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# 
Item 

 المادة

Specification (Type/Quality) 

 المواصفات

Specification (Type/Quality) 

 المواصفات

New Arrival Kit 

1 
Single Blanket  بطانية

 منفردة

Type: plush, Size: 220 cm x 160 cm, weight: 2115 

gr. color medium light-to-medium dark, plain or 

with neutral patterns 

 2115سم الوزن من  160*  220النوع: بيلوش، الحجم: 

غرام، اللون داكن متوسط اىل خفيف، املس او مع انماط 

 مرسومة محايدة. 

2 
Double blanket 

 بطانية مزدوجة

Type: plush, Size: 230 cm * 180 cm, Weight: min. 

2465 gr color medium light-to-medium dark, plain 

or with neutral patterns 

 2465زن من سم الو  180*  230النوع: بيلوش، الحجم: 

 ، اللون داكن متوسط اىل خفيف، املس او  كحد ادن    غرام

 مع انماط مرسومة محايدة. 

3 
Mattress  فراش

 ()دوشك

Size:180 x 90 x10 cm, Density: sponge density will 

be 20 kg/m3, with washable anti-shrinking cotton 

cover, with side L-shape zipper, color: plain or with 

pattern. 

سم, الكثافة: الكثافة االسفنجية  10*90*180القياس 

ي قابل للغسل ومقا3م \ كغ  20تكون 
وم ، مع غطاء قطن 

ي ذو شكل حرف  ، اللون: عادي Lللتقلص، مع سحاب جانن 

 او مع نمط مرسوم. 

4 Floor Mat ة  حصير
Size: 270x 170 cm, Color : neutral, Double stretched 

side, hasira type 

سم، اللون: محايد، جانب مزدوج  170*  270الحجم: 

ة.   التمدد، نوع الحصير

5 Tarpaulin (مشمع )جادر 

Material PE, water proof, heavy duty, Type : with 

rings on corners and alongside ,Size : 5x4m, Color : 

colors, Blue or white. 

 5مقاوم للماء ومتير  مع حلقات معدنية عىل الزوايا، الحجم: 

 م 4* 

 اللون: االزرق او االبيض.  

6 
Solar lantern  مصباح

 شمسي 

Weather proof and shockproof solar lamp with 

LEDs, and battery, all in one robust case. Plastic ABS 

/ Transparent PC. 

Solar panel: 6V, 0.7W. LED power: 4 LED 2W or 6 

LED 3W. 

Battery: 4V or 6V, capacity should maintain 

minimum of 5 hours capacity after 3 years at full 

power. Rechargeable and replaceable battery, 

NiMH. RoHS-compliant. 

Charge time: Based on direct sunlight for 8 hours, 

the product has to work minimum 8 hours on full 

power, minimum 12 hours on half power. Match 

with AC charge (AC100-240V). 

Light output: Minimum 4.Lux output on full power 

measured on the floor, from 2.20m height. The 

testing has to be done at start, and at 3.5 hours 

after turning on the product. 

قاوم للطقس ومقاوم للصدمات مزود مصباح شمسي م

ي علبة واحدة قوية.  LEDبمصابيح 
 
 ABSوبطارية ، كل ذلك ف

 بالستيك /  شفاف. 

 LED: 4 LEDواط. طاقة  0.7فولت ،  6األلواح الشمسية: 

2W  6أو LED 3W . 

فولت ، يجب أن تحافظ السعة عىل  6فولت أو  4البطارية: 

سنوات بكامل طاقتها. بطارية  3ساعات كحد أدن  بعد  5

. متوافق مع NiMHقابلة إلعادة الشحن واالستبدال ، 

RoHS . 

 8وقت الشحن: بناًء عىل ضوء الشمس المباشر لمدة 

ساعات عىل األقل عند  8ساعات ، يجب أن يعمل المنتج 

ساعة عىل األقل بنصف الطاقة.  12ة الكاملة ، و الطاق

دد )  (. AC100-240Vتطابق شحنة التيار المير

الناتج عىل الطاقة الكاملة  Lux. 4ناتج الضوء: الحد األدن  

. يجب إجراء  2.20تقاس عىل األرض ، من ارتفاع  مير

ي البداية وبعد 
 
 ساعات من تشغيل المنتج.  3.5االختبار ف

وظائف )إيقاف ، نصف طاقة وكامل  3وظائف التشغيل: 

 الطاقة(. 
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Operating functions: 3 functions (Off, Half power 

and Full power). 

Fixation/Hanging: Multiple options to hang, to fix 

or to secure the lamps. Built in anti-theft design 

preferred. 

Life Span: Min. 3 years from the time of distribution 

(min. 1000 charging cycles). 

Packaging/visibility: Text on box shall be in Arabic 

and English. 

Other: With USB port + preferred phone charger 

function. Including instructions manual in Arabic      

التثبيت / التعليق: خيارات متعددة للتعليق أو التثبيت أو 

 تأمير  المصابيح. يفضل تصميم مدمج مضاد للرسقة. 

 . سنوات من وقت التوزي    ع )بحد  3مدى الحياة: الحد األدن 

 دورة شحن(.  1000أدن  

ص الموجود التعبئة والتغليف / الرؤية: يجب أن يكون الن

ية.   عىل الصندوق باللغتير  العربية واإلنجلير 

وظيفة شاحن الهاتف المفضلة. بما   USBأخرى: مع منفذ 

ي ذلك دليل التعليمات باللغة العربية
 
 ف

 

7 Jerry can بيدون 
White color, with lid/tap, ridged non-collapsible 

plastic, 20 liter volume 

سعة لير مع 20للطي بالستيكي ، ابيض مع غطاء غير قابل 

 حنفية. 

8 
Packaging Sacks 

 اكياس التعبئة والتغليف

Four      Polyethylene sack fit to assemble the items 

in it 

( يناسب لتعبئة المواد 4 اكياس من النايلون )البوليثيلير 

 ضمنها. 

Winter Kits 

1 
Double blanket بطانية

 مزدوجة

Type: plush, Size: 230 cm * 180 cm, Weight: 

min.2465 gr, Color: medium light-to-medium dark, 

plain or with neutral patterns. 

 2465سم الوزن من  180*  230النوع: بيلوش، الحجم:   

، اللون داكن متوسط اىل خفيف، املس او  كحد ادن    غرام

 مع انماط مرسومة محايدة

2 
Single blanket نية بطا

 مفردة

Type: plush, Size: 220 cm x 160 cm, Weight: min 

2115 gr, Color: medium light-to-medium dark, plain 

or with neutral patterns 

 2115سم الوزن من  160*  220النوع: بيلوش، الحجم: 

، اللون داكن متوسط اىل خفيف، املس او  كحد ادن    غرام

 مع انماط مرسومة محايدة. 

3 
Mattress  فراش

 ()دوشك

Size: 180 x 90 x10 cm, Density: sponge density will 

be 20 kg/m3, with washable anti-shrinking cotton 

cover, with side L-shape zipper, color: plain or with 

pattern. 

سم, الكثافة: الكثافة االسفنجية  10*90*180القياس 

ي قابل للغسل ومقاوم غع ،  م 3م \ كغ  20تكون 
طاء قطن 

ي ذو شكل حرف  ل  اللون: عادي  للتقلص، مع سحاب جانن 

   .او مع نمط مرسوم

4 Floor Mat ة  حصير

 

Size: 270x 170 cm, Color: neutral, Double stretched 

side, hasira type 

 

 

سم، اللون: محايد، جانب مزدوج  170*  270الحجم: 

ة  .التمدد، نوع الحصير

5 Tarpaulin (مشمع )جادر 

Material PE, Water proof, Heavy duty, Type: with 

rings on corners and alongside, Size: 5x4m, Color: 

colors, Blue or white. 

 

مقاوم للماء ومتير  مع حلقات معدنية عىل الزوايا والجوانب، 

م 4*  5الحجم:   

 .اللون: االزرق او االبيض

6 
Packaging Sacks 

 اكياس التعبئة والتغليف
4 polyethylene sacks with 2 different color, 

( بلونير   4 اكياس من النايلون )البوليثيلير 

 مختلفير  
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Kitchen Kit 

1 Spoon ملعقة 

Length: 17-19cm, Material: stainless steel, 

Thickness: min 1mm in the center of the scoop, 

Finish: no sharp edges, food grade surface finish. 

 

مم   1ة: ستانليس ستيل, السماكة: سم, الماد 19-17طول: 

 كحد ادن  بمركز المغرفة, اإلنهاء: بدون حواف حادة. 

2 Cup ي
 كوب معدن 

Material: stainless steel, Finish: no sharp edges, 

Volume: 300 ml each 

 

ستيل, اإلنهاء: بدون حواف حادة, سعة: المادة: ستانليس 

 مل.  300

3 Bowl وعاء 
Capacity: 1L, Material: stainless steel , Finish: no 

sharp edges. 

, مادة: ستانليس ستيل, النهاية: بدون حواف  1سعة:  ليير

 حادة. 

4 

Teflon fry pan/w 

plastic handle  مقالة

تيفال / ذو مقبض 

 بالستيكي 

Diameter: 26 cm, Capacity: 2.5L  ليير  2.5سم حجم  26قطر 

5 

Teapot with plastic 

handle ابريق

شاي)قوري( مع مقبض 

 بالستيك

Type: stainless steel with lid, Volume: 1,2 lt  لير  مع الغطاء.  1.2ستانلس ستيل سعة 

6 

Cooking pot 3L 

capacity  طنجرة طبخ

 ,سعة 3 ليير 

Capacity: 3L, Material: stainless steel, Thickness: 

min. 0.8mm 

 

, مادة: ستانليس ستيل, السماكة:  3سعة:  مم كحد  0.8ليير

 ادن  

7 

Cooking pot 5L 

capacity , طنجرة طبخ

  سعة 5 ليير 

Capacity: 5L, Material: stainless steel, Thickness: 

min. 0.8mm 

, مادة: ستانليس ستيل,  5سعة:  مم كحد  0.8السماكة: ليير

 ادن  

8 
Kitchen knife  سكينة

 مطبخ

Length: 15cm (6”), Material: stainless steel, 

Thickness: min. 0.8mm, single-sided blade, the 

blade should be protected/covered by a carton or 

plastic sheet. 

 

انش(, مادة: ستانليس ستيل, السماكة:  6سم ) 15حجم: 

0.8  , نصل السكير  ,شفرة من جانب واحد مم كحد ادن 

 غط بالورق المقوى او البالستيك. م\ يجب ا يكون محميا

9 Ladle مغرفة  

Length: 30cm, Material: stainless steel, Thickness: 

min 1mm, in the center of the scope, Finish: no 

sharp edges 

مم كحد  1سم, مادة: ستانليس ستيل, السماكة:   30طول 

ي وسط المغرفة, اإلنهاء: بدون حواف حادة
 
 ادن  ف

10 
Stirring spoon,  ملعقة

 خلط

Length: 30cm, Material: wood 
 سم, مادة:خشب        30طول 

11 
Scouring pad      

(loofa) لوفا 

Type: High level of liquid absorption, rinse and 

clean easily, Material: reinforced cellulose fibers, 

for long life, tear resistant: cannot be torn by hand 

easily. 

اعىل درجة امتصاص للسائل, تمسح وتنظف بسهولة, 

المادة: الياف السيللوز المقواة لمدى عمل طويل, مقاوم 

 كن تمزيقه باليد بسهولةللتمزق: ال يم

12 Deep plateصحن عميق  

Metal, stainless food plates: Diameter: >18cm, 

capacity: 1 Litre (6 pieces) 

 

سم  18صحون طعام معدنية من السانلس ستيل: القطر: 

قطع 6لير ) 1السعة   
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13 
Packaging Boxes 

 صناديق التعبئة والتغليف

Kitchen set will be separated packaged in proper 

cardboard box 40x33x30 cm 

 of 5 layers which will be packed with other items in 

the packaging sack. 

 

ي صندوق 
 
يتم تعبئة وتغليف طقم المطبخ بشكل منفصل ف

سم و بخمس  30*33* 40من الورق   المقوى المناسب 

الصندوق ضمن محتويات كيس التعبئةطبقات ويوضع  . 

Kerosene heater 

1 
Kerosene heaters 

 مدفأة كاز

Tank capacity: 5.3L, Fuel consumption: 0.31L/H, 

Heat output: 9000 BTU/H, Fuel: kerosene 

 

ي اإلنتاج  0.31ستهالك الوقود ا   لير  5.3سعة الخزان 
 
لير ف

ي  9000الحراري 
 
وسير  ا   الساعة, وحدة حرارية ف لوقود : كير  

2 
fire extinguisher  

 طفاية حريق

Capacity: 1kg, Fire Rating: 8A/34B C, Test Pressure 

(Bar):27, Working Pressure (Bar):14, Temp Range: -

20ºC to +60ºC, Discharge Time (Sec) :8, Total 

Weight (kg): 2.4, Extinguishing Agent: ABC Powder 

70% . minimum one-year expiry date.    

. ضغط 8A / 34B Cالحريق:  كجم ,تصنيف  ١السعة: 

,نطاق درجة 14,ضغط العمل )بار(: 27االختبار )بار(: 

درجة مئوية,وقت  60ة إىل +درجة مئوي 20-الحرارة: 

,عامل إطفاء: 2.4,الوزن اإلجماىلي )كجم(: 8التفري    غ )ثانية(: 

 ٪. عىل  االقل مع صالحية  لمدة سنة ABC 70مسحوق 

3 
Fire Blanket  بطانية

 حريق

Material:100% Fiberglass, Size: 1m x 1m, 

Usage/Application: Insulation, Color: White, 

Thickness: 0.8mm, Weight:430g/m2 

م,  1× م  1٪, الحجم: 100المواد: األلياف الزجاجية 

, 0.8االستخدام / التطبيق: العزل, اللون االبيض, السماكة: 

غ /م 430الوزن:  2  

4 
Jerry cans for fuel 

 بيدون للوقود)كاز)

Volume: 25L, Material: plastic, Two lids should be 

available, one for filling and the other for pouring, 

White color, ridged non-collapsible plastic 

, 25الحجم   بيدون بالستيك للوقود,  يجب أن يتوفر   لير

لتعبئة واآلخر للصب.ادة غطاءان ، أحدهما ل

 للون األبيض والبالستيك غير القابل لالنهيارا  بالستيك, 

Diesel Heater 

1 
Diesel heater مدفأة 

 مازوت 

Diesel heaters 27, Standard Diesel stove, medium 

size. 27 cm inner diameter size., The stove outer 

chassis is made of iron coated with Porcelain to 

resist heat and rust without changing its color, 

Round glass stove door (Heat resistant),   Metal 

galvanized diesel tank of 5 liters capacity with filter 

and all its related accessories, Tank holder is one 

piece firmly fixed on the stove side,     The cover of 

the portable device is made of Font, (it is externally 

opened and closed),   Stove upper cover piece is 

made of Font., Average fuel consumption per hour: 

0.35 L. Heating area: 25 m2 

, مدفئة مازوت ,حجم متوسطو القطر 27مدفأة مازوت 

ي  مصنوع من الحديد  27ىلي الداخ سم, الهيكل الخارج 

ي 
 
المطىلي بالبورسالن لمقاومة الحرارة و الصدأ دون تغير ف

ي 
ي دائري ) مقاوم للحرارة (,خزان معدن  اللون, باب زجاج 

لير مع فلير وكافة ملحقاته, حامل الخزان ,  5مجلفن بسعة 

مثبت عىل جهة المدفئة بإحكام, غالف المحمول مصنوع  

الغطاء العلوي   الفونت ) يفتح و يغلق خارجيا (, معدن 

االستهالك المتوسط للمازوت   للمدفأة مصنوع من الفونت, 

ي الساعة مع مساحة تدفئة  0.35هو 
 
مير مرب  ع 25لير ف  

2 

Stovepipes (80 cm 

length)  بواري صوبيا

 طول 80 سم

Colour: black, Good quality, Length: 80 cm, 

Porcelain-coated to resist heat and rust without 

changing its colour. 

 

سم. مطلية بالبورسلير   80اللون اسود ,نوعيةجيدة, طول 

ي لونه
 
 لمقاومة الحرارة و الصدأ دون تغير ف

3 

Stovepipes (40 cm 

length)  بواري صوبيا

 طول 40 سم

Colour: black, Good quality, Length: 40 cm, 

Porcelain-coated to resist heat and rust without 

changing its colour. 

سم. مطلية بالبورسلير  لمقاومة  40اللون اسود ,طول 

ي لونه
 
 الحرارة و الصدأ دون تغير ف
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4 

Elbow joint pipes 

كوع ربط البواري 90 90°

 درجة

Colour: black, Porcelain-coated to resist heat and 

rust without changing its colour. 

 

اللون  اسود,مطلية بالبورسلير  لمقاومة الحرارة و الصدأ دون 

ي لونه
 
 تغير ف

5 
fire extinguisher 

 طفاية حريق

Capacity: 1kg, Fire Rating : 8A/34B C, Test Pressure 

(Bar):27, Working Pressure (Bar):14, Temp Range :-

20ºC to +60ºC, Discharge Time (Sec) :8, Total 

Weight (kg): 2.4, Extinguishing Agent : ABC Powder 

70% 

ضغط االختبار ,A/34B Cكغ ,تصنيف الحريق   1السعة 

-نطاق درجة الحرارة:  14ضغط العمل )بار(: , ,27)بار(: 

درجة مئوية, وقت التفري    غ )ثانية(:  60درجة مئوية إىل + 20

 ABC, عامل إطفاء: مسحوق 2.4, الوزن اإلجماىلي )كجم(: 8

70٪ 

6 
Fire Blanket  بطانية

 حريق

Material:100% Fiberglass, Size: 1m x 1m, 

Usage/Application: Insulation, Color: White, 

Thickness: 0.8mm, Weight:430g/m2. 

 

م, 1م* 1%,الحجم 100المواد:األلياف الزجاجية 

االستخدام / التطبيق: العزل,اللون 

غ/ م430مم,الوزن: 0,8االبيض,السماكة:   2  

7 Tray / Plate طبق 

circle tray, size 0.3 m2 to load the stove, It is coated 

with Porcelain to resist heat and rust without 

changing its color, a plate with legs to raise it on 

the ground. 

 

, من أجل حمل المدفأة   2م 0.3طبق مدور ذو مساحة   

وتكون مطلية بالبورسلير  لمقاومة الحرارة و الصدأ من دون 

ي اللون مع ارجل لرفعها من االرض
 
 التغير ف

8 
Jerry cans for fuel 

 بيدون للمازوت

Volume: 25L, Material: plastic, two lids should be 

available, one for filling and the other for pouring., 

White color, ridged non-collapsible plastic. 

 

،  25الحجم  ,المادة بالستيك, يجب أن يكون بفتحتير  لير

خر للتفري    غ, اللون األبيض والبالستيك أحدهما للتعبيئة واآل 

 غير القابل لالنهيار

9 

Metallic protection 

  حامي شبكي 

 ارتفاع نصف مير 

Metal cage and mesh 

Square shape with door and lock 

Frames made of square hollow section H 13 mm x 

W 13 mm x WT 1.8 mm 

Removable 

L 1m x H 1m x W 1m. 

, مرب  ع الشكل مع باب وقفل,  ي
ي مع غربول معدن 

قفص معدن 

االطارات مصنوعة من بروفيل حديد ذو مقطع مرب  ع اجوف 

مم, القفص قابل للحركة  1.8مم بسماكة  13مم ب  13

م 1م  ارتفاع 1م  عرض  1ابعاده طول   

Dignity Kit 

1 

Solar-powered hand 

torch.  

مصباح يدوي يعمل 

بالطاقة الشمسية 

 والكهربائية

Rechargeable LED Torchlight with electrical charger 

for indoor charging and solar system for outdoor 

charging., Bright 1W LEDs, about 50 meters lighting 

distance, The flashlight could work continuous for 

about 4 hours.. 

ي للشحن  مصباح يدوي قابل للشحن مع
شاحن كهربان 

, انارة  ي واط  1الداخىلي والنظام الشمسي للشحن الخارج 

, اإلنارة يمكن ان تستمر الرب  ع  50ليدات, مسافة االنارة  مير

 ساعات

2 

Medium bag, good 

quality  حقيبة متوسطة

 بجودة جيدة

Good quality with handles and zippers, Large 

enough to hold contents of kits, Must be large 

enough to hold one 15L bucket, clothes and other 

dignity items. Poly-Cotton: (Polyester/Cotton 

بجودة جيدة مع مسكات وسحابات, كبير بما فيه الكفاية 

ي أن يكون بحجم كبير كفاية 
ليستوعب محتويات السلة, ينبغ 

ي  15لحمل بيدون 
ليير والمالبس ومواد سلة الديجنينر

مواصفات القماش :  بوىلي قطن: )خيوط ألياف بوليسير / 
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blended fibers yarns) with flexibilities in fabric 

percentage. Fabric specification:  Cotton: 40% 

(±10), polyester: 60% (±10) = Polyester: 50% to 70%, 
with balance 
in cotton. 

 

ي النسبة المئوية للقماش . قطن: قطن مخلوطة( مع مرون
 
ة ف

40٪ 

 ±(10 : : 10)± ٪ 60( ، بوليسير ٪ 70٪ إىل 50( = بوليسير

 ، مع توازن

ي القطن. 
 
 ف

 

   

3 
Whistle. صفارة Tool has a clear, high-pitched sound . اداة لها صوت واضح وعاىلي النقاء 

4 
Women’s underwear 

 مالبس نسائية داخلية

Long pants style. 

100% cotton. 

White or black only. 

Sizes: XL, L, M and S, 

 

% قطن ,ابيض او اسود فقط , 100شوال طويل , 

 XL/L/M/Sالحجم

5 

Cotton veil 

120*40cm  حجاب

ي 
سم 40*120قطن   

Different colors except blue. مختلف األلوان باستثناء االزرق 

6 
Women’s underwear 

نسائية داخليةمالبس     

Short pants style. 100% cotton. Black or tan. 

Sizes: XL, L, M and S 

 , % قطن ,اسود او بيج, الحجم100شوال قصير  

XL/L/M/S 

7 Bra حمالة صدر 

Without underwire 

Thin lining. 

Cotton. 

Good quality. 

Different colors. 

Size: XL, L, M and S 

رقيقة. قطن. جودة جيدة. ألوان مختلفة. بدون سلك بطانة 

 XL/L/M/S :الحجم

8 
Cotton bath towel 

 منشفة حمام قطنية
large size 120*90cm, 100% cotton  ة القياس % قطن100سم ,  90*120كبير  

9 
Women's socks 

 جوارب نسائية

Tall, knee-length. 

Heavy, warm for winter. 

Women’s style/sizes. 

Black or dark brown color only. 70%Polyester and 

30 % cotton. 

أحجام \ طويلة , بطول الركبة سميكة و دافئة للشتاء , أنماط 

ي داكن فقط
 نسائية, اسود او بن 

 % قطن . 30% بوليسير مع 70

10 
Plastic slipper shoes 

 حذاء بالستيكي 

Good quality open toe sandal, without heels. 

Size 38, 39, 40 and 41. The size would be specified 

to the supplier at the time of ordering. 

حذاء بالستيكي : نوعية جيدة , مفتوح من دون كعب 

سيتم تحديد الحجم للمورد  41و   40و  39و  38المقاسات 

ي وقت الطلب
 
 ف

 


