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AHF-Procurement -2022-15

TUR-21/3559/SA2/FS-ER-

P/NGO/20555/

AHF-22008

US$  /  دوالر أمريكي 

 

no

رقم

الوحدة

Unit 

Birim

الوزن 

Weight

Ağırlık

الكمية

Quantity

Adet

سعر الوحدة

Unit Price

Birim Fiyatı

السعر اإلجمالي

Total Price

Toplam Fiyat

المواصفات الفنية

Specification

Teknik Özellikler

العالمة التجارية 

Brand 

Details  

Marka 

Detayları

Notes / Notlar المالحظات 

1 قطعة … 25 مصنوع من النايلون واطرافه من النحاس والصلب

2 قطعة … 25

ي
ي كهربائ 

 
.مفك براغ

ي
 

اغ ي فك وربط البر
 
.يستخدم ف

ي
.يوجد لمبه فاحص الجهد الكهربائ 

ة شكل  ي الدائرية الصغبر
 

اغ رأس يناسب رؤوس البر

.ناقص

.مقبض يد مري    ح أثناء العمل

 التيار 
ً
ي بدون مالقط لرسيا .NCVطرف فحص خارجر

. سم15مفك فاحص بطول 

كيب .سهل االستخدام والبر

3 قطعة … 25
مصنوعة من الحديد عالي الكربون 

ي مقبض خشبر

4 قطعة … 25
مصنوع من الحديد عالي الكربون 

مقبض من المطاط عالي الجودة

5 قطعة … 25

قوام من البالستيك

ي
يط القياس معدئ  شر

يحتوي عىل نوعير  من الوحدات أنش وسنتميبر

لي 
التجاري والصناغي,  مالئم لالستخدام المب  

6 قطعة … 25

سلم قابل للطي 

مصنوع من المينوم

متير  وذو نوعية جيدة

 كغ150اقىص حمولة 

م20راصور تمديد اسالك طول 

مفك فاحص

غ نوع جيد500مطرقة 

ازميل حفر مبولد

م5مبر قياس بطول 

م2.7سلم طوي 

/ QUOTIATION IFORMATION /TEKLİF BİLGİLERİمعلومات العرض   

Fiyat Teklif Talebi - Request for Quotation    طلب عرض السعر

project / proje المشروع Provision of integrated ER, FSL &amp; Protection services to the PiN in Idlib governorate - Envelope 2

Order Ref 

 رمز 

 Sipariş/الطلب

Kodu/

 Date / Tarih 

التاريخ
proje numarası - project number رقم المشروع

Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri  معلومات المورد  Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient   IFORMATIONمعلومات مستلم العرض 

Commercial Name / Ticari Ad  االسم 

التجاري
Return Quotation to مستلم العرض /Teklifin Teslimi/

Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط 

الدفع
Currency Used / عملة التسعير/ Kullanılan Para Birimi

اسم المواد ووصفها

ITEMS 

DESCRIPTION/SPECIFICATION 

Malzemenin Adı ve Özelliği

E-mail / E-posta البريد

Mobile / GSM موبايل

Address / Adres العنوان

 Satınalım Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill يتم تعبئتها من المشتريات Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak يتم تعبئتها من قبل المورد

تاريخ استحقاق المواد

 Malzeme Teslim Tarihi / Required 

Delivery date

Availability date / Malzeme Tedarik Tarihi تاريخ توفر المواد

Contact Person / İrtibat Kişisi شخص 

التواصل

E-mail / E-posta البريد االلكتروني

Mobile / GSM موبايل

Address / Adres عنوان المزود
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7 قطعة … 25

ي نوع اول 
صيب 

 فولط16تغذية 

عدد الدورات

 دورة450 إل 0 من 

 دورة1450 إل 0من 

 مم10 مم إل 0.8قطر من 

محرك ذو لفائف نحاسية

8 قطعة … 25

ي نوع اول
صيب 

 فولط220تغذية 

دد تيار مبر

 واط900محرك بقوة 

محرك ذو لفائف نحاسية

2900معدل طرق 

از مقبض مضاد لالهبر 

مع حقيبة وازميل

9 قطعة … 25

ي نوع اول
صيب 

 فولط220تغذية 

 واط620استطاعة 

محرك ذو لفائف نحاسية

 دورة780 إل 0عدد الدورات من 

 مم24قطر حبر 

10 قطعة … 25

صينية نوع اول

 فولط 220تخري    ج تغذية 

 واط3600استطاعتها 

ين تعمل عىل البب  

محرك ذو لفائف نحاسية

11 قطعة … 25

حقيبة بالستيكية متينة 

 ذو نوعية جيدة

تتسع العدة المتنقلة

حقيبة فارغة ذات أماكن أو مشدات لتثبيت المعدات 

داخله

12 قطعة … 25

حامل بالستيكي ذو نوعية جيدة

 LEDمع اضاءة 

استهلك منخفض للطاقة

 فولط220تعمل عىل 

13 قطعة … 25

 600mV / 6V / 60V / 600V: جهد التيار المستمر •

 /1000V

•  ±(0.5٪+ 3)

دد •  6V / 60V ± (0.8٪ + 3) 600V: جهد التيار المبر

 /750V ± (1.0٪ + 10)

 60μA / 60mA / 600mA ± (0.8٪: تيار مستمر •

 +3) 10A ± (1.2٪ +3)

دد • 60mA / 600mA ± (1.0٪ + 3) 10A: تيار مبر

•  ±(1.5٪+ 3)

600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ: المقاومة •

Ω ± (1.0٪ + 30) م60 (3 +0.8٪)±  •

10nf ± (4.0٪ + 30): السعة •

• 10mf / 100mf ± (5.0٪ + 3)

دد •  كيلو 10/  هرتز 1000/  هرتز 100/  هرتز 10: البر

 ميجا 10/  كيلو هرتز 1000/  كيلو هرتز 100/ هرتز 

(3+ ٪ 1.0)± هرتز 

اختبار  (3+ ٪ 2.0)± ٪ 95~ ٪ 1: دورة التشغيل •

ي
.الصمام الثنائ 

14 قطعة … 25
بور متغبر التغذية والشدة

 فولط30-  أمببر 5

مثقب بطارية

ي نوع جيد
يىس صيب  كمبر

ي نوع جيدSDSمثقب 
 صيب 

3600مولدة بانزين 

حقيبة عدة

ة ذات ليد مكبر

مقياس آفو مبر عادي

ة بور تغذية متغبر
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15 قطعة … 25

 220  واط يعمل بالكهرباء 60كاوي لحام قصدير  

فولط 

 معالج ضد االتساخات والكربون 
ً
تمتاز بسن رفيع جدا

مع حاملة الكاوي واسفنجة

مزود بليد أشارة

16 قطعة … 25 ي
شفاط قصدير معدئ 

17 قطعة … 25
ملقط صغبر مطىلي بطالء عازل و مقاوم لالنزالق 

ونية الرأس ودقيق الغراض الصيانة االلكبر

18 قطعة … 25
ملقط صغبر مطىلي بطالء عازل و مقاوم لالنزالق 

ونية الرأس عادي ودقيق الغراض الصيانة االلكبر

19 قطعة … 25

سلك نحاسي لب  ع القصدير عىل اطراف الدارات 

ونية االلكبر

 مبر1.5طول السلك 

 مم3.0 - 1.5العرض 

20 قطعة … 25

مساعد للحام والكاوية

ذو كثافة عالية 

PH 0.3±7 محايد%

ذو عزل جيد

21 علبة … 50
ونيات قصدير يستخدم بلحام االلكبر

 ملم1-  غرام 200

22 قطعة … 25
ي 
سخان كهربائ 

 درجة مئوية500 - 400

23 قطعة … 25
راس من الحديد 

مقبض من المطاط لمنع االنزالق

24 قطعة … 50
راس من الحديد 

مقبض من المطاط لمنع االنزالق

25 قطعة … 25
راس من الحديد 

مقبض من المطاط لمنع االنزالق

26 قطعة … 50
راس من الحديد 

مقبض من المطاط لمنع االنزالق

27 قطعة … 25
راس من الحديد 

مقبض من المطاط لمنع االنزالق

28 قطعة … 50
من مادة الحديد عالي الكربون والمقبض مغلف بمادة 

مطاطية عازلة لسهولة االستخدام

29 قطعة … 50
من مادة الحديد عالي الكربون والمقبض مغلف بمادة 

مطاطية عازلة لسهولة االستخدام

30 م … 1,250
كبل شعري نحاسي- نحاس 

 م أحمر625\  م  أسود 625

31 م … 2,500
كبل شعري نحاسي-نحاس 

 م أحمر1250\  م أسود1250

كاوي قصدير مع حامل واسفنجة

شفاط قصدير

ملقط معكوف

مفكات مصالب صغبر

مفكات مصالب وسط

مفكات مصالب كببر

مفكات شق وسط

مفكات شق كببر

ملقط عادي

سلك نزع القصدير

\فليكس \ معجون لحام 

قصدير

هيبر

قطاعة

بانسة

(احمر واسود)مم10كبل تمديد 

(احمر واسود)مم6كبل تمديد 
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32 قطعة … 50

ي
ماركة يونيبر

(5+ ٪ 2)±  أمببر 600تيار مستمر  •

دد  • (5+ ٪ 2)±  أمببر 600تيار مبر

(2+ ٪ 0.5)±  فولت 600جهد التيار المستمر  •

دد  • (5+ ٪ 0.8)±  فولت 600جهد التيار المبر

دد  • ٪ 0.5)±  كيلوهرتز 60~  هرتز 10تردد جهد التيار المبر

 +2)

40المقاومة  •

 كيلو أوم600~  كيلو أوم 6 •

(2+ ٪ 1.0)±  م 60 •

•  ±(0.8٪ + 2)

•  ±(2.5٪ + 5)

nF ~ 600 F 60السعة  •

(5+ ٪ 4)±  ملىلي فهرنهايت 60 •

•  ±(10٪)

±  درجة مئوية 1000~  درجة مئوية 40-درجة الحرارة  •

(1.5٪ + 5)

دد  • (4+ ٪ 0.1)±  ميجا هرتز 10~  هرتز 10البر

المواصفات العامة •

 مم28فتحة الفك  •

 فولت1.5بطارية بقوة  •

33 قطعة … 25
  24لوح طاقة شمسية نظام 

 فولط40 باسبار جهد الدارة المفتوحة 5

34 قطعة … 25
بطارية وطنية سائلة

نوعية جيدة

 كغ50وزن البطارية 

35 قطعة … 25

موجة عادية

 فولط12

 امببر4خرج 

ي نوع اول
صيب 

36 قطعة … 25
ي نوع اول 

صيب 

USBماخذ 

37 قطعة … 25

حشو بإسفنجة عالية الكثافة وغطاء بجلد البولي 

يوريثان

تصميم مري    ح لتوفبر أقىص قدر من الراحة

ارتفاع المقعد قابل للتعديل مع المضخة الهيدروليكية 

للعمل المري    ح

يتضمن كرسي تصفيف الشعر هذا مسند للقدم مرتبط 

بهيكل الكرسي

38 قطعة … 150
كراسي بالستيكية ذات ارجل حديدة

ذات نوعية جيدة

39 قطعة … 50 ي اطار خشبر

40 قطعة … 125 قياسات كببر

مصنوعة من القطن

41 قطعة … 125
مصنوع من ستناليس ستيل

مقبض بالستيكي مري    ح

42 قطعة … 50
محرك ذو لفائف نحاسية 

 واط8000اقىص استطاعة 

43 قطعة … 600

صبغات خالية من األمونيا

تحتوي عىل الزيو ت الطبيعية

الواان مختلفة وبدرجات مختلفة

 قطعة120من كل لون 

ي120  0 \5من رقم 
 قطعة  بب 

 قطعة أشقر120  0\6من رقم 

ي120  0\7من رفم 
 قطعة  بب 

 قطعة أشقر120  0\8من رقم 

 قطعة أشقر120 0\9من رقم 

44 قطعة … 25
ذات نوعية جيدة

 درجة مئوية500درجة حرارة تصل إل 

(فولط12) 240لوح طاقة 

امببر240بطارية 

فولط(12) واط1500انفرتر 

 أمببر30دارة فصل 

كرسي مخصصة لتصفيف الشعر

بانسة امببر

صبغات متنوعة

(ليس)مكواة شعر

كراسي انتظار

ة  م1*1مرايا كببر

مناشف متنوعة لتصفيف الشعر

مقصات  شعر

سشوار
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45 قطعة … 50
ذات نوعية جيدة 

 فولط220 فولط و 12التغذية 

46 قطعة … 50
امشاط من البالستيك 

أمشاط تفريق شعر

47 قطعة … 50
ي شعر لتلميس الشعر و تصفيفه

فراسر

ي سيشوار خشبية 
فراسر

نوعية جيدة

48 قطعة … 50

رؤوس من السيليكون للتدليك، تشغيل سهل

صالبة متوسطة ألسنان الفرشاة حبر ال تؤذي فروة 

الرأس

غالف مطاطي لحمايتها من عوامل البيئة، ال يتغبر 

شكلها، تتمتع بصالبة تجعلها صعبة الكرس، مريحة

نوعية جيدة

49 دستة … 50
ربطات شعر قماشية

نوعية جيدة

50 مجموعة … 50

 قطعة وسط12المجموعة مؤلفة من 

مصنوعة من البالستيك

ي لف الشعر وعمل أكبر من شكل أنيق للشعر
 
تستخدم ف

تشتمل عىل عصا لتسهيل عملية تدوير اللفافات

متعددة األلوان بألوان زاهية وجميلة

51 قطعة … 50
، من النايلون ،  يط مطاطي قبعة شبكة للشعر مع شر

بتصميم عمىلي بسيط

52 كغ … 50
\بودرة زرقاء \ ميش سي كالر 

كريم لصبغ خصل الشعر

ذو نوعية جيدة

53 قطعة … 75
 مل800عبوة تتسع ل  

(60 أو 40 أو 20)تراكبر   مختلفة  

54 قطعة … 50
فكت نوع ببر

 مل250عبوة تتسع ل  

نوعية ممتازة

55 علبة … 50
 مل250عبوة تتسع ل  

ذو تأثبر مزدوج

نوعية ممتازة

56 كرتونة … 50
 كرت12الكرتونة تحتوي عىل 

تستخدم للترسي    ح (كببر+ صغبر  )قياسات مختلفة 

 كببر25+  صغبر 25

57 علبة … 50 نوعية جيدة

58 قطعة … 50
.صنع من قماش البوليسبر المعالج ليكون فائق النعومة 

حجم مثالي يمكن حملها بسهولة ضمن كيس التخزين

59 علبة … 50
القفازات مصنوعة من مطاط عالي الجودة، : مواد متينة

اء، صالبة قوية، ليس من  وقوة فائقة، مقاومة لالهبر

ي االرتداء. السهل أن تتمزق
 
.ناعم ومري    ح ف

60 قطعة … 50

مصنوعة من السيليكون بجودة عالية يتم تشكيله من 

بطانة مضادة للترسب، مقاس . أجل مالءمة مريحة

.واحد يناسب الجميع

مرنة ومتينة بتصميم سهل التنظيف ويمكن إعادة 

.استخدامها
ً
 وتكرارا

ً
.يمكن استخدام قبعة صبغ خصالت الشعر مرارا

ً
لون اصفر حرصا

مروحة تهوية

 امشاط شعر

ي شعر
فراسر

اوكسدانت

اي  (مثبت شعر)سيبر

بلسم

حبسات سود

ة حباسات انفبر 

فرشاية تنفيض

ربطات شعر

لفافات شعر

فيله شبك

ميش إيطالي

مريول حالقة

كفوف صبغة

طاقية ميش+بونيه 
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61 قطعة … 25

ماتور موفر للكهرباء

من الطاقة مقارنة بالماتور العادي % 75توفبر 

ماتور داخىلي مثبت بشكل مباشر بدون قشاط

بدون صوت للماتور

از اثناء العمل بدون اهبر 

 فوق االبرةLEDكشاف 

تثبيت بداية اوتوماتيكي

تثبيت نهاية اوتوماتيكي

قطع خيط اوتوماتيكي

رفع رجل اوتوماتيكي

برامج تركيب نمر وتثبيت

التحكم برفع رجل الخيطة عن طريق الكمبيوتر

برنامج خاص لتحديد عدد الغرز

برنامج تمكينه فقط

التحكم برسعه الماكنة

 سهلة االستعمال تعمل باللمسLEDشاشة 

حفظ برامج

برنامج عمل التمكينه فقط

كبسه تمكير  اتوماتيكية

اثناء الوقوف (اسفل_ اعىل  )التحكم بوضع االبره 

62 مبر … 50
  سم طول غبر محدود10بالستيك عرض  (ألماس  ) 

يير  المالبس يقطع الطول حسب الرغبة يستخدم لبر 

63 علبة … 75
دبابيس لتثبيت القماش قبل الخياطة

 كيلو غرام0.5وزن العلبة 

64 قطعة … 500 حجر بالستيك يستخدم باللصق لزينة المالبس

65 قطعة … 25
يستخدم لتثبيت الكريستال والزينة عىل المالبس

 قطعة12علبة سليمون تحوي + 

66 مبر … 125
قماشة غبر شفافة تستخدم لوضعها تحت الغربول 

الشفاف

67 قطعة … 100
خيوط مطرزة عىل اشكال معينة تستخدم للكالبيات 

بشكل عام

68 مبر … 250
 سم 1عبارة عن خيوط مطرزة ذهبية اللون عرض من 

يير  المالبس10حبر   سم والطول حسب الرغبة لبر 

69 قطعة … 500
عرقير  متوازيير  يستخدم للكالبيات وفساتير  السهرة 

واستخدامات أخرى

70 بكرة … 300
خيوط للدرزة حجم كببر

 لون أسود150+  لون أبيض 150

71 قطعة … 500

يط  سّحابات مخفية مع لفائف من النايلون، وشر

لقات معدنية؛ خالية من الرصاص؛  ، ومب   بوليسبر

سّحابات مغلقة غبر منفصلة؛ كل األغراض؛ متينة 

وخفيفة الوزن؛ سهلة الخياطة سحابات باليد أو آلة 

ف؛ مناسبة  الخياطة؛ ألوان ثابتة وخالية من الب  

ي األماكن المغلقة أو الهواء الطلق؛
 
لالستخدام ف

72 مبر … 125 قماش شفاف جدا مخرم

73 مبر … 375
قماش شتوي قابل للمط

أسود\ ليكرا كوري 

نوعية جيدة

74 علبة … 75

علبة من كل نوع 25

14ابر ماكينة صناعية  قياس 

ابر خياطة يدوية

ابر ماكينة حبكة

75 قطعة … 25 يط بالستيكي قابل للطوي مرن بطول   سم150شر

76 قطعة … 25  سم50مسطرة بالستيكية بطول 

77 قطعة … 50
مقص  يدوي مسنون بشكل جيد يستخدم لقص 

القماش

شوكيات

كرستال

فرد سيليكون مع علبة سليكون

بطانة ساتان أسود

صدر تزيير  عبايات

ماكينة خياطة جاكي

الماز تركي

قماش ليكرا

مجموعة ابر

مازورة قياس

مسطرة قياس

مقصات خياطة

كلفة هندي

عروق

مجموعة خيوط درزة

ي 
سم50سحاب مخف 

غربول قصب
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78 قطعة … 25 ي برام كرسي مكتبر

79 قطعة … 25 قطعة قماش  سميكو: وسادة الغرز 

80 قطعة … 25 طبشور من الشمع للرسم عىل القماش

Delivery address: عنوان االستالم North of syria/ Kuzey Suriye/ الشمال السوري 

Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa) (إن وجدت)تكاليف أخرى 

Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa) (إن وجد)حسم عىل السعر 

يلغى عرض السعر الذي اليحمل ختم وتوقيع 

 Tedarikçinin kaşe ve/ المورد

imzasını taşımayan fiyat teklifi 

iptal edilecektir.

Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik 

Tarihi  العرض صالح لغاية

Supplier's Signature / Tedarikçinin 

İmzası توقيع المورد

Supplier's stamp / ختم المورد  

/Tedarikçinin Damgası

   /               /          2022 

Subtotal/Ara Toplam المجموع

Total Price (Toplam Fiyat) السعر اإلجمالي

كرسي

وسادة غرز

طبشور خياطة
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