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item
Description of Goods                    وصف المواد Unit Quantity Cost

1 Speaker  DJ big size, best quality   مكبر صوت حجم  كبير نوعية ممتازة Pcs 1

2 water cooler, good quality   براد مياه  نوعية جيدة Pcs 1

3 Filtter for water cooler   فلتر براد ماء Pcs 1

4 Heater small size  هيتر تعليق حجم صغير Pcs 1

5 Heater Medium size  هيتر منضدي حجم وسط Pcs 1

6
Air cooler, good quality, medium size, with iron base for Air cooler.

مبردة نوعية جيدة حجم وسط مع قاعدة حديد للمبردة 
Pcs 1

7
Air cooler, good quality, Big size, with iron base for Air cooler.

مبردة نوعية جيدة حجم كبير مع قاعدة حديد للمبردة 
Pcs 1

8
Air cooler internal good quality, Big size, 

مبردة داخلية نوعية ممتازة حجم كبير 
Pcs 1

9 industrial wall fans, fixed & oscillating  مروحة عمودية Pcs 1

10 industrial wall fans, fixed & oscillating charging type   مروحة عمودية شحن Pcs 1

11 high-quality sewing machine equivalent to (Brother)/   (براذر)ماكينة خياطة ذو جودة عالية مماثل لنوعة Pcs 1

12 Gas cooker includes four flames and electric lighter/طباخ منضدي بأربع عيون مع مقدحة  Pcs 1

13 vertical clothes hangers عالقة مالبس عامودية Pcs 1

14 Iron swing big sizeمرجوحة حديد حجم كبير Pcs 1

15 Plastic swing big sizeمرجوحة بالستك حجم كبير Pcs 1

16 shoes closet plastic   خزانه احذيه بالستك Pcs 1

17 shoes closet wooden  خزانه احذيه خشبي Pcs 1

18 Wooden Locker big size  لوكر خشبي حجم كبير Pcs 1

19 Wooden Locker Small size  لوكر خشبي حجم صغير Pcs 1

20 Iron Locker Big size  لوكر حديدي حجم كبير Pcs 1

21 Iron Locker Small size (Drawer Locker)   (جرارات)لوكر حديدي حجم صغير Pcs 1

22 Office table big size and best quality  ميز مكتبي خشبي حجم كبير ونوعية ممتازة Pcs 1

23 Office table Medium size and best quality  ميز مكتبي خشبي حجم متوسط ونوعية ممتازة Pcs 1

24 Office table Small size and best quality  ميز مكتبي خشبي حجم صغير ونوعية ممتازة Pcs 1

25 Rotating Chair for office best quality كرسي مكتبي دوار نوعية ممتازة Pcs 1

26 Metal Chair for office best quality كرسي حديد ثابت نوعية ممتازة Pcs 1
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27 Waiting Room Chair with Arms 3-Seat best quality  نوعية ممتازة ( مقاعد3)كرسي حديد ثابت  لالستعالمات Pcs 1

28 Waiting Room Chair with Arms 2-Seat best quality  نوعية ممتازة ( مقاعد2)كرسي حديد ثابت  لالستعالمات Pcs 1

29 Plastic chair كرسي بالستك نوعية جيدة Pcs 1

30 Plastic chair for children good quality كرسي بالستك لألطفال نوعية جيدة Pcs 1

31 Plastic table small size  طبلة بالستيكية حجم صغير Pcs 1

32 Metal crib سرير اطفال معدني Pcs 1

33 Colored shelves fixed to the wall   رفوف ملونه  تثبت على الحائط كما في الصوره Pcs 1

34 Air-balloon electric pump as  attached to the picture مضخة هواء لملئ النفاخات Pcs 1

35  Plastic storage drawers (locker of plastic), 4 drawers   ،أدراج4أدراج تخزين بالستيكية Pcs 1

36 Backgammon, small size طاولة الزهر، صغيرة الحجم Pcs 1

37 Chair with iron legs كراسي بالستك  ذات ارجل  حديد   الوان متعدده Pcs 1

38

Wheel chair big size for cases 

كرسي متحرك حجم كبير للحاالت Pcs 1

39
Wheel chair for 10 years and under  سنة فما دون10كرسي متحرك لعمر 

Pcs 1

40
Rady Toillet seat مقعد تواليت جاهز

Pcs 1

41 Plastic tables with iron holder 1.50*75 طبالت بالستك ذات ارجل حديد قابله للطي  الوان متعدده    الحجم Pcs 1

42
Cork Box big size as attached pictures

صندوق من الفلين لحفظ الثلج الماء والعصائر الباردة حجم كبيركما في الصورة المرفقة 
Pcs 1

43 mecaano big siz مكعبات كبيرة Pcs 1

44 Table soocer big size لعبة فيشة حجم كبير Pcs 1

45 Table soocer Small size لعبة فيشة حجم صغير Pcs 1

46 ping-poing game table with all equipments   لعبة المنضدة مع كامل مستلزماته Pcs 1

47 Football network  شبكة لعبة كرة قدم Pcs 1

48 volleyball net with steel coloumn   شبكة لعبة كرة الطائرة مع العمود الحديدي   Pcs 1

49 table ball net شبكة لعبة المنضدة Pcs 1

50 Ping-Poing ball كرة المنضدة pcs 1

51 Bolling game small size for children لعبة بولنك حجم صغير لالطفال set 1

52 referee's whistle صافرة الحكم Set 1

53 Eggs with nest بيض مع العش Pcs 1

54 Barbi Dolls for girls / لعبة باربي للبنات Pcs 1



55 Helahob game/  لعبة هيالهوب   Pcs 1

56 balance game, good quality     لعبة التوازن نوعية جيدة Pcs 1

57 plastic slide game for children  لعبة الزحليكة بالستيكية لألطفال Pcs 1

58 Game Rope for girlsحبل لعب للبنات             Pcs 1

59 Game Medical tools,good qualityنوعية جيدة        ,لعبة االدوات الطبيه  Pcs 1

60 Carpenter tools game,good qualityنوعية جيدة      , لعبة ادوات النجار  Pcs 1

61 Games engineer tools,good qualityنوعية جيدة     ,لعبة ادوات المهندس  Pcs 1

62 Mechanical game, good quality          لعبة أدوات الميكانيكي نوعية جيدة Pcs 1

63 Colored plastic baskets good qualityسالت بالستيكيه ملونة نوعية جيدة     Pcs 1

64 domino toy  / Group Toys    العاب دومنة Pcs 1

65 The spinner train gameلعبة القطار الدوار مع سكته  Pcs 1

66 Talking characters gameلعبة ناطق االحرف  Pcs 1

67 Acmping خيمة اللعاب Pcs 1

68 Snake and stairs gameلعبة الحية والدرج  Pcs 1

69 Good quality first aid kit game لعبة حقيبة االسعافات االولية ذو نوعية جيدة Pcs 1

70
Educational wooden balance game as in attached

لعبة الميزان الخشبية التعليمية
Pcs 1

71  Jenga/wood block game  لعبة كتلة من الخشب Pcs 1

72  Skipping ropes تخطي الحبال Pcs 1

73  Box For Toys Large size plastic with lid  مربع للعب كبيرة الحجم البالستيك مع غطاء Pcs 1

74 Yo Yo, with elastic rob, plastic  يو يو، مع روب مرنة، والبالستيك Pcs 1

75  Small rubber coloured balls with basket كرات صغيرة من المطاط الملون مع سلة Pcs 1

76  Rubix cube مكعب روبيإكس Pcs 1

77  Blowing bubbles لعبة فقاعات Pcs 1

78  Chess (medium size)  (متوسطة الحجم)الشطرنج Pcs 1

79 Backgammon Board لعبة الطاولة   Pcs 1

80 Kites, made of paper with rob طائرات ورقية مصنوعة من ورق مع سرقة Pcs 1

81 Badminton set, two rackets  مجموعة تنس الريشة، مضربين Pcs 1

82 Rubber Balloon for jumping بالون مطاطي للقفز Pcs 1



83 Balloon bocket  good quality/ كيس بالون نوعية جيدة  Pcs 1

84 Football good quality/ كرة قدم نوعية جيدة  set 1

85 volleyball good quality/ كرة الطائرة نوعية جيدة  Pcs 1

86 basketball good quality/ كرة السلة نوعية جيدة  Pcs 1

87 Handball good quality/ كرة اليد نوعية جيدة  Pcs 1

88 Small colored balls good quality / كرات صغيرة ملونه نوعية جيدة Pcs 1

89 Cloth games, Bears and other animals medium size  العاب قماش دبب وحيوانات اخرى  والوان متعدده   حجم وسط Pcs 1

90 Colorful fabric dolls for girls good quality   دمى من القماش ملونه للفتيات نوعية جيدة Pcs 1

91 Small cars Good quality سيارات صغيره نوعية جيده Pcs 1

92 Sport Medalميدالية رياضية     Pcs 1

93 The spinner train gameلعبة القطار الدوار مع سكته  Pcs 1

94 acmpingخيمة اللعاب Pcs 1

95 whistle with 2 referee Card   بطاقة الحكم2صافرة مع Pcs 1

96 Colored puffers size medium good quality  نفاخات ملونة حجم وسط نوعية جيد Pcs 1

97 Medium size cotton doll  with very good quality as shown in the attached picture  دمية قطنية ذو نوعية جيدة جدا   متوسطة الحجم Pcs 1

98 3D letter and number pad, the attached PIC (1)   1لوح ارقام ولوح احرف ثالثية االبعاد كما مرفق في الصورة رقم Pcs 1

99 Educational cards contain words for dictation as attached in the picture 2 كارتات تحتوي على احرف و كلمات يساعدهم في االمالء Pcs 1

100  Stickers (animals and cartoons)  (حيوانات ورسوم متحركة)ملصقات Pcs 1

101 Puzzles, carton pieces, assembled to draw a picture األلغاز، وقطع الكرتون، وتجميعها لرسم صورة Pcs 1

102
Christmas tree,At a height of two meters with decorations 

" شجرة عيد الميالد على ارتفاع مترتين  مع الزينه  
Pcs 1

103 Cartoon box with lid and horror stickerصندوق كارتون مع غطاء ومرآه ملصقه بالقاع   Pcs 1

104  Rubber bands for jewellry  أشرطة مطاطية للغواة Pcs 1

105  Globe of earth (ball) medium size   الحجم المتوسط (الكرة)الكرة األرضية  box 1

106 Plastic musical instruments آالت موسيقية بالستيكية Pcs 1

107 Jewelry projects (game for girls)  (لعبة للبنات)مشاريع المجوهرات Set 1

108 Facepaint set مجموعة رسم الوجه Set 1

109  Coloured clay modelling (different colours 12 pieces) Large size  حجم كبير ( قطعة12ألوان مختلفة )النمذجة الطينية الملونة Set 1

110  Sticker books for children (ages 4+)  (+4سن )كتب ملصقة لألطفال Set 1



111 Paper chandeliers for decoration   ثريات  ورقيه  للزينه Set 1

112
Box contains a men's watch with a wallet with a rosary

علبه رجاليه تحتوي على ساعه   نوعيه جيده
Pcs 1

113 Good quality leather wallet for girls محفظه نوعيه جيده جلد للبنات المعاينه قبل التجهيز Pcs 1

114 good quality electronic clock for students ساعه الكترونيه نوعيه جيده للطالب Pcs 1

115 Large cartoon stickers ملصقات كارتون كبيره الحجم   تحوي شخصيات كارتونيه  ولد وبنات Pcs 1

116
Nylon Small Size

كيس نايلون ملون  صغيرة
Pcs 1

117 Hose   خرطوم مياه M 1

118
Animal costume of various shapes

Worn by an adult as shown in the picture  زي تنكري  متعدد اشكال الحيوانات  يكون قابل ان يرتديه بالغ  كما في الصوره
Pcs 1

119 Artificial flowers with a height of one and a half meters   ورد صناعي   برتفاع متر ونصف Pcs 1

120 Wood basket as attached with picture  سله حياكه خشب  كما مرفق بالصوره Pcs 1

121 Cork mat as attached photo60*180      كما مرفق في الصوره180*60حصيره فلين االبعاد  Set of 3 1

122 Curtain rollers equivalent to zebra difference color  مماثل لنوعية زيبرا  مختلف االلوان وحسب الطلب, ستائر رولر Pcs 1

123
Artificial grass green color with installation fees, difference size according request  لون اخضر   (ثيل صناعي)عشب صناعي   

االبعاد تكون حسب الطلب مع اجور التركيب
M2 1

124 Ice Cream wodden stick  - عود خشبي خاص بااليس كريم M2 1

125 gelu - (علبة صغيرة )غراء  Set of 100 1

126 plastic cans - (ربع كيلو )علب بالستيكية وسط الحجم  1kg 1

127  Shining powder - لماع طوز (اكياس ملونة ) Pcs 1

128 Water bucket middle size - سطل ماء حجم وسط Pcs 1

129 Aluminum foil for the kitchen- سليفون مطبخ المنيوم  Pcs 1

130 sponge - (1/2 A4 paper size ) -  ملونه A4 اسفنجة بقياس نصف ورق Pcs 1

131
Summer School Boys trousers (Black or Blue Jeans Brand)  for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)  

لالعمار التالية (نوع جنز لون ازرق او اسود)بنطرون مدرسي صيفي والدي  
Pcs 1

132
Winter School Boys trousers (Black or Blue Jeans Brand)  for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)  

لالعمار التالية (نوع جنز لون ازرق او اسود)بنطرون مدرسي شتوي والدي  
Pcs 1

133 T Shirt for boy A long-sleeved summer for ages 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 قميص والدي ردن صيفي لالعمار Pcs 1

134
Summer School Boys T-Shirt ( Colored Cotton Brand)  for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)  

لالعمار التالية (نوع قطني ملون)تيشيرت مدرسي صيفي والدي  
Pcs 1

135
Winter School Boys Shirt ( Colored Cotton Brand)  for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)  

لالعمار التالية (نوع قطني ملون)بلوز مدرسي شتوي والدي  
Pcs 1

136
Girls Winter Dress (Gray or Black or Blue color)  for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

لالعمارالتالية (لون رصاصي ،اسود ، ازرق)صدريه مدرسية بناتي  شتويه 
Pcs 1

137
Girls Summer Dress (Gray or Black or Blue color)  for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

لالعمارالتالية (لون رصاصي ،اسود ، ازرق)صدريه مدرسية بناتي  صيفية 
Pcs 1

138
Girl's white shirt summery  for school ( Cotton Brand)  for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

لالعمار التالية (نوع قطني )قميص ابيض بناتي مدرسي 
Pcs 1

139 GIRLS DRESS different  sizeدشداشة نسائية مختلف القياسات   Pcs 1



140 Summer Socks for Boys for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) جوارب صيفية والدي لالعمار التاليه Pcs 1

141 Summer Socks for Boys for ages (2,3,4,5,6,7) جوارب صيفية والدي لالعمار التاليه Pcs 1

142 Summer Socks for girls for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) جوارب صيفية بناتي لالعمار التاليه Pcs 1

143 Summer Socks for girls for ages (2,3,4,5,6,7) جوارب صيفية بناتية لالعمار التاليه Pcs 1

144 Winter Socks for Boys for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) جوارب شتويه والدي لالعمار التاليه Pcs 1

145 Winter Socks for Boys for ages (2,3,4,5,6,7) جوارب شتويه والدي لالعمار التاليه Pcs 1

146 Winter Socks for girls for ages (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) جوارب شتويه بناتي لالعمار التاليه Pcs 1

147 Winter Socks for girls for ages (2,3,4,5,6,7)  جوارب شتويه بناتي لالعمار التالي Pcs 1

148 Shoes for girls summer sizes (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) احذيه بناتي صيفي باحجام Pcs 1

149 Shoes for girls summer sizes (19,20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,34) احذيه بناتي صيفي باحجام Pcs 1

150 Shoes for girls winter sizes (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) احذيه بناتي شتوي باحجام Pcs 1

151 Shoes for girls swinter sizes (19,20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,34) احذيه بناتي شتوي باحجام Pcs 1

152 Shoes for Boy Summer sizes (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)  احذيه والدي صيفي احجام Pcs 1

153 Shoes for Boy Summer  sizes (19,20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,34)  احذيه والدي صيفي احجام Pcs 1

154 Shoes for Boy winter sizes (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41)  احذيه والدي شتوي احجام Pcs 1

155 Shoes for Boy winter sizes (19,20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,34)  احذيه والدي شتوي احجام Pcs 1

156 Sport Shoes for Boy  sizes ( 26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,34)  احذيه رياضية والدي  احجام Pcs 1

157
A long-sleeved girl's dress summer for ages 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 for each age 4 pices   فستان ردن  صيفي 

 قطع4 لكل قياس 7,8,9,10,11,12,12,13,14,15,16,17طويلة لألعمار 
Pcs 1

158 track _suit  for boys Winter for ages 7,8,9,10 تراكسوت والدي شتوي لالعمار Pcs 1

159 track _suit  for boys Winter for ages 11,12,13,14 تراكسوت والدي شتوي لالعمار Pcs 1

160 track _suit  for boys Winter for ages 15,16,17 تراكسوت والدي شتوي صيفي لالعمار Pcs 1

161 track _suit  for boys summer for ages 7,8,9,10 تراكسوت والدي صيفي لالعمار Pcs 1

162 track _suit  for boys summer for ages 11,12,13,14 تراكسوت والدي صيفي لالعمار Pcs 1

163 track _suit  for boys summer for ages 15,16,17 تراكسوت والدي صيفي لالعمار Pcs 1

164 track _suit  for boys Winter for ages 7,8,9,10 تراكسوت بناتي شتوي لالعمار Pcs 1

165 track _suit  for boys Winter for ages 11,12,13,14 تراكسوت  بناتي شتوي لالعمار Pcs 1

166 track _suit  for boys Winter for ages 15,16,17 تراكسوت بناتي شتوي صيفي لالعمار Pcs 1

167 track _suit  for boys summer for ages 7,8,9,10 تراكسوت  بناتي صيفي لالعمار Pcs 1

168 track _suit  for boys summer for ages 11,12,13,14 تراكسوت  بناتي صيفي لالعمار Pcs 1

169 track _suit  for boys summer for ages 15,16,17 تراكسوت  بناتي صيفي لالعمار Pcs 1



170 Underwear for Boys (3-17) years old, different colors and sizes/  سنة بالوان و احجام مختلفة (17-3)مالبس داخلية ألوالد لالعمار من Pcs 1

171 Underwear for Girls (3-17) years old, different colors and sizes/  سنة بالوان و احجام مختلفة (17-3)مالبس داخلية للبنات لالعمار من Pcs 1

172
Sport wear (T-shirt with sport shorts)  for boys for ages 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17  تي شيرت مع شورت)مالبس رياضية  

والدي لالعمار (رياضي
Pcs 1

173 One person's blanket with dimensions (220,160)cm.  سم (160*220)بطانية نفر واحد قياس Pcs 1

174 Two person's blanket good quality  بطانية نفرين  نوعية جيدة

175 Bed mattress with dimensions (70,200, 10) cm  فراش نوم بابعاد Pcs 1

176 Floor mat   حصيرة لالرضية M 1

177 Carpets for floor with high quality with difference dimention   ذو نوعية جيدة بابعاد مختلفة (كاربت)سجادة لفرش االرضية M2 1

178 beads defferent collor and sizeخرز متعدد االحجام و الوان M2 1

179 beads needle ابرة خرز Set 1

180 Ttron fabric colore  for swing قماش تترون ملون للحياكة Set 1

181 steen ribbon _ colored شريط ستن ملون mater 1

182 roller thread defferent colour  متعدد الوان (كوكالت)بكرة تطريز Pcs 1

183 crafts, embroideryطوق تطريز يستمل لتطريز والحياكة     Pcs 1

184 Elastic thread خيط مطاطي Pcs 1

185 Decorative ribbon for various colors شريط  للزخرفه  الوان مختلفه Roller 1

186 Hooks - سنارات متعدد القياسات Set of 6 1

187 wool-Colored -  صوف ملون Set of 12 1

188 Sewing kits /  ( زناجيل, ورد جاهز لتزيين القطعة,بصمات, دانتيل,بكرات , ابر  )مستلزمات خياطة  Set 1

189 Cashmere fabriceach piece has a length, good quality/  قماش كشمير نوعية جيدة   M 1

190 Colored feathers  ريش ملون M2 1

191 Floor Sponge cover  ارضية فلين ملون   Pcs 1

192 Lightroom Charging     اليت شحن Pcs 1

193 Colored pigments (different sizes watery bucket) (سطل احجام مختلفة مائي)اصباغ ملونة Pcs 1

194 Dye brush of different sizes  فرشاة صبغ مختلف االحجام Pcs 1

195 Roll dye (large and small size) (حجم كبير وصغير)رولة صبغ Pcs 1

196 cloth sheets winter  (قديفة )قطعة قماش شتوي roller 1

197 spoons keeperon وعاء بالستك, حافظات طعام Set of 3 pcs 1

198 Carton Box 40*40 cm with SCI log   سم مع طباعة شعار المنظمة عليه40*40كارتون مكعب قياس Pcs 1

Total 


