
 
  2102/2102تياجات إدارة اجلامعة و املدن اجلامعية من قطع غيار السيارات للعام املاىل إحبقائمة                                

 

 االمجاىل سعر الوحدة  الكمية الوحدة  اسم الصنف  م
   5 العدد  فوات  42كتاوت كالكس  0
   5 بالعدد فولت  24كتاوت كالكس  4
   21 بالعدد  فولت  42 لمبة زئبق 3
   5 بالعدد   عمود كردان نصر 2
   6 بالعدد  اكس عجل بالفالشه نصر  5
   2 بالعدد   MWMفلتر هواء  6
   4 بالعدد د بيك اب فلتر هواء بدفور  7
   4 بالعدد    D 24فلتر هواء نيسان  8
   2 بالعدد   MWMفلتر زيت  9

   2 بالعدد  فلتر هواء نيسان بيك اب  01
   6 بالعدد  711/ 26اطار كاوتش خارجى مقاس  00
   6 بالعدد   711/ 26اطار كاوتش داخلى مقاس  02
   6   711×26طاقية مقاس  02
   25  41/011اطار كاوتش خارجى مقاس  04
   25  41/011اطار كاوتش داخلى مقاس  01
   25  41/011طاقية مقاس  01
   2  22/651رجى مقاس اطار كاوتش خا 01
   2  22/651اطار كاوتش داخلى  08
   6  22/205اطار كاوتش خارجى مقاس  09
   6  22/205اطار كاوتش داخلى مقاس  21
 

 

                                          

 املدن اجلامعية والكاوتشوك الدارة اجلامعة و املواصفات الفنية لقطع غيار سيارات
 2102/2102د خمازن للعام املاىل كرصي

 سعر الوحدة      الكمية الوحدة  اسم الصنف  م
 قرش     جنية              
 االمجاىل       

 قرش             جنية  
           21 العدد  41/2111إطار كاوتش خارجى مقاس  0
       41 بالعدد 41/2111إطار كاوتش داخلى مقاس  4



      41 بالعدد  41/2111س طاقية مقا  3
         2 بالعدد  26/415/55إطار كاوتش تيوبلس  2
       26 بالعدد  22/275/65إطار كاوتش تيوبلس مقاس  5
     2 بالعدد 25/285/65إطار كاوتش تيوبلس مقاس  6
     02 بالعدد 22/205إطار كاوتش تيوبلس مقاس  7
     8 بالعدد  25/205إطار كاوتش تيوبلس مقاس  8
     8 بالعدد  24/255إطار كاوتش تيوبلس مقاس  9

     41 بالعدد  215فلتر زيت بيجو  01
     8 بالعدد خط(3) 215قلتر بنزين بيجو  00
     8 بالعدد  )مربع( 215فلتر هواء بيجو  02
     8  فلتر زيت سوزوكى  02
     8  فلتر بنزين سوزوكى  04
     8  ر هواء سوزوكى فلت 01
     8  ابالتين سوزوكى  01
     8  كندنسر سوزوكى  01
     6  فلتر زيت افيو  08
     2  فلتر بنزين افيو 09
     4  فلتر هواء افيو  21
     24  (432فلتر جاز نيسان بيك أب رقم ) 20
     24  ( 435فلتر جاز نيسان بيك أب رقم ) 22
     24  (414نيسان بيك أب رقم ) فلتر زيت 22
     8  فلتر هواء نيسان بيك أب  24
     2  )علوى(4118فلتر جاز نيسان ميكروباس موديل  21
     8  )سفلى( 4118فلتر جاز نيسان ميكروباس موديل  21
     8  4118حشو فلتر زيت نيسان ميكروباس موديل  21
     2  4118 فلتر هواء نيسان ميكروباس موديل 28
     E40  21فلتر زيت اتوبيس  29
     E40  41فلتر جاز اتوبيس  21
     E40  21فلتر جاز فاصل ماء اتوبيس  20
     E40  2فلتر مياة موتور اتوبيس  22
     E40  2فلتر هواء خارجى اتوبيس  22
     E40  4فلتر هواء داخلى اتوبيس  24



 

     2   كباية جاز بالحشو نصر 21
     21  حشو كباية جاز نصر  21
     4  كاركة طلمبة جاز نصر  21
     2  كاركة جاز صدر  28
     21  طقم بلف كاركة جاز نصر  29
     4  اكس عجل اتوبيس نصر بالفالنشة  41
     2  سربنتينة زيت اتوبيس نصر  40
     4  ماستر دبرياج عمومى اتوبيس نصر  42
     2  ماستر دبرياج فرعى اتوبيس نصر  42
     4  ماستر فرامل عمومى اتوبيس نصر  44
     2  ماستر فرامل عجل امامى اتوبيس نصر  41
     2  ماستر فرامل عجل امامى اتوبيس نصر 41
     2  فلتر زيت اتوبيس مان  41
     6  فلتر جاز بحنفيه اتوبيس مان  48
     6  ة اتوبيس مان فلتر جاز بحنفي 49
     4  حشو فلتر هواء اتوبيس مان  11


