
 جدول باالصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف بمستودع الوطنية للتجارة 

 1مستودع   

 الكمية الوحدة اسم الصنف م

1 ' حبه8شد  6*4شراع وجهين   304 حبة 

 220 حبة حبة20مسكة باب صيني شد  2

 4 كرتون طقم60ملي شد 40كفرات  3

 7 كرتون طقم60ملي فرامل شد 50كفرات  4

 1100 حبة حبة20مسكة باب صيني شد  5

 4 كرتون سم7سقاط  6

 176 كرتون حبة60سم شد 10ارجل طاولة  7

 155 كرتون حبة100ملي  شد 60قلب كالون كومبيوتر  8

 26 كرتون حبة100ملي شد 70قلب كالون كومبيوتر  9

 26 كرتون حبة100ملي اصفر  شد 70قلب كالون كومبيوتر  10

 181 كرتون حبة 100ملي اصفر شد 60كومبيوتر قلب كالون  11

 76 كرتون حبة100قلب حمام مشكل شد  12

 61 كرتون علبة10شد  7*1.5براغي اسود  13

 3 كرتون علبة7شد  8*1.25براغي اسود  14

 10 كرتون علبة 7شد  7*1.5براغى اسود  15

 25 كرتون علبة8كروم شد  8*1براغي  16

 24 كرتون علبة8كروم شد  6*1براغي  17

 1 كرتون علبة20شد  6*5/8براغى كروم  18

 92 كرتون علبة20شد  6*3/4براغي كروم  19

 69 كرتون علبة6شد  8*1.5براغي اسود  20

 10 كرتون علبة7اسود شد  7*1.25براغي  21

 67 كرتون حبة6مكينة تربيط حديد شد  22

 206 كرتون طقم 28ملي فرامل شد 65كفر  23

 37 كرتون طقم28ملي عادي شد  75فر ك 24

 97 كرتون طقم15ملي عادي شد  75كفر  25

 4 كرتون علبة15شد  F10دبوس  26

 42 كرتون ربطة 32كفوف قطن شد  27

 26 كرتون ربطة20قطعة شد  13مفك  28

 21 كرتون حبة100منشار زراعي شد  29

 23 كرتون درزن25شد  808كالون  30

 5 كرتون علبة50تقليد شد سم 3مسمار صلب  31

 18 كرتون حبة120شد  12*10زاوية رف  32

 22 كرتون حبة120شد  12*10زاوية رف  33

 93 كرتون حبة288شد  8*6زاوية رف  34

 86 كرتون حبة240شد  10*8زاوية  35

 9 كرتون طقم30ملي عادي شد 50كفر  36



 138 كرتون 1200شد  50*40كانات  37

 36 كرتون علبة15 شد 1414دبوس  38

 81 كرتون طقم6كفر عربية كبير شد  39

 176 كرتون طقم 25عادي شد  45سحاب  40

 150 كرتون طقم 25عادي شد  45سحاب  41

 125 كرتون طقم25سم عادي شد 50سحاب  42

 141 كرتون حبة2000شد  4*4زراوية  43

 151 كرتون حبة2000شد  4*4زاوية  44

 50 كرتون حبة20 مسكة باب صيني شد 45

 15 كرتون BTCدرزن 20كروم شد  138قفل  46

 73 كرتون BTCدرزن 20اصفر شد  138قفل  47

 45 كرتون حبة24كالون رومان صيني كارت شد  48

 4 كرتون حبة600شد  T //1كوع ماسورة  49

 16 كرتون درزن2ازميل تكسير شد  50

 250 كرتون حبة500كفرهتك صيني شد  51

 50 كرتون حبة20ة باب صيني شد مسك 52

 196 كرتون حبة500شد  //1قاعدة ماسورة  53

 13 كرتون حبة300كفر هتك الماني شد  54

 19 باله حبة4شد 4*4شراع ازرق  55

 41 كرتون حبة360شد  2315مسكة خشب  56

 60 كرتون 1000مسكة منفوخ شد  57

 456 حبة حبة 24ملي شد 60كالون الفا  58

 12 كرتون حبة 1000ماسورة شد  كوع 59

 91 كرتون درزن(37حبة ) 444شد  OBMسقاط ايطالي  60

 4 كرتون درزن8شد  355مسكة زر  61

 6 كرتون درزن3شاكوش ربل اصفر شد  62

 38 لفة ك20شبك عازل  63

 5 كرتون علبة50شد  25*9مسمار صلب  64

 82 كرتون //3درزن  40فرشه بويا شد  65

 22 كرتون درزن50شد  //2.5ويا فرشة ب 66

 82 كرتون //2درزن  40فرشه بويا شد  67

 2 كرتون حبة500شد  9950مسكة  68

 4 كرتون حبة500مسكة خاتم ابيض شد  69

 10 كرتون حبة400شد  9920مسكه  70

 78 كرتون 2000شد  2*2زاوية  71

 50 كرتون 144سكين اسود شد  72

 50 كرتون 144سكين اسود شد  73

 63 كرتون حبة100سكين رمادي شد  74

 31 كرتون حبة288شد  b7سكين رمادي  75



 25 كرتون طقم30شد  uملي  75كفر 76

 28 كرتون طقم30ملي زاوية شد  75كفر  77

 13 كرتون طقم20ملي زاوية شد  75كفر  78

 240 درزن صيني105كالون درج  79

 225 كرتون علبة25كروم شد  60*40مفصالت  80

 14 حبة كفر صغير4عربية  81

 12 كرتون درزن80شد  355مسكة درج  82

 3 كرتون حبة84قطاعة سلك شد  83

 9 كرتون حبة30كالون رومان صيني بني شد  84

 7 كرتون حبة40كالون رومان ايطالي شد  85

 97 كرتون درزن10شد  //1مسطرين 86

 76 طقم كفر عربية صغير ياباني 87

 245 كرتون درزن صيني5شد  م5متر  88

 11 كرتون حبة 36ج شد500شاكوش  89

 12 كرتون حبة = تايالندي48كالون الفا وجهين شد  90

 19 كرتون حبة15مفتاح كفر سيارة شد  91

 64 كرتون جوز50اسود شد  3.5*3مفصالت  92

 7 كرتون علبة40ياباني شد 50*40مفصالت  93

 125 كرتون بةعل25سم شد T 5مفصالت ثابت  94

 834 كرتون لفة10شريط مطاط شد  95

 921 كرتون حبة100ماسورة ديكور كروم شد  96

 21 كرتون جوز60// استيل شد  4مفصالت  97

 36 كرتون حبة قديم1600شد 3*3زاوية  98

 13 كرتون حبة50فرشة كروم شد  99

 11 كرتون حبة24ملي شد 70كالون الفا  100

 111 باله 15*20شراع ازرق  101

 11 باله حبة16شد 4*3شراع وجهين  102

 220 باله حبة8شد  4*3شراع وجهين  103

 130 باله حبة1شد 10*8شراع وجهين  104

 20 باله حبة1شد  15*7شراع وجهين  105

 44 باله حبة1شد  20*20شراع وجهين  106

 41 باله حبة1شد  25*25شراع وجهين  107

 152 باله حبة1شد  15*10شراع وجهين  108

 346 باله حبة4شد  6*4شراع وجهين  109

 84 باله حبة1شد  30*20شراع وجهين  110

 32 باله حبة1شد  20*20شراع وجهين  111

 47 باله حبة2شد  10*10شراع وجهين  112

 40 حبة 12*10شراع ازرق  113

حبة960شد   مسكة دوالب ذهبي اسود' 114  2 كرتون 



 1 كرتون 144جاج شد مفصالت ز 115

 1 كرتون 200ريشة حفر شد  116

 485 حبة شطاف الماني 117

 1620 حبة 30كالون رومان صيني شد  118

 4 لفه شبك عازل 119

 24 كرتون حبة 24دش مسطرة شد  120

 32 كرتون درزن4مسكة درج تركوازي شد  121

 3 كرتون درزن 5شكاوش ربل اسود شد  122

 21 كرتون علبة40شد  Tح عالقة مفتا 123

 26 كرتون حبة400مسكة درج انجليزي شد  124

 348 كرتون درزن 3قفل امان شد  125

 20 كرتون حبة16سكين معجون شد  126

 2 كرتون خيط وتر 127

 31 كرتون 10ريشة شد  128

 10 كرتون درزن8حامل ماسورة كروم شد  129

 46 كرتون حبة1000ريشة جدار مشكل شد  130

 20 كرتون حبة500برغي شد  2مسكة  131

 27 كرتون حبة200صيني شد 180مفصالت  132

 21 كرتون طقم10سحاب عريض الماني شد  133

 3 كرتون علبة12مقص شجر صغير شد  134

 21 كرتون حبة50شطاف تايواني بالستيك شد  135

 36 كرتون حبة480شد  314مسكة درج  136

 23 كرتون حبة500مسكة درج مشكل شد  137

 5 كرتون 144مفصالت زجاج تايواني شد  138

 6 كرتون حبة960تركوازي شد  205مسكة  139

 3 كرتون حبة500ابيض شد  1010مسكة درج  140

 10 كرتون درزن5شاكوش ربل صغير شد  141

 542 كرتون علبة صيني25سم شد 6مفصالت  142

 100 كرتون حبة3000شد 2*2زاوية  143

 36 كرتون حبة1000مسمار ابوطاقية شد  144

 14 كرتون حبة1000ستوب الماني شد  145

 3 كرتون حبة20كالون يال رومان شد  146

 5 كرتون حبة200مفصالت داخلي الماني شد  147

 5 كرتون حبة1200مسكة درج اصفر شد  148

 72 كيس حبة1000ملي شد 36برغي تجميع  149

 8 كرتون بةح600عالقة مالبس شد  150

 3 كرتون حبة400سم شد 7= 9953سقاط  151

 39 كرتون B 501كالون  152

 17 كرتون حبة1000سم شد 7سقاط ايطالي  153



 60 كرتون حبة240كالون مفتاح طويل ايطالي شد  154

 98 كرتون حبة120شد 225كالون كاس ايطالي سيخ ابيض  155

 26 كرتون حبة120شد  225كالون كاس ايطالي سوتش  156

 25 باله شراع مشكل 157

 14 صندوق مخرطة كبير 158

 2 صندوق مخرطة صغير 159

 1 صندوق دريل قائم 160

 13 صندوق ونش معلق 161

 14526  االجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى 0

 

 

 2مستودع  

 الكمية الوحدة اسم الصنف

 549 كرتون ربطة40كفوف قطن شد

 172 كرتون حبة10مكينة تربيط بالستيك شد 

 25 كرتون حبة250م بني شد 3سحاب بالستيك الماني 

 75 كرتون طقم5ملي شد 125كفر عربية كبير 

 79 كرتون طقم9كفر عربية صغير شد 

 405 كرتون حبة25ملي شد 45الي كالون سينا ايط

 519 كرتون حبة25ملي شد 45كالون سينا ايطالي 

 900 كرتون حبة25ملي شد 40كالون سينا ايطالي 

 929 كرتون حبة25ملي شد 40كالون سينا ايطالي 

 3 صندوق درزن50شد  808كالون 

 190 كرتون BTC 20مسكة باب صيني شد 

 476 كرتون طقم25سم عادي شد 45سحاب 

 210 كرتون حبه24شد  btcكالون حديد 

 192 ربطه حبة12كريك قصير شد 

 80 كرتون حبة60سم شد 10رجل مبروم كروم 

 26 كرتون حبة24كالون اكسا ايطالي حديد شد 

 10 كرتون علبة15سم شد 3مسمار تايواني 

 77 كرتون درزن3ج خالعي شد 500شاكوش 

 43 كرتون حبة24د ملي ش60كالون الفا تيالندي برونز 

 4 كرتون حبة1000راس مفك مربع شد 

 53 كرتون طقم20ملي عادي شد 75كفر 

 222 كرتون طقم45سم تايواني شد 10رجل طاولة 

 66 كرتون درزن5م شد 10متر ساكورا 

 245 كرتون طقم10كفر عربية صغير شد 

 9 كرتون درزن20شد  btc 138كالون درج 

 12 كرتون درزن20شد 10*8زاوية رف 



 7 كرتون ربطة32كفوف قطن شد

 6 كرتون BTC 20مسكة باب صيني شد 

 32 حبة 15*12شراع ازرق 

 25 كرتون حبة20شد  H 36مسكة باب خشب 

 2 كرتون حبة360مسكة خشب شد 

 394 كرتون حبة24كالون حديد فيرو ايطالي شد 

 20 لفة كيلو7 -ملي 18سلك 

 58 كرتون علبة20شفره سكين تايوان شد 

 48 كرتون طقم15سم شد 55سحاب درج رومان 

 24 كرتون علبة20ذهبي شد 138كالون 

 5 كرتون علبة10شد  30*3مسمار صلب 

 44 كرتون ربطة 32كفوف قطن صيني  شد 

 7 كرتون درزن 25شد  808كالون 

 115 كرتون حبة30كالون خشب بدون قلب شد 

 117 كرتون طقم28ملي عادي شد 65كفر 

 71 كرتون حبة6كفر بلدية احمر متحرك شد 

 107 كرتون حبة6كفر بلدية احمر ثابت شد 

 10 كرتون حبة20شد  BTCمسكة باب خشب 

 36 كرتون حبة24ازميل تكسير سكين شد 

 23 كرتون درزن20شد  138كالون جلوبال اصلي 

 190 كرتون حبة20شد  BTCمسكة باب خشب 

 14 تونكر BTC 20مسكة باب صيني شد 

 216 باله حبة1شد  15*10شراع وجهين 

 22 ربطه حبه20م سويدي ابيض  شد 5ماسورة 

 3 ربطه حبة40اصفر شد //1/2م سويدي 5ماسورة 

 275 ربطه حبة10كروم شد  //1م سويدي 5ماسورة 

 14 ربطه حبة10اصفر شد  //1م سويدي 5ماسورة 

 383 صندوق كيلو22مسمار خشب بدون راس 

 359 كرتون درزن5ساكورا شد  م3متر 

 169 ربطه حبة12كريك مع اليد شد 

 25 كرتون TWFطقم 50ملي شد 50كفر كرسي 

 3.5 كرتون حبة80ج يد خشب شد 200شاكوش 

 21 كرتون حبة36ج يد خشب شد 500شاكوش 

 572 كرتون طقم25سم صيني شد 55سحاب عادي 

 14 كرتون حبة50عالقة مالبس خشب شد 

 534 كرتون درزن10ن صيني علبة بيضاء شدقلب كالو

 95 لفة ملي14--ك 7سلك تربيط 

 92 لفة ملي12--ك 7سلك تربيط 

 65 كرتون حبة1200حامل كرت كروم شد 



 26 كرتون حبة1200حامل كرت كروم شد 

 136 كرتون حبة300مسكة درج نوب ذهبي شد 

 896 حبة حبة20كالون ياباني ازرق شد 

 3 كرتون درزن20د ش  //4مفك مربع 

 8 كرتون درزن20شد   //4مفك عادي 

 5 كرتون درزن20شد   //6مفك عادي 

 14 كرتون درزن10شد  //8مفك عادي 

' شد //8مفك مربع   17 كرتون درزن10 

 5 كرتون حبة600مدور شد  //1قواعد 

 182 لفه كيلو7 -ملي 10سلك 

 15 كرتون 10مربع شد //8مفك 

 54 كرتون علبة10شد  7* 3/4اسود برغي 

 67 كرتون كيلو9=  11*2.5مسمار خشب 

 23 كرتون حبة30كالون الومنيوم ايزا شد 

 5 كرتون حبة20شد  skqكالون رومان 

 22 كرتون حبة ==اصفر12ملي شد 70كالون الفا ياباني 

 4 كرتون حبة48ملي شد 70كالون الفا ياباني 

 2 كرتون حبة2000حديد شباك شد  3/4كفر 

 28 كرتون حبة400مسكة دالية شد 

 10 كرتون حبة500مسكة دالية شد 

 6 كرتون حبة250شد  102مسكة 

 3 كرتون حبة360مسكة سيراميك شد 

 9 كرتون درزن80مسكة خاتم رمادي شد 

 16 كرتون حبة500مسكة دالية مشكل شد 

 4 كرتون حبة500شد  ab 006مسكة 

 51 كرتون طقم20ادي شد سم ع45سحاب الماني 

 23 كرتون طقم20سم عادي شد 50سحاب الماني 

 5 لفة كيلو20=  120* 1/2شبك ملحم 

 2 كرتون حبة500مسكة كروم شد 

 6 كرتون حبة500مسكة دالية طويل شد 

 15 كرتون حبة50فرشة الومنيوم شد 

 13 كرتون حبة300دائرة اصفر شد  1/2سندة باب 

 21 كرتون حبة300ة كروم شد دائر 1/2سندة باب 

 16 كرتون حبة60منشار خشب شد 

 106 كرتون جوز50اسود شد  4*3.5مفصالت 

 5 كرتون حبة24جرام شد 1000شاكوش 

 556 كرتون جوز80اصفر شد  3.5*3مفصالت 

 131 كرتون 911/45حبة =30كالون باب خشب علبة زرقاء شد 

 22 كرتون درزن10كالون زجاج منشار شد 



 38 كرتون حبة30الون رومان اصفر صيني شد ك

 11 كرتون كيلون20خابور خشب مشكل وزن 

 377 لفة كيلو3=  120* 1/2شبك ملحم 

 258 كرتون حبة30كالون باب خشب علبة صفراء شد 

 178 كرتون درزن10كالون سي سي صيني شد 

 146 كرتون درزن4منشار خشب مشكل شد 

 25 كرتون حبة48ملي وجهين شد 70كالون الفا 

 5 كرتون علبة40حامل مرايا ايطالي شد 

 10 كرتون درزن12م تايواني شد 3متر 

 7 كرتون درزن6مسطرين صيني شد 

 1 كرتون طقم50كفر حديد شد 

 58 كرتون طقم100بوصة طقم شد  8ريشة 

 7 علبة حبة6بروه حديد برتقالي شد 

 37 كرتون حبة24ملي ذهبي شد 60كالون ب كرت 

' حبة24ملي ذهبي شد 70كالون ب كرت   24 كرتون 

 5 باله ربطة50قماش خفيف شد 

 16 كرتون علبة10شد  649برشام الومنيوم 

 23 كرتون درزن10ج يد خشب شد 100شاكوش 

 55 كرتون حبة24شد  ABمسكة ثابت ياباني 

 45 كرتون حبة50شد  ITALYكالون مفتاح طويل 

 15 كرتون حبة480 مسكة درج اسود خاتم اصفر شد

 10 كرتون طقم200ريشة طقم جدار شد 

 8 كرتون حبه60م شد 10متر قماش 

 56 كرتون TWFطقم 50ملي شد 40كفر كرسي 

 11 كرتون درزن10شد  //8مفك 

 31 كرتون حبة30كالون ايزا مفتاح طويل شد 

 50 كرتون علبة50شد  75*7مسمار صلب 

 24 كرتون اليملي ايط60حبة 24كالون كوريني شد 

 12 كرتون حبة24كالون كوريني شد 

 17 كرتون درزن 5ج عادي شد 500شاكوش 

 12 كرتون ك9===  11*2مسمار خشب 

 4 كرتون حبة500ملي  شد 30شاكوش ربل 

 33 كرتون جوز تقليد ياباني50رومان شد  3.5*3مفصالت 

 4 كرتون حبة500اصفر شد  83مسكة درج 

 4 كرتون حبة500شد  11002/49abمسكة 

 4 كرتون حبة500شد  281/2مسكة حفر 

 1 كرتون حبة500شد  65مسكة درج ذهبي 

 1 كرتون حبة600شد  ab 105مسكة دالية 

 4 كرتون طقم30ملي شد 50كفر خابور ياباني 



 2 كرتون طقم30ملي خابور شد 40كفر كوره 

 25 كرتون حبة24ملي شد 70كالون الفا صيني 

 3 كرتون حبة24مقص صاج شد 

 25 كرتون طقم40مفتاح سباكة شد 

 18 كرتون حبة50راس دريل شد 

 5 كرتون حبة48ملي شد 60كالون الفا ياباني كروم 

 30 كرتون حبة16مسكة باب مصري شد 

 50 صندوق حبة144سكين مخرطة حديد مشكل شد 

 10 صندوق سم6مسمار صلب 

 66 صندوق علبة50برغى خشب اصفر مشكل شد 

 5 كرتون علبة10دعبوله هندى اصفر شد 

 24 كرتون درزن80مسكة تركوازي شد 

 26 كرتون حبة300مسكة درج لتش شد 

 10 كرتون حبة500مسكة دالية مشكل شد 

 55 كرتون طقم10سحاب درج الماني عريض شد 

 28 كرتون درزن40مسكة درج اسود خاتم ابيض شد 

 11 كرتون 300مسكة دالية اصفر شد 

 70 علبة حبة100سم ايطالي شد 7سقاط 

 20 علبة قفيز لي مشكل

 35 كرتون حبة360مسكة خشب مشكل شد 

 44 ــكيس حبة1000دليل سحاب الماني ابيض شد 

 82 ــكيس حبة1000دليل سحاب الماني ابيض شد 

 25 كرتون درزن20شد  108كالون 

 7 كرتون حبة80كوع ماسورة اصفر ملفوف شد 

 10 كرتون درزن20شنب شد كالون ابو

 775 كرتون درزن30كالون مفتاح طويل درج شد 

 278 صندوق كيلو40مسمار برشام مشكل وزن 

 36 كرتون حبة360مسكة خشب مشكل شد 

 10 كرتون درزن4مشط زراعي شد 

 4 كرتون درزن10قفل درج شد 

 281 كرتون طقم60سم شد 15مجابد سرير هندي 

 4 كرتون حبة24د ش //12مقص اسود كبير 

 64 كرتون لفة12زيق مكوي ايطالي شد 

 240 كرتون لفة12زيق مكوي قبرصي شد 

 1199 كرتون لفة10زيق مكوي قبرصي شد 

 3 كرتون حبة10شد  220دريل كهرباء 

 10 كرتون درزن80شد  2095مسكة درج 

 298 كرتون حبة360مسكة خشب درج مشكل شد 

 3 كرتون علبة22ايطالي شد  2*2زاوية 



 1 كرتون علبة10ايطالي شد  4*4زاوية 

 8 كرتون طقم30ملي خابور ياباني شد 40كفركورة 

 8 كرتون طقم30ملي خابور ياباني شد 50كفركورة 

 4 كرتون طقم30ملى قاعدة ياباني شد 50كفر كورة 

 27 كرتون حبة24كالون الفا امريكي شد 

 99 كرتون حبة48كالون الفا امريكي شد 

 232 كرتون حبة24ملي شد 70كالون الفا ياباني 

 37 كرتون حبة24ملى بني شد70كالون الفا 

 17 كرتون حبة50طاقية حماية شد 

  18272 

 

 3مستودع   

 الكمية الوحدة اسم الصنف م

 565 كرتون حبة100ملي شد 4حاب زجاج منقوش س 1

 656 كرتون حبة100ملي شد 6سحاب زجاج منقوش  2

 755 كرتون حبة40ملي بدون رومان شد 25مفصالت ديكور  3

 165 كرتون حبة40ملي رومان شد 25مفصالت ديكور  4

 97 كرتون درزن2ازميل سكين شد  5

 1056 كرتون حبة40ملي ديكور بدون رومان شد25مفصالت  6

 7 بالة حبة16اازرق شد  4*3شراع  7

 31 حبة كفر صغير4عربية  8

 4 كرتون درزن40ملي شد 40قفل  9

 82 كرتون لفة10سبت بالستيك اصفر شد  10

 130 كرتون درزن10ملي شد50قفل  11

 35 كرتون درزن10شد  //7مسطرين  12

 106 كرتون طقم25سم شد 45سحاب درج صيني  13

 1 صندوق درزن50شد  808لون كا 14

 4 كرتون حبة100مسكة درج ذهبي شد  15

 29 كرتون درزن40كمامة اسفنج شد  16

 95 كرتون طقم45رجل طاولة تايواني شد  17

 8 صندوق 12مشكل شد  //8بزبوز سباكة  18

 44 كرتون علبة50شد  9*25مسمار صلب صيني  19

 90 ربطة حبة10كفر فيتنامي مع لستك شد  20

 1022 حبة كفرمع الجنط صيني 21

 420 كرتون كيلو5وزن 11*2.5مسمارخشب  22

 3 كرتون علبة200ملي بالستيك شد 10خابور  23

 49 كرتون حبة20جزمة عمال شد  24

 15 كرتون حبة20سم شد 6برواز  25

 240 كرتون حبة 36ج شد 500شاكوش خالعي  26



 24 كرتون حبة240م شد 3متر اسود  27

 242 كرتون حبة120م شد 5متر اسود  28

 403 كرتون ك5وزن  11*2.5مسمار خشب  29

 600 حبة ج500شاكوش هندي  30

 210 حبة سم80ملزمة هندي  31

 27 صندوق ملي عادي25مفصالت حديد 32

 5 لفة ك7ملي 22سلك تربيط  33

 972 كرتون ك6وزن  11*2.5مسمار خشب  34

 19 كرتون حبة100مسكة ثابت اصفر شد  35

 339 كرتون درزن24مفك اسود وجهين شد  36

 34 كرتون حبة مشكل24برواز شد  37

 29 كرتون حبة24شد  1518برواز 38

 180 كرتون طقم25سم شد 45سحاب درج ايطالي  39

 34 كرتون حبة20شد  1519برواز  40

 4 كرتون درزن10كفوف باكستاني اصفر شد  41

 7 كرتون ةحب24قمع ديزل شد  42

 180 صندوق براغي خشب مشكل 43

 58 صندوق كيس50رصاص كبس شد  44

 45 كرتون حبة24شد  783برواز صوره  45

 5 كرتون حبة36سم شد 5برواز صوره  46

 5 كرتون حبة44سم شد 5برواز  47

 48 كرتون حبة100سم شد 5خشب ديكور  48

 45 كرتون حبة150سم شد 3خشب ديكور  49

 760 حبة سم هندي50 عتله 50

 132 حبة ابواب فورميكا خشب 51

 473 كرتون طقم25مسكة باب ياباني شد  52

 50 حبة غطا كرسي حمام افرنجي 53

 4 صندوق حبة12فلتر مويا سيراميك شد  54

 25 حبة ماتور كهربائي صيني 55

 34 صندوق علبة50خشب شد  5*1براغي  56

 110 ربطة صنفرة ورق 57

 25 كرتون طقم25ب درج مشكل شد سحا 58

 12 لفة شبك ملحم 59

 12 كرتون حبة20مسكة باب ياباني شد  60

 24 كرتون حبة50لستك كفر فيتنامي شد  61

 40 كرتون طقم25سم شد 30سحاب درج  62

 2 كرتون طقم50ريشة جدار طقم مشكل شد  63

 52 كرتون 24مسكة باب ياباني شد  64

 19 كرتون رزند3سم شد 6برواز  65



 56 بالة حبة18ملي شد 6حبل بالستيك  66

 89 كيس حبة12مسحاه حديد شد  67

 31 كرتون حبة55سم شد 3خشب ديكور  68

 65 كرتون حبة50سم شد 3خشب ديكور 69

 36 حبة سلم فايبر مجوز 70

 71 كرتون طقم25سم صيني شد 45سحاب  71

 19 حبة سلم خشب ايطالي 72

 4 حبة كبير اوتماتيك ماتور مويا 73

 19 كرتون حبة36سم شد 6برواز  74

 4 كرتون حبة48ملي شد 70كالون الفا ياباني  75

 52 كرتون 24مسكة باب ياباني شد  76

 5 صندوق علبة100شد  10*2براغي خشب  77

 204 كرتون طقم6سم شد 30رجل طاولة خشب  78

 129 كرتون حبة250مفصالت داخلي زنك شد  79

 373 كرتون 25مسكة باب ياباني بدون سسته شد  80

 37 كرتون حبة12سم مشكل شد 3برواز  81

 36 كرتون حبة48سم مشكل شد 3برواز  82

 126 كيس 50عصا كريك شد 83

 189 كرتون حبة36منشار حديد اسود شد  84

 265 كرتون 20مسكة ثابت ياباني شد  85

 8 كرتون حبة16سم شد 10برواز  86

 10 كرتون حبة60سم شد 10رواز ب 87

 4 كرتون حبة36سم شد 4برواز  88

 5 كرتون حبة84سم شد 3برواز  89

 12 كرتون حبة24سم شد 4برواز  90

 17 كرتون حبة24سم شد 5برواز  91

 32 كرتون حبة48سم شد 3برواز  92

 43 كرتون حبة5000شد  18*1.5براغي دريل  93

 31 بطةر حبة50سم شد 3خشب ديكور  94

 4 كرتون حبة24سم شد 3برواز  95

 13 كرتون درزن40مسكة درج مشكل شد  96

 300 حبة ملزمة هندي مشكل 97

 32 حبة شداد حديد هندي 98

 9 كرتون حبة60بروة حديد شد  99

 84 كرتون حبة100برغيين شد  Eمسكة  100

 5 كرتون حبة24سم شد 3برواز  101

 4 تونكر طقم10ريشة حديد شد  102

 5 كرتون طقم120منشار حديد صغير شد  103

 27 كرتون حبة84سم شد 3برواز  104



 9 كرتون حبة48سم شد 4برواز  105

 16 كرتون حبة20سم شد 10برواز  106

 11 صندوق حبة36مسحاه زراعي شد  107

 28 كرتون طقم25سم ايطالي شد 45سحاب جنب  108

 107 ونكرت حبة2000تيب سباكة ابيض شد 109

 25 كرتون حبة36سم شد 5برواز  110

 11 كرتون حبة24سم شد 10برواز 111

 6 كرتون حبة36سم شد4برواز  112

 10 كرتون حبة48سم شد4برواز  113

 15 كرتون طقم25سم صيني شد 45سحاب  114

 340 كرتون حبة12مفتاح سخان هندي شد  115

 13 كرتون حبة84سم شد3برواز  116

 11 كرتون حبة48شد  16ربل رقم  شاكوش 117

 5 كرتون حبة48شد  12شاكوش ربل رقم  118

 2 حبة خزنة يال 119

 21 كرتون حبة20شد  43جزمة  120

 70 كرتون حبة500مسكة درج ذهبي  شد 121

 570 ربطة حبة25م شد 2زيق بالستيك  122

 21 كرتون حبة144سم شد3برواز  123

 23 كرتون حبة40سم شد 10خشب عريض  124
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