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AHF-Procurement -2022-19
TUR-22/3559/SA1/FS-ER-

N/NGO/21964--AHF-22039

$$دوالر 

 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

بلد المنشأ

country of 

origin

 المالحظات

 Notes

Notlar

2 قطعة .. 3

ماتور داخلي موفر للكهرباء

مظهر انيق

ي الرسعة
 
تحكم كامل ف

ي موضع اإلبرة
 
التحكم ف

LEDإضاءة 

األقمشة الخفيفة والمتوسطة: االستخدام

ي الدقيقة5000: الرسعة
 
 غرزة ف

 ملم5: أقىص طول للغرزة

DC X 27: نوع اإلبرة

 ,12-14-16-18

 ملم باليد5.5: إرتفاع اإلبرة

ييت أوتومتيك: الت  

 خيوط3: عدد الخيوط

الصي  

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

Required Delivery date

 Malzeme Teslim Tarihi

تاريخ توفر المواد

Availability date

Malzeme Tedarik Tarihi

Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل

E-mail / E-posta / البريد االلكتروني

Mobile / GSM / موبايل

Address / Adres / عنوان المزود

 QUOTIATION IFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ/ معلومات العرض  

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

Commercial Name / Ticari Ad / االسم التجاري Return Quotation to /Teklifin Teslimi/ مستلم العرض

Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation  /  طلب عرض السعر

project / proje المشروع Provision of integrated FSL, ER & Nutrition services to the PiN in Idlib governorate (Envelope 2)

 رمز الطلب

Order Ref 

Sipariş Kodu

 Date / Tarih / التاريخ 20-Dec-2022 proje numarası / project number / رقم المشروع

ماكينة حبكة

ماكينة درزة

ماتور موفر للكهرباء

من الطاقة مقارنة بالماتور العادي % 75توفت  

ماتور داخلي مثبت بشكل مباشر بدون قشاط

بدون صوت للماتور

از اثناء العمل بدون اهت  

 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 تمكي   اتوماتيكية

اثناء  (اسفل_ اعل  )التحكم بوضع االبره 

الوقوف

ي طول الغرزه عن طريق الشاشة فقط
 
التحكم ف

مظهر انيق ومتي  

امج مع امكانية  تحكم سلس للتبديل بي   التر

ات واطفاء او  التحكم بجميع الخواص والمت  

تشغيل اي من االجهزة الملحقة مثل قطع الخيط 

ورفع الرجل وجهاز التثبيت

.وصف المنتج

مناسبة لجميع انواع االقمشة لتكون االنسب 

إلنجاز العمل المطلوب وبرسعة فائقة استهالك 

طاقه اقل مايمكن شعه انجاز العمل وتوفت  

ا بزر إنهاء 
ً
الوقت والجهد كما تتمت   الماكينة أيض

الغرزة، وهو ما يسمح بعمل غرزة واحدة فقط 

ا عند خياطة )بضغطة زر 
ً
وهو مناسب جد

ي للقطعة
.(الجيوب أو الملصق الخلف 

1الصي   قطعة .. 4
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3 قطعة .. 1

 جيل سادس7إنتل كور آي : المعالج

 بوصة15.6: حجم الشاشة

 جيجا بايت رام8: (رام)حجم الذاكرة 

متوفر: بلوتوث

تز3.1: شعة وحدة المعالجة المركزية  جيجا هت 

أمريكا

4 طابعة .. 1

ي 
 معالجة عالية اإلنتاجية للورق نسخ تلقائ 

متعدد الصفحات االستخدام والمشاركة السلكًيا  

 2.5) سم 6.2شاشة سهلة االستخدام مقاس 

تحميل المستندات إىل خدمات الشبكة  (بوصة

جاهزة لالستخدام مع أجهزة *  السحابية

الكمبيوتر اللوحية والهواتف الذكية

ي )سحب سكت    (feederأسطوانة - سطح زجاجر

الصي  

5 قطعة .. 31
 باسبار عل األقل 5 واط مونو كريستالي   280

 فولط24
الصي  

6 قطعة .. 25
 باسبار عل األقل 5 واط مونو كريستالي   160

 فولط12
الصي  

7 قطعة .. 21 ي سائلة -  امبت  240
فولط نوعية جيدة12- وطن  سورية

8 قطعة .. 2 ي سائلة -  امبت  125
فولط نوعية جيدة12- وطن  سورية

9 قطعة .. 28 فولط نوعية جيدة12- هندي سائلة -  امبت  200 الهند

10 قطعة .. 9
ي1500  واط جينر

ي عرض لقيمة البطارية والحمل المستهلك
بشاشن 

الصي  

11 قطعة .. 1

رافع جهد نوعية جيدة

ي : دخل نوعي   
 12 فولط وبطاريات 220كهربائ 

فولط

 كيلو واط2-  فولط 220كهرباء : الخرج 

الصي  

12 قطعة .. 15

رافع جهد نوعية جيدة

ي : دخل نوعي   
 24 فولط وبطاريات 220كهربائ 

فولط

 كيلو واط3-  فولط 220كهرباء : الخرج 

الصي  

13 قطعة .. 2 ي1500
الصي   واط عادي فىص 

14 قطعة .. 7 الصي   امبت 40تيار 

15 قطعة .. 2 الصي   امبت 20تيار 

16 قطعة .. 20

ان يعمل عل البطارية مت  

شاشة يعرض عليها الوزن والسعر االفرادي 

واالجماىلي

 غرام5معدل الخطأ -  كغ 40يزن حن  

الصي  

17 قطعة .. 1

ان يعمل عل البطارية مت  

شاشة يعرض عليها الوزن والسعر االفرادي 

واالجماىلي

 غرام5معدل الخطأ -  كغ 200يزن حن  

الصي  

18 قطعة .. 1

ي عاىلي الكثافة مغىط بجلد  كرسي بحشو اسفنجر

البوىلي بوريثان

تصميم مري    ح لتوفت  اقىص قدر من الراحة

ارتفاع المقعد قابل للتعديل مع مضخة هدروليك

يتضمن مسند للقدم مرتبط بهيكل الكرسي

الصي  

البتوب

طابعة ملونة

لوح طاقة

لوح طاقة

بطارية

بطارية

بطارية

رافع جهد

رافع جهد

رافع جهد

كرسي ضغط هدروليك

رافع جهد

 امبت 40منظم شحن 

 امبت 20منظم شحن 

ان   كغ40مت  

ان   كغ200مت  
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19 قطعة .. 6
 أمبت  او اقل1سحب - تركية ذات نوعية جيدة 

افقية-  لت  250سعة 
تركيا

20 قطعة .. 1
 أمبت  او اقل1سحب - تركية ذات نوعية جيدة 

افقية-  لت 380سعة 
تركيا

21 قطعة .. 5
وبات واأللبان واألجبان  يد المرسر براد هواء لتتر

 لت 300تركي نوع جيد سعة 

واجهة بللور- عامودي 

تركيا

22 قطعة .. 1
 مل200مكواة بخارية تحتوي عل خاز ماء سعة 

أرضية المكواة من الستانلس ستيل أو الرساميك

 واط1700/  فولط 220تعمل عل الكهرباء 

الصي  

23 قطعة .. 1
ي يعمل عل تسخي   الماء لتنظيف 

جهاز كهربائ 

ة و تفتيح المسامات البرسر
الصي  

24 قطعة .. 1
ي ذو لفائف نحاسية 

 واط800- خالط كهربائ 

مع ريشة من ستانلس ستيل
الصي  

25 قطعة .. 1
تركي نوعية ممتاز

ي فاز 
 حصان3محرك ذو لفائف نحاسية - من 

 بار10 ليت  300سعة 
تركيا

26 قطعة .. 1
مدفئة معدنية اسطوانية تعمل عل الغاز

تستخدم للتدفئة والطبخ

 سم33قطرها -  سم 50 و40ارتفاعها بي   

الصي  

27 قطعة .. 30
أسطوانة غاز ممتلئة

كغ23وزن األسطوانة ممتلئة 

(سورية)كغ14.5الفارغة 
سورية

28 قطعة .. 8 الصي   لت 100سعة - برميل بالستيكي فارغ 

29 قطعة .. 3 ي فارغ سعة 
 خاىلي من الصدأ220برميل معدئ 

الصي   لت 

30 تصنيع .. 1

:تتالف من 

بالطة رخام تركي خاىلي من العيوب قياس - 1

2 مت   عدد 2*1

 مت  2 قياس  طول 1*1طاولة حديد بروفي   - 2

 مت  1  مع اعمدها طولها 2 مت   عدد 1عرض 

كيب البالطة عليها لت 

 تكون 8يوجد رفوف الحداى الطاوالت وعددها 

 سم مسافة5اسفل الطاولة وبي   الرفوف 

 سم 50 مت   ارتفاع 2بلور للواجهة طول  - 3

 سم مع جنابيات0.5وسماكة 

 سم 20 مت  ارتفاع عرض 2رف بللور طول - 4

 سم1وسماكة 

سورية

31 قطعة .. 11
ة خشبية   مع درجي    بأرتفاع 1*0.7طاولة صغت 

 مت 1
سورية

32 قطعة .. 2
 سم ذات 30طول  * 30طاولة بالستيكية عرض 

نوعية جيدة
سورية

33 قطعة .. 1
 مت  عمق 2 مت  أرتفاع 1خشب نوع جيد عرض 

 سم50
سورية

34 مجموعة .. 84
 كغ1.6وزن الرف -  سم 34عرض 

طول ) أعمدة4 رفوف و 5المجموعة مكونة من 

( مت 2العامود 
سورية

فريزة

فريزة

براد عرض

مكواة

برميل بالستيك

ي
برميل معدئ 

طاولة عرض

طاولة

ة  ة \ طاولة صغت  \طربت  

ة جهاز تنظيف برسر

خالط كهرباء

سور هواء كمتر

مدفأة غاز

اسطوانة غاز ممتلئة

 مت 2*1خزانة خشبية 

رفوف
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35 قطعة .. 1
طاولة من االلمينوم بها دروج من االلمينوم 

 مت  مع المرأة 1.5 سم وطولها 40عرض الطاولة 

 مت  لها اطار من االلمينوم1.5 مت  وعرضها 1
سورية

36 قطعة .. 1 ي  سورية م2*1مرأة ذات أطار خشنر

37 قطعة .. 1 سورية م1.5*1مرأة ذات أطار المنيوم 

38 قطعة .. 12
كرسي بالستيك مع سنادات نوعية جيدة ذو 

أرجل حديدية
سورية

39 قطعة .. 16 تركيا مت 1صاج من الكروم قطره 

40 متعدد .. 2 11-10مفك - جلد غاز - مفك غاز - بانسة لقط  سورية

41 مت  .. 52
كبل اسود وكبل احمر

 مم10كبل شعري 
الصي  

42 مجموعة .. 7
بان شفاف) لت  5عبوة بالستيكية سعة  (مض 

 عبوات10المجموعة عبارة عن 
سورية

43 قطعة .. 3 ي مشحف كروم غت  القابل للصدأ ذو مقبض خشنر الصي  

44 طقم .. 200 ي
باغات طنبور خلف  الصي  

45 قطعة .. 21 قطعة معدنية تركب فوق العجلة الخلفية الصي  

46 قطعة .. 5 قطعة داخل محرك الدراجة الصي  

47 طقم .. 20
ي قياس 

مجموعة أسياخ تركب عل الطنبور الخلف 

158
الصي  

48 قطعة .. 9
ي وللقدم تركب خلف مقعد الدراجة 

\ مسند خلف 

\كاملة 
الصي  

49 قطعة .. 30 ي قياس 
ي خلف 

300\17اطار بالستيكي داج  الصي  

50 قطعة .. 30 ي امامي قياس 
275\18اطار بالستيكي داج  الصي  

51 قطعة .. 30 ي قياس 
ي خلف 

300\18اطار بالستيكي داج  الصي  

52 طقم .. 50
طارات معدنية رقيقة تركب داخل المحرك 

ومسؤولن عن قوة الدراجة
الصي  

53 قطعة .. 5 \سيخ \ عجلة أمامية معدنية فارغة موديل  الصي  

كرسي

صاج قياس كبت 

عدة فك وتركيب وتعبئة غازات

كبل توصيل كهرباء

حافظة

تابلو المنيوم مع مرآة امامية

 مت 2*1مراية 

 مت 1.5*1مراية خلفية 

ي عريضة
سيبة خلف 

ير  17/300شمتر

ير  18/275شمتر

ير  18/300شمتر

صحن دبرياج

مشحاف كروم

باغات طنبور كتان

ي
رفراف خلف 

125سلندر 

ي
سياخ طارة خلف 

طار امامي فارغ
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54 قطعة .. 5 \سيخ \ عجلة خلفية معدنية فارغة موديل  الصي  

55 قطعة .. 10 ي 
رومان دبل\ سياخ \ طنبور طارة خلف  الصي  

56 عجلة .. 5 ي أمامي قياس  275\18كوجوك خارجر الصي  

57 عجلة .. 5 ي قياس 
ي خلف  300\17كوجوك خارجر الصي  

58 قطعة .. 50 ي \ يسار - يمي   \ مؤشر أتجاه 
أمامي- خلف 

الصي  

59 قطعة .. 41 125مضخة وقود للدراجة النارية قياس  الصي  

60 قطعة .. 48
ي العجلة الخلفية موديل 

 
جهاز فرامل يوضع ف

األطار جنط
الصي  

61 قطعة .. 110
ي العجلة الخلفية موديل 

 
جهاز فرامل يوضع ف

األطار سياخ
الصي  

62 قطعة .. 20
مسي   يوضع عل العجلة الخلفية ويربط العجلة 

ير  \جنط \ بالجت  
الصي  

63 طقم .. 20
مسي   يوضع عل العجلة الخلفية ويربط العجلة 

ير  \سياخ \ بالجت  
الصي  

64 طقم .. 10 ي دبل
أتمصور خلف  الصي  

65 قطعة .. 10
حماية أمامية تركب عل جسم الدراجة خلف 

العجلة األمامية 

\طابات \ موديل 

الصي  

66 كغ .. 50
مادة كيميائية تستخدم لصناعة اللودالي   

والشامبو
الصي  

67 كغ .. 10
مادة كيميائية عل شكل حبيبات تضاف لمواد 

تنظيف المالبس
الصي  

68 كغ .. 50
كة مع جميع المواد  مادة كيميائية مشت 

المستخدمة لصناعة المنظفات
الصي  

69 كغ .. 9 مادة كيميائية تستخدم لصناعة الشامبو والبلسم الصي  

70 كغ .. 2
مادة كيميائية تضاف لمواد صناعة المنظفات 

- أخض  - أزرق - أبيض \ لتعطيها لون محدد 

\أحمر

الصي  

71 كغ .. 100
مادة كيميائية تستخدم لصناعة مواد تنظيف 

المالبس
الصي  

72 كغ .. 5
مادة كيميائية تضاف لمواد صناعة المنظفات 

لتعىطي رائحة زكية
الصي  

86غماز 

125كربتور 

كوليات جنط

كوليات سياخ

ي جنط
مسي   خلف 

ي فارغ
طار خلف 

ي رومان
طنبور خلف 

عجلة امامية

عجلة خلفية

حمض السلفونيك

ي كت 
سوئ 

صبغات ملونة

يتات الصوديوم صفية كتر

عطورات متنوعة

ي سياخ
مسي   خلف 

ي دبل
نابض خلف 

هوارة

تكسابون

حبيبات منشط ملونة
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73 كغ .. 14
مادة كيميائية تستخدم لصناعة المنظفات 

\عمالق \ المعجون األخض 
الصي  

74 كغ .. 50
مادة كيميائية بودرة نصف مصنعة تثت  تفاعل 

مع المواد األخرى
الصي  

75 كغ .. 25
مادة كيميائية تضاف لمواد صناعة المنظفات 

لتعىطي غوة كثيفة
الصي  

76 كغ .. 10 مادة كيميائية تستخدم لصناعة الشامبو والبلسم الصي  

77 كغ .. 10
مادة كيميائية تضاف لمواد صناعة المنظفات 

لتحديد مستوى الرغوة المطلوبة
الصي  

78 كغ .. 5
مادة كيميائية تضاف لمواد صناعة المنظفات 

لتعطيها صالحية أطول
الصي  

79 كغ .. 20
مادة كيميائية تضاف لمواد صناعة المنظفات 

لتعىطي سماكة ولزوجة
الصي  

80 كغ .. 50 ي صناعة المنظفات
 
ملح صخري يستخدم ف الصي  

81 علبة .. 36
 مل500عبوة سعة - بلسم للشعر 

ذو نوعية جيدة
سورية

82 كرتونة .. 11
دواء غسيل ذو نوعية جيدة 

 كيس وزن 25 كغ تحتوي عل 2.5وزن الكرتونة 

 غ100
تركيا

83 مجموعة .. 100
سيف وليف ذو نوعية جيدة 

تحوي المجموعة ثالث قطع
سورية

84 علبة .. 100
شامبو ذو نوعية جيدة

 كغ1وزن العبوة 
سورية

85 كرتونة .. 10
صابون غار صلب ذو نوعبة جيدة  

 كغ5وزن الكرتونة 
تركيا

86 لت  .. 100
مادة كيميائية مركزة تستخدم لمواد صناعة 

فرط- \الفالش- الكلور \المنظفات 
الصي  

87 كغ .. 200
سائل جلي ذو نوعية جيدة

فرط- تصنيع محلي 
سورية

88 كغ .. 200
معجون جلي ذو نوعية جيدة

فرط- تصنيع محلي 
سورية

89 طرد .. 29
محارم نوعية أوىل

 غرام500وزن العبوة 

 ضمن الطرد10عدد العبوات 

سورية

مواد حافظة

نيلوز

ملح صناعي

بلسم شعر

دواء غسيل

غلرسين

فعالية بودرة

قطرونة

ال كمت 

معزز رغوي

عمالق-  معجون جلي 

محارم

ليف+ سيف 

شامبو

صابون

كلور خام

لودلي   عادي
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90 قطعة .. 100
محارم معطرة ومعقمة

 غرام200وزن العلبة 
سورية

91 عبوة .. 100
معطر ارضيات ذو نوعية جيدة

 مل250عبوة سعة 
سورية

92 طرد .. 87
فوط أطفال نوعية جيدة

مقاسات متعددة

 كغ5وزن الطرد 
سورية

93 طقم .. 3
معالق معدنية نوع أول

( قطعة ضمن الطقم12) طقم مقاس وسط 2 

( قطعة ضمن الطقم12) طقم قياس كبت  2

سورية

94 طقم .. 3
نوع ستانلس بمختلف القياسات

3عدد القطع ضمن الطقم 
الصي  

95 قطعة .. 4 سورية ليت 5أبريق بالستيكي سعة 

96 قطعة .. 3 الصي   ليت 4ترمس ستانلس سعة 

97 قطعة .. 1
 مت  1نوع بالستيك حبيبات أرب  ع أدراج أرتفاع 

 سم50عرض 
سورية

98 طقم .. 2 زبدية زجاج نوع أول حجم صغت 

6عدد القطع ضمن الطقم 
سورية

99 طقم .. 3
سكاكي   معدنية ميشار مقبض بالستيكي نوع أول 

ذات قياسات مختلفة

6عدد القطع ضمن الطقم 

الصي  

100 طقم .. 3
صحون زجاج ذات نوع أول  

مختلف القياسات

12عدد القطع ضمن الطقم 

الصي  

101 طقم .. 2
نوع ميالمي   

مختلف القياسات

12عدد القطع ضمن الطقم 

الصي  

102 طقم .. 3
نوع ألمنيوم مختلف القياسات

3عدد القطع ضمن الطقم 
الصي  

103 طقم .. 3
نوع ميالمي   مختلف القياسات

3عدد القطع ضمن الطقم 
الصي  

104 طقم .. 5
غرانيت نوع أول بمختلف القياسات

3عدد القطع ضمن الطقم 
الصي  

105 قطعة .. 25 120عصا خشبية بطول 
ً
سورية سم تقريبا

106 طقم .. 3
فناجي   زجاجية حجم صغت  موديل عريشة

12عدد القطع ضمن الطقم 
تركيا

محارم معطرة

معطر ارضيات

فوط أطفال

1/4زبدية 

سكاكي   مختلفة

صحون مشكلة

صحون ميالمي   مشكلة

ي ألمنيوم
صوائ 

معالق

أبريق شاي

أبريق وضوء

ترمس ستانلس

درج بالستيك

صينية ميالمي  

طنجرة غرانيت

عصاء مساحة

فناجي   عريشة
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107 طقم .. 2
تركية نوع أول

12عدد القطع ضمن الطقم 
تركيا

108 طقم .. 2
ذات ألوان مختلفة  فناجي   زجاجية حجم صغت 

12عدد القطع ضمن الطقم 
الصي  

109 طقم .. 10
وطنية نوع أول

12عدد القطع ضمن الطقم 
سورية

110 طقم .. 3
وطنية نوع أول

12عدد القطع ضمن الطقم 
سورية

111 طقم .. 2
كاسات زجاج نوعية جيدة

12عدد القطع ضمن الطقم 
سورية

112 طقم .. 2
كاسات زجاج نوعية جيدة

12عدد القطع ضمن الطقم 
سورية

113 قطعة .. 100 مساحات بالستيكية للمجاىلي تركيا

114 طقم .. 5
بالستيكية نوع جيد

6عدد القطع ضمن الطقم 
الصي  

115 طقم .. 5
بالستيك نوع أول

 قطع3الطقم عبارة 

ثالثة احجام

الصي  

116 قطعة .. 60
بالستيكية نوع جيد

6عدد القطع ضمن الطقم 
الصي  

117 قطعة .. 6
شاموا نوع أول موديل ساق مرتفع 

37-36-35-34-33-32مقاسات 
سورية

118 قطعة .. 6
جلد نوع أول ساق مرتفع 

44-43-42مقاسات 
تركيا

119 قطعة .. 3
جلد نوع اول ذو أرضية مضغوطة ومرنة 

44-43-42مقاس 
تركيا

120 قطعة .. 6
ي ذو أرضية من الفلي   

ي نوع أول بوط رياض 
صين 

المضغوط 

45-44-43-42مقاسات 

الصي  

121 قطعة .. 6
جلد نوع أول موديل قصت  

39-38-37-مقاسات 
سورية

122 قطعة .. 6
شاموا نوع أول 

 37-36-35-34قياس 

ي
أسود وبن 

سورية

123 قطعة .. 4
جلد نوع أول ذات أرضية مضغوطة ومنخفظة 

 44-43-42-41قياس 

ي
أسود وبن 

تركيا

124 قطعة .. 6
جلد نوع أول 

 44-43-42-41قياس 

ي
أسود وبن 

سورية

125 قطعة .. 6
سم  5شاموا  نوع أول ذات كعب 

 39-38-37-36قياس 

ي
أسود وبن 

سورية

فنجان ملون

كاسات شاي أصلية

اب مزهرة كاسات شر

كاسات ماء محجرة

كاسات متة

فنجان قهوة

بوط رجاىلي

ي بوط رجاىلي طنر

ي بوط شبائر

ي
بوط نسائ 

ي
شحاط بنائ 

مساحات قياس صغت 

لية مساحة ارضية مت  

مغرفة

مكانس

ي محت 
بوط بنائ 

شحاط جلد رجاىلي

شحاط رجاىلي

ي
شحاط نسائ 
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126 قطعة .. 5
جلد نوع أول 

 35-34-33-32قياس 

ي
أسود وبن 

سورية

127 قطعة .. 5

يطي   الصقة أمامية  شاموا نوع اول موديل شر

ي 
يط خلف  وشر

ي 
لون أسود وبن 

37-36-35-34-33مقاسات 

سورية

128 قطعة .. 7
سم لون 5شاموا نوع أول موديل قصت  ذو كعب 

ي وعسلي 
أسود وبن 

40-38-37مقاسات 
سورية

129 قطعة .. 6
ي 
جلد نوع أول  موديل قصت  لون أسود وبن 

وعسلي 

 لكل لون44-43-42مقاسات 
سورية

130 قطعة .. 7
سم لون 5جلد نوع أول موديل قصت  ذو كعب 

ي وعسلي مقاسات 
39-38-37أسود وبن 

سورية

131 قطعة .. 4
قماش أنكورا نوع أول كم طويل رسمة قلب 

4-3-2قياسات 
سورية

132 قطعة .. 4
-2قماش صوف نوع أول كم طويل سادة قياسات 

3-4
سورية

133 قطعة .. 4
قماش قطن فليس نوع أول كم طويل رسمة وردة 

4-3-2قياسات 
سورية

134 يه ست  .. 2

ي فردي نوع أول 
ي وطن 

بنطال قطن 

البنطال ذو خضوحجل مطاطي 

 m-l-xlمقاسات 

يه   قطعة12الست 

سورية

135 قطعة .. 4 44 لغاية 36بنطال جت   نوع أول قياس  سورية

136 يه ست  .. 2
ي1قماش جت   نوع أول موديل سادة   ست 

ي1موديل ذو خض مطاطي +   ست 

يه خمس قياسات كل ست 
سورية

137 قطعة .. 2
ي فردي نوع أول ذو خض 

ي وطن 
بنطال قطن 

3مطاطي  قياس 
سورية

138 يه ست  .. 2
ي مصوف نوع أول بنطال 

بلوزة كم + قماش قطن 

طويل  

يه m-l-xlقياسات   قطعة12 الست 

سورية

139 يه ست  .. 1
قماش مخمل نوع أول موديل طويل  

6-5-4-3-2-1قياس 
سورية

140 يه ست  .. 6
قطن نوع اول + قماش فليس 

يه   قطع5ست 
تركيا

141 يه ست  .. 14

البنطال قماش قطن مصوف نوع أول كافة 

القياسات 

و البلوزة كم طويل 

5-4-3-2-1قياسات 

سورية

142 دزينة .. 3 ي مصوف نوع أول موديل طول وسط سادة
قطن  تركيا

ي
كندرة بنائ 

كندرة رجاىلي

ي
كندرة نسائ 

بلوزة أنكورا

بلوزة صوف

شحاط والدي

صندل محت 

ي قطعتي  
بيجاما داخلي نسائ 

ي قطعتي  
بيجاما مخمل بنائ 

بيجاما محت  قطعتي  

بيجاما والدي قطعتي  

جرابات رجاىلي

بلوزة قطن

ي
بنطال بيجاما نسائ 

ي
بنطال جيت   نسائ 

بنطال جيت   والدي

ي 
ون \ بنطال قطن  \فت  
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143 دزينة .. 1
ي رفيع ومخرم نوع غربول موديل 

قماش قطن 

قصت 
سورية

144 دزينة .. 4 ي  موديل قصت  مرسمة
قماش قطن  سورية

145 دزينة .. 1 نوع أول قماش مصوف مبطنة موديل قصت  سورية

146 دزينة .. 18 ي مصوف نوع أول 
ساق قصت - قماش قطن  سورية

147 قطعة .. 20 مخمل او قطن مقاس واحد تركيا

148 دزينة .. 1
ي موديل حريم السلطان قياسات 

-30قماش قطن 

40-125
تركيا

149 دزينة .. 1
ي موديل حريم السلطان قياسات 

-30قماش قطن 

40-125
تركيا

150 يه ست  .. 2
ي موديل حريم السلطان 

قماش قطن 

ي 1موديل سادة  ي 1موديل مزهر+  ست   ست 

يه   قطعة12الست 

تركيا

151 يه ست  .. 3

ي مصوف نوع أول 
قماش قطن 

بلوزة كم طويل  + بنطال 

 m-l-xlقياسات 

يه   قطعة12الست 

سورية

152 قطعة .. 6
قماش نوع أول 

قياس وسط جيب واحد
سورية

153 قطعة .. 6
جلد نوع أول 

ي صغت 
ثالث جيوب وجيب خلف 

ي وعسلي
أسود وبن 

سورية

154 قطعة .. 10
5-4-3-2-1 قطعة قياس 5أسود موديل شمعة  

 4 - 3 - 2-1 قطعة قياس 5شاموا موديل تركي + 

-5
سورية

155 قطعة .. 10
ي وموديل تركي قياس 

 -2موديل مطعم باللون البن 

 3 - 4
سورية

156 قطعة .. 10
ي وموديل تركي قياس 

 -2موديل مطعم باللون البن 

 3 - 4
سورية

157 قطعة .. 8
ي وموديل تركي قياس 

 -2موديل مطعم باللون البن 

 3 - 4
سورية

158 قطعة .. 10
قماش انكورا مع بروتيل 

5-4-3-2قياس 
سورية

159 يه ست  .. 1
ي مصوف نوع أول 

قماش قطن 

موديل طويل  

5-4-3-2-1قياس 

سورية

160 يه ست  .. 2
ي فردي نوع أول 

ي وطن 
بنطال قطن 

 m-l-xlبنطال ذو خض مطاطي مقاسات 

يه   قطعة12الست 

سورية

داخليات نسائية غيبت 

داخليات نسائية قطن

ي
طقم داخلي نسائ 

طقم داخلي والدي

شنتاية بناتية

جرابات نسائية غربول

جرابات نسائية قطن

جرابات نسائية مبطنة

جرابات والدي

ي
حجاب نسائ 

فستان أنكورا

ي
فستان بنائ 

ي
ون نسائ  فت  

شنتاية نسائية

مانطو

عباية نسائية قياس كبت 

عباية نسائية قياس محت 

عباية نسائية قياس وسط
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161 قطعة .. 1
- لوني   غت  محددة - كم طويل - قماش أنكورا  

3قياس 
سورية

162 قطعة .. 1
ي  
- لوني   غت  محددة - كم طويل - قماش قطن 

3قياس 
سورية

163 قطعة .. 1
ي شتوي قابل للمط نوع أول موديل 

قماش وطن 

كلوش 

4قياس - اللون غت  محدد 

سورية

164 قطعة .. 1 4قياس  - كبشون + مخمل موديل رشة السكر  سورية

165 يه ست  .. 4
قماش تريكو مصوف نوع أول كم طويل والدي 

5-4-3-2-1قياسات 

يه   قطعة12الست 

سورية

166 يه ست  .. 1
ي 
نوع صوف موديل مكعب وسادة بنائ 

يه  قطعة12الست 
سورية

167 يه ست  .. 1
نوع صوف موديل مكعب وسادة نسائية 

يه   قطعة12الست 
سورية

168 يه ست  .. 1
نوع صوف موديل مكعب وسادة محت  

يه   قطعة12الست 
سورية

169 قطعة .. 1
قماش ذو خيط نايلون

ين وارتفاع   لغرفة القياس1.5عرض مت 
سورية

170 قطعة .. 1 ي طول 
سورية مت 2معدئ 

171 قطعة .. 10 ي لماكينة الحبكة ألوان أبيض و أسود
خيط قطن  الصي  

172 مجموعة .. 6
دبابيس لتثبيت القماش قبل الخياطة ست علب 

 دبوس200كل علبة 
الصي  

173 قطعة .. 100 بالستيكية سورية

174 مجموعة .. 2
12/80 و 14/90: قياس- ابر معدنية  للحبكة 

كل علبة تحتوي ) علب 5المجموعة عبارة عن 

( ابرة100عل 

الصي  

175 مجموعة .. 2
12/80 و 14/90: قياس- ابر معدنية  للدرزة  

كل علبة تحتوي ) علب 5المجموعة عبارة عن 

( ابرة100عل 

الصي  

176 مت  .. 70 ي نوع أول
قماش قطن  سورية

177 مت  .. 60 ي مزهر
ي قطن 

قماش وطن  سورية

178 قطعة .. 1 ي نوع أول
ي صين 

مكبس معدئ  الصي  

كالبية أنكورا

كالبية قطن

لفحات وسط

برداية

بوري برداية

خيط حبكة ملون

دبابيس

كالبية ليكرا

كالبية مخمل

ة صوف كت  

ة لفحات صغت 

ة لفحات كبت 

كباسة أزرار

عالقات مالبس

ابر حبكة

ابر درزة

قماش أسود

قماش طراري    ح
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179 قطعة .. 2 يط بالستيكي مرن بطول  الصي   سم150شر

180 قطعة .. 4
مقص  يدوي مسنون بشكل جيد يستخدم لقص 

القماش
الصي  

181 قطعة .. 1
مكواة شعر ذات نوعية جيدة 

 درجة مئوية500درجة الحرارة تصل إىل 
الصي  

182 قطعة .. 1
ي 
ي بالستيكي يحتوي عل وعاء معدئ 

جهاز كهربائ 

الذابة حبيبيات الشمع
الصي  

183 قطعة .. 1
مقص يدوي من ستانلس ستيل مع مقبض 

بالستيكي
المانيا

184 قطعة .. 1
مقص يدوي من ستانلس ستيل مع مقبض 

بالستيكي
الصي  

185 قطعة .. 1
مكنة تحديد ناعمة ذات نوعية جيدة

ذات لفائف نحاسية
الصي  

186 قطعة .. 1
مكنة حالقة ذات نوعية جيدة 

ذات لفائف نحاسية
الصي  

187 قطعة .. 1 مكينة حالقة لتنعيم الشعر عل الخدود الصي  

188 قطعة .. 1
مكنة حالقة ذات نوعية جيدة 

ذات لفائف نحاسية

تحتوي عل شاشة

الصي  

189 مجموعة .. 1
جل مثبت للشعر

( قطعة12)عدد العلب ضمن المجموعة 

 غرام100وزن العبوة 
تركيا

190 طقم .. 1
طقم يتكون من فرشاية حالقة دقن مع طاسة 

معدنية غت  قابلة للصدأ
سورية

191 قطعة .. 1 قاعدة بالستيكية لوضع االمشاط فيها الصي  

192 قطعة .. 2
ة بعد جلسة البخار كريم يستخدم لتنظيف البرسر

 غرام250 وزن العبوة 
تركيا

193 قطعة .. 1
ة  شمع صناعي يستخدم لتنظيف البرسر

 غرام500وزن العلبة 
تركيا

194 مجموعة .. 1
كريم يستخم بعد الحالقة لتثبيت الشعر 

12عدد العلب ضمن المجموعة 

 غرام100وزن العبوة 

سورية

195 مجموعة .. 1
كريم يستخم بعد الحالقة لتثبيت الشعر  

12عدد العلب ضمن المجموعة 

 غرام70وزن العبوة 

سورية

196 قطعة .. 2
مريول حالقة من النايلون لكي ال يلتصق به الشعر 

نوعية جيدة
الصي  

197 علبة .. 3 غرام100معجون لحالقة الشعر وزن العلبة  تركيا

مازورة

مقص

ليس للشعر

سخان شمع

مكنة حالقة مع شاشة

جيل شعر

فرشاية وطاسة حالقة

قاعدة مشاطات

ة كريم تنظيف برسر

ي
مقص المائ 

مقص تفريد

مكنة تحديد الشعر ناعمة

مكنة حالقة

مكنة خدود

قالب شمع

كريم شعرنوع أول

ي
كريم شعر نوع ثائ 

مريول حالقة

معجون حالقة
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198 قطعة .. 3
مواس حالقة نوعية جيدة مع امكانية تغيت  

الشفرات
الصي  

199 قطعة .. 2
بالستيك نوعية جيدة تستخدم لتنفيض الشعر 

عن الجسم والمالبس
الصي  

200 مجموعة .. 1
 غرام 250مثبت شعرقوي وزن العبوة 

( قطعة12)عدد العلب ضمن المجموعة 
تركيا

201 مجموعة .. 2
 علبة 12عدد العلب ضمن المجموعة 

5عدد الشفرات ضمن العلبة 
تركيا

202 لت  .. 1
كت   ال تقل 

 %90نسبة الت 

لتعقيم معدات الحالقة
تركيا

203 طرد .. 61
رز كبسة نوع اول 

10عدد العبوات ضمن الطرد 

 غرام900سعة الكيس 

تعبئة )امريكا 

(محلية أو تركيا

204 ( كغ10)كيس  .. 59
برغل خشن نوع اول 

 كغ10كيس وزن 

خاىلي من الشوائب
تركيا أو سوريا

205 ( كغ10)كيس  .. 52
برغل ناعم نوع اول 

 كغ10كيس وزن 

خاىلي من الشوائب
تركيا أو سوريا

206 عبوة .. 40
دبس بندورة نوع اول

 كغ9عبوة سعة 
سورية

207 ( كغ10)كيس  .. 72
ي نوع اول 

رز صين 

 كغ10سعة الكيس 

تعبئة )مضي  

(محلية أو تركيا

208 طرد .. 30

زعت  نوع جيد

%40نسبة السمسم اكتر من 

10عدد عبوات ضمن الطرد 

 غرام500وزن العبوة 

سورية

209 طرد .. 43
ي تركي نوع اول 

زيت نبائ 

 عبوة20عدد العبوات ضمن الطرد 

 لت 1سعة العبوة 

تركيا أو سوريا

210 ( كغ50)كيس  .. 51 ي نوع اول سكر اورئر اوربا

211 عبوة .. 45
سمنة نباتية نوع اول

تركي

 لت 16عبوة سعة 
تركيا

212 طرد .. 48

سمنة نباتية نوع اول

تركي

 عبوة12الطرد يحتوي عل 

 لت 1عبوة سعة 

تركيا

213 .. كغ5كرتونة  42
ي نوع اول

شاي سيالئ 

 كغ5كرتونة 
سيالن

214 طرد .. 16
ية نوع أوىل شعت 

20عدد العبوات ضمن الطرد 

 غرام150وزن العبوة 
سورية

215 ( كغ10)كيس  .. 55
عدس احمر نوع اول 

 كغ10سعة الكيس 
تركيا أو سوريا

موس حالقة

نفاضة شعر

وكس شعر

شفرات حالقة

كحول

زعت 

ي
زيت نبائ 

سكر

 لت 16سمنة نباتية 

 لت 1سمنة نباتية 

ارز كبسة

برغل خشن

برغل ناعم

دبس بندورة

رز

شاي

ية شعت 

عدس احمر
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216 عبوة .. 624
قهوة نوع اول

هال وسط

 غرام200سعة العبوة 
سورية

217 عبوة .. 565
قهوة نوع اول

سادة

 غرام200سعة العبوة 
سورية

218 طرد .. 26
ارجنتنية- متة نوع اول

 غرام250وزن العبوة 

 ضمن الطرد20عدد العبوات 
سورية

219 طرد .. 35
مرتديال نوع اول 

 غرام200وزن العبوة 

 ضمن الطرد24عدد العبوات 
سورية

220 طرد .. 29
مرتديال نوع اول 

 غرام380وزن العبوة 

 ضمن الطرد24عدد العبوات 
سورية

221 ( كغ25)كيس  .. 1
ذرة بوشار ذو نوعية جيدة

 كغ25كيس سعة 
تركيا

222 طرد .. 1
ملح الليمون نوعية جيدة

 كغ25وزن الطرد 
تركيا

223 قطعة .. 5 الة حاسبة ذو نوعية جيدة الصي  

224 علبة .. 30 أقالم خشبية ملونة نوع قصت 

24عدد األقالم ضمن العلبة 
الصي  

225 مجموعة .. 32
أسود -أحمر - أقالم ذو نوعية جيدة أزرق 

 قطعة12عدد القطع ضمن المجموعة 
الصي  

226 مجموعة .. 30
أقالم كتابتها قابلة للمسح

ذو نوعية جيدة

 قلم12عدد األقالم ضمن المجموعة 

الصي  

227 علبة .. 5
اة أقالم رصاص ذات نوعية جيدة معدنية  متر

24عدد القطع العلبة 
الصي  

228 قطعة .. 10
حقائب قماشية تتسع للكتب األطفال ثالث 

سحابات 

مختلفة الحجم
تركيا

229 دفت  .. 20
 70سماكة الورقة  ( ورقة160)دفت  خمس اقسام 

ي كرتون
غرام  فن 

سورية

230 دفت  .. 20
 70سماكة الورقة  ( ورقة120)دفت  ثالث اقسام 

ي كرتون
غرام فن 

سورية

231 كرتونة .. 1
A4 / 80gmقياس الورق 

 ماعون5الكرتونة تحتوي عل 

 ورقة500الماعون يحتوي 
الهند

232 علبة .. 5
ي العلب 

 
محاية ذو نوعية جيدة عدد المحايات ف

 قطعة30
الصي  

233 لت  .. 250 ين محسن ذو جودة عالية بت   سورية

قهوة هال سادة

ين بت  

حقائب مدرسية

دفاتر

دفاتر

ماعون ورق

محاية

الة حاسبة

الوان

أقالم حتر

أقالم لوح

براية

متة

 غرام200مرتديال 

 غرام380مرتديال 

ذرة بوشار

ملح الليمون

قهوة هال وسط
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234 لت  .. 220 ة محلية ذو جودة عالية مازوت فلت  سورية

235 طن .. 1
ناشف غت  لزج- فحم محلي  

ناتج عن الحراقات المحلية
سورية

236 طن .. 2 كينا ناشف مكفول سورية

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

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

Subtotal/Ara Toplam المجموع

Total Price (Toplam Fiyat) السعر اإلجماىلي

يلغى عرض السعر الذي اليحمل ختم وتوقيع 

المورد

The price offer that does not bear 

the stamp and signature of the 

supplier will be cancelled

 Tedarikçinin kaşe ve 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 

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

مازوت محسن

فحم

حطب
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