
تعلن دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين ألصحاب السيارات المدونة ضرورة مراجعة ساحة حجز 
السيارات بالمنطقة الصناعية مع اإلثباتات الرسمية في مدة أقصاها )7( أيام، من تاريخ نشر اإلعالن.

وفي حال عدم المراجعة في الفترة المذكورة سيتم شطب السيارات )سكراب( لصالح الدائرة لبيعها في المزاد دون تحمل أدنى مسؤولية.

ال توجد سيارهأزرقGMCال توجد 11578

ال توجد سيارهأبيضبيكب صنيال توجد 29908

ال توجد سيارهأبيضلكزس صالونال توجد 39894

ال توجد سيارهأبيضستروينال توجد 49833

ال توجد سيارهأبيضنيسان بترولال توجد51276

ال توجد سيارهأبيضبيكب هيندايال توجد 611946

ال توجد سيارهفضيكابرسال توجد711859

ال توجد سيارهذهبيهيوندايال توجد 81179

ال توجد سيارهأبيضصنيال توجد 99236

ال توجد سيارهفضيشفر ال توجد10870

ال توجد سيارهأسودشفرG-67933 دبي111674

ال توجد سيارهفضيكياال توجد 12887

ال توجد سيارهأحمرهيوندايال توجد 1311682

ال توجد سيارهرماديصنيال توجد 1411679

ال توجد سيارهأبيضرنج روفر J- 8798 دبي15863

ال توجد سيارهأزرقفكس ويجنال توجد16911

ال توجد سيارهفضيمازدا صالونال توجد1711659

ال توجد سيارهفضيBMWال توجد1813496

ال توجد سيارهرماديالتيماال توجد199471

ال توجد سيارهأبيضبيكب صنيال توجد209458

ال توجد سيارهأزرقBMWال توجد211067

ال توجد سيارهأزرقصنيال توجد229023

ال توجد سيارهرماديهونداال توجد2310094

ال توجد سيارهفضيمستوبشي ال توجد241507

ال توجد سيارهأزرقكياال توجد25937

ال توجد سيارهأسودراف فورال توجد262166

ال توجد سيارهفضيفولفوال توجد272165

ال توجد سيارهأبيضمتبيشي بيكبF-95716 دبي281329

ال توجد سيارهأزرقمتوبيشيال توجد291428

ال توجد سيارهأحمركروالال توجد301493

ال توجد سيارهأبيضكابرسال توجد318297

ال توجد سيارهأسودلينكولينال توجد3211808

ال توجد سيارةأسودلكزسال توجد3311809

ال توجد سيارهفضيمرسيدسال توجد34842

ال توجدسيارهأحمرصنيال توجد35846

ال توجدسيارهأبيضبيكب كياال توجد361287

ال توجدسيارهأبيضفورشزQ-67072 دبي371318

ال توجدسيارهفضيباجيروال توجد381425

ال توجدسيارهفضيمتوبيشيال توجد3910123

ال توجدسيارهفضيهونداP-77150 دبي4011639

ال توجدسيارهأسودهايوندايال توجد4112079

ال توجدسيارهأسودصنيال توجد421496

ال توجدسيارهأبيضمازدا صالونال توجد4311879

ال توجدسيارهأبيضبيكب تويوتاال توجد441089

ال توجدسيارهفضيهونداال توجد451330

ال توجدسيارهأبيضكياال توجد4610151

ال توجدسيارهذهبيكامريال توجد471402

ال توجدسيارهرماديهونداA-78058 دبي481088

ال توجدسيارهأبيضبامي متوبيشيال توجد491695

ال توجدسيارهأسودجاكورT-18105 دبي502784

ال توجدسيارهفضيجاكورF- 91267 دبي512781

ال توجدسيارهأبيضيارس تويوتاال توجد522795

ال توجدسيارهذهبيباث فندر نيسانال توجد532899

ال توجدسيارهأبيضصالون تويوتاال توجد543008

ال توجدسيارهأبيضلندكروزر تويوتاال توجد552864

ال توجدسيارهأبيضرنج روفر ال توجد562818

ال توجدسيارهأبيضنيسان بترولال توجد572826

ال توجدسيارهفضيBMWال توجد582835

ال توجدسيارهأسودسوزاكيال توجد592834

ال توجدسيارهأبيضتويوتا صالونال توجد602782

ال توجدسيارهأبيضبيكب نيسانJ-92721 دبي612794

ال توجدسيارهأخضرمتوبيشيال توجد622843

ال توجدسيارهأخضرمتوبيشيال توجد632831

ال توجدسيارهأخضرمتوبيشيال توجد642801

ال توجدسيارهأسودسوزاكيال توجد652894

ال توجدسيارهفضيكياال توجد662812

ال توجدسيارهأحمرفورد بيكبال توجد672785

ال توجدسيارهأحمرشاميال توجد683206

ال توجدسيارهرصاصيبودي مرسيدسال توجد693205

ال توجدسيارهرصاصيبودي لكزسال توجد703114

ال توجدسيارهرصاصيبودي بيجوال توجد713079

ال توجدسيارهأزرقبيوكال توجد722870

ال توجدسيارهذهبيسنيال توجد732895

ال توجدسيارهفضيمرسيدسال توجد742816

ال توجدسيارهرماديمتوبيشيال توجد752819

ال توجدسيارهرماديجيبال توجد762822

ال توجدسيارهأبيضمرسيدسال توجد772896

ال توجدسيارهفضيرينوQ- 49806 دبي782506

ال توجدسيارهأخضرفكس ويجن-88534 الشارقة792507

ال توجدسيارهذهبينيسان بترولال توجد802383

ال توجدسيارهأبيضراف فورال توجد812518

ال توجدسيارهأحمرراف فورال توجد822573

ال توجدسيارهفضيمرسيدسال توجد832525

ال توجدسيارهرماديدوج-2479 عمان842541

ال توجدسيارهأزرقرنج روفر E-1725 دبي852557

ال توجدسيارهأبيضبيكب صينيال توجد862378

ال توجدسيارهأسودانفنتيال توجد872559

ال توجدسيارهذهبيرنج روفر ال توجد882561

ال توجددراجةأبيضدراجةال توجد892218

ال توجدسيارهفضيهايوندايال توجد902564

ال توجدسيارهأبيضبيكب نيسانال توجد912570

ال توجدسيارهأبيضكروالال توجد922572

ال توجدسيارهأبيضلندكروزر تويوتاال توجد932576

ال توجدسيارهأزرقكياال توجد942575

ال توجدسيارهأخضركوروالال توجد952577

ال توجدسيارهأبيضبيجوال توجد962578

ال توجدسيارهفضيتيداال توجد972581

ال توجدسيارهأسودبيجواS-63627 دبي982583

ال توجدسيارهأبيضنيسان بترولال توجد992769

ال توجدسيارهأبيضارماداU-61941 دبي1002591

B-85486 راس 1012594
ال توجدسيارهفضيMG الخيمة

أخضر + قالوصة مع ثالجة ال توجد1023199
ال توجددراجةأسود

ال توجدسيارهأبيضلندكروزر تويوتاT-26071 دبي1032771

ال توجدسيارهأسودمتوبيشيال توجد1042267

ال توجدسيارهأبيضشفر صالونال توجد1052253

ال توجدسيارهعنابيمرسيدسال توجد1062234

ال توجدسيارهأبيضكامريال توجد1072760

ال توجدسيارهأحمرجمسال توجد1082755

ال توجدسيارهفضيسنيال توجد1092187

ال توجدسيارهأسودمرسيدسال توجد1102745

ال توجدسيارهأخضرتويوتا صالونال توجد1112748

ال توجدسيارهأبيضكامريN-75427 دبي1122308

1132705G-40376ال توجدسيارهأسودجمس

1142740W-14792ال توجدسيارهفضيمرسيدس

1152678M-64511ال توجدسيارهعنابيدوج

ال توجدسيارهأبيضبامي متوبيشي-16505 الشارقة1162211

ال توجدسيارهرماديمكسيماP-59980دبي1172665

ال توجدسيارهأسودكرورالال توجد1182649

ال توجدسيارهأحمركرورالال توجد1192197

ال توجدسيارهأبيضبامي تويوتا-2800 السعودية1202645

A-14091 راس 1212641
ال توجدسيارهأبيضهونداالخيمة

ال توجدسيارهأبيضصنيP-37939 دبي1222687

ال توجدسيارهأبيضبامي نيسانD-98550دبي1232501

ال توجدسيارهفضيفورد موشنقD- 27993 دبي1242623

ال توجدسيارهفضيبيكب تويوتاال توجد1252638

ال توجدسيارهأسودلكزسS-6108 دبي1262614

B-90228 راس 1272613
ال توجدسيارهأبيضكوروالالخيمة

ال توجدسيارهأبيضبيكب سوزاكيال توجد1282611

ال توجدسيارهأبيضبيكب فورد-9569 عمان1292610

ال توجدسيارهذهبيالتيماI-44706 دبي1302609

ال توجدسيارهأبيضلندكروزرال توجد1312173

ال توجدسيارهأبيضبامي صينيال توجد1321252

ال توجدسيارهأبيضداتسون بيكب13312109-94468

ال توجد سيارهأبيضمستوبيشيال توجد 1341420

ال توجد سيارهرصاصيكياال توجد 1351235

ال توجد سيارهأبيضبيكبال توجد 136952

ال توجد سيارهرصاصيشفرال توجد 13711714

ال توجد سيارهأبيضباص صنيال توجد138868

ال توجد سيارهأبيضكوروالال توجد 1399081

ال توجد سيارهفضيهيوندايال توجد14013497

ال توجد سيارهفضيBMWال توجد 1411356

ال توجد سيارهأبيضبيوكال توجد 1421231

ال توجد سيارهأبيضاوريو تويوتاال توجد1431092

ال توجد سيارهأسودنيسان بترولال توجد1441262

ال توجد سيارهأحمرBMWال توجد 145673

ال توجد سيارهأسودراف فورال توجد 1461675

ال توجد سيارهذهبيكياال توجد 1471718

ال توجد سيارهأزرقنيسان بيكبال توجد1481683

ال توجد سيارهأحمرنيسان بترولال توجد1491111

ال توجد سيارهأسودكوروالال توجد1501106

ال توجد سيارهأسودمرسيدسال توجد151934

ال توجد سيارهأبيضالتيماال توجد1529873

ال توجد سيارهرماديشفرال توجد153915

ال توجد سيارهرماديكياP- 32534 دبي154910

ال توجد سيارهأبيضصنيال توجد1559036

ال توجد سيارهأبيضافلون تويوتاال توجد1569213

ال توجد سيارهأبيضكوروالال توجد1579855

ال توجد سيارهرمادينيسان صالونال توجد1589846

ال توجد سيارهأخضرفكس ويجنال توجد1599070

ال توجد سيارهذهبيكامريال توجد1609730

ال توجد سيارهأسودلينكونF-95716 دبي161873

ال توجد سيارهأبيضنيسان بيكبال توجد16210032

ال توجد سيارهأبيضكروسيدةال توجد1639307

ال توجد سيارهفضيهيوندايال توجد1649013

ال توجد سيارهأزرقمرسيدسال توجد16511993

ال توجد عربةأسودمرسيدسال توجد166851

ال توجد سيارهفضيايكرر يكفريال توجد16711755

ال توجدسيارهأبيضبيكب صينيال توجد16811959

ال توجدسيارهذهبيلندكروزرال توجد1691480

ال توجدسيارهذهبينيسان بترولال توجد1701500

ال توجدسيارهذهبيتويوتاال توجد1711497

ال توجدسيارهاسودمازداال توجد17210148

ال توجدسيارهاسودلكزسI-8567 دبي1731471

ال توجدسيارهذهبينيسان بترولال توجد17410205

ال توجدسيارهاصفربيدفردال توجد1751473

ال توجدسيارهرصاصيمستوبشي صالونال توجد1761478

ال توجدسيارهاسودلندكروزرال توجد1771077

ال توجدسيارهذهبينيسان بترولال توجد1781018

ال توجدسيارهأخضرمتبيشيال توجد1791669

ال توجدسيارهأزرقجيبال توجد1809653

ال توجدسيارهأخضرBMWال توجد1819652

ال توجدسيارهذهبيمكسيماال توجد1821654

ال توجدسيارهرصاصيكوروالال توجد1839637

ال توجدسيارهرصاصيكامريال توجد1841086

ال توجدسيارهأبيضمرسيدسال توجد1859724

ال توجدسيارهأحمرسوزاكيال توجد1869722

ال توجدسيارهأبيضمرسيدسال توجد18710058

ال توجدسيارهرماديجيبال توجد1889829

ال توجدسيارهرصاصيراف فورال توجد1899674

ال توجدسيارهأحمرفكس ويجنال توجد190926

ال توجدسيارهأبيضيارسE-65803 دبي1911256

ال توجدسيارهأسودنيسان بترولال توجد1921421

ال توجدسيارهذهبينيسان بترولال توجد1939819

ال توجدسيارهأبيضبيجوال توجد19410063

ال توجدسيارهأبيضكامريال توجد19511775

ال توجدسيارهأبيضكروالال توجد1969096

ال توجدسيارهأبيضهونداE-39059 دبي1971628

ال توجدسيارهأبيضنيسان باميال توجد1989621

ال توجدسيارهأسودفكس ويجنال توجد1991627

ال توجدسيارهأبيضكامريال توجد2001643

ال توجدسيارهبنقسجيرينوال توجد2019238

ال توجدسيارهأبيضصنيال توجد2021736

ال توجدسيارهأزرقفكس ويجنال توجد20311749

رصاصي / فان مرسيدسال توجد2041624
ال توجدسيارهأحمر

ال توجدسيارهأسودباث فندرال توجد205991

ال توجدسيارهأبيضنيسان 200 لال توجد2069077

ال توجدسيارهرصاصيمازدا صالونال توجد2071087

ال توجدسيارهأزرقدسكفريال توجد2081022

ال توجدسيارهأسودكراي سلرال توجد20913483

ال توجدسيارهرماديمتبيشيال توجد2101661

ال توجدسيارهأخضراوبلال توجد21111810

ال توجدسيارهأبيضبيكب صينيال توجد2129486

ال توجدسيارهأسودمرسيدسال توجد2139485

ال توجدسيارهذهبيجاكورال توجد2149487

ال توجدسيارهأسودفورد صالونال توجد2159489

ال توجدسيارهفضيكياال توجد21612096

ال توجد سيارهابيضباص صني كبيرال توجد 2171080

ال توجد سيارهأبيضمستوبيشي طن 3ال توجد 218956

ال توجد سيارهأبيضمستوبيشي طن 3ال توجد 2191973

ال توجد سيارهفضييارسN5718 دبي220185

ال توجد سيارهأبيضسوزاي بيك صغيرال توجد2211913

ال توجد سيارهأسودبيجاروU- 27915 دبي2221944

ال توجد سيارهأسودسوزاكيال توجد2231942

ال توجد سيارهذهبيبيجوS- 62719 دبي224307

ال توجد سيارهذهبيهايوندايJ49032 دبي225306

ال توجد سيارهرماديزوزوكيال توجد2261840

ال توجد سيارهأخضرزوزوكيال توجد2271932

ال توجد سيارهأسودبي ام M- 64467 دبي2281881

ال توجد سيارهبيجلنكنV-78519 دبي2291814

ال توجد سيارهرصاصيمازدا60227-8 ابوظبي2302749

ال توجد سيارهأبيضصنيال توجد2312750

ال توجد سيارهأزرقرافال توجد23213392

ال توجد سيارهأسودشفرال توجد2332675

ال توجد سيارهذهبيرافال توجد23412891

ال توجد سيارهأسودرافال توجد23512819

ال توجد سيارهأسودرافال توجد23612813

ال توجد سيارهأبيضلكزسال توجد23713008

ال توجد سيارهعنابيكامريال توجد23812863

ال توجد معدةأبيضدمبرال توجد2391919

ال توجد سيارهأبيضكامريال توجد2401917

ال توجد سيارهأسودمرسيدسال توجد2411961

ال توجد سيارهأبيضبيك صغير صينيال توجد2421847

ال توجد سيارهأخضررافال توجد2431841

ال توجد سيارهأبيضسوزاكي بيكال توجد2441836

ال توجد سيارهفضياشيشنال توجد2451827

ال توجد سيارهبنيبيجاروال توجد2461851

ال توجد سيارهذهبيبيك بوفارال توجد2471952

ال توجد سيارهأخضربيوكال توجد2481784

ال توجد عربةأبيضقولفال توجد2491775

ال توجد سيارهأبيضصنيال توجد2501780

ال توجدسيارهأبيضهوندا-81619 الشارقة251342

ال توجدسيارهذهبيفوردF- 40039 دبي252329

ال توجدسيارهأخضرصنيO- 91992 دبي253321

ال توجدسيارهفضيبيجاروال توجد2541990

ال توجدسيارهأسودلكزس-1922 عمان255310

ال توجدسيارهأبيضبيك اسيزوا 3 طنR- 26332 دبي256308

ال توجدسيارهأسودصنيK - 92370 دبي257293

ال توجدسيارهرماديمرسيدسال توجد258301

ال توجدسيارهفضيشفرال توجد259320

ال توجدسيارهفضيلكزسال توجد260324

ال توجدسيارهبيج سوزايال توجد261326

ال توجدسيارهأبيضشفر كابرسال توجد262345

ال توجدسيارهأبيضبيك نيسانال توجد2631816

ال توجدسيارهأزرقبيجرواال توجد264419

ال توجدسيارهأبيضلكزسG- 12849 دبي265282

ال توجدسيارهأحمركروال-49335 الفجيرة2661772

ال توجدسيارهأسودسوزايال توجد267269

ال توجدسيارهأبيضمرسيدسO- 45212 دبي268268

ال توجدسيارهأبيضهوندايO- 61984 دبي2691773

ال توجدسيارهأسودهوندايال توجد270255

ال توجدسيارهفضيمازداال توجد271256

ال توجدمعدةبرتقاليبوكاتال توجد272254

ال توجدسيارهأبيضباجيرواال توجد273252

ال توجدسيارهأبيضسكس وبيل أسكانيال توجد2748639

ال توجدسيارهفضيفوردI-98158 الشارقة275290

ال توجدسيارهذهبيلكزسال توجد2762013

ال توجدسيارهأسودسياتH- 8713 عمان277898

ال توجدسيارهأبيضمستوبيشي صالونR- 97286 دبي2781826

ال توجدسيارهرصاصيميني كوبرM-2803 دبي2791962

ال توجدمعدةبرتقاليفور كليبال توجد2801039

ال توجدسيارهبرتقاليقلوصةال توجد2811997

ال توجدمعدةبرتقاليفور كليبال توجد28212905

ال توجدمعدةبرتقاليفور كليبال توجد2838610

ال توجدسيارهأسودجي ام سG- 60380دبي2841916

ال توجدسيارهأبيضقاطرة مع كونترال توجد285919

ال توجدباصأبيضصني كبيرال توجد286966

ال توجدسيارهأزرقفكسال توجد28713431

ال توجدسيارهأبيضعربة خيلال توجد288997

ال توجدسيارهأبيضجي ام سال توجد28913401

ال توجدسيارهرصاصيسوزاكي ال توجد29013003

ال توجدسيارهأسودلكزسال توجد29113029

ال توجدسيارهأبيضبيك صنيال توجد29212839

ال توجدسيارهرصاصيرافال توجد29313345

ال توجدسيارهأحمربي ام ال توجد29410919

ال توجدسيارهرماديفوردال توجد29510852

ال توجدسيارهأحمرفكسال توجد29611449

ال توجدسيارهرصاصيبي ام ال توجد2972341

ال توجدسيارهذهبيرافال توجد29810112

ال توجدسيارهأزرقمرسيدسال توجد2998987

ال توجدسيارهرصاصيمستوبيشيال توجد30011787

ال توجدسيارهأخضرصنيال توجد3019048

ال توجدسيارهأبيضدهاتوال توجد30211958

ال توجدسيارهأزرقبي ام ال توجد3039009

ال توجدسيارهرصاصيفكسال توجد3049317

ال توجدسيارهرصاصيسوزاكيال توجد3052217

ال توجدسيارهأبيضهونداال توجد30611639

ال توجدسيارهرصاصيبي ام ال توجد30710071

ال توجدسيارهرصاصيبيك صنيال توجد3089908

ال توجدسيارهأبيضكرايزرال توجد30913483

ال توجدسيارهأسودفكسال توجد3109735

ال توجدسيارهأزرقبيجوال توجد31110197

ال توجدسيارهأسودفكسال توجد31210217

ال توجدسيارهأسوديارسال توجد3139278

ال توجدسيارهأبيضبي ام ال توجد31410187

ال توجدسيارهرصاصيبيك مستوبيشي 3 طنال توجد31510342

ال توجدسيارهأبيضاسعاراتال توجد31613494

ال توجدمعدةأسودبورشال توجد3172680

ال توجدسيارهبرتقاليمرسيدسال توجد3187121

ال توجدسيارهأخضرأوديال توجد31911241

ال توجدسيارهرصاصيدرجةال توجد3202748

اليوجد سيارهابيض صنياليوجد32113357

اليوجد سيارة فضي ديهاتسو اليوجد 32212810

اليوجد سيارة ابيض نيسان سيدرك اليوجد 32312627

اليوجد سيارة ابيض بيكب صنياليوجد32413163

اليوجد سيارة احمرالتيمااليوجد32512720

اليوجد سيارهابيض يارس اليوجد32612719

اليوجد سيارهذهبي كامري اليوجد32712671

اليوجد سيارهذهبي نيسان بترولاليوجد32812667

اليوجد سيارهازرق التيمااليوجد 3291452

اليوجد سياره ابيض سوزوكياليوجد33012756

اليوجد سيارهذهبي الندكروزر استيشن اليوجد33112601

اليوجد سيارهذهبي الندكروزر استيشن اليوجد33212597

اليوجد سيارهرصاصييارس 3331259448504-9

اليوجد تريلة اسودشاصي بيك اباليوجد33412511

اليوجد سيارهذهبي لونكوناليوجد33513153

اليوجد سيارهعنابيراف فوراليوجد33612572

اليوجد سيارهاسودبي ام دبليواليوجد3372313

اليوجد سيارهابيض كيااليوجد33812487

اليوجد سيارهذهبي لكسزاليوجد33912519

اليوجد سيارهابيض كيااليوجد34012478

اليوجد سيارهرصاصيمرسيدساليوجد34112467

اليوجد سيارهابيض رنج روفراليوجد34213479

اليوجد سيارهابيض بيجواليوجد34312384

اليوجد سيلرهازرق هيونداياليوجد34412392

اليوجد سياره رصاصيالتيما اليوجد 34512284

اليوجد سيارهاسودمرسيدساليوجد34612307

اليوجد سيارهذهبي مرسيدساليوجد34712403

اليوجد سيارهابيض كوروالاليوجد34812317

اليوجد سيارهابيض باد فندراليوجد 34912437

اليوجد سيارهابيض صنياليوجد35012343

اليوجد سيارهابيض بيكب مازدااليوجد35113171

اليوجد سيارهابيض صنياليوجد35212501

اليوجد سيارهرصاصيمكسيمااليوجد35312443

اليوجد سيارهفضي ترسل 3541245257434-12

اليوجد سيارهابيض بيجواليوجد35513338

اليوجد سيارهذهبي لكسز3561244850233-13

اليوجد سيارهاخضرمازدااليوجد35712529

اليوجد سيارهابيض بيكب صنياليوجد3581465

اليوجد ترلهابيض راس ترله اليوجد3592658

اليوجد ترلهابيض راس ترله اليوجد3602657

اليوجد ترلهابيض راس ترله اليوجد3612659

اليوجد ترلهبيجراس بيت فورداليوجد3622661

اليوجد  ترله احمرراس ترله اليوجد3632662

اليوجد ترلهاسودحديد بلدوزراليوجد3642660

اليوجد سيارهازرق كامري اليوجد3652650

اليوجد  ترلهاحمرراس ترله اليوجد3662663

اليوجد ترلهابيض راس ترله اليوجد3672664

اليوجد سيارهابيض صنياليوجد3682408

اليوجد سيارهاسودنيسان بترولاليوجد3692642

اليوجد سيارهابيض + بنينيسان بترولاليوجد3702539

اليوجد سيارهرصاصيغير معروفاليوجد3712644

اليوجد سيارهابيضافالوناليوجد3722538

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد3732653

اليوجد سيارهابيضنيسان بترولاليوجد3742600

اليوجد سيارهازرق شفراليوجد3752542

اليوجد سيارهابيضمرسيدساليوجد3762543

اليوجد سيارهابيضمرسيدساليوجد3772646

اليوجد سيارهابيضنيسان بترولاليوجد3782544

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد3792652

اليوجد ترلهازرق حاوية مخلفات اليوجد3802636

اليوجد سيارهابيضصنياليوجد3812270

اليوجد سيارهابيضهوندااليوجد3822398

اليوجد سيارهرصاصيكابرساليوجد3832299

اليوجد سيارهرصاصيمورانواليوجد3842304

اليوجد سيارهاسودنيسان بترولاليوجد3852615

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد3862654

اليوجد سيارهرصاصيغير معروفاليوجد3872643

اليوجد سيارهابيضصنياليوجد3882346

اليوجد سيارهذهبي كروالاليوجد3892508

اليوجد سيارهاحمرصندوقاليوجد3902511

اليوجد سيارهفضي مرسيدساليوجد3912514

اليوجد سيارهبرتقاليصندوقاليوجد3922509

اليوجد سيارهاسودمرسيدساليوجد3932670

اليوجد سيارهاسودصنياليوجد3941456

اليوجد سيارهابيضصني اليوجد3952668

اليوجد ترلهبرتقاليمعده فور كليفتاليوجد39612807

اليوجد ترلهبرتقاليمعده بوكاتاليوجد3971800

اليوجد ترلهابيض برتقاليمعده فور كليفتاليوجد39812173

اليوجد عربة احمرعربة دراجهاليوجد3992669

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد4002665

اليوجد سيارهذهبي كامري اليوجد4012651

اليوجد سيارهذهبي غير معروفاليوجد4022116

اليوجد سيارهابيضمرسيدساليوجد4032115

اليوجد سيارهابيضاستيشن تويوتااليوجد4042549

اليوجد سيارهابيضصنياليوجد4052625

اليوجد طاولهسلفرطاوله سمكاليوجد4062679

اليوجد طاولهسلفرطاوله سمكاليوجد4072678

اليوجد طاولهسلفرطاوله سمكاليوجد4082676

اليوجد ترلهاسودجيك هيدروليكاليوجد4092666

اليوجد سيارهازرق كيااليوجد4102198

اليوجد سيارهابيضافالنو 411220180155-8

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد4122667

اليوجد سيارهاسودشاصياليوجد4132649

اليوجد سيارهاسودراف فوراليوجد4142630

اليوجد سيارهاحمربي ام دبليواليوجد4152647

اليوجد سيارهاحمرديهاتسو اليوجد4162548

اليوجد سيارهاحمرغير معروفاليوجد4172547

اليوجد سيارهاييضتيتااليوجد4182152

اليوجد سيارهذهبي بي ام دبليواليوجد4192645

اليوجد سيارهابيضصنياليوجد4202617

اليوجد سيارهاسودبي ام دبليواليوجد4212632

اليوجد سيارهأحمرActyonاليوجد4221321

اليوجد سيارة أبيضمقطورةاليوجد 423891

اليوجد سيارة أبيضكامرياليوجد 4241147

اليوجد سيارة أبيضلكزساليوجد4251160

اليوجد سيارة أبيضدمبراليوجد426968

اليوجد سيارهفضيتراكاليوجد4271557

اليوجد سيارهأبيضباصاليوجد4289784

اليوجد سيارهأخضرمرسيدساليوجد4291146

اليوجد سيارهأحمرتويوتا بيكباليوجد 4301101

اليوجد سياره ذهبيكامرياليوجد4311310

اليوجد سيارهأبيضدايواليوجد4321378

اليوجد سيارهأبيضصنياليوجد4331209

اليوجد سيارهفضيتندرااليوجد4341113

اليوجد تريلة أبيضنيسان بترولاليوجد435977

اليوجد سيارهأبيضجاكوراليوجد436143

اليوجد سيارهفضيفورداليوجد4371333

اليوجد سيارهأسودمرسيدساليوجد4381756

اليوجد سيارهأخضرمني كوبراليوجد439986

اليوجد سيارهأخضربيت فرتاليوجد440612

اليوجد سيارهأخضرتويوتا ترسلاليوجد441694

اليوجد سيارهأبيضGmcاليوجد44210186

اليوجد سيارهعنابيمرسيدساليوجد44310098

اليوجد سيلرهأبيض حليبيكلوزر بيكباليوجد44473

اليوجد سياره أزرقنيسان صالوناليوجد 4459287

اليوجد سيارهأبيضشفرS- 81463 دبي4461656

اليوجد سيارهأسودبيجوD R-4759 عمان4471663

اليوجد سيارهفضيC-43243Gmc دبي4481578

اليوجد سيارهرماديدوجM-30297 دبي4491246

اليوجد سيارهأسودفكس ويجن-40736 الشارقة45010217

اليوجد سيارهفضيلكزسB-45601 عجمان4511745

اليوجد سيارهأبيضتويوتاH-20051 عمان452993

اليوجد سيارهأبيضرنج روفرM-70094 دبي4539264

اليوجد سيارهأبيضهوندا-75912 الشارقة4541433

اليوجد سيارهأبيضكوروال-64061 الفجيرة4551537

اليوجد سيارهفضيراف فوراليوجد4561301

اليوجد سيارهرماديجيب صينياليوجد4579449

اليوجد سيارهأبيضصنياليوجد4581747

اليوجد سيارهأبيضكيااليوجد459898

اليوجد سيارهأسودGmcاليوجد4601642

اليوجد سيارهأخضرمتبيشياليوجد4611651

اليوجد سيارهأبيضبيجواليوجد4629687

اليوجد سيارهرصاصيصنياليوجد4631131

اليوجد سيارهأبيضشفراليوجد4641667

اليوجد سيارهذهبيلكزساليوجد4651734

اليوجد سيارهذهبيكامرياليوجد4661317

اليوجد سيارهأبيضصنياليوجد4671216

اليوجد سيارهأزرقشفراليوجد4689166

اليوجد سيارهأحمرسيارة صينيةاليوجد4699453

اليوجد سيارهأسودBMاليوجد4701198

اليوجد سيارهذهبيهوندااليوجد4711360

اليوجد سيارهأبيضباث فندراليوجد4721337

اليوجد سيارهأزرقكامرياليوجد4731227

اليوجد سيارهأسودكروالاليوجد4741195

اليوجد سيارهأبيضباص تويوتااليوجد4759697

اليوجد سيارهأبيضرنج روفراليوجد47611909

ال توجد سيارهرماديلكزسال توجد 47710492

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد 47810968

ال توجد سيارهأسودجيبال توجد 47910733

4802285H-63616ال توجد سيارهأبيضمرسيدس

ال توجد سيارهعنابينيسان صالونال توجد48112051

ال توجد سيارهرصاصيدوجال توجد 4822341

ال توجد سيارهرماديبريفيا تويوتاال توجد48311150

ال توجد سيارهازرقBMWال توجد 48411536

ال توجد سيارهأسودكامريال توجد 48510486

ال توجد سيارهأسودبيجوال توجد48610438

ال توجد سيارهأبيضبيكب تويوتاال توجد4872273

4882213G-39916ال توجد سيارهأبيضلكزس

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد 48910209

ال توجد سيارهأبيضسوزاكيال توجد 49011561

ال توجد سيارهأخضرراف فورال توجد49110456

ال توجد سيارهأحمرفكس ويجنال توجد49210424

ال توجد سيارهأبيضبيجوال توجد49310379

ال توجد هيكلأبيضبوديال توجد4943242

ال توجد هيكلأبيضبوديال توجد4953239

ال توجد هيكلفضيبوديال توجدال يوجد496

ال توجد هيكلأسودبوديال توجد4973115

ال توجد هيكلال توجدبودي محروقال توجد4983208

ال توجد سيارهأبيضبوديال توجد4993246

ال توجد سيارهأبيضكامريال توجد50010460

ال توجد سيارهأزرقالفاء صالونال توجد50110514

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد50210538

ال توجد سيارهأبيضمرسيدسال توجد50310557

ال توجد سيارهأبيضبيجوال توجد50410508

ال توجد سيارهأبيضميتوبيشيال توجد50511970

ال توجد سيارهفضيكابرسال توجد5062268

ال توجد سيارهأبيضالتيماال توجد5072237

ال توجد سيارهأبيضتويوتا صالونال توجد50810496

ال توجد سيارهأحمرفور كلفتال توجد509178

ال توجد سيارهأسودمرسيدسال توجد510176

ال توجد سيارهأسودشفر-2692عمان511177

ال توجد سيارهأزرقفكس ويجن-B73054 دبي512175

ال توجد سيارهأبيضشفرال توجد51313089

ال توجد سيارهأزرقتويوتا صالونال توجد51413354

ال توجد سيارهأزرقجيبال توجد51578

ال توجد سيارهأزرقسنيال توجد51613264

ال توجد سيارهأسودكامريال توجد51713042

ال توجد سيارهأبيضهونداال توجد5181027

ال توجد سيارهأبيضتنكر فرتال توجد5193119

ال توجد سيارهأصفربيكب هينوال توجد5202556

ال توجد سيارهفضيمرسيدسال توجد5211028

ال توجد سيارهفضيجيب-29182دبي5221051

ال توجد سيارهأبيضايوزوال توجد523261

ال توجد سيارهأبيضفكس ويجنال توجد524228

ال توجد سيارهأبيضباص نيسانال توجد525397

ال توجد سيارهفضيفكس ويجن-D43368دبي5261390

ال توجد سيارهأبيضلندكروزرال توجد527404

ال توجد سيارهأبيضفوردال توجد528215

ال توجد سيارهأسودهايوندايال توجد529660

ال توجد سيارهعنابينيسان بترولال توجد53013478

ال توجد سيارهأبيضBMWال توجد53113423

ال توجد سيارهأخضربيكب نيسانال توجد53212402

ال توجد سيارهأبيضسوزاكي-B34842عجمان533657

ال توجد سيارهفضيكياال توجد53413403

ال توجد سيارهأحمرجيبال توجد53513429

ال توجد سيارهأبيضGMCال توجد5361099

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد537359

ال توجد سيارهأسودفوردال توجد538248

ال توجد سيارهأبيضدمبرال توجد539886

ال توجد سيارهأسودمرسيدس-Q97077دبي540189

ال توجد سيارهأسودلكزس-F23372دبي541649

ال توجد سيارهأزرقكامري-28639عجمان542183

ال توجد سيارهرماديمني كوبرال توجد54310061

ال توجد سيارهأزرقسوزاكيال توجد5442426

ال توجد سيارهفضيBMWال توجد54510363

ال توجد سيارهأبيضفوردال توجد54610665

ال توجد سيارهأبيضمقطورة مع صندوقال توجد5471008

ال توجد سيارهأبيضمقطورةال توجد548975

ال توجد سيارهأصفرمدحلةال توجد5491802

ال توجد سيارهأصفررافعة ال توجد5503573

ال توجد سيارهأبيضبيكب متوبيشيال توجد5513159

ال توجد سيارهأبيضبيكب متوبيشيال توجد5521754

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد553963

ال توجد سيارهفضيمرسيدسال توجد554418

ال توجد سيارهأحمركياال توجد555391

ال توجد سيارهذهبيفكس ويجن-G68278دبي556650

ال توجد سيارهذهبيهونداال توجد557386

ال توجد سيارهأبيضبيكب صينيال توجد558385

ال توجد سيارهأزرقفكس ويجنال توجد559377

ال توجد سيارهرماديشفر فانال توجد560643

ال توجد سيارهفضيسوزاكيال توجد561645

ال توجد سيارهأبيضكامريال توجد562367

ال توجد سيارهأخضرمتوبيشيال توجد5631019

ال توجد سيارهأحمرحراثةال توجد5642670

رقم المركبة رقم الحجزم
لون نوع المركبةوالفئة

المركبة 
وصف 
رقم المركبة رقم الحجزمالرقم الشاصياألصل 

لون نوع المركبةوالفئة
المركبة 

وصف 
رقم المركبة رقم الحجزمالرقم الشاصياألصل 

لون نوع المركبةوالفئة
المركبة 

وصف 
رقم المركبة رقم الحجزمالرقم الشاصياألصل 

لون نوع المركبةوالفئة
المركبة 

وصف 
الرقم الشاصياألصل 



تعلن دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين ألصحاب السيارات المدونة ضرورة مراجعة ساحة حجز 
السيارات بالمنطقة الصناعية مع اإلثباتات الرسمية في مدة أقصاها )7( أيام، من تاريخ نشر اإلعالن.

وفي حال عدم المراجعة في الفترة المذكورة سيتم شطب السيارات )سكراب( لصالح الدائرة لبيعها في المزاد دون تحمل أدنى مسؤولية.

ال توجد سيارهأبيضمتوبيشيال توجد565220

ال توجد سيارهأبيضدايوال توجد56667

ال توجد سيارهأبيضسوزاكيال توجد56768

ال توجد سيارهأحمرتيتا نيسان2-67025الشارقة56859

ال توجد سيارهأبيضلكزس-W-56311دبي56956

ال توجد سيارهأصفرمدحله معدةال توجد57074

ال توجد سيارهأبيض        هوندا-C-21694دبي57154

ال توجد سيارهأسود        التيما-I-24198دبي5721457

ال توجد سيارهفضيهونداال توجد573172

ال توجد سيارهفضيمورانو نيسانال توجد57413353

ال توجد سيارهفضيكماروشفرال توجد57512927

ال توجد سيارهأسودكيا-M-80897دبي5761461

ال توجد سيارهفضياوديال توجد57713387

ال توجد سيارهأخضرمورد كهرباءال توجد5782650

ال توجد سيارهأزرقمولد كهرباءال توجد5792651

ال توجد سيارهأصفرمدحله معدةال توجد5802652

أحمر + بوب كاتال توجد5812653
ال توجد سيارهأبيض

أخضر + مدحله صغيرةال توجد5822654
ال توجد سيارهأسود

ال توجد سيارهأصفردمبر خالطة اسمنتال توجد583888

ال توجد سيارهأصفررافعة ال توجد5842660

ال توجد سيارهوردي فاتحمدحله صغيرةال توجد5852655

ال توجد سيارهأبيضايوزو بيكبال توجد5863300

ال توجد سيارهبيجحراثة صغيرةال توجد5872661

ال توجد سيارهأصفرمولد كهرباءال توجد5883629

ال توجد سيارهأصفرخالط يدوي اسمنتال توجد5893628

ال توجد سيارهأصفردمبرال توجد59075

ال توجد سيارهأبيضمولد كهرباءال توجد591901

ال توجد سيارهأبيضلندكروزر بيكبال توجد592165

ال توجد سيارهأبيضمتوبيشيال توجد5933248

ال توجد سيارهرمادياودي-T-32775دبي594153

ال توجد سيارهرماديمتوبيشيال توجد5953295

ال توجد سيارهأبيضنيسان بترولال توجد596152

ال توجد سيارهأصفرفوركلفتال توجد5972684

ال توجد سيارهأصفرقطعه كرينال توجد5982715

ال توجد سيارهأبيضثالجة صندوقال توجد5992711

ال توجد سيارهأبيضصندوق حاحنهال توجد6002719

ال توجد سيارهأصفرخزانين ماء ال توجد6012707

ال توجد سيارهأبيضخزان تنكر مجاريال توجد6022706

ال توجد سيارهأبيضخزان تنكر ماءال توجد6032683

ال توجد سيارهأبيضسوزاكيال توجد6042676

ال توجد سيارهرماديسنيال توجد60581

ال توجد سيارهأصفرقالوصه إشارة مرورال توجد6062646

ال توجد سيارهأبيضقاربال توجد6072442

ال توجد سيارهرماديكريل شاحنةال توجد608907

ال توجد سيارهأبيضكريل شاحنةال توجد6092655

ال توجد سيارهأبيضكريل شاحنةال توجد610902

ال توجد سيارهفضيكوروالال توجد6112150

ال توجد سيارهرماديقالوصهال توجد6122264

ال توجد سيارهعنابيتويوتا صالونال توجد6133681

ال توجد سيارهأحمرقالوصةال توجد6142669

ال توجد سيارهفضيبيكب صنيال توجد615145

ال توجد سيارهفضيمرسيدسال توجد61612987

ال توجد سيارهأبيضكابرسال توجد61712929

ال توجد سيارهأبيضمرسيدسال توجد61812253

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد61912979

ال توجد سيارهفضيهايوندايال توجد62012904

ال توجد سيارهأبيضكوروالال توجد62112911

ال توجد سيارهذهبيلندكروزرال توجد62213112

ال توجد سيارهذهبيهايوندايال توجد623246

ال توجد سيارهأبيضرينوال توجد62412968

ال توجد سيارهأبيضمكسيماال توجد62512969

ال توجد سيارهفضيراف فورال توجد62613303

ال توجد سيارهأزرقباجيرومتوبيشيال توجد62780

ال توجد سيارهأسودباجيرومتوبيشيال توجد62813173

ال توجد سيارهأبيضنيسان بترولال توجد62912972

ال توجد سيارهأبيضباص كياال توجد63012900

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد631171

ال توجد سيارهأحمرسني-Q-89481دبي63212956

ال توجد سيارهأبيضمرسيدسال توجد63376

ال توجد سيارهأسودكامريM-42669 -دبي6341853

ال توجد سيارهأبيضمتوبيشي-R-97286دبي6351826

ال توجد سيارهأبيضلينكوين-V-78519دبي6361814

ال توجد سيارهأسودهوندا-D-20689دبي6371859

ال توجد سيارهأبيضكيا-D-74715دبي63824

ال توجد سيارهأسودمرسيدس-G-92934دبي63927

ال توجد سيارهأبيضكامري-Q-62801دبي64030

ال توجد سيارهرصاصيمتوبيشي-C-26895راس الخيمة 64133

ال توجد سيارهرماديلكزسال توجد 64210492

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد 64310968

ال توجد سيارهأسودجيبال توجد 64410733

6452285H-63616ال توجد سيارهأبيضمرسيدس

ال توجد سيارهعنابينيسان صالونال توجد64612051

ال توجد سيارهرصاصيدوجال توجد 6472341

ال توجد سيارهرماديبريفيا تويوتاال توجد64811150

ال توجد سيارهازرقBMWال توجد 64911536

ال توجد سيارهأسودكامريال توجد 65010486

ال توجد سيارهأسودبيجوال توجد65110438

ال توجد سيارهأبيضبيكب تويوتاال توجد6522273

6532213G-39916ال توجد سيارهأبيضلكزس

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد 65410209

ال توجد سيارهأبيضسوزاكيال توجد 65511561

ال توجد سيارهأخضرراف فورال توجد65610456

ال توجد سيارهأحمرفكس ويجنال توجد65710424

ال توجد سيارهأبيضبيجوال توجد65810379

ال توجد هيكلأبيضبوديال توجد6593242

ال توجد هيكلأبيضبوديال توجد6603239

ال توجد هيكلفضيبوديال توجدال يوجد661

ال توجد هيكلأسودبوديال توجد6623115

ال توجد هيكلال توجدبودي محروقال توجد6633208

ال توجد سيارهأبيضبوديال توجد6643246

ال توجد سيارهأبيضكامريال توجد66510460

ال توجد سيارهأزرقالفاء صالونال توجد66610514

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد66710538

ال توجد سيارهأبيضمرسيدسال توجد66810557

ال توجد سيارهأبيضبيجوال توجد66910508

ال توجد سيارهأبيضميتوبيشيال توجد67011970

ال توجد سيارهفضيكابرسال توجد6712268

ال توجد سيارهأبيضالتيماال توجد6722237

ال توجد سيارهأبيضتويوتا صالونال توجد67310496

ال توجد سيارهأحمرفور كلفتال توجد674178

ال توجد سيارهأسودمرسيدسال توجد675176

ال توجد سيارهأسودشفر-2692عمان676177

ال توجد سيارهأزرقفكس ويجن-B73054 دبي677175

ال توجد سيارهأبيضشفرال توجد67813089

ال توجد سيارهأزرقتويوتا صالونال توجد67913354

ال توجد سيارهأزرقجيبال توجد68078

ال توجد سيارهأزرقسنيال توجد68113264

ال توجد سيارهأسودكامريال توجد68213042

ال توجد سيارهأبيضهونداال توجد6831027

ال توجد سيارهأبيضتنكر فرتال توجد6843119

ال توجد سيارهأصفربيكب هينوال توجد6852556

ال توجد سيارهفضيمرسيدسال توجد6861028

ال توجد سيارهفضيجيب-29182دبي6871051

ال توجد سيارهأبيضايوزوال توجد688261

ال توجد سيارهأبيضفكس ويجنال توجد689228

ال توجد سيارهأبيضباص نيسانال توجد690397

ال توجد سيارهفضيفكس ويجن-D43368دبي6911390

ال توجد سيارهأبيضلندكروزرال توجد692404

ال توجد سيارهأبيضفوردال توجد693215

ال توجد سيارهأسودهايوندايال توجد694660

ال توجد سيارهعنابينيسان بترولال توجد69513478

ال توجد سيارهأبيضBMWال توجد69613423

ال توجد سيارهأخضربيكب نيسانال توجد69712402

ال توجد سيارهأبيضسوزاكي-B34842عجمان698657

ال توجد سيارهفضيكياال توجد69913403

ال توجد سيارهأحمرجيبال توجد70013429

ال توجد سيارهأبيضGMCال توجد7011099

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد702359

ال توجد سيارهأسودفوردال توجد703248

ال توجد سيارهأبيضدمبرال توجد704886

ال توجد سيارهأسودمرسيدس-Q97077دبي705189

ال توجد سيارهأسودلكزس-F23372دبي706649

ال توجد سيارهأزرقكامري-28639عجمان707183

ال توجد سيارهرماديمني كوبرال توجد70810061

ال توجد سيارهأزرقسوزاكيال توجد7092426

ال توجد سيارهفضيBMWال توجد71010363

ال توجد سيارهأبيضفوردال توجد71110665

ال توجد سيارهأبيضمقطورة مع صندوقال توجد7121008

ال توجد سيارهأبيضمقطورةال توجد713975

ال توجد سيارهأصفرمدحلةال توجد7141802

ال توجد سيارهأصفررافعة ال توجد7153573

ال توجد سيارهأبيضبيكب متوبيشيال توجد7163159

ال توجد سيارهأبيضبيكب متوبيشيال توجد7171754

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد718963

ال توجد سيارهفضيمرسيدسال توجد719418

ال توجد سيارهأحمركياال توجد720391

ال توجد سيارهذهبيفكس ويجن-G68278دبي721650

ال توجد سيارهذهبيهونداال توجد722386

ال توجد سيارهأبيضبيكب صينيال توجد723385

ال توجد سيارهأزرقفكس ويجنال توجد724377

ال توجد سيارهرماديشفر فانال توجد725643

ال توجد سيارهفضيسوزاكيال توجد726645

ال توجد سيارهأبيضكامريال توجد727367

ال توجد سيارهأخضرمتوبيشيال توجد7281019

ال توجد سيارهأحمرحراثةال توجد7292670

ال توجد سيارهأبيضمتوبيشيال توجد730220

ال توجد سيارهابيضباص صني كبيرال توجد 7311080

ال توجد سيارهأبيضمستوبيشي طن 3ال توجد 7321973

ال توجد سيارهفضييارسN5718 دبي733185

ال توجد سيارهأبيضسوزاي بيك صغيرال توجد7341913

ال توجد سيارهأسودبيجاروU- 27915 دبي7351944

ال توجد سيارهأسودسوزايال توجد7361942

ال توجد سيارهذهبيبيجوS- 62719 دبي737307

ال توجد سيارهذهبيهايوندايJ49032 دبي738306

ال توجد سيارهرماديزوزوكيال توجد7391840

ال توجد سيارهأخضرزوزوكيال توجد7401932

ال توجد سيارهأسودبي ام M- 64467 دبي7411881

ال توجد سيارهبيجلنكنV-78519 دبي7421814

ال توجد سيارهرصاصيمازدا60227-8 ابوظبي7432749

ال توجد سيارهأبيضصنيال توجد7442750

ال توجد سيارهأزرقرافال توجد74513392

ال توجد سيارهأسودشفرال توجد7462675

ال توجد سيارهذهبيرافال توجد74712891

ال توجد سيارهأسودرافال توجد74812819

ال توجد سيارهأسودرافال توجد74912813

ال توجد سيارهأبيضلكزسال توجد75013008

ال توجد سيارهعنابيكامريال توجد75112863

ال توجد معدةأبيضدمبرال توجد7521919

ال توجد سيارهأبيضكامريال توجد7531917

ال توجد سيارهأسودمرسيدسال توجد7541961

ال توجد سيارهأبيضبيك صغير صينيال توجد7551847

ال توجد سيارهأخضررافال توجد7561841

ال توجد سيارهأبيضسوزاكي بيكال توجد7571836

ال توجد سيارهفضياشيشنال توجد7581827

ال توجد سيارهبنيبيجاروال توجد7591851

ال توجد سيارهذهبيبيك بوفارال توجد7601952

ال توجد سيارهأخضربيوكال توجد7611784

ال توجد عربةأبيضقولفال توجد7621775

ال توجد سيارهأبيضصنيال توجد7631780

ال توجدسيارهأبيضهوندا-81619 الشارقة764342

ال توجدسيارهذهبيفوردF- 40039 دبي765329

ال توجدسيارهأخضرصنيO- 91992 دبي766321

ال توجدسيارهفضيبيجاروال توجد7671990

ال توجدسيارهأسودلكزس-1922 عمان768310

ال توجدسيارهأبيضبيك اسيزوا 3 طنR- 26332 دبي769308

ال توجدسيارهأسودصنيK - 92370 دبي770293

ال توجدسيارهرماديمرسيدسال توجد771301

ال توجدسيارهفضيشفرال توجد772320

ال توجدسيارهفضيلكزسال توجد773324

ال توجدسيارهبيج سوزايال توجد774326

ال توجدسيارهأبيضشفر كابرسال توجد775345

ال توجدسيارهأبيضبيك نيسانال توجد7761816

ال توجدسيارهأزرقبيجرواال توجد777419

ال توجدسيارهأبيضلكزسG- 12849 دبي778282

ال توجدسيارهأحمركروال-49335 الفجيرة7791772

ال توجدسيارهأسودسوزايال توجد780269

ال توجدسيارهأبيضمرسيدسO- 45212 دبي781268

ال توجدسيارهأبيضهوندايO- 61984 دبي7821773

ال توجدسيارهأسودهوندايال توجد783255

ال توجدسيارهفضيمازداال توجد784256

ال توجدمعدةبرتقاليبوكاتال توجد785254

ال توجدسيارهأبيضباجيرواال توجد786252

ال توجدسيارهفضيفوردI-98158 الشارقة787290

ال توجدسيارهذهبيلكزسال توجد7882013

ال توجدسيارهأسودسياتH- 8713 عمان789898

ال توجدسيارهأبيضمستوبيشي صالونR- 97286 دبي7901826

ال توجدسيارهرصاصيميني كوبرM-2803 دبي7911962

ال توجدمعدةبرتقاليفور كليبال توجد7921039

ال توجدسيارهبرتقاليقلوصةال توجد7931997

ال توجدمعدةبرتقاليفور كليبال توجد79412905

ال توجدمعدةبرتقاليفور كليبال توجد7958610

ال توجدسيارهأسودجي ام سG- 60380دبي7961916

ال توجدسيارهأبيضقاطرة مع كونترال توجد797919

ال توجدباصأبيضصني كبيرال توجد798966

ال توجدسيارهأزرقفكسال توجد79913431

ال توجدسيارهأبيضعربة خيلال توجد800997

ال توجدسيارهأبيضجي ام سال توجد80113401

ال توجدسيارهرصاصيسوزاكي ال توجد80213003

ال توجدسيارهأسودلكزسال توجد80313029

ال توجدسيارهأبيضبيك صنيال توجد80412839

ال توجدسيارهرصاصيرافال توجد80513345

ال توجدسيارهأحمربي ام ال توجد80610919

ال توجدسيارهرماديفوردال توجد80710852

ال توجدسيارهأحمرفكسال توجد80811449

ال توجدسيارهرصاصيبي ام ال توجد8092341

ال توجدسيارهذهبيرافال توجد81010112

ال توجدسيارهأزرقمرسيدسال توجد8118987

ال توجدسيارهرصاصيمستوبيشيال توجد81211787

ال توجدسيارهأخضرصنيال توجد8139048

ال توجدسيارهأبيضدهاتوال توجد81411958

ال توجدسيارهأزرقبي ام ال توجد8159009

ال توجدسيارهرصاصيفكسال توجد8169317

ال توجدسيارهرصاصيسوزاكيال توجد8172217

ال توجدسيارهأبيضهونداال توجد81811639

ال توجدسيارهرصاصيبي ام ال توجد81910071

ال توجدسيارهرصاصيبيك صنيال توجد8209908

ال توجدسيارهأبيضكرايزرال توجد82113483

ال توجدسيارهأسودفكسال توجد8229735

ال توجدسيارهأزرقبيجوال توجد82310197

ال توجدسيارهأسودفكسال توجد82410217

ال توجدسيارهأسوديارسال توجد8259278

ال توجدسيارهأبيضبي ام ال توجد82610187

ال توجدسيارهرصاصيبيك مستوبيشي 3 طنال توجد82710342

ال توجدسيارهأبيضاسعاراتال توجد82813494

ال توجدمعدةأسودبورشال توجد8292680

ال توجدسيارهبرتقاليمرسيدسال توجد8307121

ال توجدسيارهأخضرأوديال توجد83111241

ال توجدسيارهرصاصيدرجةال توجد8322748

اليوجد سيارهابيض صنياليوجد83313357

اليوجد سيارة فضي ديهاتسو اليوجد 83412810

اليوجد سيارة ابيض نيسان سيدرك اليوجد 83512627

اليوجد سيارة ابيض بيكب صنياليوجد83613163

اليوجد سيارة احمرالتيمااليوجد83712720

اليوجد سيارهابيض يارس اليوجد83812719

اليوجد سيارهذهبي كامري اليوجد83912671

اليوجد سيارهذهبي نيسان بترولاليوجد84012667

اليوجد سيارهازرق التيمااليوجد 8411452

اليوجد سياره ابيض سوزوكياليوجد84212756

اليوجد سيارهذهبي الندكروزر استيشن اليوجد84312601

اليوجد سيارهذهبي الندكروزر استيشن اليوجد84412597

اليوجد سيارهرصاصييارس 8451259448504-9

اليوجد تريلة اسودشاصي بيك اباليوجد84612511

اليوجد سيارهذهبي لونكوناليوجد84713153

اليوجد سيارهعنابيراف فوراليوجد84812572

اليوجد سيارهاسودبي ام دبليواليوجد8492313

اليوجد سيارهابيض كيااليوجد85012487

اليوجد سيارهذهبي لكسزاليوجد85112519

اليوجد سيارهابيض كيااليوجد85212478

اليوجد سيارهرصاصيمرسيدساليوجد85312467

اليوجد سيارهابيض رنج روفراليوجد85413479

اليوجد سيارهابيض بيجواليوجد85512384

اليوجد سيلرهازرق هيونداياليوجد85612392

اليوجد سياره رصاصيالتيما اليوجد 85712284

اليوجد سيارهاسودمرسيدساليوجد85812307

اليوجد سيارهذهبي مرسيدساليوجد85912403

اليوجد سيارهابيض كوروالاليوجد86012317

اليوجد سيارهابيض باد فندراليوجد 86112437

اليوجد سيارهابيض صنياليوجد86212343

اليوجد سيارهابيض بيكب مازدااليوجد86313171

اليوجد سيارهابيض صنياليوجد86412501

اليوجد سيارهرصاصيمكسيمااليوجد86512443

اليوجد سيارهفضي ترسل 8661245257434-12

اليوجد سيارهابيض بيجواليوجد86713338

اليوجد سيارهذهبي لكسز8681244850233-13

اليوجد سيارهاخضرمازدااليوجد86912529

اليوجد سيارهابيض بيكب صنياليوجد8701465

اليوجد ترلهابيض راس ترله اليوجد8712658

اليوجد ترلهابيض راس ترله اليوجد8722657

اليوجد ترلهابيض راس ترله اليوجد8732659

اليوجد ترلهبيجراس بيت فورداليوجد8742661

اليوجد  ترله احمرراس ترله اليوجد8752662

اليوجد ترلهاسودحديد بلدوزراليوجد8762660

اليوجد سيارهازرق كامري اليوجد8772650

اليوجد  ترلهاحمرراس ترله اليوجد8782663

اليوجد ترلهابيض راس ترله اليوجد8792664

اليوجد سيارهابيض صنياليوجد8802408

اليوجد سيارهاسودنيسان بترولاليوجد8812642

اليوجد سيارهابيض + بنينيسان بترولاليوجد8822539

اليوجد سيارهرصاصيغير معروفاليوجد8832644

اليوجد سيارهابيضافالوناليوجد8842538

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد8852653

اليوجد سيارهابيضنيسان بترولاليوجد8862600

اليوجد سيارهازرق شفراليوجد8872542

اليوجد سيارهابيضمرسيدساليوجد8882543

اليوجد سيارهابيضمرسيدساليوجد8892646

اليوجد سيارهابيضنيسان بترولاليوجد8902544

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد8912652

اليوجد ترلهازرق حاوية مخلفات اليوجد8922636

اليوجد سيارهابيضصنياليوجد8932270

اليوجد سيارهابيضهوندااليوجد8942398

اليوجد سيارهرصاصيكابرساليوجد8952299

اليوجد سيارهرصاصيمورانواليوجد8962304

اليوجد سيارهاسودنيسان بترولاليوجد8972615

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد8982654

اليوجد سيارهرصاصيغير معروفاليوجد8992643

اليوجد سيارهابيضصنياليوجد9002346

اليوجد سيارهذهبي كروالاليوجد9012508

اليوجد سيارهاحمرصندوقاليوجد9022511

اليوجد سيارهفضي مرسيدساليوجد9032514

اليوجد سيارهاسودمرسيدساليوجد9042670

اليوجد سيارهاسودصنياليوجد9051456

اليوجد سيارهابيضصني اليوجد9062668

اليوجد ترلهبرتقاليمعده فور كليفتاليوجد90712807

اليوجد ترلهبرتقاليمعده بوكاتاليوجد9081800

اليوجد ترلهابيض برتقاليمعده فور كليفتاليوجد90912173

اليوجد عربة احمرعربة دراجهاليوجد9102669

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد9112665

اليوجد سيارهذهبي كامري اليوجد9122651

اليوجد سيارهذهبي غير معروفاليوجد9132116

اليوجد سيارهابيضمرسيدساليوجد9142115

اليوجد سيارهابيضاستيشن تويوتااليوجد9152549

اليوجد سيارهابيضصنياليوجد9162625

اليوجد طاولهسلفرطاوله سمكاليوجد9172679

اليوجد طاولهسلفرطاوله سمكاليوجد9182678

اليوجد طاولهسلفرطاوله سمكاليوجد9192676

اليوجد ترلهاسودجيك هيدروليكاليوجد9202666

اليوجد سيارهازرق كيااليوجد9212198

اليوجد سيارهابيضافالنو 922220180155-8

اليوجد ترلهابيضراس ترله اليوجد9232667

اليوجد سيارهاسودشاصياليوجد9242649

اليوجد سيارهاسودراف فوراليوجد9252630

اليوجد سيارهاحمربي ام دبليواليوجد9262647

اليوجد سيارهاحمرديهاتسو اليوجد9272548

اليوجد سيارهاحمرغير معروفاليوجد9282547

اليوجد سيارهاييضتيتااليوجد9292152

اليوجد سيارهذهبي بي ام دبليواليوجد9302645

اليوجد سيارهابيضصنياليوجد9312617

اليوجد سيارهاسودبي ام دبليواليوجد9322632

اليوجد سيارهأحمرActyonاليوجد9331321

اليوجد سيارة أبيضمقطورةاليوجد 934891

اليوجد سيارة أبيضكامرياليوجد 9351147

اليوجد سيارة أبيضلكزساليوجد9361160

اليوجد سيارة أبيضدمبراليوجد937968

اليوجد سيارهفضيتراكاليوجد9381557

اليوجد سيارهأبيضباصاليوجد9399784

اليوجد سيارهأخضرمرسيدساليوجد9401146

اليوجد سيارهأحمرتويوتا بيك اباليوجد 9411101

اليوجد سياره ذهبيكامرياليوجد9421310

اليوجد سيارهأبيضدايواليوجد9431378

اليوجد سيارهأبيضصنياليوجد9441209

اليوجد سيارهفضيتندرااليوجد9451113

اليوجد تريلة أبيضنيسان بترولاليوجد946977

اليوجد سيارهأبيضجاكوراليوجد947143

اليوجد سيارهفضيفورداليوجد9481333

اليوجد سيارهأسودمرسيدساليوجد9491756

اليوجد سيارهأخضرمني كوبراليوجد950986

اليوجد سيارهأخضربيت فرتاليوجد951612

اليوجد سيارهأخضرتويوتا ترسلاليوجد952694

اليوجد سيارهأبيضGmcاليوجد95310186

اليوجد سيارهعنابيمرسيدساليوجد95410098

اليوجد سيلرهأبيض حليبيالند كروزر بيك اباليوجدال يوجد955

اليوجد سياره أزرقنيسان صالوناليوجد 9569287

اليوجد سيارهأبيضشفرS- 81463 دبي9571656

اليوجد سيارهأسودبيجوD R-4759 عمان9581663

اليوجد سيارهفضيC-43243Gmc دبي9591578

اليوجد سيارهرماديدوجM-30297 دبي9601246

اليوجد سيارهأسودفولكس واجن-40736 الشارقة96110217

اليوجد سيارهفضيلكزسB-45601 عجمان9621745

اليوجد سيارهأبيضتويوتاH-20051 عمان963993

اليوجد سيارهأبيضرنج روفرM-70094 دبي9649264

اليوجد سيارهأبيضهوندا-75912 الشارقة9651433

اليوجد سيارهأبيضكوروال-64061 الفجيرة9661537

اليوجد سيارهفضيراف فوراليوجد9671301

اليوجد سيارهرماديجيب صينياليوجد9689449

اليوجد سيارهأبيضصنياليوجد9691747

اليوجد سيارهأبيضكيااليوجد970898

اليوجد سيارهأسودGmcاليوجد9711642

اليوجد سيارهأخضرمتبيشياليوجد9721651

اليوجد سيارهأبيضبيجواليوجد9739687

اليوجد سيارهرصاصيصنياليوجد9741131

اليوجد سيارهأبيضشفراليوجد9751667

اليوجد سيارهذهبيلكزساليوجد9761734

اليوجد سيارهذهبيكامرياليوجد9771317

اليوجد سيارهأبيضصنياليوجد9781216

اليوجد سيارهأزرقشفراليوجد9799166

اليوجد سيارهأحمرسيارة صينيةاليوجد9809453

اليوجد سيارهأسودBMاليوجد9811198

اليوجد سيارهذهبيهوندااليوجد9821360

اليوجد سيارهأبيضباث فندراليوجد9831337

اليوجد سيارهأزرقكامرياليوجد9841227

اليوجد سيارهأسودكروالاليوجد9851195

اليوجد سيارهأبيضباص تويوتااليوجد9869697

اليوجد سيارهأبيضرنج روفراليوجد98711909

ال توجد سيارهفضيGMCال توجد 98812869

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد 98913321

ال توجد سيارهبرتقالي19168BMWأخضر قديم 99012874

ال توجد سيارهأبيضكوروالال توجد 99112876

ال توجد سيارهفضيمرسيدسال توجد 99213154

ال توجد سيارهأسودكامريال توجد 993398

ال توجد سيارهأبيضمكسيماال توجد 99412936

ال توجد سيارهفضيكرايسلرال توجد 99512942

ال توجد سيارهأسودفورد موشنقال توجد 99689

ال توجد سيارهأزرقهونداءال توجد 9972317

ال توجد سيارهأبيضهونداءال توجد 99812864

ال توجد سيارهأسودلندكروزرال توجد 999216

ال توجد سيارهأزرقفكس ويجنال توجد 100013299

ال توجد سيارهأسودكابرسال توجد 100112825

ال توجد سيارهأبيضلكزسال توجد 100212873

ال توجد سيارهأخضركوماروال توجد 100312920

ال توجد سيارهأبيضشاحنة غير معروفال توجد 10042690

ال توجد هيكلأبيضشاحنة فولفوال توجد 10052685

ال توجد هيكلأبيضنيسان بترولال توجد 1006122

ال توجد هيكلأسودمرسيدسال توجد 100766

ال توجد هيكلأسودفورد-G-64676دبي10081319

ال توجد هيكلأخضربيجو صالونال توجد 1009262

ال توجد سيارهأبيضباص مازداال توجد 10105318

ال توجد سيارهأسودمرسيدس-R-28932دبي1011247

ال توجد سيارهأبيضكامريال توجد 1012105

ال توجد سيارهأخضرالتيما-H-39038دبي101393

ال توجد سيارهذهبينيسان بترولال توجد 101412256

ال توجد سيارهأخضرمرسيدسال توجد 101577

ال توجد سيارهأسودفورد موشنقال توجد 101612842

ال توجد سيارهفضيكورونا صالونال توجد 101712259

ال توجد سيارهفضيايكو تويوتاال توجد 101812827

ال توجد سيارهأزرقكامريال توجد 101912980

ال توجد سيارهأزرقمازدا صالون-H-61335 دبي102042

ال توجد سيارهفضيكوروالال توجد 102112830

ال توجد سيارهأبيضرنج روفرال توجد 102212747

ال توجد سيارهأبيضكوروالال توجد 102313391

ال توجد سيارهأبيضرنج روفرال توجد 102413119

ال توجد سيارهذهبيفكس ويجنال توجد 102512740

ال توجد سيارهعنابيبيجوال توجد 102612815

ال توجد سيارهأسودفولفوال توجد 102713252

ال توجد سيارهرماديكامريال توجد 102812860

ال توجد سيارهأسودكياال توجد 102912831

-51849رقم 103012822
ال توجد سيارهأسودهونداابوظبي قديم

ال توجد سيارهأسودفكس ويجنال توجد 103113481

ال توجد سيارهرماديجاكي نيسان-K-37993دبي 103283

ال توجد سيارهرماديتويوتاال توجد 103312636

ال توجد سيارهأزرقمتوبيشيال توجد 1034407

ال توجد سيارهذهبيكامريال توجد 103512805

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد 103612804

ال توجد سيارهرماديمكسيماال توجد 103713340

ال توجد سيارهفضيشفرال توجد 1038140

ال توجد سيارهأسودراف فور-G-97869دبي103944

ال توجد سيارهأسودراف فورال توجد 104078

ال توجد سيارهجيبجيبال توجد 104112703

ال توجد سيارهأبيضكوروالال توجد 10421270

ال توجد سيارهأبيضبيكب نيسانال توجد 104312774

ال توجد سيارهأحمرBMWال توجد 104412767

ال توجد سيارهأسودكامريال توجد 104512692

ال توجد سيارهفضيراف فورال توجد 104612754

ال توجد سيارهأبيضمرسيدسال توجد 104713188

ال توجد سيارهأبيضبيكب متوبيشيال توجد 10481038

ال توجد سيارهفضيمورانوال توجد 10492304

ال توجد سيارهأسودشاصيال توجد 10502648

ال توجد سيارهأحمرمان راس تريلهال توجد 10512305

ال توجد سيارهأخضرراس تريلهال توجد 10523660

ال توجد سيارهأبيضقالوصتينال توجد 10533540

ال توجد سيارهأخضرخزان ماءال توجد 10543154

ال توجد سيارهأبيضخزان ماءال توجد 10553156

ال توجد سيارهرصاصيقالوصة صندوقال توجد 10563158

ال توجد سيارهبرتقاليخزان ديزلال توجد 10573153

ال توجد سيارهأبيضبيكب نيسانال توجد 10583477

ال توجد سيارهأسودهيكل ال توجد 10593530

ال توجد سيارهرماديهيكل ال توجد 10603527

ال توجد سيارهرماديهيكل ال توجد 106166

ال توجد سيارهأحمرصالون امريكيال توجد 10621685

ال توجد سيارهأسودلينكونال توجد 10632168

ال توجد سيارهأسودشاصيال توجد 10643395

ال توجد سيارهرماديمتوبيشيال توجد 10652316

ال توجد سيارهرماديتويوتا غير معروفال توجد 10661316

ال توجد سيارهأبيضمرسيدسال توجد 10672749

ال توجد سيارهأبيضنيسان بترولال توجد 10681753

ال توجد سيارهأبيضبامي متوبيشيال توجد 106912619

ال توجد سيارهأصفرحفارة صغيرةال توجد 10701801

ال توجد سيارهأبيضكوروالال توجد 107112702

ال توجد سيارهأبيضمرسيدسال توجد 10722704

ال توجد سيارهأحمربيجوال توجد 107312683

ال توجد سيارهأبيضمرسيدسال توجد 107412700

ال توجد سيارهأبيضBMWال توجد 107512675

ال توجد سيارهعنابيبريميراال توجد 107612659

ال توجد سيارهأسودمرسيدسال توجد 107712705

ال توجد سيارهأصفردمبرال توجد 107875

ال توجد سيارهأبيضايوزو بيكب-18948الشارقة10793264

أبيض + فرن حجريال توجد 10803227
ال توجد سيارهاحمر

ال توجد سيارهأصفرشيولال توجد 10811799

47393 ابوظبي 108267
ال توجد سيارهأسودشفرليةقديم

11395 ابوظبي 108312282
ال توجد سيارهبنيمرسيدسقديم

87775 ابوظبي 108412200
ال توجد سيارهأسودمرسيدسقديم

39321 أبوطبي 108512219
ال توجد سيارهأبيضيوكونقديم احمر

70338 أبوطبي 108612613
ال توجد سيارهأبيضلكزسقديم احمر

ال توجد سيارهرصاصيمرسيدس-B34021دبي10877

94019 ابوظبي 108812479
ال توجد سيارهأبيضكروالقديم

-59568راس 53 البلدية1089
ال توجد سيارهأبيضكروالالخيمة

ال توجد سيارهأسودبي ام1-93828الشارقة109012428

ال توجد سيارهأبيضتويوتا باص-M53660دبي10911464

ال توجد سيارهأسوددوج-J-71248دبي109212526

ال توجد سيارهأسودBMWال توجد 109380

ال توجد سيارهأسودلكزسال توجد 109449

ال توجد سيارهرماديمازدا-M36067دبي10953294

ال توجد سيارهرماديكوروالال توجد 109613335

ال توجد سيارهأسودلومينا شفرال توجد 109712694

ال توجد سيارهأزرقكدلكال توجد 109812687

ال توجد سيارهأبيضسوزاكيال توجد 109927

ال توجد سيارهأبيضكوروالال توجد 110032

ال توجد سيارهأزرقالتيماال توجد 11011452

ال توجد سيارهأسودتندراال توجد 110212595

9015 رمادي 110370
ال توجد سيارهأسود+ابيضبيكب تويوتاابوظبي قديم

ال توجد سيارهأبيضBMWال توجد 110424

ال توجد سيارهفضيكامريال توجد 11051454

ال توجد سيارهأبيضسنيال توجد 110697

ال توجد سيارهفضيمرسيدسال توجد 110712587

ال توجد سيارهعنابيمتوبيشيال توجد 1108167

ال توجد سيارهأزرقمر راس تريلهال توجد 11093074

ال توجد سيارهأبيضبيكب نيسانال توجد 111013223

ال توجد سيارهأصفرايفكوال توجد 111112808

ال توجد سيارهفضيBMWال توجد 1112361

اليوجدسيارةابيضماذدا1113466014032

اليوجدسيارةابيضكالسيكاليوجد1114566

اليوجدسيارةبرتقاليكروزر-1115184430718

11161178719485J90657اليوجدسيارةعشبي

اليوجدسيارةابيضمرسيدس11171010990657

اليوجدسيارةابيضمرسيدس11181010990657

اليوجدسيارةعشبيمرسيدس83448تصدير11198987

اليوجدسيارةرصاصيكيا-1120901810494

11212014S66807BAIC اليوجدسيارةابيضصينيه الصنع

اليوجدسيارةاسودتيدا112292353975

اليوجدسيارةاسودتيدا112392353975

رقم المركبة رقم الحجزم
لون نوع المركبةوالفئة

المركبة 
وصف 
رقم المركبة رقم الحجزمالرقم الشاصياألصل 

لون نوع المركبةوالفئة
المركبة 

وصف 
رقم المركبة رقم الحجزمالرقم الشاصياألصل 

لون نوع المركبةوالفئة
المركبة 

وصف 
رقم المركبة رقم الحجزمالرقم الشاصياألصل 

لون نوع المركبةوالفئة
المركبة 
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تعلن دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين ألصحاب السيارات المدونة ضرورة مراجعة ساحة حجز 
السيارات بالمنطقة الصناعية مع اإلثباتات الرسمية في مدة أقصاها )7( أيام، من تاريخ نشر اإلعالن.

وفي حال عدم المراجعة في الفترة المذكورة سيتم شطب السيارات )سكراب( لصالح الدائرة لبيعها في المزاد دون تحمل أدنى مسؤولية.

112492846239Uاليوجدسيارةرصاصيكابريس

اليوجدسيارةازرقفوردال توجد 11251168

اليوجدسيارةابيضكالسيكاليوجد1126566

اليوجدسيارةاسودتيدا112792300053975

اليوجدسيارةاسودتيدا112892310/10/2047

112992846239Uاليوجدسيارةرصاصيكابريس

1130106045422-Iاليوجدسيارةابيضرنج روفر

11311168c10428اليوجدسيارةازرقفورد

1132152718048Rاليوجدسيارةاسودفورد

اليوجدسيارةبرتقاليكروزر-1133184430718

11342014S66807BAIC اليوجدسيارةابيضصينيه الصنع

11352413S75203اليوجدسيارةرصاصيفورد

11362425D32503اليوجدسيارةاسودهيونداي

11372860N530696اليوجدسيارةرصاصيمورانو

11382866C91857اليوجدسيارةاخضرميتسوبيشي

11392912Q82731اليوجدسيارةرصاصياسمارات

11402913S32941اليوجدسيارةابيضكيا

11412929C11793اليوجدسيارةابيضجيمس بك اب

11422963T58682اليوجدسيارةاسودكيا التترا

11432969Y6916اليوجدسيارةرصاصييارس

اليوجدسيارةاخضرFUSO خالط معده-114429959547

11453018W29683اليوجدسيارةازرقفلكس واجن

11463022G84176اليوجدسيارةرصاصيلنكولون

اليوجدسيارةابيضكامري114730332-82652

11483044R84998اليوجدسيارةذهبيفورد

11493051G69244اليوجدسيارةابيضمتسبيشي النسر

11503075H92728اليوجدسيارةابيضنيسان باص

11513085C29373اليوجدسيارةابيضهوندا

اليوجدسيارةاسودفلكس واجن115231488524-9

اليوجدسيارةرصاصيتيدانيسان1153316728/11/1980

اليوجدسيارةاسوددوج1154317331762-7

اليوجدسيارةعشبيمرسيدس83448تصدير11558987

اليوجدسيارةرصاصيكيا-1156901810494

اليوجدسيارةابيضمرسيدس11571010916/03/2148

اليوجدسيارةابيضمرسيدس11581010916/03/2148

اليوجدسيارةابيضمازدا11591122025/01/2012

11601178719485Jاليوجدسيارةعشبيموتسبيشي

اليوجدسيارةابيضكالسيكاليوجد1161566

ال توجد سيارهأزرقباجيروال توجد 1162610

ال توجد سيارهأبيضتويوتا بك ابال توجد 1163555

ال توجد سيارهأسودمرسيدسال توجد 11641554

ال توجد سيارهأبيضكروالال توجد 11651718

ال توجد سيارهأبيضديترال توجد1166600

ال توجد سيارهأبيضبك اب صينيال توجد 11672961

ال توجد سيارهرصاصيالند روفرال توجد11682996

ال توجد سيارهأسودكروالال توجد 11692981

ال توجد سيارهأسودمرسيدسال توجد 117011944

ال توجد سيارهأبيضنيسان صنيال توجد117111159

ال توجد سيارهعنابيمستوبشيال توجد 117210848

ال توجد سيارهأبيضأسوزوال توجد 117311362

ال توجد سيارهأبيضمرسيدس باصال توجد 11742332

ال توجد سيارهأسودكامريال توجد 117510907

ال توجد سيارهرصاصيمتوبيشيال توجد 117611195

ال توجد سيارهأبيضمتوبيشي باصال توجد 11773039

ال توجد سيارهأبيض فورد باصال توجد 11783203

ال توجد سيارهأبيضبك ابال توجد 11792293

ال توجد سيارهأبيضبورشال توجد 11802427

ال توجد سيارهأسودجيبال توجد 11812992

ال توجد سيارهعنابيكامريال توجد 11821513

ال توجد سيارهأبيضبيجوال توجد 1183859

ال توجد سيارهرصاصيمستوبشيال توجد 1184629

ال توجد سيارهأزرقشفرليةال توجد 118510601

ال توجد سيارهعنابيجكورال توجد 1186618

ال توجد سيارهأسودلكزسال توجد 1187632

ال توجد سيارهأسودتويوتاال توجد 1188726

ال توجد سيارهأبيضبيجوال توجد 1189917

ال توجد سيارهأبيضفلكس ويجنال توجد 1190711

ال توجد سيارهأبيضنيسان بترولال توجد 11912161

ال توجد سيارهأبيضنيسانال توجد 11922166

ال توجد سيارهأبيضكروالال توجد 11932103

ال توجد سيارةعنابيمستوبشيال توجد 11942100

ال توجد سيارهأبيضمرسيدسال توجد 11952351

ال توجدسيارهبرتقاليكدلكال توجد 11962437

ال توجدسيارهمكسجونا وبلوك ابال توجد 11979045

ال توجدسيارهال يوجدنيسانال توجد 1198758

ال توجدسيارهال يوجدتويوتا كروزرال توجد 1199554

ال توجدسيارهال يوجدتويوتا ال توجد 12001265

ال توجدسيارهمكسجونا وبلوك ابال توجد 12012178

ال توجدسيارهال يوجدنيسان بلوك ابال توجد 12021708

ال توجدسيارهال يوجدنيسان صنيال توجد 1203506

ال توجدسيارهال يوجدسمارتال توجد 1204691

ال توجدسيارهال يوجدنيسان بلوك ابال توجد 12052256

ال توجدسيارهال يوجدكروالال توجد 12062269

ال توجدسيارهال يوجدديتر ال توجد 12073072

ال توجدسيارهال يوجدكرفان متحركال توجد 12083200

ال توجدسيارهرصاصيجمسال توجد 12092335

ال توجدسيارهرصاصينيسانال توجد 12102136

ال توجدسيارهأبيضنيسان صنيال توجد 121111271

ال توجدسيارهأبيضBMWال توجد 121211986

ال توجدسيارهال يوجدBMWال توجد 12138620

ال توجدسيارهال يوجدكياال توجد 12142067

ال توجدسيارهال يوجدشفر ليةال توجد 12152927

ال توجدسيارهرصاصيكياال توجد 1216669

ال توجدسيارهال يوجدهيونداي باصال توجد 1217464

ال توجدسيارهال يوجدرينوكال توجد 1218474

ال توجدسيارهال يوجداسكودال توجد 12191564

ال توجدسيارهال يوجدجميس استيشنال توجد 12201114

ال توجدسيارهال يوجدبلواب صينيال توجد 12212177

ال توجدسيارهال يوجدباصال توجد 1222752

ال توجدسيارهال يوجدكابرسال توجد 1223929

ال توجدسيارهال يوجدفورد بلوابال توجد 122410133

ال توجدسيارهال يوجدنيسان بلوك ابال توجد 12252304

ال توجدسيارهال يوجدهيونداي باصال توجد 12261521

ال توجدسيارهال يوجدسوزاكيال توجد 12272252

ال توجدسيارهال يوجدلكزسال توجد 12282646

ال توجدسيارهأبيضنيسان ال توجد 12293136

ال توجدسيارهال يوجدنيسان صنيال توجد 12301193

ال توجدسيارهال يوجدراف فودال توجد 12312908

ال توجدسيارهال يوجدلكزسال توجد 12323032

ال توجدسيارهمكسرجونا وبلوابال توجد 12332058

ال توجدسيارهال يوجدمكسيماال توجد 12342078

ال توجدسيارهال يوجدجميسال توجد 12352132

ال توجدسيارهال يوجدمرسيدسال توجد 123610590

ال توجدسيارهال يوجدكروالال توجد 123710564

ال توجدسيارهال يوجدأوديال توجد 123811558

ال توجدسيارهال يوجدهيوندايال توجد 123911529

ال توجدسيارهال يوجدفولفوال توجد 124011021

ال توجدسيارهال يوجدنيسان صنيال توجد 12412141

ال توجدسيارهال يوجدمرسيدسال توجد 1242429

ال توجدسيارهال يوجدلكزسال توجد 1243437

ال توجدسيارهال يوجدBMWال توجد 1244689

ال توجدسيارهال يوجدمرسيدسال توجد 1245849

ال توجدسيارهال يوجدكامريال توجد 12461436

ال توجددراجةال يوجدBMWال توجد 12471539

ال توجدسيارهال يوجدبلو اب صنيال توجد 12482961

ال توجدسيارهال يوجدكروالال توجد 12492981

ال توجدسيارهال يوجدهيوندايال توجد 1250311

ال توجدسيارهال يوجدمكسيماال توجد 12513003

ال توجدسيارهال يوجداستيشنال توجد 12523118

ال توجدسيارهال يوجدكروالال توجد 12533120

ال توجدسيارهال يوجدBMWال توجد 1254802

ال توجدسيارهال يوجدلكزسال توجد 125511026

ال توجدسيارهرصاصيهوندايال توجد 125610459

ال توجدسيارهال يوجدكامريال توجد 125711600

ال توجدسيارهال يوجدشفرليةال توجد 125811022

ال توجددراجةال يوجدنيسان بترولال توجد 1259575

ال توجدسيارهال يوجدراف فودال توجد 126010112

ال توجدسيارهال يوجدجيبال توجد 126110980

ال توجدسيارهال يوجدغير معروفال توجد 12621550

ال توجدسيارهال يوجدهمير بدون ماكينةال توجد 1263946

ال توجدسيارهال يوجدميني كوبريال توجد 1264559

ال توجدسيارهال يوجدنيسانال توجد 1265801

ال توجدسيارهال يوجدنيسان صنيال توجد 1266487

ال توجدسيارهال يوجدراف فورال توجد 12672326

ال توجدسيارهال يوجدكياال توجد 12681509

ال توجدسيارهال يوجدمرسيدسال توجد 12699006

ال توجدسيارهال يوجدباواب صينيال توجد 127010315

ال توجدسيارهال يوجدنيسان صنيال توجد 127111109

ال توجدسيارهرصاصيكيا ال توجد 1272309

ال توجدسيارهال يوجدكياال توجد 12732158

ال توجدسيارهال يوجدكامريال توجد 12742027

ال توجدسيارهال يوجدنيسان بلوابال توجد 1275766

ال توجدسيارهال يوجدنيسان بلوابال توجد 12761610

ال توجدسيارهال يوجدنيسان صنيال توجد 12771442

ال توجدسيارهال يوجدمستوبشيال توجد 12781594

ال توجدسيارهال يوجدهيونداي باصال توجد 127910125

ال توجدسيارهال يوجدأوديال توجد 128012956

ال توجدسيارهال يوجدالتيماال توجد 12812852

ال توجدسيارهال يوجددوجال توجد 12821139

ال توجدسيارهرصاصيكيا ال توجد 1283309

ال توجدسيارهال يوجدمازداال توجد 12842869

ال توجدسيارهال يوجدسوباردال توجد 12853099

ال توجدسيارهال يوجدديها سكروال توجد 12863107

ال توجدسيارهال يوجدهونداال توجد 12873085

ال توجدسيارهال يوجدكامريال توجد 12883080

ال توجدسيارهال يوجدنيسان باصال توجد 12893075

ال توجد سيارهال يوجدباجيرو ال توجد 12903069

ال توجد سيارهال يوجدمرسيدسال توجد 12913050

ال توجد سيارهال يوجدشفرليةال توجد 12922893

ال توجد سيارهال يوجدنيسان بوديال توجد 12933023

ال توجد سيارهال يوجدمستوبشيال توجد 12942645

ال توجد سيارهال يوجدمستوبشي باجيروال توجد 12952365

ال توجد سيارهال يوجدمستوبشي باجيروال توجد 12962264

ال توجد سيارهال يوجدنيسان صينيال توجد 12972349

ال توجد سيارهال يوجدجميسال توجد 12982328

ال توجد سيارهال يوجدمستوبشي باجيروال توجد 12992459

ال توجد سيارهال يوجدغير معروفةال توجد 13002917

ال توجد سيارهال يوجدمستوبشي باجيروال توجد 13012950

ال توجد سيارهال يوجدنيسان انفنتيال توجد 13022962

ال توجد سيارهال يوجدنيسان بلوابال توجد 13032968

ال توجد سيارهال يوجدلكزسال توجد 13043140

ال توجد سيارهال يوجدهيوندايال توجد 13052974

ال توجد سيارهال يوجدلكزسال توجد 13063005

ال توجد سيارهال يوجدكروالال توجد 13073006

ال توجد سيارهال يوجدلكزسال توجد 13083010

ال توجد سيارهال يوجدتويوتا استيشنال توجد 13093144

ال توجد سيارهال يوجدمستوبشي باجيروال توجد 13108840

ال توجد سيارهال يوجدنيسان بلوابال توجد 1311549

ال توجد سيارهال يوجدشفرليةال توجد 131267

ال توجد سيارهال يوجدلكزسال توجد 1313588

اليوجدسيارةاحمرفلكس واجن الشارقه131452192031

اليوجدسيارةرماديصنيقديم/ 20939اخضر131513396

ال يوجدشاحنهاصفرشاحنة نيسان58457/اخضر قديم131612080

ال يوجدسيارة رصاصينيسان صالوناخضر ق /13171317882481

اليوجدسيارةاحمرميستوبيشي  رمادي13181188396280

13192339N93623اليوجدسيارةابيضرنج روفر

jtdbw923871053021سيارهابيضتويوتا يارسال يوجد13201686

اليوجدسيارةعنابينيساناليوجد1321773

132231i64213اليوجدسيارةرصلصيكيا

13232310E48697اليوجدسيارةاسودفلكس ويجن

13242157C77154اليوجدسيارةرصاصيكيا

اليوجدسيارةابيضكادلك-132526072944

اليوجدسيارةابيضماذدا132646801/06/1938

ال يوجدسيارة ازرق/ ابيضنيسان داينة4قديم/1327161683444
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السيارات بالمنطقة الصناعية مع اإلثباتات الرسمية في مدة أقصاها )7( أيام، من تاريخ نشر اإلعالن.

وفي حال عدم المراجعة في الفترة المذكورة سيتم شطب السيارات )سكراب( لصالح الدائرة لبيعها في المزاد دون تحمل أدنى مسؤولية.

JDꞱ0LL006Ʇ049952سيارهرصاصيديهاتسوال يوجدم11

اليوجدسيارةابيضكامري217891-11

JN1EN61S424084592سيارةازرقديهاتسواليوجد31

JM78J12M5T0117107سيارهرصاصيماذداال يوجدم42

WBACD4323TAV37155سيارةاسودBMWاليوجد52

WDB1240321B949662سيارةاسودمرسيدساليوجد63

JN14BAB4Z0310979سيارةابيضصنياليوجدم73

WVGCM77L74D072799سيارةابيضفلكس ويجناليوجد84

GGMYSROSYسيارةازرقميتسوبيشي النسراليوجد95

6T1BF9EFK4EX495676سيارةيبجكامرياليوجد106

JNLCA2IS3XTI7ƆA4Ɔ3سيارةابيضمكسيمااليوجد117

IC8FYB8B93T62232سيارهابيضكراسيرال يوجد128

UNMD21-435889سيارةابيضنيسان بك اباليوجد138

MGYY720-524455سيارةاسودنيسان بك اباليوجد149

JM7BK226251105629سيارهذهبيماذداال يوجدم1510

EE100-4D43966سيارةازرقكروالاليوجد1610

WF0T095L36VD42711سيارهازرقفوردال يوجدم1711

KNABJ5137AT960084سيارةاسودكيااليوجد1811

JN6AE52S6BX115436سيارةابيضباصاليوجد1912

JTB53AEBǀW0023794سيارةابيضكروالاليوجد2012

KMHDG41C5E4925575سيارةابيضهيونداياليوجد2113

JMƛCA2ISTXTI7112سيارةاسودمكسيمااليوجد2214

VINWD3YA6819B3634676سيارةاسودمرسيدساليوجد2315

اليوجدسيارةاحمركامري241695819-14

اليوجدسيارةاحمركروال251782247-14

WVGCM77L74D072799سيارهابيضفلكس ويجنال يوجدم2618

اليوجدسيارةرصاصيكيا271862638-7

اليوجدسيارةاخضرصني281938208-9

اليوجدسيارةعنابيكامري292012-49147

اليوجدسيارةرصاصيكيا30214-79649

اليوجدسيارةرصاصيكامري312221639-16

اليوجدسيارةابيضمكسيما32239-30564

VF3GBBKFWC8J022989سيارهابيضبيجوال يوجد3324

اليوجدسيارةرصاصيتويوتا342555782-8

ال يوجدسيارة رماديهوندا352614/61927

اليوجدسيارةاحمرشفرلية3628060583-15

JS3TB52VX54100105سيارةابيضسوزاكياليوجد3727

اليوجدسيارةاحمررنج382814-17885

اليوجدسيارةرصاصينيسان باص1-71494عموميم3928

اليوجدسيارةرصاصيصني402933957-8

KMFED27GI4K566650سيارهابيضهيوندايال يوجدم4131

اليوجدسيارةذهبيكامري423116-52370

اليوجدسيارةرصاصيالتيما433217092-10

اليوجدسيارةعنابيكامري443481933-9

اليوجدسيارةرصاصيصني453558334-6

اليوجدسيارةابيضكروال463696778-12

ال يوجدسيارة احمرفورد فورويل473710/15509

اليوجدسيارةازرقتويوتا بك اب6-92210م4837

اليوجدسيارةاسودمرسيدس49387-42577

اليوجدسيارةازرقتويوتا تندرا503911-63017

اليوجدسيارةذهبيهوندا51409-65016

ال يوجدسيارة ذهبيمازدا صالون52414/60071

اليوجدسيارةابيضتويوتا  تيرسل7-87592م5341

اليوجدسيارةرصاصيكامري544266810-14

اليوجدسيارةرصاصيكروال554396341-7

اليوجدسيارةرصاصيصني56448-85711

1FMDU34X6RUA68674سيارةاسودفورداليوجد5750

JNꞱCA2Ʇ53XTꞱ73433سيارهابيضمكسيماال يوجدم5851

WDB1400571A079404سيارةاسودمرسيدساليوجد5951

IN4AL3A94EC130577سيارهرصاصيالتيماال يوجد6052

اليوجدسيارةاسودكامري615310-77819

اليوجدسيارةبنيمازدا625472982-7929

اليوجدسيارةعنابيهوندا635592836-16

اليوجدسيارةابيضكروتا645614-53727

اليوجدسيارةرصاصيالتيما65579-57502

اليوجدسيارةازرقكامري95962-17م6657

اليوجدسيارةذهبيكامري671250711-71431

اليوجدسيارةرصاصيصني68585-26157

اليوجدسيارةاصفررينو69587-91749

JN1DB41S2XW004452سيارةابيضصنياليوجد7060

اليوجدسيارةرصاصيكامري716017-24604

ال يوجدسيارة بنيتويوتا كوروال72616/25860

MFGYEIR1998سيارةابيضمعده كريدرسكراباليوجد7362

SLP3CXTSWEQ470713سيارةاصفرJCB هعدهاليوجد7463

12936798012028Aسيارةاصفررافعه معدهاليوجد7564

اليوجدسيارةابيضبادفندر9_76687353

JHMEK3649XS408618سيارةابيضهوندااليوجد7771

اليوجدسيارةابيضكروال787335425-6

ꞱFALP52U5SA272596سيارةرصاصيفورداليوجد7979

SALLMAM546A224650سيارةابيضرنجاليوجد8084

ال يوجدسيارة ابيضاودي819211/85840

wdb2201761a328973سيارة اسودمرسيدسال يوجد8294

اليوجدسيارةاحمرفورد839510-59626

اليوجدسيارةاسودكامري849615-60352

اليوجدسيارةابيضميستوبيشي باص صغير859918837-11

ال يوجدسيارة ابيضباص تويوتا8610281246/12

knamb763x86191311سيارة اسودكيا كرنفالال يوجد87103

ال يوجدسيارة رمادياودي8810461055/17

ال يوجدسيارة اسودفورد8918032426/7

1G6K549XWU906328سيارةرماديكاديالكاليوجد90108

ال يوجدسيارة رصاصينيسان التيما9111185603/6

jn1db41s5yw002622سيارة عنابينيسان صنيال يوجد92112

JHMES86342S401153سيارةرصاصيهوندااليوجد93115

اليوجدسيارةرصاصيمازته9411651374-6

اليوجدسيارةاحمرشفر ليت9511818793-12

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا هايلوكس9611911/37806

ال يوجدسيارة ابيضنيسان باثفندر971268/64897

ال يوجدسيارة رصاصيباص هايونداي981285/71844

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال991305/74654

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا باص1001319/38920

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال1011345867369

ال يوجدسيارة اسودتويوتا كامري10213562023/13

ال يوجدسيارة اصفرفولكس واجن10313616/38622

ال يوجدسيارة عنابينيسان بترول10413736689/9

اليوجدسيارةابيضرنج1051389-90053

ال يوجدسيارة ذهبيلكزس10613977520/6

ال يوجدسيارة ابيض لؤلؤيلنكلون10714110625/12

ال يوجدسيارة اسوددوج تشالنجر10814213/50923

ال يوجدسيارة عنابيبي ام دبليو10914460577/9

ال يوجدسيارة رصاصيميتسوبيشي باجيرو11014711/84277

1fafp40684f164526سيارة اسودفورد موستنغال يوجد111149

ال يوجدسيارة ذهبيتويوتا سينا11215188351/11

PLN85V5171347سيارةابيضتويوتا بك اباليوجد113155

ال يوجدسيارة اسودميتسوبيشي باجيرو11415658146/16

اليوجدسيارةابيضبيكب نيسان11515717-97262

ال يوجدسيارة ابيضميتسوبيشي باص11615853236/9

اليوجدسيارةاسودمرسيدس11716916-73028

W0L0ZCF6851016664سيارةرصاصياوبلاليوجد118170

knafe242155117242سيارة عنابيكياال يوجد119173

1be16k49v393724سيارة رصاصيتويوتا كامريال يوجد120174

ال يوجدسيارة ابيضبيكب نيسان12117911/84092

jt2bg22k0x0281539سيارة ابيضتويونا كامري ال يوجد122181

kl1tj53797b030684سيارة احمرشفروليه صالونال يوجد123182

ال يوجدسيارة رصاصيلكزس1241849/80823

ال يوجدسيارة رماديبي ام دبليو12518698078/16

ال يوجدسيارة رصاصيهوندا1261886/34696

1gyek63n64r224749سيارة رصاصيكاديالكال يوجد127191

ال يوجدسيارة رصاصيديهاتسو صالون12819326582/9

ال يوجدسيارة احمرتويوتا كوروال12919450612/4

ال يوجدسيارة ابيضماذدا صالون1301989/36297

ال يوجدسيارة ابيضشفروليه صالون13120016/78669

IGKDT13S5224664سيارهرصاصيجيمسال يوجد132202

ال يوجدسيارة ابيضشفروليه صالون13320883190/16

اليوجدسيارةاخضرمستوبيشي13420999238-13

ال يوجدسيارة ابيضنيسان بيكب1352112/99105

اليوجدسيارةابيضكيا13621374943-12

jthbf30g430135510سيارة ذهبيلكزسال يوجد137214

اليوجدسيارةرصاصيبريفيا1382186-94713

اليوجدسيارةابيضالتيما13922213-90965

1N4AL21D49C164409سيارةاسودالتيمااليوجد140224

JD1GL100961049776سيارةذهبيصالوناليوجد141227

اليوجدسيارةابيضصني14222910-33795

اليوجدسيارةذهبيكامري1432315-94737

JN1BUAB14Z0312241سيارةرماديصنياليوجد144234

اليوجدسيارةابيضانفنتي1452376-10344

KL1VJ52K39B153561سيارةابيضشفروليةاليوجد146238

اليوجدسيارةاحمرموستبيشي1472407-96285

ال يوجدسيارة رصاصينيسان التيما14824458917/10

ال يوجدسيارة رماديهوندا14924557685/5

ال يوجدسيارة رصاصيهوندايال يوجد150246

ال يوجدسيارة ابيضهونداال يوجد151249

اليوجدسيارةابيضلكزس15225314-62598

KMHDM41B75U098730سيارةاسودهيونداياليوجد153255

MDBV7AD0DG030987سيارهابيضصنيال يوجد154257

اليوجدسيارةابيضنيسان بك اب 15525997490-6

اليوجدسيارةرصاصيمكسيما15626515-12042

اليوجدسيارةابيضكامري15726776055-12

اليوجدسيارةابيضكامري15827072119-7

GGꞱLL54F061512635سيارهعنابيكابريسال يوجد159288

اليوجدسيارةابيضمرسيدس16028911-74416

اليوجدسيارةابيضميتسوبيشي بك اب16129153592-9

GHMEK3640WS0سيارةاخضرهوندااليوجد162295

اليوجدسيارةاسودهوندا16329697312-17

اليوجدسيارةابيضتويوتا باص16430311-15887

SALLMAMA45A183562سيارةاسودرنج روفراليوجد165311

KMHCM41A39U317725سيارةازرقهيونداياليوجد166315

WDB1240281C008564سيارةاسودمرسيدساليوجد167316

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس16831883391-4

P1G0319SGF2O352Gسيارةاسودديتسوناليوجد169319

1GNEK13T31J190357سيارةاحمرتاهواليوجد170320

MPEL33P7H542291سيارهابيضشفرليهال يوجد171323

JT8BH28F2X0142302سيارةرصاصيلكزساليوجد172325

اليوجدسيارةاسودشفرلية17332715-69058

4JDBCE25R73B3330سيارهابيضدوج كرفانال يوجد174328

اليوجدسيارةاسودنيسان1753345-51687

4S2CE58X824605557سيارةرصاصياسزوزو استيشناليوجد176335

اليوجدسيارةذهبيهوندا1773386-89741

JHMEK35400S108212سيارةابيضهوندااليوجد178340

JT8UF11E8N0106038سيارةابيضلكزساليوجد179341

اليوجدسيارةعنابيجيب18034311-53124

اليوجدسيارةابيضشفرلية فلص18134411-39091

KNAGC2291Y-5534505سيارةاسودكيااليوجد182349

اليوجدسيارةاخضرصني18335485639-9

اليوجدسيارةابيضكامري18435550429-11

اليوجدسيارةابيضارمادا 18535611-94072

اليوجدسيارةابيضتويوتا ايكو18635769547-7

ال يوجدسيارة ابيضباص تويوتا18736097769/7

2B3KA33G78H169053سيارةاحمردوجاليوجد188362

اليوجدسيارةرصاصيجيب1893664-27552

اليوجدسيارةابيضنيسان بيكب19036838763-16

WDB2100651B 263456سيارةابيضمرسيدساليوجد191370

اليوجدسيارةاسودالندكروزر19237214-55609

JN6AE445LXꞱ0372سيارهابيضنيسان باص صغيرال يوجد193377

اليوجدسيارةابيضلكسز19439015-83281

1953935-99331Bmwاليوجدسيارةابيض

اليوجدسيارةابيضكوروال19639633795-10

اليوجدسيارةابيضبيكب19739910295-11

اليوجدسيارةذهبيالتيما19840049537-8

ال يوجدسيارة ابيضهوندا اكورد19940211/45719

JT2BA13E5X3077872سيارةاحمرصنياليوجد200405

JN00023S98X238699سيارةابيضنيسان بك اباليوجد201406

اليوجدسيارةرماديبيجو2024118-61857

KNBJC523545193798سيارةاسودكيااليوجد203415

اليوجدسيارةابيضنيسان بيكب20441799834-1

اليوجدسيارةابيضكامري20542023611-17

اليوجدسيارةابيضبيكب صيني2064217-38278

JN8FY15Y8X569281سيارةازرقنيسان بترولاليوجد207424

16C6G29U261211960سيارةابيضسفانا جمس فاناليوجد208425

اليوجدسيارةابيضنيسان بك اب20943015-84433

اليوجدسيارةابيضلكزس 21043259635-15

ال يوجدسيارهرصاصيميتسوبيشي2114357/77518

اليوجدسيارةابيضتويوتا باص21244117859-15

اليوجدسيارةابيضميتسوبيشي باص21344412-20399

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس2144499-19901

اليوجدسيارةابيضباص تويوتا2154519-81769

اليوجدسيارةابيضصني2164546-56091

WDB2108621B239388سيارةاسودمرسيدساليوجد217455

اليوجدسيارةرصاصيصني21845628174-8

اليوجدسيارةابيضكامري21945732864-10

اليوجدسيارةذهبينيسان باثفندر22046010-97507

اليوجدسيارةابيضهايونداي سوناتا22146167805-12

HNCBS32739V756830سيارةابيضفورد بك اب دبل كبينهاليوجد222462

اليوجدسيارةعنابيمرسيدس22346416-40578

6G1HK53F72L872182سيارةرصاصيكابريساليوجد224466

1J8H38N36Y156494سيارةاسودجيباليوجد225467

اليوجدسيارةرصاصينيسان اكستر22646976605-6

fk415k - a31050سيارهازرقدوج22747111/76219

اليوجدسيارةابيضبيجو22847315-23143

اليوجدسيارةابيضمرسيدس22947413709-5

اليوجدسيارةرصاصيفورد23047537980-6

KMHMG81C4317977سيارةابيضهايونداياليوجد231476

JT88H28F8W0110923سيارةابيضلكزس صالوناليوجد232478

JM1CC13C37T003213سيارة.نيسان تيدااليوجد233479

اليوجدسيارةابيضمرسيدس23448062683-9

اليوجدسيارةابيضصني23549312-11743

اليوجدسيارةابيضشفرليه بك اب23649823430-13

اليوجدسيارةرصاصيكامري23750179954-10

اليوجدسيارةفضيماذدا23850280354-16

اليوجدسيارةازرقهوندا2395037-88407

اليوجدسيارةابيضكوروال24050434155-10

CT1BF9FK0DX475908سيارةابيضكامرياليوجد241508

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس24251241631-8

WDB400761A402343سيارةابيضمرسيدساليوجد243513

1GNDT13S582171569سيارةاسودشفرليهاليوجد244514

اليوجدسيارةاسودهيونداي سوناتا24552410-92820

اليوجدسيارةاسودشفرليه سكراب24652861157-5

اليوجدسيارةابيضكامري24752971458-14

اليوجدسيارةابيضرينو24853059830-5

اليوجدسيارةرصاصيلومينا24953188476-6

اليوجدسيارةذهبيمرسيدس25054235118-11

6T1BE42K77X430125سيارةابيضكامرىاليوجد251547

6G1MK5CXBL519013سيارةابيضكابريس فورداليوجد252548

-UGD21-400172U0Lسيارةاحمرنيسان بك اباليوجد253549
GD21SFPC20

اليوجدسيارةاخضركرايسلر25455240995-5

اليوجدسيارةاسودجمس25558080447-6

WDB2102651A56324سيارةرصاصيمرسيدساليوجد256582

اليوجدسيارةاحمرفلكس واجن25758610-57418

اليوجدسيارةاخضرفلكس واجن2585989-79702

اليوجدسيارةابيضدنبراليوجد259600

NLJWWA7147007739سيارةرصاصيهيونداي اليوجد260619

اليوجدسيارةرصاصيصني26162026108-6

VINWDDFH33X491399393سيارةابيضمرسيدساليوجد262635

ال يوجدسيارة برتقاليتويوتا كامري2636419/14121

اليوجدسيارةابيضمازدا2646475-46617

ال يوجدسيارة ذهبينيسان بترول26565360442/7

اليوجدسيارةعنابيجيب2666549-12024

اليوجدسيارةازرقتويوتا26765694667-7

ال يوجدسيارة ابيضكرايسلر26866111/79304

اليوجدسيارةابيضباثفندر26966842799-9

اليوجدسيارةابيضتويوتا داينا2706709-42049

اليوجدسيارةابيضمرسيدس2716735-24647

ال يوجدسيارهابيضباص تويوتا2726742/81833

اليوجدسيارةاسودبي ام27367746376-16

اليوجدسيارةابيضانفنتي27468135680-13

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس27568239188-4

اليوجدسيارةرصاصينيسان صني27668740679-8

اليوجدسيارةابيضنيسان بيكب27769415-36132

jmyjnp13v2a770475سيارهابيضميتسوبيشي باصال يوجد278696

اليوجدسيارةابيضنيسان صني27969729285-9

اليوجدسيارةابيضالتيما28070062127-17

ال يوجدسيارهابيضهونداي باص28170610/10368

28270711/63848i10 ال يوجدسيارهبنفسجيهونداي

ال يوجدسيارهابيضتويوتا باص28370845631/15

ال يوجدسيارهابيضلكزس28471210/14821

JJ171SC1000015587سيارةازرقراف فوراليوجد285713

WDB2201781A145332سيارةرصاصيمرسيدساليوجد286714

اليوجدسيارةاسودمرسيدس28771815-14332

اليوجدسيارةغير معروفكيا28872582794-9

اليوجدسيارةابيضكروال2897297-78274

jt4za119090y0035821سيارهابيضباما تويوتا ال يوجد290732

ال يوجدسيارهاسودلكزس29173414/51943

اليوجدسيارةعنابيكامري29274411-70534

29374727872Eاليوجدسيارةاسودرنج روفر

SALLSAA547A985565سيارةرصاصيرنج روفراليوجد294754

اليوجدسيارةابيضشفرلية2957686-11425

wd1yy22g1w5101800سيارةاحمركورفيتاليوجد296770

VF3ZAAMFA17648239سيارةابيضبيجواليوجد297774

WPY30-304071سيارةابيضنيسان سيدرك استيشناليوجد298783

WDBUF76176A945120سيارةاسودمرسيدساليوجد299810

JNEN61C75W500263سيارةابيضنيسان صنياليوجد300814

3018205-49014Bmwاليوجدسيارةاحمر

اليوجدسيارةذهبيمستوبيشي30283050313-6

303835fk415k- a31050ال يوجدشاحنهابيضشاحنة ميتسوبيشي

اليوجدسيارةرماديجاكور30483610-65347

sallmam548a277162سيارة ابيضرنجال يوجد305837

kmhem41b84a030425سيارة اسودهوندايال يوجد306840

30784415/64854h3 ال يوجدسيارهاصفرهمر

ال يوجدسيارة ابيضصني30884789103/9

اليوجدسيارةرصاصيتويوتا3098489-17691

D0NK140NP02216سيارةابيضمستوبيشي بيكباليوجد310854

اليوجدسيارةاخضرهيونداي31185671405-6

6T1BE42K07X397436سيارةابيضكامرياليوجد312857

اليوجدسيارةاسوداودي3138604-25548

اليوجدسيارةعنابيمازدا31486112-17015

sallmam346a218094سيارة ابيضرنجال يوجد315862

ال يوجدسيارة ابيضنيسان التيما3168656/61688

1gtgg9r3v1048262سيارهابيضجمسال يوجد317867

اليوجدسيارةابيضهيونداي31887210-56355

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني3198747/16937

wf0sd95l03vc65769سيارة رماديفوردال يوجد320875

اليوجدسيارةابيضبيكب مستوبيشي3218772153046

اليوجدسيارةابيضماكسيما32287896230-12

اليوجدسيارةابيضكروال3238795-16314

ال يوجدسيارة رماديميتسوبيشي32488054105/17

ال يوجدسيارة ال يوجدنيسان التيما32588316872/15

ال يوجدسيارة اسودتويوتا كوروال3268907/87150
ال يوجدسيارة ابيض تويوتا كوروال32789278216/4
jmylrna4w5z703165سيارة اسودميتسوبيشيال يوجد328893

اليوجدسيارةابيضلكسز32989737510-6

ال يوجدسيارة اخضرتويوتا كامري33090479104/15

ال يوجدسيارة اسودبي ام دبليو33190581033/11

اليوجدسيارةازرقمرسيدس33290887090-7

ال يوجدسيارة ابيضكرايسلر3339098/98971

ال يوجدسيارة اسودهيونداي33491619495/9

jn1ca31051t543974سيارة ابيضنيسان مكسيماال يوجد335920

اليوجدسيارةابيضنيسان بك اب 7 طن3369229-20262

اليوجدسيارةاسودمرسيدس3379307-6339

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال3389339/27361

ال يوجدسيارهرصاصيتويوتا كامري33993444854/9

ال يوجدسيارهابيضلكزس34093512-90279

ال يوجدسيارهابيضنيسان بيكب34193677154/11

jt3hj09j1x0002088سيارهابيضتويوتا الندكروزرال يوجد342939

2HGF3B82CH504688سيارةرصاصيهوندااليوجد343940

wdb2010241f843368سيارة اسودمرسيدسال يوجد344942

ال يوجدسيارة ابيضرنج روفر34594347412/10

اليوجدسيارةاسودشفرليه بالزا34694428445-17

اليوجدسيارةرصاصيصني3479475-82602

6G1ML54B27L884125سيارةابيضكابرساليوجد348951

VINWPB2100631A659865سيارةذهبيمرسيدساليوجد349957

اليوجدسيارةابيضميتسوبيشي بك اب35095854376-10

ال يوجدسيارهذهبينيسان التيما3519655/51216

ال يوجدسيارة رماديتويوتا كامري35297414/15025

اليوجدسيارةابيضكامري35397674013-12

WMWMM33569TP90931سيارةاسودمني كوبراليوجد354978

el40 - 0034613سيارهاخضرتويوتا ترسلال يوجد355980

vf38brfr2813098سيارهرصاصيبيجوال يوجد356981

اليوجدسيارةرماديمستوبيشي35798216-40879

JN1FN61C12W009171سيارةابيضصنياليوجد358983

WFDTD36P5RLR35216سيارةابيضفورداليوجد359987

ال يوجدسيارة ابيضمرسيدس3609884/57160

ال يوجدسيارة اخضرتويوتا كوروال36199088196/8

KMHEM41B915362سيارةرصاصيهيونداياليوجد362992

jtdbw923284021214سيارهرصاصيتويوتا يارسال يوجد363994

ال يوجدسيارة احمرنيسان صني3649957/71765

jmysnea2ayz700366سيارة ابيضميتسوبيشيال يوجد365996

ال يوجدسيارة ذهبيتويوتا كوروال 366100011/19607

jn6dd23y49x048086سيارة ابيضبيكب نيسانال يوجد3671021

ال يوجدسيارة رصاصيشفر368102461244/8

ال يوجدسيارة رصاصياودي369103014/88926

اليوجدسيارةبيجكروزر370103259758-17

6T1BF9FK7CX385783سيارةابيضكامرياليوجد3711033

اليوجدسيارةابيضكراسيلر37210344-26164

WBADD6107WBR48882سيارةازرقBmwاليوجد3731037

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس374104114386-10

اليوجدسيارةرصاصيلكزس37510467-42228

اليوجدسيارةابيضمستوبيشي كانتو376105558482-14

KMHFC41D417AZ208540سيارهاسودهيونداياليوجد3771056

64WKA283041FTZX17سيارةاخضرفورد بك اب اليوجد3781057

ال يوجدسيارة اسودكيا379106193128/6

اليوجدسيارةابيضهوينداي38010689-85143

اليوجدسيارةابيضكروال38110846-69517

jnivnge24z0026020سيارهابيضنيسان باصال يوجد3821090

jmyork960aj702516سيارهاخضرميتسوبيشيال يوجد3831091

اليوجدسيارةابيضنيسان دبل كابينه384109437022-15

kmhmg81c26v282711سيارة ابيضهوندايال يوجد3851098

wauml44e94n014328سيارهرصاصياودي a8ال يوجد3861112

ال يوجدسيارهرصاصيلكزس387111661995/7

ال يوجدسيارة احمرشفروليه388111812/37756

ال يوجدسيارة اخضرميتسوبيشي389111952168/10

YV2H2A1A5GA0522468سيارةابيضفولفو تريالاليوجد3901120

KMHVA1LPTU156619سيارةابيضهيونداياليوجد3911124

ال يوجدسيارهابيضمازدا بيكب392112641673/9

اليوجدسيارةرصاصيصني39311306-21240

vnge24 - 004315سيارهابيضنيسان باصال يوجد3941134

ال يوجدسيارهرصاصيميتسوبيشي39511367/85474

knaje552x77422675سيارهذهبيكيا سبورتاجال يوجد3961137

1GNDT13W4VK187289سيارةابيضشفروليةاليوجد3971140

اليوجدسيارةاحمرهايلكس39811429-14315

ال يوجدسيارهابيضفولكس واجن39911439/36231

ال يوجدسيارهاسودلنكلون400114431849/13

ال يوجدسيارهال يوجدمازدا بيكب401115272413/11

ال يوجدسيارهازرقكيا402115394874/14

jtb53ee80x3003021سيارهابيضتويوتا كوروالال يوجد4031161

WF0TD35L76LU45845سيارةرصاصيفورداليوجد4041162

اليوجدسيارةابيضكامري405116616-55712

JT853EEA0V0015958سيارةابيضكوروالاليوجد4061167

ال يوجدسيارة ابيضباص تويوتاازرق ق/407116873587

LGG4DJBN03H005499سيارةابيضباص صينياليوجد4081174

SALLSAA348A136919سيارةاسودرنج روفراليوجد4091175

jhmek354xxs404790سيارهاخضرهونداال يوجد4101176

JF1BG5LJ4VG070790سيارهاحمرسوباروال يوجد4111177

jhmek166005105541سيارهاخضرهونداال يوجد4121178

ال يوجدسيارهابيضهايونداي ماتركس9/13610 4131182

ال يوجدسيارهرصاصيكيا اوبرس41411848/35645

jf1bgslj4v6070790سيارهاحمرنيسان تيدا41511925/75311

ال يوجدسيارهابيضتويوتا41612007/96164

ال يوجدسيارهرصاصيتويوتا ترسل41712019/14691

ال يوجدسيارهابيضنيسان تيدا41812036/79918

jt8bh28f5v0092315سيارهابيضلكزس صالونال يوجد4191205

اليوجدسيارةابيضكروال420120811906-9

ال يوجدسيارهابيضداتسون بيكب42112109/94468

اليوجدسيارةرصاصيميتسوبيشي لنسر422121113839-9

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس423121277930-5

اليوجدسيارةابيضشفرلية 424121371274-11

wb2153751a021598سيارهابيضمرسيدسال يوجد4251215

vfhsrca8fas14413سيارهبنيرينوتال يوجد4261220

mr2kw9f36f1080624سيارهابيضتويوتا يارسال يوجد4271221

ال يوجدسيارهابيضتويوتا كامري428122312/79319

ال يوجدسيارهرصاصيتويوتا هايلوكس42912241/86281

ال يوجدسيارهاخضراوبل430123615/73167

ال يوجدسيارهابيضهوندا431123712/75340

6g1ml54b38l943507سيارهرصاصيكابريسال يوجد4321243

wvgzz57l650001101سيارهازرقفولكس واجنال يوجد4331244

jhmcf8322c403053سيارهذهبيهونداال يوجد4341247

ال يوجدسيارهرماديسوبارو435125217/85748

اليوجدسيارةاخضربي ام436125301/11/2606

kmhct41d8ev491796سيارهابيضهوندايال يوجد4371255

scazs0006hcx20261سيارة عنابيروز رويسال يوجد4381258

ال يوجدسيارهذهبينيسان التيما439126011/73534

ال يوجدسيارهابيضمرسيدس44012367/72643

ال يوجدسيارهاخضراوبل441126315/73167

ال يوجدسيارهذهبيتويوتا كوروال442126711/75019

rck10-0001830سيارهاحمرتويوتا تاكوماال يوجد4431268

اليوجدسيارةابيضصني444127067022-12

wdb1400321ad89354سيارهاسودمرسيدسال يوجد4451278

ال يوجدسيارهابيضجيب شيروكي44612799/42795

اليوجدسيارةذهبيفورد447128537075-17

waukh44e46n021473سيارة ابيضاوديال يوجد4481286

JN8AR05Y72W524680سيارةابيضنيسان باتفندراليوجد4491292

اليوجدسيارةابيضفورد بك اب450130059793-16

mhfyx59g798017392سيارهابيضتويوتا فورتنشنرال يوجد4511303

ال يوجدسيارة ذهبيتويوتا برادو452130815/30356

ال يوجدسيارة ابيضبيكب صني45313098/34911

JL7BCE1J2CK020668سيارةابيضداينه ميستوبيشياليوجد4541311

negd21-472345سيارهاحمرنيسان بيكبال يوجد4551314

ال يوجدسيارة ابيضكابريس45613158/21558

اليوجدسيارةذهبيكامري45713267-22576

اليوجدسيارةاسودجمس458133216-57058

ال يوجدسيارهابيضلكزس45913347/69078

WDB1240231P210006سيارةرصاصيمرسيدساليوجد4601339

اليوجدسيارةاسودكيا461134558756-5

اليوجدسيارةابيضكامري46213474-459920

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس463134910-16818

اليوجدسيارةابيضتويوتا باص صغير464135062182-11

ال يوجدسيارة ابيضميتسوبيشي بيك اب465135214/58475

11001370IC0731سيارةابيضماك راس تريالاليوجد4661353

اليوجدسيارةابيضمورانو467135482385-6

ال يوجدسيارة ابيضميتسوبيشي46813632/78691

wdb1400571a421753سيارهاخضرمرسيدسال يوجد4691379

ال يوجدسيارهرصاصيلكزس47013849/55639

1GCEC14T32Z158533سيارةاحمرشفر ليتاليوجد4711385

اليوجدسيارةرصاصيكامري472138715-8316

ال يوجدسيارهذهبيبيجوازرق-ق/473138879048

ال يوجدسيارهرصاصيهيونداياخضر-ق/474997221382

ال يوجدسيارة ابيضشفروليه فورويل47513895/37653

ال يوجدسيارة ذهبيميني كوبر47613987/53177

5tdza23c4ss370250سيارة ابيضلكزسال يوجد4771401

اليوجدسيارةابيضنيسان بك اب2-49469عمومي4781403

ال يوجدسيارة ابيضبيكب صني479140417/91784

WDB2100551A041391سيارةرصاصيمرسيدساليوجد4801409

ال يوجدسيارة اسودفورد48114135/13740

اليوجدسيارةرماديميسوبيشي بيكب48214159-71924

ta11w - 103237سيارهازرقسوزاكيال يوجد4831418

JN1T85V61Z0408063سيارةاسودنيسان بترول اليوجد4841419

JTDBE32K430172191سيارةرصاصيكامرياليوجد4851427

jn1cbgd21z0550491سيارة اسودنيسان بيكبال يوجد4861432

MAT412065BQLQ1327سيارةابيضتاتا باص كبيراليوجد4871435

اليوجدسيارةاسودكامري488143819581-6

vcf20-0123541سيارهذهبيلكزسال يوجد4891439

3gyek62n74g261617سيارهابيضكادالكال يوجد4901443

FJS75-0020592سيارةابيضكروزراليوجد4911448

IN4AA6AP0GC44459سيارةرصاصيمكسيمااليوجد4921451

JZX906529526سيارةذهبيمكسيمااليوجد4931454

اليوجدسيارةابيضصني494145813205-8

اليوجدسيارةابيضرينو495146288124-13

VSSNC46LX5R155808سيارةازرقسياتاليوجد4961466

اليوجدسيارةابيضتويوتا بك اب عمومي 497146896752-1

اليوجدسيارةرماديمرسيدس49814756-32474

1N4AL11D95C328435سيارةابيضالتيمااليوجد4991481

اليوجدسيارةرماديتيدا500148512-74591

اليوجدسيارةابيضايسيزو50115016-51906

اليوجدسيارةابيضصني50215059-10384

VF33CFVEسيارةرصاصيبيحواليوجد5031511

ال يوجدسيارة ابيضمكسيما504151416/65984

ال يوجدسيارهذهبيمرسيدس50515204/95920

اليوجدسيارةاسودهيونداي506153624489-10

اليوجدسيارةاسودكروال507153813458-5

KL1VJ52KX8H7915سيارةرصاصيشفرليةاليوجد5081540

JMYLRH77W2Z701065سيارةابيضمستوبيشياليوجد5091563

rkbl9he9f5216139سيارهازرقتويوتا كوروالال يوجد5101568

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا افالون51115706/77096

ال يوجدسيارة ابيضدوج512157315/18386

اليوجدسيارةابيضمستوبيشي513157512-81424

ال يوجدسيارة ابيضنيسان التيما514157911/73807

ال يوجدسيارة ابيضنيسان51515809/53112

vwdb2030481f640132سيارة رصاصيمرسيدسال يوجد5161581

ال يوجدسيارة ابيضهوندا517158210-62124

ال يوجدسيارة ابيضنيسان مكسيما518158312/77695

ال يوجدسيارة ذهبيتويوتا كامريال يوجد5191584

wbahn31008dt57007سيارة ابيضبي ام دبليوال يوجد5201588

ال يوجدسيارة ابيضميتسوبيشي521158915/93134

اليوجدسيارةرصاصيصني52215907-75762

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني52315927/75897

اليوجدسيارةرصاصيكامري52415939-83997

اليوجدسيارةابيضميستوبيشي بيكب52515952-53306

ال يوجدسيارة رمادينيسان مكسيما52616007/83550

knaje552687448076سيارة رصاصيكياال يوجد5271601

اليوجدسيارةابيضميستوبيشي باص528160211-42872

اليوجدسيارةاسودكيا529160615-93571

اليوجدسيارةرصاصينيسان تيد530160741190-10

ال يوجدسيارة اسودميتسوبيشي53116199/30545

W0B1260371A302299سيارةابيضمرسيدساليوجد5321630

اليوجدسيارةرصاصيمكسيما53316328-95934

ال يوجدسيارهرصاصينيسان مورانو534163815/94931

ال يوجدسيارة اسودكابريس53516404/85727

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كامري53616419/87309

6g1yl52b93l951673سيارهبنيلوميناال يوجد5371646

jtdbw92367106811سيارهابيضتويوتا يارسال يوجد5381648

JTDBW923281092155سيارةابيضيارساليوجد5391649

ال يوجدسيارة رصاصيلكزس540165714/53751

ال يوجدسيارهعنابينيسان صني54116625/77215

اليوجدسيارةذهبيهوندا542166512-45890

mdhbn7adseg503803سيارهابيضنيسان صنيال يوجد5431666

5KBRL385XAB701245سيارةرصاصيهوندااليوجد5441669

ال يوجدسيارة رصاصيمرسيدس545167015/41892

ال يوجدسيارة رصاصينيسان باثفندر54616716/74252

اليوجدسيارةابيضمستوبيشي54716729-23996

JM76F12S9W1108577سيارةابيضمازدااليوجد5481677

فولفو شاحنه فيه 3 اليوجد5491680
N1020سيارةازرقمولدات

jn8by15y2xx420371سيارة ابيضنيسانال يوجد5501682

1j8hc58n68y117286سيارهرصاصيجيب شيروكيال يوجد5511684

kl1vj52kx78090102سيارة ابيضشفروليهال يوجد5521694

ال يوجدسيارهبنينيسان  صني55316999/72401

SD4923-2سيارةاصفركت بلير كريدراليوجد5541702

R20B2TS8215-22501362سيارةاصفرشيولاليوجد5551703

8D5066سيارةاصفركت بلر معدهاليوجد5561704

ال يوجدسيارهابيضباص هونداي557170616/45213

ال يوجدسيارة اسودتويوتا55817079/53608

AE101-0171482سيارةاخضركوروالاليوجد5591709

ال يوجدسيارة رماديرنج روفر56017127/82526

ال يوجدسيارهابيضتويوتا كرونا561171512/68319

H320417سيارةاصفرمعده .D6اليوجد5621716

1.18215E+11سيارةابيضمرسيدس تريلهاليوجد5631717

WDDGF77X24F237369سيارةبيجمرسيدساليوجد5641719
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تعلن دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين ألصحاب السيارات المدونة ضرورة مراجعة ساحة حجز 
السيارات بالمنطقة الصناعية مع اإلثباتات الرسمية في مدة أقصاها )7( أيام، من تاريخ نشر اإلعالن.

وفي حال عدم المراجعة في الفترة المذكورة سيتم شطب السيارات )سكراب( لصالح الدائرة لبيعها في المزاد دون تحمل أدنى مسؤولية.

ال يوجدسيارهعنابيبي ام دبليو565172611/75612

BSCSGSHسيارةابيضتريال بدون راساليوجد5661729

ال يوجدسيارة فضيمازدا56717395/87199

4t1bg22k6wv203535سيارهذهبيتويوتا كامريال يوجد5681740

ال يوجدسيارهرصاصيتويوتا كامري5699329/44854

ال يوجدسيارة ابيضميتسوبيشي بيكب570174311/80715

jn6dd23s05x170904سيارة ابيضنيسان بيكبال يوجد5711748

jn6ae44sx1x710392سيارهابيضباص نيسانال يوجد5721749

jaanpr57lk7100392سيارة ابيضايسوزوال يوجد5731750

wdb2100551a137141سيارة اسودمرسيدسال يوجد5741757

sallmam549a299670سيارهرصاصيرنج روفرال يوجد5751760

ال يوجدسيارهذهبيتويوتا سينا576176515/93310

sallsaa346a928190سيارهابيضرنج سبورتال يوجد5771766

اليوجدسيارةذهبيمكسيما57817676-65518

JNIRDABI4Z0324498سيارةابيضصنياليوجد5791780

WDB1400511A083474سيارةاسودمرسيدساليوجد5801785

WBACH71090LA21103سيارةرصاصيبي اماليوجد5811786

KLIMJ61448G430201سيارةابيضشفرليةاليوجد5821791

WI3AAV554X1FT01937سيارهرصاصيBMWال يوجد5831794

اليوجدسيارةعنابيفورد584179636298-17

F8PB-5420472-ABسيارهابيضلينكولنال يوجد5851797

اليوجدسيارةابيضكروال586179875609-9

8RN00827سيارةاصفرشيولاليوجد5871801

VNGE24-004491سيارةابيضنيسان باصاليوجد5881809

اليوجدسيارةازرقاسوزو بك اب589181248165-15

WDB2100701A719419سيارةرصاصيمرسيدساليوجد5901817

4AL11D16C162901سيارةابيضالتيمااليوجد5911821

JTDBWꞱ3385008Ʇ307سيارهابيضتويوتا ايكوال يوجد5921827

711541154+5005-0310سيارةاسودمرسيدساليوجد5931832

اليوجدسيارةذهبيكامري594183771854-10

اليوجدسيارةرصاصيصني595183997269-15

اليوجدسيارةرصاصيصني596184663077-8

اليوجدسيارةاسودبيجو597184847325-4

GTFLJ71J938004507سيارةابيضكروزراليوجد5981850

UNMD2144698سيارةابيضنيسان بك اباليوجد5991852

GHN5UH442324-GسيارهعنابيM.Gال يوجد6001854

WBAGN61084DB88474سيارهابيضBMWال يوجد6011858

JT8BH22F7T004113سيارةاسودلكزساليوجد6021861

WDB2110701A647661سيارةاسودمرسيدساليوجد6031886

اليوجدسيارةابيضكروال604189213268-10

2MEFM75W63X682472سيارهابيضميركوريال يوجد6051926

IJ4EFJ68V8SL630208سيارهرصاصيجيبال يوجد6061933

اليوجدسيارةابيضماذدا بك اب607194821453-9

اليوجدسيارةابيضتيدا608196074361-10

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس609196971618-12

اليوجدسيارةابيضالتيما610197236764-5

3B7HC13Y9HC143471سيارهازرقجيمس بك ابال يوجد6111975

4TISK12W5RU415813سيارهعنابيكامريال يوجد6121989

اليوجدسيارةابيضمرسيدس613199412715-4

US-YAMA2413H708سيارةاخضراسكوتراليوجد6141996

اليوجدسيارةابيضتويوتا بك اب615199874245-10

اليوجدسيارةرصاصيهوندا616199978673-16

اليوجدسيارةرصاصيفورد617200438793-12

اليوجدسيارةابيضنيسان618200734110-17

jt8bh22f8t0048797سيارة اسودلكزسال يوجد6192014

mdhbnad8eg513208سيارة ابيضنيسان صنيال يوجد6202017

ال يوجدسيارة ابيضبي ام دبليو621201811/35659

ال يوجدسيارة ذهبيتويوتا كامري622202116/40363

kl1jj52657k538408سيارة رصاصيشفروليه صالونال يوجد6232022

ال يوجدسيارة اسودفورد624202512/56357

IJMYSNCKIAVU0023552Iسيارهرصاصيميستوبيشي النسراليوجد6252026

SALLSAA6546A958704سيارةابيضرنج روفراليوجد6262027

اليوجدسيارةابيضمرسيدس627203483445-6

MK476771سيارةاصفرمتسبيشي باص وسطاليوجد6282036

jaadl34m8y7f05434سيارة ابيضايسوزو بيكبال يوجد6292039

RKLRBV42E4443646سيارهاسودكروالاليوجد6302044

ال يوجدسيارة ابيضمرسيدس631205117/57868

اليوجدسيارةرصاصيشفرليه632205397618-12

wbapa91084wa18862سيارة اسودبي ام دبليوال يوجد6332059

sjnbcap11z0468309سيارة اخضرنيسان صالونال يوجد6342060

اليوجدسيارةابيضمرسيدس635206118382-17

JNPFE54515X417272سيارهابيضنيسان باصاليوجد6362063

JNICA3IS12T576924سيارهابيضمكسيمااليوجد6372064

اليوجدسيارةابيضنيسا باص صغير638206884468-2

WPIZZZ9PZ4LA50361سيارةابيضبورشاليوجد6392071

wavhs28px8a018017سيارة اسوداوديال يوجد6402073

اليوجدسيارةابيضميتسوبيشي بك اب 3 طن1-89491عمومي6412074

اليوجدسيارةاسودكامري642207552590-11

اليوجدسيارةاسودمازدا643207775978-12

اليوجدسيارةاسودجيب644208265264-4

اليوجدسيارةرصاصيمازدا645208351649-11

5NIAA08B5NI735782سيارهاسودارمادهاليوجد6462088

6472089TB34898اليوجدسيارةرصاصيمقطور ترولي

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس648209023309-13

اليوجدسيارةابيضبي ام649209691043-8

اليوجدسيارةابيضمرسيدس650209787843-8

mat412065b0l00420سيارة ابيضباص تاتاال يوجد6512102

WDB2100741B250005سيارهرصاصيمرسدساليوجد6522106

اليوجدسيارةرصاصيكامري653210814769-8

6GIEK54H68L981020سيارةاحمرشفر ليهاليوجد6542114

UGY60-00438سيارةابيضنيسان بك اباليوجد6552122

6562126A.B 471اليوجدسيارةازرقرنج روفر

JNIFNPIGIBW20391سيارةذهبيصنياليوجد6572128

اليوجدسيارةابيضلكزس658213088274-11

اليوجدسيارةذهبيكامري659213128536-13

KL2FL50AFIP003889سيارةاصفردايو باص كبيراليوجد6602131

6GIML54B77L933271سيارةذهبيكابرساليوجد6612133

اليوجدسيارةابيضميستوبيشي بك اب662213469417-4

WDB208365IF031416سيارةرصاصيمرسيدساليوجد6632135

CM87KA-27906سيارةابيضنيسان بك اب 7 طناليوجد6642137

اليوجدسيارةابيضتيدا-665213926960

WME0IMC0IYHI06878سيارةازرقاسمارتاليوجد6662140

KLIGD5CU4DB000082سيارةابيضشفرليهاليوجد6672143

jtja31v750056567سيارة ابيضلكزسال يوجد6682144

ال يوجدسيارة ابيضهونداي66921459/44836

VINWDB21106A548079سيارةرصاصيمرسيدساليوجد6702146

JN6FE52S14X406709سيارةابيضتويوتا باصاليوجد6712147

اليوجدسيارةعنابيفورد بك اب672215186290-2

اليوجدسيارةابيضكامري673215311923-15

اليوجدسيارةرصاصيكامري674215467586-11

اليوجدسيارةابيضباص صيني675215981873-11

اليوجدسيارةابيضشفرليه676216382113-15

RNI05-0000432سيارةابيضتويوتا بك اباليوجد6772165

اليوجدسيارةرصاصيتيدا678217172408-14

JN8FYI578X562833سيارةبرتقالينيسان بترولاليوجد6792172

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا سينا68021769/92240

wbaam110x0jm86076سيارة احمربي ام دبليوال يوجد6812178

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كامري682217911/32593

jhmed93600s314817سيارة احمرهونداال يوجد6832180

5lmfv28575lj23139سيارة ابيضلنكلونال يوجد6842181

JS2ZC21S1S285409096سيارةابيضسوزاكياليوجد6852182

1GBFG15M4T1014641سيارةذهبيشفر وليه فاناليوجد6862183

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني68721867/81967

VWAWDFTK011513423سيارةابيضنيسان ريكفرياليوجد6882189

KN3JAP456TK025116سيارةابيضبيكب كبااليوجد6892191

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا باص690219314/53132

ال يوجدسيارة رصاصينيسان صني69121997/67936

jhmcm56575c41354سيارة احمرهونداال يوجد6922202

FT1224S-10161سيارةابيضهينو 7 طن اليوجد6932215

ال يوجدسيارة رصاصيلكزس69422166/94613

ال يوجدسيارة ذهبيمرسيدسال يوجد6952222

ال يوجدسيارة ابيضميتسوبيشي69622295/76359

ال يوجدسيارة رصاصينيسان صني697223110/66872

ال يوجدسيارة ابيضكابريس69813159/44932

ال يوجدسيارة ابيضميتسوبيشي باص69922329/57984

اليوجدسيارةابيضبوب كات معده700223998956-1

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني70122419/14734

LJ12FKS3IE4507026سيارهازرقJACصينياليوجد7022242

vgy60 - 083847سيارة ابيضنيسان بيكبال يوجد7032243

4t1sk12e9pu260476سيارة ذهبيتويوتا كامريال يوجد7042244

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا ايكو70522509/36014

اليوجدسيارةابيضصني706225732482-9

اليوجدسيارةاخضركروال707226078665-6

اليوجدسيارةاخضرصني708226525635-9

JT8BH28F8W0133358سيارةاسودلكزساليوجد7092271

7102274C70418اليوجدسيارةابيضاكستيرا

اليوجدسيارةابيضكابرس711227565670-12

اليوجدسيارةعنابيميستوبيشي 712227662141-8

ال يوجدسيارة ابيضاودي71322874/86432

MAT38906670L00428سيارةابيضتاتا باص كبيراليوجد7142292

اليوجدسيارةابيضمستوبيشي71522946-12416

ال يوجدسيارة ابيضمتسبيشي دبل كبينهازرق قديم /7161001875368

اليوجدسيارةاخضرداينه ميستوبيشي2عمومي717229564911

ال يوجدسيارة رصاصيتويوتا كامري71822989/97165

اليوجدسيارةرصاصيصني719230092190-12

JN1BBAB14Z032G87سيارةاخضرصنياليوجد7202301

2C3CDXBG6JH15892سيارةاسوددوجاليوجد7212303

ال يوجدسيارة رصاصيتويوتا كامري72223095/77208

IG6DW54YILR707222سيارةابيضكدلكاليوجد7232311

JN8AZ-8W36W008395سيارةاسودمورانو نيساناليوجد7242314

اليوجدسيارةرصاصيمسيتوبيشي725231673830-5

7262317G65386اليوجدسيارةاخضرفلكس ويجن

اليوجدسيارةابيضكروال727231810422-12

اليوجدسيارةابيضصني728232149676-11

اليوجدسيارةرصاصييارس729232312095-15

ال يوجدسيارة ازرقراف 73023297/178894

اليوجدسيارةاسودكامرى731233117164-5

kmffd27gp1v477934سيارهابيضباما هيوندايال يوجد7322335

اليوجدسيارةاحمردتسون بك اب733233616568-11

اليوجدسيارةابيضهوندا734233725297-10

P52128422ACسيارةعنابيجيباليوجد7352338

kmhch41g44v548845سيارة رصاصيهوندايال يوجد7362341

7372340S78401اليوجدسيارةاسودصني

kmhsb81d82v283225سيارة اخضرهوندايال يوجد7382341

اليوجدسيارةاخضردوج739234482744-5

اليوجدسيارةاسودكامرى740234792387-4

اليوجدسيارةبرتقاليمورانو741234817-94591

JNIBDAIA8سيارةعنابيصنياليوجد7422349

7432350P94451اليوجدسيارةرصاصيايكو تويوتا

اليوجدسيارةرصاصيلكزس74423536748-9

اليوجدسيارةابيضتويوتاتندرا745235492757-5

اليوجدسيارةابيضكامرى746235971251-17

اليوجدسيارةاحمركيا747236326593-16

اليوجدسيارةابيضتويوتا باص748236992029-1

UK-200E-IIIسيارةاصفركاتو CATOمعده كريناليوجد7492371

اليوجدسيارةاسودشفرليه750237254387-7

اليوجدسيارةابيضبك اب صيني-751237627703

اليوجدسيارةعنابيدوج752237955429-16

اليوجدسيارةاسودفورد753238240981-11

اليوجدسيارةاخضرجيمس754238483559-14

اليوجدسيارةرصاصيتيوتا سينا755238532693-17

MAT464753FSL00540XENONسيارةابيضبك اب صينياليوجد7562387

JW1FN61C62W011708سيارةابيضصنياليوجد7572390

اليوجدسيارةرصاصيكيا758239168652-14

اليوجدسيارةاسودفورد759239394603-11

اليوجدسيارةازرقفلكس وجن760239494590-15

7612395U95912اليوجدسيارةاسودتيدانيسان

اليوجدسيارةابيضجرت وول بك اب762239993346-1

اليوجدسيارةاسودشفرليه763240163860-11

اليوجدسيارةرصاصيهيونداي764240759099-7

7652411O52772اليوجدسيارةابيضمرسيدس

ال يوجدسيارة ابيضشفروليه صالون76624145/91646

اليوجدسيارةرصاصيتويوتا767241544731-6

اليوجدسيارةابيضكيا768241750397-15

1GYEK63N85R116280سيارةعنابيليبترياليوجد7692419

tc711218سيارة اخضرنيسان صنيال يوجد7702421

ال يوجدسيارة رماديميتسوبيشي77124229/75659

ال يوجدسيارة ابيضلكزس772242317/48641

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كامري773242410/56417

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس774242846255-4

اليوجدسيارةاسودبورش775242989199-7

7762431K39783اليوجدسيارةرصاصيلكزس

اليوجدسيارةابيضشفرليه777243296785-12

اليوجدسيارةابيضهوندا ستي778243373099-11

YVR128492سيارةازرقداينة اشوكاليوجد7792435

اليوجدسيارةرصاصيصني780243668365-6

اليوجدسيارةابيضكيا781243835724

7822439R46521اليوجدسيارةاسوداودي

IN4AL11D45C328472سيارةابيضالتيمااليوجد7832440

اليوجدسيارةذهبيمرسيدس784244557074-11

اليوجدسيارةابيضتويوتا استيشن785244845088-8

JS3TB52V544100172سيارةابيضسوزكياليوجد7862449

KMJWWH7W47U767753سيارةعنابيهيونداياليوجد7872451

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا صالون78824524/76915

7892456H36454اليوجدسيارةعنابيشفرليه

7902457V29691اليوجدسيارةابيضمرسيدس

JNIBBAB470321028سيارةابيضصنياليوجد7912462

اليوجدسيارةرصاصينيسان بترول792246542963-9

3GCEK13J88G268473سيارةابيضجيمس بك اباليوجد7932466

JHMCP267X8C406613سيارةابيضهوندااليوجد7942468

اليوجدسيارةرصاصيدايو795247326554-11

7962477M90247اليوجدسيارةابيضميستوبيشي

اليوجدسيارةابيضهيونداي797247997137

sallsaa348a183314سيارة احمررنج روفرال يوجد7982481

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا بيكب79924825/42154

JF1BL96E98G046653سيارةاسودسوبارواليوجد8002483

اليوجدسيارةابيضلكزس801248492443-11

SNIAA08B76N719695سيارةابيضارمادا نيساناليوجد8022487

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس803248825088-9

اليوجدسيارةرصاصيترسل804249072365-8

KNAGAGD224125120682سيارةاخضركيااليوجد8052491

اليوجدسيارةرصاصيلكزس806249370798-3

IGNDU23129DI16948سيارةذهبيشفرليهاليوجد8072494

ال يوجدسيارة ابيضهونداي808249511/90297

JHMFD16288S4D8399سيارةاسودهوندااليوجد8092496

اليوجدسيارةابيضموستبيشي بيكب81024999-11964

8112500B52195اليوجدسيارةاسودهيونداي

اليوجدسيارةرصاصيكوروال812250211-56984

ال يوجدسيارة ابيضهونداي باص81325059/11328

اليوجدسيارةاسودمرسيدس81425105-52769

اليوجدسيارةذهبيتويوتا صالون81525138-12904

اليوجدسيارةرماديهوندا81625155-81246

SAJJFKLD4BP779931سيارةازرقجاكوراليوجد8172519

اليوجدسيارةابيضمستوبيشي818252313-56019

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس81925248-87014

اليوجدسيارةاحمركوروال82025278-74151

JN1TA4324Z0600824سيارةابيضنيسان باصاليوجد8212528

1J4FJ6852WL119511سيارةاحمرشيروكياليوجد8222530

اليوجدسيارةابيضايكو82325339-64839

اليوجدسيارةابيضكوروال824253512-94720

اليوجدسيارةرصاصيكوروال82525377-95258

ال يوجدسيارة ذهبيهوندا826254517/48303

jmyjnp13v8a700639سيارة ابيضميتسوبيشي باصال يوجد8272550

ال يوجدسيارة ابيضلكزس828255116/94134

اليوجدسيارةاحمرنيسان بيكب82925525-52769

jhmes86143s408975سيارة ذهبيهونداال يوجد8302553

ال يوجدسيارة ازرقتويوتا كامري831255412/84264

ال يوجدسيارة رصاصيهونداي83225556/97083

اليوجدسيارةابيضايفكو درام سيكيب مخلفات1-98042عمومي8332567

ال يوجدسيارة ذهبيتويوتا سينا834256917/92540

5fnyf18148b700704سيارة ابيضهونداال يوجد8352580

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني83625829/18315

KNAJA553915055839سيارةابيضكيااليوجد8372584

ال يوجدسيارة رصاصيفولكس واجن838258716/67610

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني83925939/81785

ال يوجدسيارة ابيضنيسان مكسيما840259511/40789

ee100 - 4003043سيارة ابيضتويوتا كوروالال يوجد8412598

ال يوجدسيارة ابيضهونداي842259914/29203

1n4al11dx7c199799سيارة ذهبينيسان التيماال يوجد8432602

jt8bd68s3x0083163سيارة اسودلكزسال يوجد8442603

ال يوجدسيارة رصاصينيسان تيدا84526057/99327

اليوجدسيارةرصاصيمكسيمااليوجد8462607

اليوجدسيارةرماديجراتدشيرؤكي84726087-75941

ال يوجدسيارة ذهبيهوندا848261217/58953

ال يوجدسيارة ابيضلكزس849261614/22038

اليوجدسيارةرصاصيمازدا850262115-58419

اليوجدسيارةذهبيشفرولية85126274-77156

wv1zzz2dz4h02574سيارة ابيضفولكس واجن فانال يوجد8522628

اليوجدسيارةذهبيكامري85326319-51699

اخضر ق 8542633
ال يوجدسيارة رصاصيتويوتا كامري/94775

MA3FC31S0CA484816سيارةابيضسوزاكياليوجد8552634

اليوجدسيارةعنابيهيونداي856263412289-5

اليوجدسيارةابيضكيا85726354-10285

اليوجدسيارةرماديميستوبيشي858263614-58907

1B4HS28Z0XF675332سيارةازرقدوجاليوجد8592639

jn1ca31s71t560998سيارة ابيضنيسان مكسيماال يوجد8602640

اليوجدسيارةابيضلكسز86126414-58143

اليوجدسيارةابيضكامري86226478-73155

اليوجدسيارةابيضمازدا86326489-40897

YV1CZ855571330057سيارةاسودفولفواليوجد8642658

اليوجدسيارةذهبيكامري865267315-73867

WDB1400321A064690سيارة رصاصيمرسيدسال يوجد8662674

اليوجدسيارةازرقتويوتا86726769-45119

اليوجدسيارةذهبيلكسز868267715-59668

WDB654361K196028سيارةازرقمرسيدس راس تريالاليوجد8692680

c3315/898شاحنهاحمرشاحنة تريالال يوجد8702689

JN1EN61011W000951سيارةابيضصنياليوجد8712691

اليوجدسيارةابيضمستوبيشي بيكب87226941-53189

اليوجدسيارةرصاصيتويوتا صالون87326959-85294

اليوجدسيارةابيضتويوتا صالون874269617-84385

6t1bg22k9xx369388سيارة اخضرتويوتا كامريال يوجد8752697

اليوجدسيارةابيضاسوزو -876269899456

اليوجدسيارةابيضكيا87726999-73042

3GKFK16T75G267283سيارةرصاصيجمساليوجد8782700

ال يوجدسيارة ابيضمرسيدس879270117/93064

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني88027029/11620

اليوجدسيارةرماديكامري88127059-1008

4T1BF28B71U121980سيارةابيضافالوناليوجد8822714

jt8bd68sxw0028515سيارة ابيضلكزسال يوجد8832717

1j8ff28w97d334536سيارة ذهبيجيبال يوجد8842720

ال يوجدسيارة اسودفولكس واجن88527216/43497

اليوجدسيارةابيضتاندرا88627277-39248

اليوجدسيارةابيضكوروال88727289-28851

YV2J4DDA32B298سيارةابيضفولفو شاحنه اليوجد8882731

3gkgk26v3yg136827سيارة ذهبيجمسال يوجد8892734

JN1MS36P3MW001697سيارةاحمرنيسان صالوناليوجد8902735

ال يوجدسيارة ذهبينيسان89127376/68157

wdb2100551a126993سيارة رصاصيمرسيدسال يوجد8922744

1fmzv72e84za16487سيارة ذهبيفوردال يوجد8932746

zcfc5980105159087سيارةابيضافكو ثالجهاليوجد8942748

ال يوجدسيارة ذهبيانفنتي89527519/84623

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كريسيدا89627529/28328

ال يوجدسيارة ابيضنيسان باص897275615/60774

ال يوجدسيارة ذهبيتويوتا كامري89827597/96902

ال يوجدسيارة ابيضنيسان بيكب89927636-67831

602T8806Q00432سيارةابيضمعده لكنس الشارعاليوجد9002764

ال يوجدسيارة رصاصينيسان بيكباخضر/901276612596

jtdw123630046666سيارة ابيضتويوتا ايكوال يوجد9022767

mmmer33p59h519910سيارة ابيضشفروليه بيكبال يوجد9032768

ال يوجدسيارة ابيضشفروليه904277016/75145

ال يوجدسيارة ابيضلكزس90527779/86515

vf36drfjf9l001621سيارة رماديبيجوال يوجد9062786

ال يوجدسيارة رماديتويوتا كامري907278712/38725

ال يوجدسيارة ابيضنيسان باص908279015/93056

ال يوجدسيارة ازرقهونداي909279117/75703

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال910279210/95637

ال يوجدسيارة ابيضنيسان اكس ترل91127936/85873

ال يوجدسيارة احمرنيسان صني912279613/684449

ال يوجدسيارة ابيضلكزس913279715/24913

ال يوجدسيارة رصاصينيسان صني914279811/51965

klatb2260yb507671سيارة رصاصيدايوال يوجد9152800

ال يوجدسيارة اسودميتسوبيشي91628028/89705

kmhbt51d37v630723سيارة ابيضهوندايال يوجد9172804

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني91828058/80639

ال يوجدسيارة ابيضنيسان باص91928089/54012

ال يوجدسيارة ذهبيشفروليه920280910/32859

ال يوجدسيارة ذهبيميتسوبيشي92128115/18349

ال يوجدسيارة ابيضماذدا922281311/57238

jn6dd23s17x216503سيارة ابيضنيسان بيكبال يوجد9232815

ال يوجدسيارة رماديتويوتا 92428179/93035

vf36drfne5l005831سيارة ذهبيبيجوال يوجد9252820

ال يوجدسيارة رصاصيميتسوبيشي92628238/93223

jtfee426420008404سيارة اسودتويوتا بيكبال يوجد9272824

اليوجدسيارةابيضبادفندر92828277-77154

1j4ff48s2yl199174سيارة اسودجيب شيروكيال يوجد9292828

jn1dy11s2xx224066سيارة رمادينيسان صالونال يوجد9302829

jn8ar05y22w520150سيارة ابيضنيسان باثفندرال يوجد9312832

kl1vj52kx8b117588سيارة رصاصيشفروليه صالونال يوجد9322833

اليوجدسيارةاسودفولكس واجين93328364-74991

اليوجدسيارةابيضكوروال934283817-95508

SALLSAA546A949918سيارةاسودرنجاليوجد9352841

2C3CA6CT8BH528553سيارةابيضكرايسلراليوجد9362842

ال يوجدسيارة اخضرمازدا937284411/24835

JN1FN61S11W000122سيارةرصاصيصنياليوجد9382845

اليوجدسيارةرصاصيميستوبيشي939284886540-7

اليوجدسيارةابيضصني940284956933-5

اليوجدسيارةابيضنيسان باص941285052343-11

اليوجدسيارةابيضكروال942285161678-8

اليوجدسيارةرصاصيكامري943285776034-7

اليوجدسيارةابيضتويوتا باص944285864254-9

JTDBW33950065696سيارةرصاصيايكوتويوتااليوجد9452861

4T1BE46K17U704099سيارةرصاصيكامرياليوجد9462862

اليوجدسيارةابيضنيسان بك اب947286322957-15

KMFGA17FPXC002070سيارةابيضهينوداي بك اباليوجد9482867

اليوجدسيارةرصاصيمستوبيشي949286822406-8

اليوجدسيارةاسودمميتسوبيش950287481978-9

اليوجدسيارةابيضصني951287712320-10

JT8UF11EXR0210049سيارةرصاصيلكزس اليوجد9522878

اليوجدسيارةرصاصيهيونداي953287929080-9

اليوجدسيارةابيضايكومر954288014736-9

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس955288160532-7

اليوجدسيارةرصاصيفوردعمومي956288374725-2

اليوجدسيارةابيضصني957288583447-6

اليوجدسيارةابيضهوندا958288685993-11

YN86-1003039سيارةابيضتويوتا بك اباليوجد9592887

JHMEK36XXS40454سيارةعنابيهوندااليوجد9602889

اليوجدسيارةاسودلكزس961289252170-15

اليوجدسيارةعنابيشفر ليت962290010-62391

jt8bh22f6t0054159سيارة رصاصيلكزسال يوجد9632901

VIN2C3CDYCDH61586سيارةاحمر اسوددوجاليوجد9642902

اليوجدسيارةابيضالتيما965290356628-12

jtb72s011w0193526سيارة اسودراف 4ال يوجد9662904

SXA10-0183489سيارةاسودراف4اليوجد9672905

اليوجدسيارةازرقباثفندر968290613356-6

اليوجدسيارةابيضمكسيما969290724502-11

اليوجدسيارةابيضفلكس واجن970291067450-9

ال يوجدسيارة رماديمرسيدس97129117/76452

اليوجدسيارةاسودفورد972291488127-10

اليوجدسيارةابيضنيسان بك اب973291658060-1

WDB2201781A242389سيارةعنابيمرسيدساليوجد9742918

اليوجدسيارةابيضمرسيدس975291934297-18

اليوجدسيارةابيضتويوتا سينا976292086172-6

ال يوجدسيارة رصاصيلكزس97729246/36990

اليوجدسيارةرصاصيكامري978292722408-9

IC4RJFAG50C610090سيارةرصاصيجيباليوجد9792928

اليوجدسيارةذهبيميتسوبيشي بك اب 980293190665-113

اليوجدسيارةعنابيبيجو981293486853-8

اليوجدسيارةرصاصيكيا982293739219-6

اليوجدسيارةابيضنيسان تيدا98329398284-18

اليوجدسيارةاسودارمادا نيسان984294093092-7

6G1ML5D2XCL615770سيارةابيضكابريساليوجد9852941

اليوجدسيارةاحمرالتيما986294483274-5

JT3HT05J9X0033248سيارةاسودتويوتا استيشن اليوجد9872945

JT6HT00W1X0033794سيارةابيضلكزس اليوجد9882948

اليوجدسيارةاحمركامري989295280313-8

VNWDDE171X08A010014سيارةابيضمرسيدساليوجد9902953

JTDRW133XY0005608سيارةابيضايكوتويوتااليوجد9912967

اليوجدسيارةذهبيكروال992297075197-17

JT8BH28F1W012327سيارةاسودلكزساليوجد9932976

DGBU2D6HB21Y25K548083سيارةازرقدوجاليوجد9942980

اليوجدسيارةرصاصيمورانو نيسان995298348785-4

SAJAE51N56YE13422سيارةابيضجاكور اليوجد9962991

اليوجدسيارةرصاصيكامري997299791545-13

اليوجدسيارةرصاصيمازادااستيشن998299833406-14

JHMES167455400284سيارةابيضهوندااليوجد9992999

JTB72SG1W7076680سيارةابيضراف فوراليوجد10003002

اليوجدسيارةاسودلكزس1001300477013-17

اليوجدسيارةرصاصيكامري1002300971465-10

اليوجدسيارةاسودمازاد 1003301186233-8323

JTFLJ73J596049980سيارةابيضالند كروزر بك اباليوجد10043012

اليوجدسيارةرصاصيصني1005301528187-9

JNbGE54S36X406294سيارةابيضنيسان باصاليوجد10063024

JW6FE54577X436122سيارةابيضباص نيساناليوجد10073025

اليوجدسيارةرصاصيلكزس1008302844681-4

اليوجدسيارةبرتقاليسيدرك ديهاتتسو1009303254429-11

اليوجدسيارةاسودرنج روفر1010303458597-8

LN86-1001898سيارةابيضتويوتا بك اباليوجد10113038

JL5B33J6PX6PD03747سيارةابيضميستوبيشي باص روزااليوجد10123039

PA-FE700R5142334M50سيارةابيضميستوبيشي بك اباليوجد10133040

4TAVL52N8TZ109711سيارةاسودتويوتا بك اباليوجد10143043

اليوجدسيارةابيضمرسيدس1015304587959-17

اليوجدسيارةاخضربوب كات معدهعمومي101630462-86602

اليوجدسيارةاسودشفرليه1017304917591-8

اليوجدسيارةابيضميتسوبيشي النسر1018305263813-6

VF33ENFU18S00661PCسيارةابيضبيجواليوجد10193053

اليوجدسيارةازرقهوندا1020306782012-7

اليوجدسيارةرصاصيميتسوبيشي102130686940-10

IGCG29U761213798سيارةابيضشفرليهاليوجد10223069

اليوجدسيارةعنابيمازدا1023307152194-10

اليوجدسيارةرصاصيهوندا1024307863486-14

اليوجدسيارةرصاصيكامري1025308132776-9

اليوجدسيارةرصاصيشفر ليه باص1026308359447-17

اليوجدسيارةرصاصيبي ام1027308469453-18

اليوجدسيارةرصاصيلكزس1028308834757-16

JD1GM100941556753سيارةابيضلكزس اليوجد10293089

EE100-8000461سيارةاحمركروالاليوجد10303092

اليوجدسيارةاسودكامري1031309382656-6

اليوجدسيارةعنابيكامري1032309434707-7

اليوجدسيارةابيضكيا1033309720869-7

اليوجدسيارةابيضهوندا1034310145069-4

WAUAY94I77D061738سيارةابيضاودياليوجد10353102

اليوجدسيارةرصاصيكيا كرنفال1036310366093-9

اليوجدسيارةابيضصني1037310418076-4

اليوجدسيارةرصاصيالتيما1038310572296-7

اليوجدسيارةذهبيهوندا1039310872694-9

اليوجدسيارةابيضراف فور1040310924564-8

JTHBN36F450179494سيارةاسودلكزساليوجد10413122

V1NIWDB2201651A173188سيارةابيضمرسيدساليوجد10423123

اليوجدسيارةرصاصيلكزس 104331246580-9

اليوجدسيارةاخضرتنكر104431263-32955

WDB6593031K176525سيارةاخضرمرسيدس تريالاليوجد10453127

KA5TNJNMELWسيارةابيضميستوبيشي بك اباليوجد10463130

احمر / تنكر مرسيدسال يوجد10473133
WDB6561471K173213شاحنهابيض

WDB6521631K037889سيارةاحمرمرسيدس تريالاليوجد10483134

اصفر-مرسيدس تنكراليوجد10493135
WDB65813515705857سيارةابيض

10503138J98345اليوجدسيارةابيضشفرليه

JN1CC11C56T601242سيارةابيضتيدانيساناليوجد10513139

اليوجدسيارةابيضبرادو105231419-19452

WBAHN81067DT20070سيارةابيضبي ام اليوجد10533142

اليوجدسيارةابيضبيجو1054314321239-9

اليوجدسيارةاخضركامري1055314526488-16

اليوجدسيارةابيضكروال1056314790535-10

اليوجدسيارةاسودباثفندر1057316096239-9

10583161T82390اليوجدسيارةرصاصيصني

اليوجدسيارةابيضباص تويوتا1059316420763-10

اليوجدسيارةذهبيالتيما1060316884983-8

اليوجدسيارةابيضصني1061316970699-5

اليوجدسيارةرصاصيكامري1062317055078-11

اليوجدسيارةابيضمرسيدس1063317714536-12

اليوجدسيارةابيضبيجو1064318357394-9

اليوجدسيارةاسودكامري1065318434790-5

10663186P39714اليوجدسيارةابيضالتيما

اليوجدسيارةابيضكامري1067318787909-9

URGD21-406009سيارةازرقنيسان بك اباليوجد10683188

VNWDCBF7BE2CA771741سيارةابيضمرسيدساليوجد10693189

SCBBE53W26C038170سيارةرصاصيبنتلياليوجد10703190

اليوجدسيارةعنابيلكزس1071319174984-7

اليوجدسيارةابيضلكزس استيشن1072319482373-14

اليوجدسيارةابيضلكزس1073319576503-17

اليوجدسيارةابيضنيسان بك اب1074319636979-16

JNICCUA32Z0010Z24سيارةذهبيمكسيمااليوجد10753197

اليوجدسيارةابيضنيسان نافارابك اب1076319893488-1

JN8FY1563X505189سيارةرصاصينيسان بترولاليوجد10773207

اليوجدسيارةابيضمكسيما1078320971226-10

اليوجدسيارةرصاصيكامري1079321273631-13

mhmfe347evr000272سيارة ابيضميتسوبيشي داينهال يوجد10803235

اليوجدسيارةرصاصيلنسر1081323673927-9

sallmamd4ca360273سيارة اسودرنج روفرال يوجد10823249

ال يوجدسيارة ابيضايسوزو داينه1083326317/99541

اليوجدسيارةابيضايسيزو1084326517-98780

jt8bh28f5x0151625سيارة اسودلكزسال يوجد10853287

jmygnp03a770432سيارة ابيضباص ميتسوبيشيال يوجد10863296

wbane71056cm02857سيارة بنيبي ام دبليوال يوجد10873297

mdhbn7ad5fg710323سيارة ابيضنيسان صنيال يوجد10883298

اليوجدسيارةاصفرميستوبيشي1عمومي1089331442599

اليوجدسيارةرماديكوروال1090356612-72692

MR0EX12G362001952سيارةابيضتويوتا بيكباليوجد10913639

1N4AL21D58C121843سيارةرصاصيالتيمااليوجد10923659

JMYLRV93W9J705590سيارةاسودميستوبيشي باجيرواليوجد10933663

1falp42x9vf166098سيارة ابيضفورد موستنغال يوجد10943692

اليوجدسيارةاسودهوندا1095393047252-11

1GNFK16Y68R221737سيارةاسودشفرليه سوبر باناليوجد10963938

WDB1240341B722407سيارةاخضرمرسيدساليوجد10977121

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس1098720321895-16

ال يوجدسيارهابيضكابريس1099733515/99431

EE100-4043869سيارةرصاصيكوروالاليوجد11008360

JAMJP23G757K01343سيارةابيضاسوزواليوجد11018608

GAAFB14F967H00135سيارةابيضاسيسو بيكب اليوجد11028716

mr1yv59g860005277سيارة ابيضتويوتا فورتشنرال يوجد11038774

kmhdg41cfv191912سيارة رصاصيهايوندايال يوجد11048865

WDBY26039-1A-273314سيارةابيضمرسيدساليوجد11058963

اليوجدسيارةعشبيتويوتا1106902064681-8

VINDB3100631A641567سيارةذهبيمرسيدساليوجد11079029

jmybe637g0ba0020سيارهازرقباص ميتسوبيشيال يوجد11089046

اليوجدسيارةرصاصيهوندا1109904723844-9

WDB202081F189447سيارةاسودمرسيدساليوجد11109081

ال يوجدسيارة اخضرتويوتا كوروال111190977/92793

ال يوجدسيارة ابيضصني111291618/46698

اليوجدسيارةابيضبيكب111391881-85455

jteht05j14201489سيارة ذهبيالندكروزرال يوجد11149193

ال يوجدسيارة ازرقمرسيدس1115919810/54495

اليوجدسيارةابيضهوندا111692199-23451

1fafp4445yf23110سيارهرصاصيفورد موستنغال يوجد11179222

vf1b25169e581035سيارة رماديرينوال يوجد11189223

jn6cy1193x460010سيارة اصفرنيسانال يوجد11199245

ال يوجدسيارهابيضنيسان مكسيما112092857/36473

knafb243335299308سيارهعنابيكياال يوجد11219290

3gnfk16327g102800سيارة رماديشفر سوبرمانال يوجد11229306

KNALD22464502638سيارةرصاصيكيااليوجد11239356

اليوجدسيارةابيضكيا بيكب2عمومي/112493573498
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تعلن دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين ألصحاب السيارات المدونة ضرورة مراجعة ساحة حجز 
السيارات بالمنطقة الصناعية مع اإلثباتات الرسمية في مدة أقصاها )7( أيام، من تاريخ نشر اإلعالن.

وفي حال عدم المراجعة في الفترة المذكورة سيتم شطب السيارات )سكراب( لصالح الدائرة لبيعها في المزاد دون تحمل أدنى مسؤولية.

ال يوجدسيارهرصاصيبيجوال يوجد11259364

2FABP7AV8BX153825سيارةذهبيفورداليوجد11269380

wdb260371a402544سيارة اخضرمرسيدسال يوجد11279386

ال يوجدسيارهاخضربونتياك112894019/87350

KL1VJ52K688104028سيارةرصاصيشفر ليتاليوجد11299410

ال يوجدسيارة ازرقهوندا1130941613/61959

KMJWVH7W45V618114سيارةابيضهيونداياليوجد11319425

اليوجدسيارةرماديهوندا113294454-99348

ال يوجدسيارهاحمرمرسيدسال يوجد11339450

wdb1400571a276679سيارهرصاصيمرسيدسال يوجد11349461

1GTGG29R6X1133177سيارةابيضجمس فاناليوجد11359492

W0L0VBF6931107416سيارةابيضاوبلاليوجد11369502

JT8UF11E6N0130418سيارةابيضلكسزاليوجد11379520

اليوجدسيارةعنابيجمس1138952710-62979

UNMD21-446250سيارةابيضنيسان بيكباليوجد11399533

اليوجدسيارةبنفسجيهوندا1140953615-95761

knald224345032198سيارة رصاصيكيا اوبرسال يوجد11419549

اليوجدسيارةاخضرراف1142955910-646034

kmhcf31fpvu659246سيارة اسودهوندايال يوجد11439562

ال يوجدسيارة ابيضبي ام دبليو114495954/75204

ال يوجدسيارة ابيضكرايسلر114595976/74662

TA01W-848086سيارةعنابيسوزاكياليوجد11469602

اليوجدسيارةرصاصيجالوبر1147962410-77258

اليوجدسيارةابيضلكسز114896457-16355

1LNHM82W77Y639331سيارةاسودلتكوناليوجد11499648

ال يوجدسيارة ذهبيجمس115096598/96160

JN1TASY61Z0401222سيارةابيضنيساناليوجد11519665

اليوجدسيارةابيضهيونداياخضر11529691-62442

1c4gy45r0wv529715سيارة ابيضكرايسلرال يوجد11539693

ال يوجدسيارة ابيضهونداي115497218/28059

6g1lks2b26l507309سيارة ابيضكابريسال يوجد11559744

6g1yl52b34l157432سيارة ابيضلوميناال يوجد11569745

ال يوجدشاحنهابيضميتسوبيشي كانتر115797496/37182

JNRAR05Y7VW016824سيارةعنابيانفنتياليوجد11589771

ال يوجدسيارة ابيضميتسوبيشي1159978314/89427

1gndm19z9rb130011سيارة ابيضشفروليه فانال يوجد11609789

td01w-152665سيارة احمرسوزوكيال يوجد11619791

ال يوجدسيارة رماديكيا1162979715/88524

trvtc28n0y1074000سيارة احمراودي a8ال يوجد11639804

ال يوجدسيارة رصاصيبيكب صنياخضر/1164983586309

ال يوجدسيارة رصاصيبي ام دبليو116598634/22437

w0l0vbp6931048844سيارة اسوداوبلال يوجد11669872

ال يوجدسيارة ابيضفورد116798868/52393

1gbel19w2sb229267سيارة احمرشفر فانال يوجد11689896

6g1xl52b32l780090سيارة ابيضلوميناال يوجد11699903

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني صالون117099059/27106

ال يوجدمعدهاصفرمعده حفاره1171992115/61209

ال يوجدسيارهذهبيجيب شيروكي117299264/41866

ال يوجدسيارهذهبيبيجوازرق/1173992679048

ال يوجدسيارهابيضجمس117499316/74628

ال يوجدسيارهابيضكرون1175171512/68319

kl1vj52k28b110537سيارهرصاصيشفروليهال يوجد11769950

ال يوجدسيارهبرتقاليكيا1177995410/21236

ال يوجدسيارهرصاصيهيونداياخضر/1178997221382

ال يوجدسيارهابيضجمس يوكن117999316/74628

ال يوجدسيارهابيضميتسوبيشي1180997411/54941

ال يوجدسيارة ابيضشفروليه118199776/85935

MM7UN23615W373359سيارةابيضمازدابيكباليوجد11829979

jn1bdab1420324823سيارة ابيضنيسان صنيال يوجد11839990

vf32akfwr5w011922سيارة رصاصيبيجوال يوجد118410031

ال يوجدسيارة عنابينيسان التيما11851005510/72290

ithbn30f130120151سيارهاسودلكزسال يوجد118610062

ال يوجدسيارهاخضربونتياك118794019/87350

VF3WC5FWF8W001653سيارةرصاصيبيجواليوجد118810074

ال يوجدسيارة ابيضهونداي1189100757/83613

za9s5020e00c38سيارهال يوجدسيارة تنظيفال يوجد119010095

ال يوجدسيارة ابيضهونداي1191100989/41817

WDB2201671A328362سيارةرصاصيمرسيدساليوجد119210108

JEDF49H34Z705113سيارةرصاصيموتسبيشياليوجد119310111

6MMBP5732T006922سيارةذهبيمستوبيشياليوجد119410116

6g1hk52f53l972171سيارهابيضكابرسال يوجد119510137

ال يوجدسيارهابيضتويوتا كروزر1196101488/23635

ljgw58n91y50315سيارة ذهبيجيبال يوجد119710163

UG7Y60-080436سيارةرصاصينيسان بك اباليوجد119810170

JT8UF11E4N0114587سيارةابيضلكسزاليوجد119910175

sfnrl18052b022671سيارهذهبيهونداال يوجد120010177

ال يوجدسيارهعنابيتويوتاكوروال1201101825/51948

1gccs198458242112سيارة ابيضشفروليه بيكبال يوجد120210206

EL5-0004283سيارةاسودتيرسلاليوجد120310211

اليوجدسيارةابيضميستوبيش بك اب12041023185293-1

JN7UPY025V0118931سيارةابيضصنياليوجد120510232

اخضر 120610242
ال يوجدسيارة ابيضنيسان بيكبق/62799

ال يوجدسيارة رماديفولكس واجن1207102435/84739

ال يوجدسيارة رصاصيهيونداي12081026210/64398

ال يوجدسيارهابيضهيونداي12091026510/89278

ال يوجدسيارة رمادينيسان تيدا12101026610/43806

2G1FP22KXV2124940سيارهرصاصيكامرياليوجد121110270

ال يوجدسيارة رصاصيبي ام دبليو12121027112/86598

ال يوجدسيارة رصاصيشفروليه فان12131027814/22850

JHMCM56563C408576سيارةعنابيهوندااليوجد121410283

JN6DD23Y58X043669سيارةابيضنيسان بك اباليوجد121510297

اليوجدسيارةابيضسناتا هيونداي12161029849547-8

WGY60-380623سيارهاخضرنيسان بترولاليوجد121710300

vf3gjkfwc7j009722سيارة ابيضبيجوال يوجد121810311

VF32AKPWR6W01855سيارهاسودبيجواليوجد121910322

اليوجدسيارةابيضكامري12201032581217-16

jn6ay11y1xx420517سيارة ابيضنيسانال يوجد122110332

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا باص1222103527/83860

ال يوجدشاحنهاحمرشاحنه نيسان37282/ق اخضر122310366

JT2BJ13EY3017469سيارهابيضكروالاليوجد122410371

JDA000F8000040665سيارةاسودديهاتسواليوجد122510380

wdd2120771a073233سيارة اسودمرسيدسال يوجد122610387

1nxbr32e652348616سيارة ابيضتويوتا كوروالال يوجد122710401

ال يوجدسيارة ابيضباص هونداي1228104025/36219

3VWSK69M42M011611سيارةابيضفلكس وجناليوجد122910425

ال يوجدسيارة ابيضبيكب صني1230104401/95719

اليوجدسيارةابيضجيرت ون بك اب12311044194649-1

ال يوجدسيارة رصاصيبيكب صني1232104421/73476

wdb2100631a643859سيارة اسودمرسيدسال يوجد123310446

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس12341047991142-10

ال يوجدسيارة ابيضشفروليه صالون12351048816/95248

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني1236105075/68137

ال يوجدسيارة احمرفولكس واجن12371051012/31935

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروالق ازرق/12381051386981

knaba24336t246440سيارة ابيضكياال يوجد123910515

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال12401051611/43687

6mmap67p62t014370سيارة ذهبيميتسوبيشي صالونال يوجد124110517

jn1en61c94w012852سيارة ازرقنيسان صنيال يوجد124210534

4t1sk12e2sv617652سيارة عنابيتويوتا كامريال يوجد124310535

6g1yl52b73l976829سيارة رصاصيشفروليه صالونال يوجد124410536

wvwzzz9nz4v022060سيارة رصاصيفولكس واجنال يوجد124510542

ال يوجدسيارة اخضربيكب تويوتا1246105714/63841

1GNDM19w6YB174746سيارةرصاصيشفر ليتاليوجد124710581

IGBFGI5R2CI0I6923سيارةاخضرشفرليهاليوجد124810601

4TIBG12K2TU725746سيارةذهبيكامرياليوجد124910605

knctb241747137962سيارة ابيضكيا باصال يوجد125010613

jmysrck4awv000396سيارة احمرميتسوبيشي صالونال يوجد125110618

ال يوجدسيارة ذهبيلكزسال يوجد125210629

ال يوجدسيارة ابيضنيسان التيما1253106357/25840

1nxbv40e39z067354سيارة ازرقتويوتا كوروالال يوجد125410638

ال يوجدسيارة ابيضكرايسلر1255106506/89496

1lnhm83wx4y677064سيارة رصاصيلنكلونال يوجد125610716

اليوجدسيارةرصاصياسمارات-12571072679819

JNICCUA32Z0039331سيارهابيضمكسيمااليوجد125810727

6g1mz55hx7l920970سيارة ابيضشفروليه كابريسال يوجد125910735

JN10KYY60U0877400سيارهاسود/رصاصينيسان كبسولهاليوجد126010750

2fmek63ce9ba19027سيارة اسودفورد فلكسال يوجد126110811

اليوجدسيارةعنابيمرسيدس12621082018021-6

اليوجدسيارةاسودمرسيدس12631083941583-10

اليوجدسيارةرصاصيميستوبيشي النسر12641086675960-9

اليوجدسيارةابيضصني12651087541623-5

ال يوجدسيارة اخضرجمس فان1266108979/25083

اليوجدسيارةاسودرنج روفر12671093627961-15

اليوجدسيارةرصاصيبي ام12681094468407-13

اليوجدسيارةعنابيمرسيدس12691095512504-6

اليوجدسيارةعنابيبي ام-12701095946334

اليوجدسيارةاخضرنيسان بك اب12711098164472-8

WVWZZZIJZXW603247سيارةابيضفلكس وجناليوجد127210992

اليوجدسيارةاسوداكستيرا12731099682710-12

اليوجدسيارةابيضلكزس12741099738573-10

ال يوجدسيارة رصاصيمرسيدس12751102715/31460

1n4bl11dx5c260568سيارة ابيضنيسان التيماال يوجد127611030

js3td62v144100668سيارة اسودسوزاكيال يوجد127711033

lha1209087a005626سيارة رصاصيبيكب صنيال يوجد127811049

ال يوجدسيارة ذهبيلكزس12791105112/91372

ال يوجدسيارة اسوددوج12801105310/59987

اليوجدسيارةاخضرمرسيدس12811105564687-12

ال يوجدسيارة رصاصياودي1282110687/82831

اليوجدسيارةابيضنيسان كبسوله12831108029437-4

ال يوجدسيارة رمادينيسان صني1284110816/27017

kl1vm52l49b155156سيارة ذهبيشفروليه صالونال يوجد128511145

wbat51093ls60084سيارة رماديبي ام دبليوال يوجد128611151

WVWBH43BX5P036623سيارةازرقفلكس وجناليوجد128711168

ال يوجدسيارة ابيضماذدا صالون1288111737/41384

jn1bbab14z0311982سيارة رصاصينيسان صنيال يوجد128911174

اليوجدسيارةابيضرنج روفر12901119270619-11

vf32akfwr6w016892سيارة اسودبيجوال يوجد129111193

اليوجدسيارةرصاصيالتيما12921119675953-7

ال يوجدسيارة ازرقرينولت صالون12931123010/99360

اليوجدسيارةابيضبورش1294112447100-7

اليوجدسيارةعنابيفلكس وجن12951125141022-10

اليوجدسيارةابيضبيجو-12961126394521

N33W-0105159سيارةرصاصيميستوبيشياليوجد129711269

اليوجدسيارةابيضكيا12981127764787-14

VINWDBI40032IA376802سيارهاسودمرسدساليوجد129911279

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال1300112816/49189

5NIBV28U54N35338سيارةرصاصينيسانQUESTاليوجد130111292

JT8BH22F0T0067361سيارةابيضلكزساليوجد130211296

ال يوجدسيارة رصاصيسوبارو13031130912/57453

ال يوجدسيارة رصاصيالندكروزر1304113165/65458

wgy60 - 334765سيارة رمادينيسان13051131715/43115

ال يوجدسيارة ابيضبيكب صني1306113191444567

اليوجدسيارةاسودكامري13071135330638-16

اليوجدسيارةابيضميستوبيشي13081135440513-15

ال يوجدسيارة رماديسوزاكي صالون13091136317/24933

اليوجدسيارهرصاصيكوراندو صيني1310113676170-9

JNIBBAB14Z0Z0323692سيارةابيضصنياليوجد131111379

jhmek36400s019568سيارة ازرقهونداال يوجد131211398

ال يوجدسيارة اخضرهوندا1313113994/56425

JNKDA31A12T022550سيارةذهبيانفنتياليوجد131411406

ال يوجدسيارة ذهبيهوندا1315114189/80280

اليوجدسيارةبنيشفرليه13161142430258-6

6GIYL52B031146547سيارةرصاصيشفرليه لومينااليوجد131711428

ال يوجدسيارة ابيضمرسيدس1318114414/44861

ال يوجدسيارة رمادينيسان التيما1319114436/57803

اليوجدسيارةرصاصيهوندا13201144719383-11

215165R1698Hسيارةاسودكرايسراليوجد132111450

1gndt13s522342988سيارة اسودشفروليهال يوجد132211453

اليوجدسيارةعنابيبي ام13231145597136-14

jhmca55200c326502سيارة رصاصيهونداال يوجد132411456

1c8fyb8834t343313سيارة ازرقكرايسلرال يوجد132511467

ال يوجدسيارة ابيضمرسيدس13261148817/53199

JN1GGUA32Z0028057سيارةذهبيمكسيمااليوجد132711497

JTHBN36F940136655سيارهابيضلكزساليوجد132811502

ال يوجدسيارة ازرقميتسوبيشي باجيروال يوجد132911505

اخضر 133011508
ال يوجدسيارة احمربيكب نيسانق/99071

JN1BBAB14Z0302283سيارهابيضصنياليوجد133111522

tcr10 - 1109058سيارة ابيضتويوتاال يوجد133211531

wavab48d6ya211686سيارة ابيضاوديال يوجد133311533

ال يوجدسيارة رمادياودي1334115359/50778

WDB2100551A025475سيارهاخضرمرسدساليوجد133511537

ال يوجدسيارة ذهبيباص صني13361155711/59361

اليوجدسيارةابيضمكسيما13371158672195-5

اليوجدسيارةابيضفلكس ويجن13381158928313-6

اليوجدسيارةاحمرنيسان بك اب13391159019760-9

ال يوجدسيارة ابيضبيكب نيسان1340115919/19945

ال يوجدسيارة ابيضبيكب صني1341115972/86932

اليوجدسيارةابيضنيسان بك اب13421159850152-2

4I1SK12W9SU648938سيارةاسودكامرياليوجد134311600

JTB53EL50W0062534سيارةاخضرتيرسلاليوجد134411609

اليوجدسيارةاسودهوندا13451161036404-6

اليوجدسيارةرماديهوينداي1346116369-83997

ال يوجدسيارة رمادينيسان  انفنتي 1347116388/96433

ال يوجدسيارة اسودهايونداي13481164114/61652

اليوجدسيارةابيضالتيما13491164310-76796

اليوجدسيارةابيضبيكب1350116482-50153

1c3h863h36y103069سيارهرصاصيكرايسلرال يوجد135111650

kmhet41c57a410256سيارة فضيكياال يوجد135211668

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا 13531168615/79121

ال يوجدسيارة ابيضنيسان مورانو13541178013/83449

kl1jj82b08k892451سيارة ابيضشفروليهال يوجد135511795

wdb1240301a882345سيارة اسودمرسيدسال يوجد135611797

اليوجدسيارةرصاصيكيا1357117999-30766

60b - 5790سيارهرصاصيهونداال يوجد135811815

ال يوجدسيارة ابيضنيسان باثفندر1359118217/99100

vf7gjkfwc8j025711سيارة ابيضستروينال يوجد136011830

v55zzz9k2wr004382سيارهاسودسياتال يوجد136111831

ال يوجدسيارهاسودكامري تويوتا1362118335/88145

IJ4GW68N0XC780231سيارةرصاصيجيباليوجد136311834

JF1804LG4W6099294سيارةابيضسوبارواليوجد136411846

FJ62-095630سيارةذهبيتويوتا استيشناليوجد136511858

ال يوجدسيارهابيضنيسان التيما13661190114/65607

اليوجدسيارةرصاصيمرسيدس13671190512-68291

اليوجدسيارةعنابيميستوبيشي13681190610-75278

ال يوجدسيارة ازرقنيسان صني1369119075/25109

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال1370119129/69484

ال يوجدسيارهازرق غامجبي ام دبليو1371119159/14983

jhmeg86100s119511سيارة رماديهونداال يوجد137211940

اليوجدسيارةابيضكامري1373119456-81772

1HGCD5635RA146001سيارةذهبيهوندااليوجد137411951

ال يوجدسيارهابيضتويوتا كوروال1375119569/95439

ال يوجدسيارهذهبيهوندا اكورد1376119626/53880

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال13771196310/35614

ال يوجدسيارة احمرمرسيدس1378119669/18662

اليوجدسيارهاسودمورانو137911967492515-5

اليوجدسيارةابيضتويوتا بك اب عمومي13801199591425-1

BG1032-173337سيارةاخضرمازدا 323اليوجد138111996

jt8bh28f3v0083161سيارة اسودلكزسال يوجد138211998

knamg8125b6366643سيارة رصاصيكياال يوجد138312004

ال يوجدسيارة احمرفورد صالون13841201713/69237

2G1FP22K1V2123563سيارةرصاصيكامارواليوجد138512018

jn8dr05y35w805909سيارة ابيضنيسان باثفندرال يوجد138612050

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال1387120526/86155

اليوجدسيارةبنيراف فور13881207419112-9

ال يوجدسيارهرماديشفروليه1389120838/72498

ال يوجدسيارهازرقفولكس واجن1390120859/33421

اليوجدسيارةذهبيكامري1391120999-34043

ال يوجدسيارة ابيضكامري13921210512/70178

vf7hbnfuc28073448سيارةازرقسنتروكاليوجد139312138

INDBI29066IF043206سيارهاسود مرسدساليوجد139412140

6GIHL52F33L965782سيارةابيضكابريساليوجد139512156

اليوجدسيارةعنابيكروال13961215782039-5

JNꞱBBABꞱ4Z03Ʇ2Ʇ26سيارةعنابيصنياليوجد139712177

اليوجدسيارةابيضهيونداي13981217813953-9

اليوجدسيارةاسودهيونداي13991218376263-12

JNꞱBBAB14Z0320Ʇ26سيارةابيضصنياليوجد140012190

اليوجدسيارةابيضاوبل14011219149346-5

WU1229KZ3R53279UF-AE-2سيارةابيضفلكس ويجناليوجد140212194

JT3YP10V7T017420سيارةاخضرراف فوراليوجد140312195

493SR0JIA8E803362سيارةرصاصيميتسوبيشي جالنتاليوجد140412205

JHMEG85100S130436سيارةاسودهوندااليوجد140512208

4W064184سيارةاسودبيجواليوجد140612217

JA3AJ26E66U058517سيارةاسودميستوبيشياليوجد140712221

JNIBBAB14Z0311490سيارةاحمرصنياليوجد140812228

اليوجدسيارةرصاصيشفرليت14091222972407-6

KMFFD27G22K508253سيارةابيضهيونداياليوجد141012231

اليوجدسيارةابيضفلكس ويجن14111223238617-10

6TIBF9FKXEX505109سيارةبيجكامرياليوجد141212241

DGBBIJ4GZ58V2WY118296سيارةبنيجيباليوجد141312246

JHMFD16236S413829سيارةرصاصيهوندااليوجد141412247

JACDHS7WXE7G004سيارةابيضسوزوكياليوجد141512248

WDB1400511A326422سيارةرصاصيمرسيدساليوجد141612280

اليوجدسيارةازرقبي ام14171228131187-7

jn1ca21s0xt171977سيارة اخضرنيسان مكسيماال يوجد141812293

VF33CNFUE5S02718ꞱNXBسيارهازرقبيجوال يوجد141912306

اليوجدسيارةاخضرصني14201231255340-17

JN6A523S92A720ʎ79سيارةاحمر-ابيضنيسان بك اباليوجد142112316

JNꞱTBSY6ꞱZ0401182سيارةازرقنيسان بترولاليوجد142212323

ال يوجدسيارة ابيضلكزس14231232510/53997

اليوجدسيارةابيضنيسان بترول14241233277898-9

JNICA21D8TM424372سيارةابيضمكسيمااليوجد142512335

IGNFKK13J57J284249سيارةابيضشفرليتاليوجد142612336

اليوجدسيارةابيضبيجو14271233858972-9

اليوجدسيارةاسودفلكس ويجن11--14281235589853

اليوجدسيارةذهبيتويوتا14291236181593-6

IN4AL11D05C290481سيارةرصاصيالتيمااليوجد143012362

اليوجدسيارةازرقكروال14311237541469-9

اليوجدسيارةاسودهوندا14321238561335-6

3GIJF5249VS868426سيارةابيضشفرليتاليوجد143312387

2C3AAKA63H36H476361سيارةرصاصيكراسيراليوجد143412388

VF36NRFNE5L004623سيارهرصاصيبيجوال يوجد143512389

EEꞱ00-40Ʇ98Ʇ9سيارةرصاصيكروالاليوجد143612390

1J4GL48K46W302280سيارةرصاصيجيباليوجد143712396

WDB1400501A163155سيارةرصاصيمرسيدساليوجد143812403

283444533-0800سيارةرصاصياودياليوجد143912406

4T1BG22K3YU965093سيارةعنابيكامرياليوجد144012409

JNꞱ……0ꞱꞱ9Ʇ0سيارةابيضصنياليوجد144112411

BE4BꞱ3-008080سيارةعنابيصنياليوجد144212423

اليوجدسيارةرصاصيبي ام14431242555130-7

اليوجدسيارةابيضمرسيدس14441242927866-12

kmf6a17fptu097975سيارة ابيضهونداي داينةال يوجد144512444

اليوجدسيارةابيضتويوتا بك اب1-51439عمومي144612446

اليوجدسيارةذهبيلكزس14471244850233-13

اليوجدسيارةرصاصيتويوتا ترسل14481245257434-12

IF30U5FM9CS010441سيارهرصاصيبيجوال يوجد144912453

 4T1BE32K83U656823سيارةرصاصيكامرياليوجد145012454

GT8BH28F1V0069047سيارةابيضلكسزاليوجد145112457

اليوجدسيارةرصاصيمازدا14521245912858-7

اليوجدسيارةابيضكامري14531246131464-16

AEꞱ0Ʇ-3059300سيارةابيضكروالاليوجد145412473

اليوجدسيارةابيضصني14551247759022-4

WF0TB14F65GR24417سيارةاسودفورداليوجد145612480

6JNCP11B62A608911سيارةرصاصيصنياليوجد145712483

JFMNE11W67DB23493سيارةابيضفورداليوجد145812486

ال يوجدسيارة ابيضنيسان داينة1459124881/66365

AB92-3429877سيارةابيضكروالاليوجد146012490

اليوجدسيارةذهبيهوندا14611249197038-10

JNꞱEN61C85W502009سيارةرصاصيصنياليوجد146212495

1G6CD4 785G4296515سيارةاسودكادلكاليوجد146312496

BEAB13513720سيارةابيضصنياليوجد146412501

1GTGK34N4LE504333سيارةابيضGMCاليوجد146512504

اليوجدسيارةذهبيكامري14661250771431-11

14671252310-18098Bmwاليوجدسيارةاسود

WBAVA71036PS04864سيارةعنابيBMWاليوجد146812538

1J8GC48K97Y563443سيارةابيضJEEPاليوجد146912539

FG62044569سيارةرصاصيالندكروزراليوجد147012552

1ETZE17201NA09709سيارةاسودفورد اليوجد147112559

اليوجدسيارةرصاصيشفر ليت14721256016-75911

SALLHBM34KA6399294سيارةابيضرنجاليوجد147312563

SALME11483A121103سيارةاسودرنجاليوجد147412566

SAJAA01A3YFL72306سيارةابيضجاكوراليوجد147512567

1T1BJ12K6TU781737سيارةذهبيكامرياليوجد147612568

اليوجدسيارةرصاصيهوندا14771257415-93618

2B3KA53H06H178212سيارةاسوددوجاليوجد147812582

1NDX03E64D147742سيارةرصاصيجمساليوجد147912583

WDB2201651A163068سيارةرصاصيمرسيدساليوجد148012587

JN1BB41S0YW001123سيارةابيضصنياليوجد148112591

LHA1203D67A004202سيارةابيضهيلكس صينياليوجد148212596

اليوجدسيارةاحمرصني1483126247-86642

JN8AZ08W27W010611سيارةاسودمورانواليوجد148412634

NLJWH7WꞱ4Z007189سيارهرصاصيهيوندايال يوجد148512635

WAUBH24B8XN020936سيارةابيضاودياليوجد148612639

JNKCA31AO1T016412سيارةرصاصيانفنتياليوجد148712641

اليوجدسيارةابيضاستيشن لكسز1488126455-14767

JN1DB41S5YW002340سيارةاحمرصنياليوجد148912646

اليوجدسيارةرصاصيصني1490126564-15610

اليوجدسيارةاسودكرايسلراليوجد149112673

 J4GW58N81Y506876 1سيارةاسودجيباليوجد149212689

اليوجدسيارةاخضرترسل14931269311-15645

WDB2102611A994360سيارةاسودمرسيدساليوجد149412698

اليوجدسيارةذهبيالتيما1495127144-54898

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا باص1496127152/24052

ae101-0159029سيارة ابيضتويوتا كوروالال يوجد149712724

6t1be42k2ax628294سيارة رصاصيتويوتا كامريال يوجد149812731

1j4gw58n1y512483سيارة ذهبيجيب شيروكيال يوجد149912741

ال يوجدسيارة رصاصيشفروليه فان1500127519/38939

6G1HL52F9YL546794سيارةابيضشفروليةاليوجد150112761

JTKE50E881026598سيارةازرقسيكواليوجد150212771

MNCLS32989W775654سيارةابيضفورد بيكباليوجد150312780

WDB9036631R808417سيارةابيضمرسيدس اليوجد150412782

wdb1240501b728659سيارة اسودمرسيدسال يوجد150512786

wauml44e55n008480سيارة ازرقاوديال يوجد150612789

wdb202081f110943سيارة اخضرمرسيدسال يوجد150712793

ال يوجدسيارة اخضرتويوتا بريفا15081280111/77436

1GNDT13W7WK202143سيارةرصاصيشفروليةاليوجد150912816

ال يوجدسيارة اخضرنيسان صني1510128499/79605

wdbha22e8sf148576سيارة ذهبيمرسيدسال يوجد151112854

1j4fyz9p8vp492476سيارة اسودجيب رانجرال يوجد151212856

ال يوجدسيارة اسودبي ام دبليو15131285814/37267

ال يوجدسيارة رصاصيتويوتا افالون1514128608/94178

JN1CC13C87T005197سيارةابيضتيدااليوجد151512868

1GKEV33DX9J110430سيارةرصاصيجمس اكاديااليوجد151612870

2fmdk49c98ba52622سيارة عنابيفوردال يوجد151712871

kl1dc53f47b058396سيارة رماديشفروليه فورويلال يوجد151812872

اليوجدسيارةابيضكابرس1519128876-51537

WDB2030401F632680سيارةابيضمرسيدساليوجد152012895

wdb20201f914238سيارة ابيضمرسيدسال يوجد152112896

اليوجدسيارةابيضكوروال15221290611-50884

اليوجدسيارةابيضمرسدس15231290713-46979

اليوجدسيارةابيضكوروال15241290914-74619

اليوجدسيارةرصاصيبيكب صينيعمومي 1525129131-50359

اليوجدسيارةرماديهوندا15261291410-99725

wdb1240311b525136سيارة رصاصيمرسيدسال يوجد152712925

1gndv03145d292400سيارة ابيضشفروليهال يوجد152812928

1c3as46c61d179960سيارة رماديكرايسلرال يوجد152912930

wdb2010241f917473سيارة ابيضمرسيدسال يوجد153012931

ال يوجدسيارة ابيضبيكب صني1531129504/96370

6G1XK52B72L781424سيارةابيضشفرولية لومينااليوجد153212951

WDB2304741F101025سيارةاسودمرسدساليوجد153312957

اليوجدسيارةازرقهوندا1534129618-41348

اليوجدسيارةرماديفورد15351296216-54274

اليوجدسيارةرصاصيفولكس واجين1536129829-56537

EE100-4042771سيارةابيضكوروالاليوجد153712988

ال يوجدسيارة ابيضبيكب ميتسوبيشي1538130011/79581

ال يوجدسيارة رصاصيتويوتا كامري15391301410/69903

اليوجدسيارةابيضكيا1540130237-89928

WDB1400701A188844سيارة اسودمرسيدسال يوجد154113024

ال يوجدسيارة اخضرتويوتا صالون1542130287/27106

ال يوجدسيارة برتقالينيسان موروانو1543130466/35741

ال يوجدسيارة ابيضميتسوبيشي صالون1544130499/85075

WBAAL3100XEF96820سيارة رصاصيبي ام دبليوال يوجد154513057

8AWLC09E37A730498سيارة ابيضفولكس واجنال يوجد154613058

RX70- 0033526سيارة ابيضتويوتا كريسيداال يوجد154713059

ال يوجدسيارة رمادينيسان باثفندر15481306210/20213

1n4al21d99c151168سيارة عنابينيسان التيماال يوجد154913086

WAVDL94F26N124582سيارة ذهبياوديال يوجد155013088

ال يوجدسيارة ابيضنيسان صني15511309211/10891

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال15521309311/15213

ال يوجدسيارة رصاصينيسان صني15531309717/36287

WDB2201751A379414سيارةازرقمرسيدساليوجد155413105

wbaey71095ft10932سيارة ابيضبي ام دبليوال يوجد155513106

ال يوجدسيارة ازرقتويوتا كامري1556131099/45734

VIN=2C3AA63H45H665772سيارةاحمركرايسراليوجد155713116

JN8DR09Y44W909706سيارةرصاصيباتفندراليوجد155813128

LGWCA2172BC632136سيارةاخضرجريت وول بك اباليوجد155913132

WDB210072IA230454سيارةاسودمرسيدساليوجد156013137

3GKFKR16T93G133582سيارةرصاصيجيمسياليوجد156113145

WDB1210311B493317سيارةازرقمرسيدساليوجد156213146

5grgn23u14h100849سيارة رصاصيهمرال يوجد156313149

1N4AL21D88C110643سيارةرصاصيالتيمااليوجد156413155

اليوجدسيارةرصاصيصني15651315812-78274

ال يوجدسيارة احمررينولت صالون15661316610/42579

4T3ZF13C9YU232654سيارةذهبيتويوتااليوجد156713168

اليوجدسيارةذهبيجيمسي15681320467273-16

YV1AS855671025341سيارةرصاصيفولفواليوجد156913220

ال يوجدسيارة عنابيمرسيدس15701322216/61027

KLIJM52344K008682سيارةابيضشفرليتاليوجد157113224

اليوجدسيارةابيضفورتيشنر15721323312-28356

1FMYU92125KC12598سيارةاسودفورداليوجد157313240

ال يوجدسيارة ذهبيتويوتا بريفا15741324410/88470

اليوجدسيارةابيضارمادا 15751325429416-4

1FMPV18L3WLA50123سيارة ابيضفوردال يوجد157613258

WDC1631541A062888سيارة اخضرمرسيدسال يوجد157713266

اليوجدسيارةابيضمستوبيشي بيكب15781327010-25664

ال يوجدسيارة رصاصيميتسوبيشي صالون1579132736/97405

ال يوجدسيارة اسودفورد فوكس1580132906/34839

JN1CCVA32Z0023372سيارة ابيضنيسان مكسيماال يوجد158113291

ال يوجدسيارة رصاصيكيا1582132989/27074

ال يوجدسيارة ابيضتويوتا كوروال15831330810/23749

ال يوجدسيارة رماديفورد اكسبشن15841331612/65603

JNꞱBGD2IZ0546Ʇ22سيارةابيضنيسان بك اباليوجد158513317

ال يوجدسيارة ابيضمرسيدس15861332015/38301

JTB53EL50V0049219سيارةابيضتويوتا ترسلاليوجد158713325

ال يوجدسيارة اسودمرسيدس1588133265/64173

اليوجدسيارةاحمرمازدا15891332712-18895

EE1004044624سيارةاسودصنياليوجد159013335

ال يوجدسيارة ذهبيبي ام دبليو15911335011/77053

wdc1631751a345497سيارة رصاصيمرسيدسال يوجد159213351

MAUKH44E98N00169سيارةاسوداودياليوجد159313352

اليوجدسيارةابيضنيسان باص15941335916-69173

ال يوجدسيارة ابيضانفنتي15951336014/45711

JT8UF22E3S0018580سيارةاسوداكسزاليوجد159613368

ال يوجدسيارة رماديكيا15971337112/62346

sallmama45a182079سيارة عنابيرنج روفرال يوجد159813381

KNCTB201751A379414سيارةابيضباص كيااليوجد159913390

jt2ba13e3x3078664سيارة ابيضتويوتا كوروالال يوجد160013395

KL1TJ587X7B028547سيارةابيضشفروليةاليوجد160113397

WDB2083651F024839سيارةرصاصيمرسيدساليوجد160213404

KL1VJ58Z36B193929سيارةابيضشفروليةاليوجد160313405

WVWZZZ9NZ3Y196904سيارةابيضفولكس واجيناليوجد160413411

اليوجدسيارةذهبيصالون16051341312-86560

اليوجدسيارةاخضرصني16061341416-43481

اليوجدسيارةرماديصني1607134206-61434

اليوجدسيارةابيضلومينا1608134217-88216

KL1VJ58Z85B143221سيارةرصاصيشفروليةاليوجد160913425

اليوجدسيارةابيضمورانو1610134266-27941

GN1TASY61Z0401962سيارةابيضنيساناليوجد161113450

1j4fj68s9wl237085سيارة رماديجيبال يوجد161213465

KLIDC63G088197392سيارةابيضشفرليتاليوجد161313467

1N4BL11E06C128946سيارةكحليالتيمااليوجد161413475

اليوجدسيارةاسودلكسز16151347713-62432

JMY0RK9608J711386سيارةاسودمستوبيشياليوجد161613486

JT8BH22F3T0048450سيارةرصاصيلكزساليوجد1617124721

ال يوجدسيارة رصاصيمازدا صالون16181300269/50279

salsh23448a142846سيارة اسودرنج روفرال يوجد1619130102

6t1be42k07x453245سيارة ابيضتويوتا كامريال يوجد1620134441

6G1LK53B86L846512سيارةرصاصيكابرساليوجد1621134770

WDB2100721A299814سيارةاسودمرسيدساليوجد3البلديه1622

اليوجدسيارةبيجفلكس ويجن17-852833البلديه1623

اليوجدسيارةابيضكامري11-78791البلديه16241

اليوجدسيارةذهبيكامري16-52370البلديه162531

اليوجدسيارةذهبيلنكولن8-27354البلديه162640

KLIGM5EU0DB056355سيارةاسودشفرليتاليوجدالبلديه16275

اليوجدسيارةرصاصيالتيما9-57502البلديه162857

اليوجدسيارةرصاصيميتسوبيشي النسر8-69019البلديه16299

V.I.N.KMHHN65F5347554سيارةابيضهيونداياليوجدحجز البلديه163022

حجز 1631
ꞱNXBR12EXXZI39099سيارةازرقكروالاليوجدالبلديه29

jn6fe54s45x41سيارهابيضنيسان باصال يوجدال يوجد1632

1N4AL11D16C104660سيارهرصاصيالتيمااليوجد16332112

JN6FE54S5X416987سيارهابيضتشس0000-اليوجد163469

WMWRH310سيارهبرتغاليمني كوبراليوجد16351534

JT8UF11E4M0050369سيارهرصاصيلكزساليوجد163611688

JN8FY15Y2X447637سيارهبرتغالينيسان بترولاليوجد163771

ꞱCCꞱ3C997030631سيارهابيضنيسان تيدااليوجد16381659

IFMZU72E84ZA596سيارهابيضلكزساليوجد163913487

IGIBꞱ52WXTRL65223سيارهعنابيشفرليهاليوجد1640721

SALLSAA547A108557سيارهرصاصيرنج روفراليوجد1641808

ꞱJ4B831157Ʇ59سيارهاخضرجيباليوجد164276

9BWEC05X75P113539سيارهابيضفلكس ويجن بك اباليوجد1643711

WVWSV1160CM134359سيارهعنابيفلكس ويجن اليوجد1644971

JT8BH28F3X0148609سيارهابيضلكزساليوجد16451549

JMYLRNA4W6Z700849سيارهرصاصيميتسوبيشياليوجد16461533

KNABA24327T386755سيارهازرقكيااليوجد1647751

IJ4FF4857IL593811سيارهعنابيجيباليوجد16481574

KLNIVJ5Z26B192151سيارهابيضشفرليهاليوجد1649576

KLITJ53767B031159سيارهعنابيشفرليهاليوجد1650585

JDTGMꞱ00951559363سيارهازرقديهاستواليوجد16512327

IN4BꞱ11DX6C181516سيارهابيضالتيمااليوجد16522852

WVWEL23CX9E79773سيارهابيضفلكس ويجناليوجد16532368

IGIJE6581D4183519سيارهعنابي فورداليوجد16542380

MNJTC2C94E6001221سيارهابيضتيدااليوجد16552389

MAT41206580L00597سيارهابيضباص تاتااليوجد16561007

WF0TD94L56VL87504سيارهازرقفورداليوجد16573121

MNTBB7A9400Z070سيارهرصاصيالتيمااليوجد16582461

IGNDM19W0SB108104سيارهابيضجيمساليوجد16592467

IN4L11D06G104147سيارهاسودالتيمااليوجد16602474

5FNRL5H96CB501902سيارهاسودهوندااليوجد16612035

5NIAA08B24N728186سيارهابيضارمادااليوجد16622922

WD3YA6819B3634676سيارهاسودمرسيدس باص فاناليوجد16633016

JT6HT00W0X0047657سيارهرصاصيلكزساليوجد16643019

MUCBD767W628592سيارهابيضرينجر بك اباليوجد16653037

GIAS58H397172204سيارهاسودشفرليهاليوجد166611022

KNAUP752326115113سيارهابيضكيا كرنفالاليوجد166711542

WDB1400511A07960سيارهابيضمرسيدساليوجد166811985

JN8Y2NY7F9119C13سيارهابيضنيسان بترولاليوجد16693062

5FNRL386058505344سيارهرصاصيهوندا اوديسياليوجد1670562

JN6DD23S68X223531سيارهابيضنيسان بك اباليوجد16712993

IC8GY6IR4IUI24126سيارهاسودكالسيراليوجد167211450

SALLSAA345A905072سيارهابيضرنج روفراليوجد167311192

YVILW530X2329508سيارهغير موجودفولفو باصاليوجد167411021

JT3AC22SIP024342سيارهغير موجودتويوتااليوجد167511337

SALWA2VF2EA31138سيارهابيضرنج روفراليوجد16762195

KNAPB8117B7127012سيارهرصاصيكيااليوجد16772957

JTDBR23E360262556سيارهاخضركروالاليوجد16782978

WMWRC31D12TB81366سيارهعنابيمني كوبراليوجد16792949

6JꞱYL52B93L95Ʇ673سيارهعنابيشفرليهاليوجد16801646

JMYMRH65WYY701230سيارهازرقميتسوبيشياليوجد1681610

ZCFC357100D107099سيارهابيضايكو باصاليوجد1682760

WGY60-354559سيارهذهبينيسان بترولاليوجد1683758
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