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Name of Tender :  

Supply Stationary to CRS Erbil office  

 

 

Tender Number : 13120 – Erbil  

  

Deadline Submission date :  

28 January 2020  – 12 :00 PM 

 

For further information please contact: 

iraqprocurement@crs.org 

 

  اسم العطاء:

  أربيلالكاثوليكية في  اإلغاثةقرطاسية الى مكتب هيئة تجهيز 

 

  أربيل – 13120رقم العطاء : 

  

 :تاريخ انتهاء التقديم

 بعد الظهر  12:00 –  2020كانون الثاني  28

 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

iraqprocurement@crs.org 

 

Dear Sir / Madam,  

CRS Iraq Programs is looking for suppliers to provide 

the items and services shown in Annex 1 at competitive 

price and high quality.  

General Requirements  

1. Must be registered to conduct business and in 

compliance with  federal government tax regulations. 

  2. The supplier cannot provide or use any items with 

origin in the Islamic Republic of Iran or produced by 

Iranian companies.  

3. Experience supplying International Organizations, 

Non-Governmental Organizations, or large private 

companies will be an advantage.   

4. CRS retains the right to reject, cancel, negotiate, 

amend, split and accept any offer, without 

consideration of the lowest offer.  

5. This is an invitation to vendors and is not a promise 

or obligation that CRS will contract with suppliers 

through the submitted offers. 

6. Relevant bid committee may request for physical 

samples of some items during evaluation process of 

bids.  

 سيدي / سيدتي العزيز)ة( 

من المهتمين  جهزينهيئة اإلغاثة الكاثوليكية  برامج العراق تبحث عن م

بأسعار  1بتوفير المواد و الخدمات المشار إليها أدناه في الملحق رقم 

 منافسة وبجودة عالية.

 متطلبات عامة:

توافق  ولوائح . يجب أن يكون مسجال إلجراء األعمال التجارية مع ما ي 1

  في الحكومة الفدرالية .الضرائب الحكومية 

مواد اصلية المنشأ من جمهورية  إيران ال يستطيع المجهز تقديم اي . 2

 اإلسالمية او انتجت من قبل شركات ايرانية.

. الخبرة في تزويد المنظمات الدولية، المنظمات الغير حكومية، أو   3

 الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة.

. تحتفظ هيئة االغاثة الكاثوليكية بالحق في رفض، إلغاء، التفاوض،  4

 قبول أي عرض، دون النظرالى أدنى عرض. .تعديل، تجزئة و

هذه دعوة للموردين وليس وعد أو التزام من هيئة اإلغاثة  الكاثوليكية  .5

 للتعاقد مع الموردين من خالل العروض المقدمة

. قد تقوم لجنة اإلحالة المعنية بطلب نماذج عينية لبعض المواد اثناء 6

 عملية تقييم العروض.

 

Payment Terms 

1. Quotation should remain valid for a period of at 

least ninety (90) days from the submission closing 

date and should be indicated in the quotation  

2. Payment shall be after delivery, within 15 

working days of receiving correct invoice. 

3. Payment shall be via check or bank transfer. 

4. Payment shall be made upon verification and 

acceptance of goods/services per contract and 

upon presentation of correct, itemized invoice. 

 شروط الدفع 

( يوما" على 90. يجب ان يكون العرض نافذا" لمدة تسعين )1

قديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في الطلب.األقل من تاريخ إغالق الت  

 

يوم عمل من إستالم الفاتورة  15سوف تتحرر الدفعة  بعد مرور  -2

 الصحيحة.

  

 سوف تتحرر الدفعة عن طريق صك او تحويل بنكي . -3

سيتم دفع المبلغ بعد التحقق وقبول الخدمات  تماشيا" مع شروط  -4

المفصلة.العقد وتقديم الفاتورة الصحيحة و   
 

 

 

Acceptance of Payment Terms 

 

Do you accept the above payment terms? 

 Yes 

 No 

 

 الموافقة على شروط الدفع:

 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله:

  اوافق 

  ال اوافق 

mailto:iraqprocurement@crs.org
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Requested Information 

The submission must include: 

 Full legal address and contact details of the 

company 

 Name of company’s owner and copy of ID 

 Copy of  company registration certificate  

 Copy of Tax Registration Certificate  

 Reference from previous similar business 

experience with reference contact 

information.  

 Bank account information. 

 يجب تقديم ما يلي:     

  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                  

 للشركةالكامل الصحيح وعنوان االتصال  العنوان 

  مع  نسخة من بطاقة االحوال المدنية  صاحب الشركة اسم 

 شركةصورة عن شهادة تسجيل ال  

  شهادة التسجيل الضريبيصورة عن  

  و معلوماتفي االعمال السابقة المماثلة المرجع من الخبرة 

 االتصال للمرجع

 تفاصيل معلومات الحساب المصرفي 

 

 

Bid Requirements  

Offers that do not meet the following will be 

automatically rejected regardless of price: 

 Offers must be received before the stated deadline.  

 Offers must include all information requested 

above.  

 Unit prices must be provided for all line items. 

 Offers for separate tenders must be submitted 

separately. Any missing documents may cause the 

rejection of the entire offer.  

 Offers must be clean & clear. The vendor should 

sign and stamp next to handwritten corrections or 

corrections made with whiteout.    

 Offers must be complete, signed in a clear date and 

stamped on all pages.  

 Please note that CRS will sign a long term contract 

with the selected supplier(iers) . 

  

 معلومات ملء  العطاء

ر عن ظسوف يتم رفض أي عطاء ال يلتزم بالشروط أدناه بغض الن

 :السعر

  سيتم رفض أي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول

 العطاءات.

 .يجب أن تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة أعاله 

 على حدة  ةجميع االسعار يجب ان تكتب لكل بند أو فقر. 

   يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة بشكل منفصل. قد

 له.تتسبب أي مستندات مفقودة في رفض العرض بأكم

  يجب التوقيع وواضحة العروض يجب أن تكون نظيفة ،

قلم التصحيح والختم في مكان أي تصحيح يدوي أو بإستخدام 

 االبيض. 

  موقعة,  جميع الجوانب منيجب أن تكون العروض كاملة 

 على جميع الصفحاتومختومة  بتاريخ واضح

 أن هيئة اإلغاثة الكاثوليكية ستقوم بتوقيع عقد  يرجى مالحظة

 .  )هم(طويل األمد مع المجهز )ين ( الذي سيتم اختياره 

 

 

Delivery Instructions:  

Interested suppliers may submit their offers through one of 

the following methods: 

1. Completed and stamped offers can be submitted by 

email to CRS-IQ-Tenders@crs.org  as PDF file. 

Email must indicate the number of tender which is 

(13120 - Erbil) or the offer will be excluded . The file 

should not exceed 15 MBs and the company 

biography should not exceed 10 pages. 

2. Complete and  signed offer can be delivered in 

sealed envelope with tender number on it (13120 - 

Erbil) to CRS Erbil Office located in Erbil, 

Ainkawa, Hediab Street,  Behind St.Joseph Church, 

House no.240/2/467. For further information about 

the address please contact: ( 07504679733 ) 

 عليمات التسليم: ت

 على المجهزين المهتمين بالمشاركة تقديم عطاءاتهم بإحدى الطرق التالية :

طريق عنوان البريد  يتم تقديم العطاء الكامل والمختوم  عن .1

من خالل تقديم  Tenders@crs.org-IQ-CRS االلكتروني 

. يجب ان يذكر البريد  PDFالملف المختوم كامال" بصيغة 

 (  أربيل – 13120)االلكتروني المرسل على رقم العطاء وهو 

  15حجم المرفق وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز 

 10من  ميجابايت على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر

 .صفحات

كافة الوثائق المطلوبة في   والموقع معيتم تقديم العطاء الكامل  .2

(  ويسلم أربيل  – 13120ظرف مغلق يكتب عليه رقم  العطاء )

مقر المنظمة في أربيل , عينكاوه , شارع حدياب , خلف الى 

. لمزيد من  467-2-240كنيسة ماريوسف , رقم الدار 

المعلومات حول العنوان يرجى اإلتصال بالرقم : 

07504679733 
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Past Experience Reference List 

 قائمة مراجع االعمال السابقة

 

 Name of 

Organization 

 أسم

 المنظمة

Name of Person 

 أسم الشخص

Name of 

Project  أسم

 المشروع

Project 

Start Date 

تاريخ المباشرة 

 بالمشروع

Project 

duration 

مدة تنفيذ 

 المشروع

Phone 

Number 

 رقم الموبايل

Email Address 

 البريد االلكتروني
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Signature 

 التوقيع

 

Date 

 التاريخ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company name: 

: أسم الشركة  

 

 

Legal address : 

 العنوان الثابت:

 

 

Telephone Number: 

 رقم الهاتف:

 

 

Email:  

 عنوان البريد اإللكتروني:

 

 

Representative Name 

الممثل: اسم  

 

 

Business Certificate Registration Number: 

تسجيل شهادة العمل:رقم   

 

Tax registration Number: 

 رقم التسجيل الضريبي:

 

Do you have partnerships with any other companies (such as 

shared management / staff / office / bank account)?  Do you 

cooperate with any other companies in preparing offers or 

providing of goods or services? 

المكتب  /الموظفين  /مثل إدارة ) هل لديك شراكات مع أي من الشركات األخرى 

؟ هل تتعاون مع أي من الشركات األخرى في إعداد العروض ( البنك /حساب مشترك 

 أو توفير السلع أو الخدمات؟

 

If the answer for previous question is yes, please provide 

details here including the names of partner companies. 

نعم ، يرجى تقديم التفاصيل هنا بما في ذلك عن السؤال السابق إذا كان الجواب 

 أسماء الشركات الشريكة 

 

Other comments: 

 مالحظات اخرى: 

 

Experience / references for the related work of experience 

(Please attached any related contract, purchase order, 

certificate, etc.) that does not exceed 10 pages. References 

MUST include contact information.   

 يجب ان يحتوي على عناوين االتصال من مراجع الخبرة 

مال السابقة ذات الصلة من عقود المرجع من الخبرة ) الرجاء ارفاق دليل من االع

 , اوراق شراء , ورقة اتمام عمل , اخرى (  ال تتجاوز عشرة اوراق.
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 Item Description 
 وصف المواد

Unit 
 الواحدة

Unit Price 
 سعر الواحدة

Comments 
 مالحظات

1.  A4 Paper – Double A 
A دبل - A4 ورق طباعة ابيض  

Box of 5 Reem 
بند 5صندوق من   

  

2.   A4 paper – color  
طباعة ملون  4A ورق   

Box 
 صندوق

  

3.  Flip Chart Paper size (58.5X81(cm 
ي ابيض قياس )

سم( 81*58.5اوراق رسم بيان   
Set of 25   

4.  Flip Chart Stand 3 Leg stand, Board Size 60X90cm 
ي 
سم 90*06قياس  –ارجل  3 –حامل اوراق الرسم البيان   

Piece 
 قطعة

  

5.  Stander Stapler Size 24\6 
6\ 24كباسة اوراق قياس   

Piece 
 قطعة

  

6.  Staples Size 24\6 
6\ 24للكباسة قياس  كلبس  

Set of 10 boxes 
علب  10سيت من   

  

7.  Note book A5 with leather cover 
بغالف جلدي  5A دفتر مالحظات   

Piece 
 قطعة

  

8.  Note book A4 with leather cover 
بغالف جلدي  4A دفتر مالحظات   

Piece 
 قطعة

  

9.  Notebook with Leather cover size 17X24cm 
سم 24*17 بأبعاد دفتر مالحظات بغالف جلدي و   

Piece 
 قطعة

  

10.  Sticky Notes size 76X76mm (400 sheets) 
ورقة( 400مم )  76*76 قصاصات ورق مربعة الصقة  

Set of 4 
 سيت من 4 

  

11.  Note Paper Block 8X8 cm colored (700 sheet) 
ورقة ( ملون 700سم )  8*8 قصاصات ورق مربعة  

Set of 700 
 سيت من 700

  

12.  Markers for Flip Chart HP-PP 
 HP-PPاقالم ماركر للرسم 

Box of 12 
12صندوق من   

  

13.  Markers for white Board-mutable colors 
عدة الوان –اقالم ماركر للوح االبيض   

Box of 12 
12صندوق من   

  

14.  Highlights Markers– HP-PP 
 HP-PP - اقالم تظليل 

Set of 4 
اقالم 4علبة من   

  

15.  Plastic File Folder master A4 
 A4  لإلغالقملف بالستيكي شفاف وقابل 

Set of 10 
10حزمة من   

  

16.  Plastic File Folder master A3 
 A3  لإلغالقملف بالستيكي شفاف و قابل 

Set of10 
10حزمة من   

  

17.  Deli Clear file Bag Size A3 
3Aشفافة قياس  بالستيكيةحقيبة   

Set of 10 
10حزمة من   

  

18.  Deli Clear file Bag Size A4 
  4A شفافة قياس بالستيكيةحقيبة 

Set of 10 
10حزمة من   

  

19.  Plastic Sleeves A4 size 
4Aمصنف شفاف قياس   

Set of 100 
100حزمة من   

  

20.  Wooden Pen Holder with accessories 
مكتبية خشبية واكسسواراتحافظة اقالم   

Piece 
 قطعة

  

21.  Plastic Pen Holder with accessories (big size) 
( مكتبية بالستيكية واكسسواراتحافظة اقالم  )حجم كبتر  

Piece 
 قطعة

  

22.  Plastic Pen Holder with accessories (Small size) 
مكتبية بالستيكية حجم صغتر  واكسسواراتحافظة اقالم   

 

Piece 
 قطعة
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23.  Erasers of good quality  
من نوعية جيدة  ممحاة  

Box of 30 
30صندوق من   

  

24.  Pensile HP 
 HPقلم رصاص 

Box of 12 
12صندوق من   

  

25.  Ballpoint pen (Blue) 
 اقالم حتر جاف )لون أزرق(

Box of 12 
12صندوق من   

  

26.  Ballpoint Gel pen ( Blue ) preferred Montex 
-يفضل مونتكس اقالم حتر جيل )لون أزرق(  

Box of 12 
12صندوق من  

  

27.  paper tray organizer 3 tray- Plastic(shelves) 
ي لتنظيم االوراق  طوابق 3 –بالستيك  –رف مكتبر  

Set of 5 shelves 
 مجموعة

  

28.  paper tray organizer 3 tray- Metal 
ي لتنظيم االوراق  ي –رف مكتبر

طوابق 3 –معدن   
Set of 5 shelves 

 مجموعة
  

29.  Adhesive transpires Tapes – 3/4 – 25 M 
ي حجم صغتر   M 25 – 3/4 -الصق شفاف مكتبر

Set of 8 
8حزمة من   

  

30.  Adhesive Tapes -4.5*2.5cm – 100 Yard 
سم ( 2.5*4.5الصق شفاف حجم )  

Set of 8 
8حزمة من   

  

31.  A3 Paper – Double A 
 A3ورق طباعة ابيض دبل أ

Box of 5 reem 
بند 5صندوق من   

  

32.  Bos File A4 beg point 
 A4مجلد لحفظ الملفات 

Piece 
 قطعة

  

33.  Bos File A4 small point 
 A4مجلد لحفظ الملفات 

Piece 
 قطعة

  

34.  Glue Sticks 40g 
غرام 40اصابع صمغ   

Box of 12 
12صندوق من  قلم   

  

35.  Stapler Remover ( 24\6 ) 
(6-24قياس ) كلبساتالة الز أداة إ  

Piece 
 قطعة

  

36.  Blue Refill Ink for stamps 
تعبئة االختام إلعادةحتر ازرق   

Piece 
 قطعة

  

37.  Puncher for Paper ( Metal) 
 ثقابة روق معدنية

Piece 
 قطعة

  

38.  Office Scissor 
ي للورق  مقص مكتبر

Piece 
 قطعة

  

39.  Binder clips -19 mm (Box of 12 piece) 
مم(19ماسكة اوراق قياس )  

Box 12 
 12صندوع من

  

40.  Binder clips -32 mm (Box of 12 piece) 
مم(32ماسكة اوراق قياس )  

Box 12 
 صندوع من

  

41.  Yellow and White envelope size A4 
 A4ظرف بريد ابيض و اصفر قياس 

Set of 50 
ظرف 50حزمة من   

  

42.  Yellow and White envelope size A3 
 A3ظرف بريد ابيض و اصفر قياس 

Set of 50 
ظرف 50حزمة من   

  

43.  Yellow and White envelope size A5 
 A5ظرف بريد ابيض و اصفر قياس 

Set of 50 
ظرف 50حزمة من   

  

44.  Yellow and White envelope size 4*9 
9*4 ظرف بريد ابيض و اصفر قياس  

Set of 50 
ظرف 50حزمة من   

  

45.  Tape dispenser for office 
 قاعدة لبكرات االصق المكتبية

Piece 
 قطعة
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46.  Clip board size A4 
 A4مسند للورق قياس 

Piece 
 قطعة

  

47.  Hand Stamp Ink Pad 
 وسادة حتر االختام

Piece 
 قطعة

  

48.  Color paper A4 (250 sheet*10 color) 
الوان( 10ورقة* 250) A4ورق ملون قياس   

Pack 
 دستة

  

49.  Office Calculator  
 ألة حاسبة مكتبية

Piece 
 قطعة

  

50.  file folder with calculator 
 محفظة اوراق مع ألة حاسبة

Piece 
 قطعة

  

51.  Sticky note colorful labels 
 مثبت مالحظات ملون ) لصاقات (

Set 
 دستة

  

52.  Thumb Pins 
 دبابيس ورق

Pack of 35 
 دستة

  

53.  Plastic partitioned folder sizes A4 
 ملف فواصل بالستيكي 

Set of 50 
50حزمة من   

  

54.  Suspension Archive folder Size A4 
 مصنف لحفظ الملفات

Set of 50 
50حزمة من   

  

55.  Color pencil 
 أقالم تلوين خشبية

Box of 12 
12صندوق من   

  

56.  Classic registry Hardcover Notebook 100 page 
صفحة 100دفتر مالحظات ذو غالف صلب   

Piece 
 قطعة

  

57.  Classic registry Hardcover Notebook 200 page 
صفحة 200دفتر مالحظات ذو غالف صلب   

Piece 
 قطعة

  

58.  Classic registry Hardcover Notebook 300 page 
صفحة 300دفتر مالحظات ذو غالف صلب   

Piece 
 قطعة

  

59.  Classic registry Hardcover Notebook 400 page 
صفحة 400دفتر مالحظات ذو غالف صلب   

Piece 
 قطعة

  

60.  Laptop Bag – good quality 
 حقيبة حاسب محمول نوعية جيدة

Piece 
 قطعة

  

61.  Laptop Backpack – good quality 
نوعية جيدة –حقيبة حاسب محمول عىل الظهر   

Piece 
 قطعة

  

62.  Flash USP 4GB – Speed 0.3 
(0.3 رسعة   )4GB فالش لتخزين المعلومات الرقمية سعة 

Piece 
 قطعة

  

63.  Flash USP 8GB – Speed 0.3 
(0.3 رسعة   )8GB فالش لتخزين المعلومات الرقمية سعة 

Piece 
 قطعة

  

64.  Flash USP 16GB – Speed 0.3 
(0.3 رسعة   )16GB فالش لتخزين المعلومات الرقمية سعة 

Piece 
 قطعة

  

65.  Flash USP 32GB – Speed 0.3 
(0.3 رسعة   )32GB  المعلومات الرقمية سعةفالش لتخزين  

Piece 
 قطعة

  

66.  Agenda Notebook ( current year ) 
السنة الحالية ()  مؤرخدفتر مواعيد   

Piece 
 قطعة

  

67.  Agenda Notebook with leather cover (current 
year) 

() السنة الحاليةمع غالف خلدي  ؤرخدفتر مواعيد م  

Piece 
 قطعة

  

68.  Photo Paper (146 GSM Matte Finish) A4 
 (GSM Matte Finish A4 146) ورق لطباعة الصور

Box of 10 
10دستة من   
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69.  Large size Stapler (HD 12N/13) 
(HD 12N/13) )ة قياس )كابسة اوراق كبتر  

Piece 
 قطعة

  

70.  Large size Staples for (HD 12N/13) 
(HD 12N/13) ة قياس  كابسة  كلبس   كبتر  

Packet 
 دستة

  

71.  Shredder for A4 paper – office use 
 ( A4 )فرامة اورق قياس 

Piece 
 قطعة

  

72.  ID plastic cover 
 غالف بالستيك للهوية

Set of 10 
10دستة من   

  

73.  White board size 60cmX45cm 
سم 45*  60سبورة لون ابيض حجم   

Piece 
 قطعة

  

74.  White board size 60cmX90cm 
سم 90*  60سبورة لون ابيض حجم   

Piece 
 قطعة

  

75.  White board size 120cmX90cm 
سم 90*  120سبورة لون ابيض حجم   

Piece 
 قطعة

  

76.  White board size 120cmX180cm 
سم 180*  120سبورة لون ابيض حجم   

Piece 
 قطعة

  

77.  White board size 240cmX120cm 
سم240*  120سبورة لون ابيض حجم   

Piece 
 قطعة

  

78.  Cork board size 90cmX60cm 
ي قياس   مكتبر

سم 60*90لوح فلير   
Piece 
 قطعة

  

79.  Cork board size 90cmX120cm 
ي قياس   مكتبر

سم 120*90لوح فلير   
Piece 
 قطعة

  

80.  Paper cutter trimmer – A4 
A4 قطاعة اوراق يدوية 

Piece 
 قطعة

  

81.  Large paper punches 
 ثقابة اوراق حجم كبتر 

Piece 
 قطعة

  

82.  Correction pen 
جاف –قلم مزيل حتر   

Box of 12 
12صندوق من   

  

83.  White board erase 
 ماسحة للسبورة البيضاء

Piece 
 قطعة

  

84.  set of magnets medium size 
الحجم ةمتوسطمجموعة من قطع المغناطيس   

Set 
 دستة

  

85.  standard Volleyball 
 كرة طائرة

Piece 
 قطعة

  

86.  Standard Football 
مكرة قد  

Piece 
 قطعة

  

87.  Skipping rope – 150cm length 
متر  1.5طول  قفز حبل   

Piece 
 قطعة

  

88.  Volleyball net (1mX95cm) 
(1mX95cm) شبكة كرة الطائرة   

Piece 
 قطعة

  

89.  Geometry compass medium size 
 فرجار هندسي متوسط الحجم

Piece 
 قطعة

  

90.  Oxford – English to Arabic Dictionary 
ي من  ي اىل العرنر

جم انكلتر 
أكسفوردقاموس متر  

Book 
 كتاب

  

91.  Oxford – Arabic to English Dictionary 
ية من  جم من العربية اىل االنكلتر 

أكسفوردقاموس متر  
Book 
 كتاب

  

92.  Color paints with good quality brushes Set of 12   
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ي جيدة ععلبة الوان م
فراس  12حزمة من    

93.  World Globe big size 
 مجسم الكرة االرضية حجم كبتر 

Piece 
 قطعة

  

94.  Modeling clay ( 3 colors ) 
الوان ( )ثالثمعجون العاب   

Set of 3 
قطع 3دستة من   

  

95.  Respiratory system posters size 30X90cm 
سم 90*30التنفس عند االنسان  جهاز ملصقات   

Piece 
 قطعة

  

96.  The world map size 116*77cm 
سم77*116خريطة العالم بقياس   

Piece 
 قطعة

  

97.  Crayons 12 colors 
شمعية ألوانعلبة   

Set of 12 
12دستة من   

  

98.  Map of Iraq size 116*77 
77*116خريطة دولة العراق قياس   

Piece 
 قطعة

  

99.  Anatomy poster (muscle) size between 60*100cm 
to100*120cm 

ي    ح جسم االنسان )العضالت( قياس من   100*60ملصق تش 
120*100اىل   

Piece 
 قطعة

  

100.  Math Multiplication table poster size between 
60*100cm 

ب قياس من  اىل  100*60ملصق جداول عملية الض 
100*120  

Piece 
 قطعة

  

101.  Math signs poster size between 60*100cm 
to100*120cm 

اىل  100*60ملصقات اشارات مادة الرياضيات قياس من 
100*120  

Piece 
 قطعة

  

102.  English poster for primary classroom 
(Alphabetical order…) 

size between 60*100cm to100*120cm 
ية للصف االول االب ي قياس من ملصقات باللغة االنكلتر 

تدان 
120*100اىل  100*60  

Piece 
 قطعة

  

103.  Cardboard paper size 35*50cm 
سم 50*35ورق مقوى ) كرتون ابيض( قياس   

Band of 100 
100حزمة من   

  

104.  triangle tool ( 90-45 degrees) multiple size 
درجة( حجم متوسط 90-45مثلثات هندسية )  

Set of 3 
3دستة من   

  

105.  triangle tool ( 30-60-90 degrees) multiple size 
درجة( حجم متوسط 90-60-30مثلثات هندسية )  

Set of 3 
3دستة من   

  

106.  School Scissors with safety function for children 
متوسط الحجم لألطفالمقص آمن   

Piece 
 قطعة

  

107.  Carton paper (60*100cm) 
ات(  سم 100*60قياس ورق كرتون)ورق نش   

Set of 100 
100حزمة من   

  

108.  wooden board – numbers ( Arabic-English) 
ي  ي يحتوي ارقام ) عرنر ي ( –لوح خشبر انكلتر   

Piece 
 قطعة

  

109.  Wooden clock 
 ساعة خشبية

Piece 
 قطعة

  

110.  Magnet Numbers and Letters (Arabic-English) 
ي  ي ( –احرف و ارقام ممغنطة ) عرنر انكلتر   

 

Set 
 مجموعة
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111.  picture dictionary (Arabic – English) 
ي قاموس  ي ( – مصور)عرنر انكلتر   

Set 
 مجموعة

  

112.  Small basketballs with basket 
ة مع سلة  كرات سلة صغتر

Set 
 مجموعة

  

113.  Multiplication table – workbook (Arabic – English) 
ي عملية  )جدولدفتر تلوين  ب( عرنر

ي - الض  انكلتر   
Piece 
 قطعة

  

114.  Alphabet workbook (Arabic – English) 
ي  االبجدية( )الحروفدفتر تلوين  ي -عرنر انكلتر   

Set 
 مجموعة

  

115.  Skeleton posters size between 60*100cm 
to100*120cm   in Arabic. 

ي اللغة العربية
 
 لوحة لتوضيح جسم االنسان ) الهيكل العظمي ( ف

Piece 
 قطعة

  

116.  Geometric Tools 
 علبة اشكال هندسية

Set 
 مجموعة

  

117.  bag of blocks (80 piece) 
قطعة ( 80مكعبات بالستيكية )   

Bag 
 حقيبة

  

118.  snake and stairs came 
 لعبة االفىع و الساللم

Set 
 مجموعة

  

119.  Dictionary Arabic \ Kurdish – Kurdish \ Arabic 
ي  جم عرنر

ي  \ كردي   –كردي   \ قاموس متر عرنر  
Book 
 كتاب

  

120.  Posters about English language size between 
60*100cm to100*120cm  . 

ي قياس )  between 60*100cmملصقات لتعليم اللغة العرنر
to 100*120cm ( 

Piece 
 قطعة

  

121.  pencil sharpener – good quality 
اة قلم رصاص  نوعية جيدة –متر  

Box of 50 
50صندوق من   

  

122.  Metal Ruler 30 cm 
سم 30مسطرة معدنية   

Piece 
 قطعة

  

123.  lanyard for badges 
 عالقة تعريفية ) حول الرقبة لحمل البطاقة التعريفية(

Piece 
 قطعة

  

124.  A4 paper \ Linen Effect card GSM 160 
 GSM 160ورق لطباعة الشهادات 

Set of 100 
100دستة من   

  

125.  Key plastic tag 
 عالقة مفاتيح بالسكيكية

Piece 
 قطعة

  

126.  permanent marker – good quality 
 قلم ماركر نوعية جيدة

Box of 12 
12صندوق من   

  

127.  masking tape 5cm * 50m 
ي 
متر 50سم*5الصق ابيض ورفر  

Piece 
 قطعة

  

128.  Wireless mouse 
رية  فأر لتر 

Piece 
 قطعة

  

129.  SMART Plus Plastic FoldersA3 
 مصنف بالستيكي سمارت مع جيوب

Set of 10 
10دستة من   

  

130.  Blow rope 2.5 cm 
يط لون ازرق )  سم(2.5رس   

Set 
 دستة

  

131.  Double side tape adhesive stickers 
يط ال  شفاف –صق من الطرفير  رس   

Piece 
 دستة
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132.  A4 premium yellow paper (100gsm  - 500 sheet) 
ورقة ( 500 –) مئة غرام  4Aورق ممتاز اصفر   

Box of 50 sheet 
 50صندوق من 
 صفحة

  

133.  A4 stick photo paper,135g/m2, 50sheet (210x297 
mm ) water proof for color ink jet printer 

ورقة بأبعاد  50,  2م/ غم 135بوزن  ,  4A ورق صور بحجم
ي الطابعات الملونة ملم , مقاوم للماء  297*210

 
يستخدم ف  

Box of 50 sheet 
 50صندوق من 
 صفحة

  

 


