
4X2،6x4،8x4بأنظمة  MP4/MP5حزم الصيانة الخاصة لشاحنات 

ي 
ي منطقة القصيمجبكوورشة صيانة متوفرة فقط ف 

الجديدة ف 
– CSPإدارة منتجات / اإلدارة العامة للصيانة 2021

2021يونيو 30هذا العرض ساٍر حتى *

يبة القيمة المضافة** ي هذا العرض شاملة ض 
 
.جميع األسعار الواردة ف



– PM  للكيلومت  بألف الخدمة
)للكيلومت  بألف )

ديسعر الحزمة بالريال السعو الكميةوصف قطعة الغيار

للكيلومت  ألف30
للكيلومت  ألف150
للكيلومت  ألف270
للكيلومت  ألف390
للكيلومت  ألف510
للكيلومت  ألف630
للكيلومت  ألف750
للكيلومت  ألف870
للكيلومت  ألف990

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

، (الكارتت  )حوض الزيت 
، سدادة ترصيف الزيت
ت حلقة منع ترسب الزي

مم22مقاس 

11.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

586.95إجمالي قطع الغيار

1.8513.00(بالساعة)ليد العاملةاإجمالي 

يبة القيمة المضافة 2042OM460لشاحنات  PMحزمة  1,099.95بدون ض 

يبة القيمة المضافة 2042OM460لشاحنات  PMحزمة  1,264.94مع ض 

2

PM 1حزمة 

2042MP4/MP5 KSAلشاحنات PMحزمة 
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية( Daimler)توصي بها دايملر 



– PM  بألف الخدمة
بألف )للكيلومت  

)للكيلومت  
ديسعر الحزمة بالريال السعو الكميةوصف قطعة الغيار

للكيلومت  ألف60

للكيلومت  ألف180

للكيلومت  ألف300

للكيلومت  ألف420

للكيلومت  ألف540

للكيلومت  ألف660

للكيلومت  ألف900

1.02 Mkm

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1467.61الهواء( فلتى )عنرص ُمرشح 

لوقود التصفية المسبقة ل( فلتى )ُمرشح 
(فاصل الماء)

1166.94

،M39x5،M39x5)مجفف الهواء 
M41x2،(

1175.34

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

، سدادة (الكارتت  )حوض الزيت 
ترصيف الزيت، حلقة منع ترسب

مم22الزيت مقاس 

11.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

1,376.84إجمالي قطع الغيار

2.6741.00(ةبالساع)ليد العاملةاإجمالي 

يبة القيمة المضافة 2042OM460لشاحنات  PMحزمة  2,117.84بدون ض 

يبة القيمة المضافة 2042OM460لشاحنات  PMحزمة  2,435.52مع ض 

3

 2PMحزمة 

2042MP4/MP5 KSAلشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية( Daimler)توصي بها دايملر 



– PM  ألفبالخدمة
)ومت  للكيلبألف )للكيلومت  

الكميةوصف قطعة الغيار
سعر الحزمة بالريال 

السعودي

للكيلومت  ألف90
للكيلومت  ألف210
للكيلومت  ألف330

للكيلومت  ألف450
للكيلومت  ألف570
للكيلومت  ألف690
للكيلومت  ألف810

للكيلومت  ألف930
1.05 Mkm

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

يف ، سدادة ترص (الكارتت  )حوض الزيت 
الزيت، حلقة منع ترسب الزيت مقاس

مم22

1
1.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

الرّصة + 12الوسط )زيت المحور 
ات3.25كوكبية الدوران لكل جانب  (لتى

18.5148.56

735.51إجمالي قطع الغيار

2.9826.50(بالساعة)ليد العاملةاإجمالي 

يبة القيمة المضافة 2042OM460لشاحنات  PMحزمة  1,562.01بدون ض 

يبة القيمة المضافة 2042OM460لشاحنات  PMحزمة  1,796.31مع ض 

4

 3PMحزمة 

2042MP4/MP5 KSAلشاحنات PMحزمة 
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية( Daimler)توصي بها دايملر 



– PM  بألف الخدمة
بألف )للكيلومت  

)للكيلومت  
الكميةوصف قطعة الغيار

سعر الحزمة بالريال 
السعودي

للكيلومت  ألف120
للكيلومت  ألف 240
للكيلومت  ألف360

للكيلومت  ألف480
للكيلومت  ألف600
للكيلومت  ا ألف 720
للكيلومت  ألف840

للكيلومت  ألف960

1.08 Mkm

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1467.83الهواء( فلتى )عنرص ُمرشح 

1166.94(اصل الماءف)التصفية المسبقة للوقود ( فلتى )ُمرشح 

،M39x5،M39x5)مجفف الهواء 
M41x2،M41x2)

1175.34

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

، حلقة ، سدادة ترصيف الزيت(الكارتت  )حوض الزيت 
مم22منع ترسب الزيت مقاس 

11.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

ا و11سعة 2اإلصدار )زيت ناقل الحركة  ً ا16لتى ً 16179.35(لتى

1,576.41إجمالي قطع الغيار

3.3940.50(بالساعة)ليد العاملةاإجمالي 

يبة القيمة المضافة2042OM460لشاحنات PMحزمة  2,516.91بدون ض 

يبة القيمة المضافة2042OM460لشاحنات PMحزمة  2,894.45مع ض 

5

 4PMحزمة 

2042MP4/MP5 KSAلشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية( Daimler)توصي بها دايملر 



– PM  للكيلومت  بألف الخدمة
)للكيلومت  بألف )

ديسعر الحزمة بالريال السعو الكميةوصف قطعة الغيار

للكيلومت  ألف30
للكيلومت  ألف150
للكيلومت  ألف270
للكيلومت  ألف390
للكيلومت  ألف510
للكيلومت  ألف630
للكيلومت  ألف750
للكيلومت  ألف870
للكيلومت  ألف990

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

، (الكارتت  )حوض الزيت 
، سدادة ترصيف الزيت
ت حلقة منع ترسب الزي

مم22مقاس 

1
1.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

586.95إجمالي قطع الغيار

1.8513.00(بالساعة)ليد العاملةاإجمالي 

يبة القيمة المضافة3342OM460لشاحنات PMحزمة  1,099.95بدون ض 

يبة القيمة المضافة3342OM460لشاحنات  PMحزمة 1,264.94مع ض 

6

 1PMحزمة 

33426x4 MP4/MP5 KSAلشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية(Daimler)توصي بها دايملر 



7

 2PMحزمة 

33426x4 MP4/MP5 KSAلشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية(Daimler)توصي بها دايملر 

– PM  بألف الخدمة
بألف )للكيلومت  

)للكيلومت  
ديسعر الحزمة بالريال السعو الكميةوصف قطعة الغيار

للكيلومت  ألف60

للكيلومت  ألف180

للكيلومت  ألف300

للكيلومت  ألف420

للكيلومت  ألف540

للكيلومت  ألف660

للكيلومت  ألف900

1.02 Mkm

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1812.76الهواء( فلتى )عنرص ُمرشح 

وقود التصفية المسبقة لل( فلتى )ُمرشح 
(فاصل الماء)

1166.94

،M39x5،M39x5)مجفف الهواء 
M41x2،M41x2)

1175.34

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 
يف ، سدادة ترص (الكارتت  )حوض الزيت 

الزيت، حلقة منع ترسب الزيت مقاس
مم22

11.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

1,741.99إجمالي قطع الغيار

2.6741.00(ةبالساع)ليد العاملةاإجمالي 

يبة القيمة المضافة 3342OM460لشاحنات  PMحزمة  2,482.99بدون ض 

يبة القيمة المضافة 3342OM460لشاحنات  PMحزمة  2,855.44مع ض 



– PM  بألف الخدمة
)ومت  للكيلبألف )للكيلومت  

الكميةوصف قطعة الغيار
سعر الحزمة بالريال 

السعودي

للكيلومت  ألف90
للكيلومت  ألف210
للكيلومت  ألف330

للكيلومت  ألف450
للكيلومت  ألف570
للكيلومت  ألف690
للكيلومت  ألف810

للكيلومت  ألف930
1.05 Mkm

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

يف ، سدادة ترص (الكارتت  )حوض الزيت 
الزيت، حلقة منع ترسب الزيت مقاس

مم22

1
1.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

3342لشاحنات  PMحزمة 
OM460يبة القيمة المضاف ةمع ض 

37311.97

898.92إجمالي قطع الغيار

2.9826.50(بالساعة)ليد العاملةاإجمالي 

يبة القيمة المضافة3342OM460لشاحنات PMحزمة  1,562.01بدون ض 

يبة القيمة المضافة 3342OM460لشاحنات PMحزمة  1,984.23مع ض 

8

 3PMحزمة 

33426x4 MP4/MP5 KSAلشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية(Daimler)توصي بها دايملر 



– PM  بألف الخدمة
)لومت  للكيبألف )للكيلومت  

يسعر الحزمة بالريال السعودالكميةوصف قطعة الغيار

للكيلومت  ألف 120

للكيلومت  ألف 240

للكيلومت  ألف360

للكيلومت  ألف480

للكيلومت  ألف600

للكيلومت  ألف 720

للكيلومت  ألف840

للكيلومت  ألف960

1.08 Mkm

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1812.76الهواء( فلتى )عنرص ُمرشح 

التصفية المسبقة للوقود( فلتى )ُمرشح 
(فاصل الماء)

1166.94

،M39x5،M39x5)مجفف الهواء 
M41x2،M41x2)

1175.34

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

ت، ، سدادة ترصيف الزي(الكارتت  )حوض الزيت 
مم22حلقة منع ترسب الزيت مقاس 

11.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

ا و11سعة 2اإلصدار )زيت ناقل الحركة  ً ا16لتى ً 16197.74(لتى

1,939.73إجمالي قطع الغيار

3.3940.50(بالساعة)ليد العاملةاإجمالي 

يبة القيمة المضافة 3342OM460لشاحنات  PMحزمة  2,880.23بدون ض 

يبة القيمة المضافة 3342OM460لشاحنات  PMحزمة  3,312.26مع ض 

9

 4PMحزمة 

33426x4 MP4/MP5 KSAلشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية(Daimler)توصي بها دايملر 



– PM  للكيلومت  بألف الخدمة
)للكيلومت  بألف )

ديسعر الحزمة بالريال السعو الكميةوصف قطعة الغيار

للكيلومت  ألف30
للكيلومت  ألف150
للكيلومت  ألف270
للكيلومت  ألف390
للكيلومت  ألف510
للكيلومت  ألف630
للكيلومت  ألف750
للكيلومت  ألف870
للكيلومت  ألف990

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

، (الكارتت  )حوض الزيت 
، سدادة ترصيف الزيت
ت حلقة منع ترسب الزي

مم22مقاس 

1
1.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

586.95إجمالي قطع الغيار

1.8513.00(بالساعة)العاملةإجمالي اليد 

يبة القيمة المضافة4142OM460لشاحنات  PMحزمة  1,099.95بدون ض 

يبة القيمة المضافة4142OM460لشاحنات PMحزمة  1,264.94مع ض 

10

 1PMحزمة 

4142x2 MP4/MP5 KSA4لشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية(Daimler)توصي بها دايملر 



– PM  بألف الخدمة
بألف )للكيلومت  

)للكيلومت  
ديسعر الحزمة بالريال السعو الكميةوصف قطعة الغيار

للكيلومت  ألف60
للكيلومت  ألف180
للكيلومت  ألف300

للكيلومت  ألف420
للكيلومت  ألف540
للكيلومت  ألف660
للكيلومت  ألف780

للكيلومت  ألف900
1.02 Mkm

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1467.83الهواء( فلتى )عنرص ُمرشح 

لوقود التصفية المسبقة ل( فلتى )ُمرشح 
(فاصل الماء)

1166.94

،M39x5،M39x5)مجفف الهواء 
M41x2،M41x2)

1175.34

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

، سدادة (الكارتت  )حوض الزيت 
ترصيف الزيت، حلقة منع ترسب

مم22الزيت مقاس 

11.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

1,397.06إجمالي قطع الغيار

2.6741.00(ةبالساع)ليد العاملة اإجمالي 

يبة القيمة المضافة4142OM460لشاحنات PMحزمة  2,138.06بدون ض 

يبة القيمة المضافة 4142OM460لشاحنات PMحزمة  2,458.77مع ض 

11

 PM 2حزمة

41428x4 MP4/MP5 KSAلشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية(Daimler)توصي بها دايملر 



– PM بألف الخدمة
)ومت  للكيلبألف )للكيلومت  

الكميةوصف قطعة الغيار
سعر الحزمة بالريال 

السعودي

للكيلومت  ألف90
للكيلومت  ألف210
للكيلومت  ألف330

للكيلومت  ألف450
للكيلومت  ألف570
للكيلومت  ألف690
للكيلومت  ألف810

للكيلومت  ألف930
1.05 Mkm

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

يف ، سدادة ترص (الكارتت  )حوض الزيت 
الزيت، حلقة منع ترسب الزيت مقاس

مم22

1
1.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

+ 12من الوسط 2عدد )زيت المحور 
الرّصة كوكبية الدوران لكل جانب

ات3.25 (لتى

37282.96

869.91إجمالي قطع الغيار

2.9826.50(بالساعة)العاملةإجمالي اليد 

يبة القيمة المضافة4142OM460لشاحنات  PMحزمة  1,696.41بدون ض 

يبة القيمة المضافة4142OM460لشاحنات PMحزمة  1,950.87مع ض 

12

 PM 3حزمة

41428x4 MP4/MP5 KSAلشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية(Daimler)توصي بها دايملر 



– PM  بألف الخدمة
)ومت  للكيلبألف )للكيلومت  

يسعر الحزمة بالريال السعودالكميةوصف قطعة الغيار

للكيلومت  ألف 120
للكيلومت  ألف 240
للكيلومت  ألف360

للكيلومت  ألف480
للكيلومت  ألف600
للكيلومت  ألف 720
للكيلومت  ألف840
للكيلومت  ألف960

1.08 Mkm

150.23الزيت( فلتى )عنرص ُمرشح 

141.61الوقود( فلتى )عنرص ُمرشح 

1467.83الهواء( فلتى )عنرص ُمرشح 

فاصل )التصفية المسبقة للوقود ( فلتى )ُمرشح 
(الماء

1166.94

،M39x5،M39x5)مجفف الهواء 
M41x2،M41x2)

1175.34

1118.33مكيف الهواء( فلتى )ُمرشح 

ت، ، سدادة ترصيف الزي(الكارتت  )حوض الزيت 
مم22حلقة منع ترسب الزيت مقاس 

11.22

39353.34زيت المحرك

222.22الشحم

ا و11سعة 2اإلصدار )زيت ناقل الحركة  ً ا16لتى ً 16188.32(لتى

1,585.38إجمالي قطع الغيار

3.3940.50(ساعةبال)اليد العاملةإجمالي 

يبة القيمة المضافة4142OM460لشاحنات PMحزمة  2,525.88بدون ض 

يبة القيمة المضافة 4142OM460لشاحنات PMحزمة  2,904.76مع ض 
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 PM 4حزمة

41428x4 MP4/MP5 KSAلشاحنات  PMحزمة
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانية(Daimler)توصي بها دايملر 
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