

 1 عدد صليبة كرداف 1113612117

 1 عدد ماستر فرامل عمومى 1113612118

 1 عدد مفتاح نور كبير 1113614114

   محطو االسكندريو مستصلح 91قطع غيار تويوتا     

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد دينامو 1123614111

   محطو االسكندريو قطع غيار اف ؾ ار جديد 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد طقم اويل سيل محرؾ 1113711112

 1 عدد كوعة مياة علوية 1113711115

 1 عدد طلمبو زيت 1113711116

 1 عدد 21/61رولماف بلى سير تقسيمة  1113711117

 1 عدد جواف موتور 1113711111

 6 عدد جواف وش سلندر 1113711111

 4 عدد جواف غطاء تاكيهات 1113711112

 4 عدد جواف فرف 1113711113

 4 عدد جواف مانيفوؿ 1113711114

 3 عدد صباب حر وعادـ 1113711115

 4 عدد صبابدليل  1113711116

 1 عدد بستم 1113711117

 1 عدد كرنك 1113711118

 1 عدد وش سلندر 1113711119

 1 عدد عامود كامة 1113711121

 3 عدد عوامة كربراتير 1113711126

 1 عدد كارتير زيت 1113711127

 1 عدد طقم سبيكة كرنك وبيل 1113711129

 1 عدد طقم سبيكة كرنك وبيل 1113711132

 1 عدد طارة كرنك 1113711134

 2 عدد طاره طلمبو مياه 1113711135

 4 عدد ذراع بيل 1113711139
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 2 عدد مروحة رادياتير 1113711141

 1 عدد اسراتور كامل 1113711142

 2 عدد عامود سالمية يمين 1113711143

 2 عدد عامود سالمية شماؿ 1113711144

 1 عدد طقم شاكوش تاكيو 1113712111

 1 عدد كابل اكسراتير كامل   1113712115

 1 عدد غطاء علبة فرامل 1113712117

 1 عدد ترس فوالف 1113712118

 2 عدد طقم اصالح ماستر فرامل عمومى 1113712121

 1 عدد سرفو فرامل 1113712125

 2 عدد طنبور فرامل يد 1113712127

 1 عدد وش تقسيمة سفلى 1113713114

 4 عدد ابالتين الكترونى 1113714111

 2 عدد مخدات مارش 1113714113

 2 عدد اتوماتيك مارش 1113714114

 1 عدد سلونيد كاربراتير 1113714112

 8 طقم جلب مارش 1113714113

    
   محطو االسكندريو قطع غيار اف ؾ ار مستصلح 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد طنبور عجل 1123712112
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 مرفقات لوط 34

   محطو الدخيلو قطع غيار ليهبر جديد  جديده

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد كونتاكتور 1111111127

    
   محطو الدخيلو قطع غيار ونش رصيف شيرتى  جديده

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 4 عدد ترانس يوسر )عصا تحكم( 1115511124

 1 عدد سكينة موتور 1115514111

 1 عدد جوستيك 1115515111

 3 عدد منيوتر 1115515113

 1 عدد دواسة اتصاؿ 1115515154

 1 عدد ترانس 1115515159

 1 عدد موصل شيسية 1115515163

 1 عدد ترانديوس 1115515166

 2 عدد مرحل زمنى 1115515169

 1 عدد موتور تشغيل قاطع تيار 1115515188

 2 عدد عربة توصيل 1115515191

 3 عدد فيوز ضغط  عالى 1115515192

 1 عدد الة طباعة 1115516116

 1 عدد كارتة ادخاؿ 1115516111

 5 عدد ذاكرة معالجة مركزية 1115516115

 9 عدد سيرستور تروللى 1115517114

 8 عدد امبير 55فيوز  1115517115

 1 عدد تيرستور 1115517117

 1 عدد قاعدة راـ 1115517113

 2 عدد وحدة الذاكرة 1115517114

 3 عدد كارتة تليفوف 1115518115

 3 طقم غطاء بلجة 1115511125

 2 عدد حشو بلجة 1115511151
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 مرفقات لوط 35

   محطو الدخيلو طن  جديده 42قطع غيار كالمر 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 6 عدد الكور 1111511114

 19 عدد فلتر زيت ىيدروليك 1111511111

 6 عدد فالنشة بكرة الماست 1111511126

 11 عدد 923مانع تسرب طلمبة ىيدروليك  1111511133

 37 عدد 1/4الكور زاويو 1111511147

 4 عدد درفيل 1111511151

 1 عدد درفيل صلب مثلث بداخلو جلب 1111511154

 1 عدد بنز اكس 1111511161

 2 عدد محور صلب 1111511163

 6 عدد جلبة نحاس فسفوري 1111511195

 8 طقم جوانات اصالح مكبس الصدر 1111511111

 5 طقم طقم اصالح اسطوانة 1111511114

 5 عدد حشو فلتر ىواء مجموعات 1111511131

 2 عدد شنبر بستم حركة الشوكة 1111511135

 1 عدد بلف اذزع الحركة 1111511151

 1 عدد عامود بستم الصدر 1111511153

 5 عدد خرطـو اصالح طلمبة ىيدروليك 1111511155

 2 عدد خرطـو 1111511157

 2 طقم طقم اصالح طلمبة ىيدروليك 1111511158

 6 عدد 4562خرطـو ىيدروليك 1111511161

 2 عدد وصلة كرونو حديد 1111511167

 1 عدد ماسورة نقل ىيدروليك 1111511186

 2 عدد بكرة الماست 1111511212

 2 عدد منظم ضغط زيت 1111511213

 2 عدد عامود وحدة مشرشر 1111511252

 8 عدد ياي 1111511258

 11 طقم اخراـ 4تيل فرامل  1111511259

 11 طقم تيل فرامل بدوف اخراـ 1111511294

 11 طقم تيل فرامل 1111511297

 8 طقم تيل فرامل كالمر 1111511298

 7 عدد اسطوانة فرامل 1111511311

 3 عدد عامود ادارة 1111511311
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 11 عدد مسمار عجل 1111511314

 4 عدد حشو فلتر زيت 1111511317

 1 عدد بنز صلب 1111511319

 1 عدد كرسى محورى 1111511321

 3 عدد منظم ضغط بلف التحكم 1111511338

 15 عدد ياى 1111512118

 1 عدد لترس محوؿ العـزكرسى  1111512132

 4 عدد بوبينة مارش 1111513117

 5 عدد زرجينة اسبريدر كالمر 1111514111

 1 عدد بكرة خراطيم اسبريدر 1111514121

 1 عدد ياى بكرة خراطيم االسبريدر 1111514128

 11 عدد ياي 1111514129

 3 عدد ترس موتور كاتينة اسبريدر 1111514141

 1 عدد بستم فتح االربعين عامود 1111514145

 1 عدد كاتينة اسبريدر 1111514147

    
   محطو الدخيلو طن  مستصلح 42قطع غيار كالمر 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد بكرة برولماف بلى 1121511114

 1 عدد كرونة 1121512112

 1 عدد فرغة كارونة 1121512113

 1 عدد وصلة كرواف 1121512114

 1 عدد بلف تحكم ىيدروليك رئيسى 1121512115

 1 عدد بلف تحكم ىيدروليك رئيسى 1121512116

    
   محطو الدخيلو طن جديد 13.6قطع غيار كالمر 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 13 طقم مخات دينامو 1111712115

 

 

 

 



46 
 

 مرفقات لوط36

   الدخيلومحطو  قطع غيار بالف مارين جديد

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد طقم اصالح بستم الصينية 1111211111

 2 عدد طنبور فرامل 1111211116

 2 عدد اويل سيل اكس امامى  ) كرونة ( 1111211121

 1 عدد مساعد خلفي 1111211123

 3 عدد مساعد امامي 1111211124

 2 عدد طنبور خلفى 1111211149

 1 عدد بستم قفل الصينية 1111211158

 2 عدد بنز فك الصينية 1111211177

 1 عدد بلف ىواء 1111211111

 1 عدد رولماف بلى 1111211129

 2 عدد مساعد 1111211153

 2 عدد علبة دركسيوف 1111211162

 1 عدد بستم اكستراتير 1111211182

 1 طقم طقم اصالح فرامل شماؿ 1111211249

 1 طقم طقم اصالح فرامل يمين 1111211332

 3 عدد بستم المجموعة الثالثة 1111212136

 3 عدد بستم 1111212159

 2 عدد كويل 1111213162

 4 عدد فلتر ىيدروليك 1111214112

 2 عدد بلف ىيدورليك 1111214111

 1 عدد بستم توجيو 1111214121

   الدخيلومحطو  قطع غيار بالف مارين مستصلح    

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 3 عدد طنبور عجل امامى 1121211115

 1 عدد بلف نزوؿ الصينيو 1121211121

   محطو الدخيلو قطع غيار متنوعو جديد    

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 11 عدد وصلو 1111811171

 1 عدد رولماف بلى كروى 1111811199

 13 عدد ميكرو 18فولت   221مكثف  1111811251

 1 عدد طلمبو مياه 1111811377
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 4 عدد صليبو + كلبس 1111811379

 5 عدد صليبو كرداف 1111811381

 1 عدد وصلة عامود كرداف 1111811387

 2 عدد فولت مستمر لقاط 111موتور  1111811472

 6 عدد اويل سيل 1111811551

   محطو الدخيلو متنوعو مستصلحقطع غيار     

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد كنتروؿ بلف 1121811114

 2 عدد حصاف 1موتور 1121811116

 1 عدد محوؿ تيار 1121811117

 1 عدد حركات 6كفة تشغيل  1121811118

 1 عدد كارتة تنظيم فولت 1121811119

   محطو الدخيلو قطع غيار سيزو جديد

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد بلف 1115111115

 1 عدد بلف ىواء 1115111111

 2 عدد مايوه خلفي 1115111126

 4 عدد سوستة فرامل 1115111129

 2 عدد 374بلف  1115111137

 2 عدد بلف 1115111138

 1 عدد بستم صنية 1115111141

 1 طقم طقم اصالح بستم الصينيو 1115111142

 6 عدد بستم باب صغير 1115111163

 1 عدد برنو اكس 1115111174

 5 عدد اويل سيل مايوه خلفي 1115111175

 6 عدد مساعد خلفى 1115111179

 2 عدد سوستو 1115111194

 7 عدد مخدات ىواء 1115111198

 3 عدد سيل كرونة 1115111138

 4 طقم طقم اصالح بستم رفع الصينيو 1115111177

 1 عدد مسمار السية خلفى 1115111199

 1 عدد تيش يمين 1115111211

 1 عدد تيش شماؿ 1115111211

 1 عدد سيل مايوة امامى 1115111212

 1 عدد رولماف بلى مايوة كامل 1115111213
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 2 عدد طلمبو ىيدروليك 1115113111

 7 عدد طقم اصالح طلمبة ىيدروليك 1115113112

 29 عدد طلمبة ىيدروليك 1115113115

 1 عدد سيل مايوه 1115114119

 1 عدد وردو زنق 1115114134

 2 عدد عامود اداره 1115114151

 1 عدد حامل تروس 1115114154

 1 عدد وردة مسافو 1115114159

 1 عدد صينيو 1115114165

 1 عدد مسمار دليل صينيو 1115114166

 1 عدد بستم رفع صينيو 1115114168

 1 عدد بلف رفع الصينيو 1115114179

    
   محطو الدخيلو قطع غيار سيزو مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد بلف فرامل يد 1125111115

 2 عدد علبة دركسيوف 1125111116

 1 عدد عامود كرداف 1125111116

 1 عدد بستم صينية 1125111117

    
   محطو الدخيلو جديدقطع غيار كالمر 

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 2 عدد ترس 1116311177

 2 عدد كفة صنية 1116311191

 1 عدد بلف بستم توجية 1116311193

 4 عدد بيضة دركسيوف يمين 1116311111

 1 عدد فارغة كرونة 1116311133

 1 عدد وردة 1116312158

 1 عدد االـر زيت 1116312181

   محطو الدخيلو قطع غيار كالمر مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 4 عدد قبقاب فرامل 1126311111

 1 عدد بستم رفع صينية 1126311119

 1 عدد علبة دركسيوف 1126311111

 2 عدد اكس كرونة 1126311111

 1 عدد ترس تاج 1126311112
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 مرفقات لوط 37

 رولز رايسقطع غيار جديده محرؾ 

 21 عدد صامولة استاندر 1111411119

 G100قطع غيار جديده محرؾ  

 3 عدد وصلو كاوتش لشاحن الهواء 1111413111

 35 عدد فلتر ىواء 1111413114

 1 عدد مصفاة 1111413133

 11 عدد أورنج مبرد الزيت 1111413158

 18 عدد فلتر 1111413173

 14 عدد 9.5*1325سير دينامو  1111413115

 8 طقم طقم اصالح تربو 1111413134

 A100قطع غيار جديده محرؾ  

 11 عدد ترس فوالف 1111414111

 1 عدد ترس كامة 1111414112

 1 طقم طقم اصالح تربو تشارج 1111414125

 36 طقم قطعة 2طقم سبيكة بيل  1111414136

 21 طقم سبيكة استاندر 1111414137

 18 طقم 151سبيكة  1111414138

 6 طقم طقم شنابر 1111414158

 5 عدد رشاش 1111414164

 12 عدد بالنجر بلف 1111414165

 2 عدد بستم بالشيميز 1111414169

 12 عدد اسطوانة مكبس بالشنابر 1111414174

 2 عدد جلبة 1111414176

 2 عدد جلبة 1111414177

 2 عدد جلبة 1111414178

 2 عدد جلبة 1111414179

 2 عدد جلبة 1111414181

 2 عدد جلبة 1111414181

 1 عدد طلمبة زيت 1111414186

 3 عدد مخفض اىتزازات 1111414198

 1 عدد غطاء ردتادتير 1111414112

 1 عدد قربة مياة 1111414114

 G70قطع غيار جديده محرؾ  

 6 عدد مبرد زيت 1111416167
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 قطع غيار جديده محرؾ ىايستر 

 3 عدد جوانات كلنجرايت 1111418122

 2 عدد جوانات كلنجرايت 1111418123

 15 عدد فونية 1111418155

 1 عدد ترس فوالف 1111418183

 1 عدد عامود كامة 1111418193

 2 عدد طلمبة زيت موتور 1111418119

 قطع غيار جديده محرؾ كالرؾ 

 11 عدد تيلة صباب 1111419112

 21 عدد سوستة صباب 1111419113

 TD730قطع غيار جديده محرؾ  

 2 طقم طقم اصالح تربو 1111412111

 3 طقم جواف زيت سفلى 1111412121

 3 طقم جواف زيت علوى 1111412122

 3 عدد غطاء 1111412161

 3 عدد وردة 1111412111

 3 عدد وردة 1111412111

 3 عدد جلبة جنب 1111412112

 3 عدد صامولة 1111412113

 3 عدد صاجة شحم 1111412114

 1 عدد رولماف بلى 1111412115

 1 عدد تاج بنيوف 1111412116

 3 عدد جلبة 1111412117

 3 عدد وردة 1111412118

 3 عدد وردة 1111412119

 2 عدد فالنشة عامود كامة 1111412115

 2 عدد وردة 1111412117

 2 عدد مسمار كاوتشة كرنك 1111412126

 قطع غيار جديده محرؾ تى ا د 

 1 عدد مجموعة مناولة طلمبة ىيدروليك 1111417134

 731قطع غيار جديده محرؾ  

 1 عدد عامود كامة 1111419115

 6 عدد قاعدة بلف 1111419128

   محطو الدخيلو A100 -A70 قطع غيار محركات مستصلح

 الرصيد الوحده اسم الصنف كود الصنف

 1 عدد مبرد زيت كامل 1121414115

 2 عدد بلف منظم زيت 1121414117

 1 عدد مبرد زيت 1121415113
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