
# Name in english: ي  :اسم المادة بالعرب  Unit: Quantity Unit price total

1

Acrylic paint set of 12 bottle with a size 

of 100 ml,

 (12 different colors bottles in each set)

 زجاجة 12مجموعة طالء االكريليك من 

ي كل مجموعة12) مل، 100مع حجم 
 
( لون ف set 60

2

Pack of 12 paint brushes "Set Acrylic 

Xpassion

" - Length of brushes from 16.5cm to 

19cm

" - االكريليك " فرشه الطالء 12سيت من 

سم19سم اىل 16.5طول الفرش من  pack 10

3 Magic Color Pencils 12 Colors in Box ي العلبة12الوان ماجك الحجم المعتاد 
 
box قلم ف 60

4

Glitter Jar , size of 4 Ounces, various 

colors علبة الوان  كلتر الالمعة  ، ألوان مختلفة pcs 40

5

Hot glue gun, size 5.1 x 4.3 cm, with 56.7 

inch cable

 سم، 4.3 × 5.1مسدس السيلكون الساخن، حجم 

pcs بوصة56.7مع كابل  8

6

Hot Glue Gun Sticks - Extra long for all 

temperatures, 7/16" diameter and 10" 

length (50 sticks per package)

اصابع  سليكون الحجم الكبتر ، درجات حرارة 

ي اللعلبة50مختلفة ،
 
pack اصبع سليكون ف 8

7 Carton papers, various colors, 40 x 60 cm sheet سم60 × 40ورق  مقوى ، ألوان مختلفة،  150

8

Glue bottles for craft, 

65 ml, safe, non-toxic and washable

مل، لالعمال اليدوية، 65غراء شفاف ،بطل صغتر 

امن وغتر سام وقابل للغسل bottle 25

9

Glitter sticker paper, various 

colors,60*40CM pcs سم  60×40ورق كلتر المع ، الوان مختلفة  50

10

Artificial flowers, different colors and 

shapes, 

set of 10 medium size pieces

باقة ورود اصطناعي ، الوان واشكال مختلفة ،

set ورود حجم متوسط10سيت من  10

11

Double wall corrugated cardboard, 1x1 

m, 

 thickness of 0.5cm, flute type B, brown 

color ي اللون ،
سم0.5م، سمك 1×1شيت كرتون مقوى، بن  pcs 50

12 Polish spray, 400 ml, fast drying

ملل ،رسي    ع 400بوليش اسطح منضف بخاخ، 

الجفاف bottle 24

13

circular piece of tree trunk diameter of 

20cm and thickness of 5 cm

سم، سمك 30قطع دائرية من جذع شجرة ،قطر 

سم5 pcs 24

14 Colored Pins for pinboard, box of 35 pcs box قطعة35دبابيس مدببة ،ملونة ، كل علبة  12

15

Spray paint, bottle of 400 ml, various 

colors, fast drying

احمر  )مل ، الوان مختلفة400صبغ بخاخ ، 

ي ابيض  ي ذهن  رصاصي اسود زهري اخض  بنفسج 

، رسي    ع الجفاف (ازرق اخض   bottle 48

16

Set of 12 coloring  books, 10 pages each

, each page with a different picture A4 صفحات صور مختلفة حجم 10 دفتر ، 12سيت دفاتر تلوين ، set 60

17

paint tube different colors used to paint 

standard colors  ستامب الوان مختلفة -صبغ تلوين قطرات التلوين tube 12

18 dye brush-3cm سم 3فرشاة صبغ  pcs 20

19 dye brush-1cm فرشاة صبغ اصبع  pcs 20

20 Worker's glasses-transparent  العمال شفافة -نضارة العمل pcs 8

21

Mixed colored burlap rolls for sewing 

and work

روالت خيش ملونه متعددة االستخدام للخياطة 

واالعمال roll 48

22 Kelam yarns with colored weight of 700 g roll غم700ىخيوط كيلم  ملون وزن الكوكلة  48

23 Copper base for making the necklace قاعدة نحاسية لصنع القالدة bag 8

24

Blue pendant stones of various shapes 

are used to engrave or print names

حجارة قالدة زرقاء ذو اشكال متنوعة تستخدم 

لحفر او طباعة االسماء bag 8

25

Accessories for making an ear hook 

(hook) (هوك)اكسسوارات لصنع قرط االذن bag 8

26

Pinch bellows (base for holding bellows, 

in the form of a rose) (عىل شكل وردة، قاعدة لمسك النفاخ)قراصة نفاخ  pcs 100

27

Tools for holding and making handmade 

accessories

ادوات لمسك وصناعة االكسسوارات اليدوية 

set قطع6-3سيت من  (كالب  باليس ماسكة ) 8

28

Handcrafted basket made of wood, set 

of three sizes

سلة اعمال يدوية مصنوعة من اغصان الخشب 

،ثالث احجام set 10
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29 Color paper for wrapping gifits and walls ورق ملون  لتغليف الهدايا والجدران set 10

30

Sponges cut 1 m long and 60 cm wide

Thickness 1 cm

sheet سم 1وبسمك ، سم 60 م وعرضها 1قطع اسفنج طولها  60

31

High Definition Long Wear Matte 

Foundation 30ml, Beige color with 

various grades

 مل ، لون 30كريم أساس غتر المع طويل األمد  

بيج مع درجات مختلفة Pcs 4

32

 Powder Foundation - Light/Medium 60 

gm Pcs جم60متوسطة / خفيفة - بودرة أساس   4

33

False Lash Effect Mascara , Black 30 

grams Pcs جرام30ماسكارا فولس الش افيكت ، أسود  4

34

Strobing Highlighter - 9 g, 10 Let It 

Glow Details: Illuminate. Set 

shimmering accents on targeted areas 

of the face or all over with the new 

highlighter for a healthy, natural-

looking glow.

 تدرجات بيج طبيعية 10اضاءة خد علبة من 

Pcs غم9وحجم  كل لون  4

35

Matte Lipstick like a different color 

and each pcs 20 gram

أحمر شفاه غتر المع مثل لون مختلف ولكل قطعة 

Pcs غرام20 4

36

Eye - Lip Liner Waxy Pencil Set 12 

Colors Set لون12- مجموعة اقالم تحديد العيون  2

37 Eyeliner Eye Pencil - Black اسود- اقالم تحديد العير   Pcs 4

38

Professional Eyebrow Pencil , Dark 

Brown and Black colour ي داكن وأسود
ي ، لون بن 

 
اف قلم حواجب احتر Pcs 4

39 Nail Polish assorted color 12 ML Pcs مل12طالء اظافر متنوع اللون  4

40 Pump Pressure Sprayer 1 liter. ة حجم  Pcs لتر2مرشة زراعية صغتر 8

41 Plastic planter pots small size ة الحجم سندانة زارع بالستيكية صغتر Pcs 10

42 Plastic planter pots medium size سندانة زارع بالستيكية متوسطة الحجم Pcs 10

43 Plastic planter pots large size ة الحجم سندانة زارع بالستيكية كبتر Pcs 45

44 Seed for plants. .بذور النباتات والورود الموسمية   Pcs 60

45 Soil Organic Concentrate 5 kg. بة العضوي  بتموس، كجم5مركز التر Pcs 45

46 Beads of obal stone with different colors خرز من حجر أوبال بألوان مختلفة Bar 8

47 Matt beads with different colors حبات  خرز مات بألوان مختلفة Bar 24

48

chain similar to necklaces / each roll 

contained 36 Meter - silver color ي-  متر 36كل لفة تحتوي عىل / سلسلة تشبه القالئد 
لون فض  Roll 6

49 Chain lock (500 gm) -  Silver color ي - ( جرام500)قفل سلسلة 
لون فض  Bag 5

50 Sketch pad 11" x 14" - side wire ي" - 14×  "11دفتر لوح رسم  سلك جانن  PCS 60

51

Glitter Jar 4 Ounces ( different colors ) 

/Easy to use shaker top سهل االستخدام / (ألوان مختلفة) أونصات 4 (ترتل)صبغ المع  PCS 30

52

Colored beads for accessories (1 

kilogram pack)/Beads of opal stone 

with different colors

 / ( كيلو جرام1عبوة )خرزات ملونة لالكسسوارات 

خرزات من حجر العقيق الصناعي بألوان مختلفة Pack 8

53

Ping-Pong balls, Improved Ball 

Performance, Better Ball Control, 

Extended Ball Play / Yellow and white 

colour

ي الكرة ، 
 
كرات منضدة  ،اصىلي ، تحكم أفضل ف

BOX كرة بالعلبة50-30لون أصفر وأبيض / لعب ممتد  6

54

Magnetic Letters and Numbers. Set of 

115 Quality ABC, 123 Colourful Foam 

Alphabet Magnets "20.3 x 12.7 x 12.7 

cm"

مجموعة من . الحروف واألرقام المغناطيسية

 مغناطيس ABC، 123، قطعة  عاىلي الجودة 115

" سم12.7 × 12.7 × 20.3"فوم ملون ملون  SET 6

55

Football dresse for young in age (15-
19)set of 12 pcs

 من سيت مختلفة بالوان (قدم كرة) رياضي دريس

وتيشيرت شورت قطعة 12
set

24

56

Plastic Eyeball Eyes Scrapbook with 

Adhesive sticker Kids,Material :  plastic 

عيون الدىم مع  الصق  ، ،  عيون بالستيكية 

البالستيك: المواد Pack 6

57

Craft Fashion Jewelry Accessory Claw 

Nails Alloy Material Diameter Rhodium 

Plating Pendant Making 

Departmet10*5mm-100pcs/package

اكسسوارات لصناعة الحىلي والمجوهراتمصنوعة 

من المعدن تستخدم لصناعة القالئد 

Departmet10 * 5mm-100pcs / حزمة Pack 4

58

Twine Industrial Packing Materials 

Durable String for Gardenin each roll 

100 gm

ي الحدائق وتسلق 
 
خيوط الخيش الناعم تستخدم ف

Roll غم100االشجار كل رولة  12



59

Wood Painting Beads,Necklace Wrist 

Wooden Painted Bead 100pcs/Set

ي يستخدم لصناعة سوار المعصم كل  خرز خشن 

Set قطعة100باكيت مكون من  8

60

Letter Acrylic Bead Handmade 

Materials Sewing ,Craft ,Accessory 

Supplies Clothing Buttons Bracelet 

Decoration 100 pcs/set

مواد الخياطة اليدوية ، ،خرز أكريليك الخرزة 

الحرف اليدوية ، مستلزمات اإلكسسوارات أزرار 

set قطعة بالباكيت100المالبس سوار الديكور  8

61

Roll Silver Gold Plated Thin Soft 

Copper Wire Brass Line Cord For 

Craft Necklace Bridal Jewelry Making 

Material Size:0.2MM 

x20M/0.3MMx17M/0.4MMx10M/0.5M

Mx7,Color :Silver,Golden,Rose Gold

ي صناعة القالئد 
 
ي يستخدم ف

 
خيط معدب

 / 0.2mm x 20m: واالكسسوارات 

0.3mmx17m / 0.4mmx10m / 0.5mmx7 ، 

ي وردي: اللون ي ، ذهن  ي ، ذهن 
فض  ROLL 6

62

Wooden Letters Pattern Handcrafts 

Materials,50pcs/pack 10-20mm

ي االعمال اليدوية ، 
 
االحرف الخشبية المستخدمة ف

مكعبة او كروية الشكل حجم صغتر Pack 8

63

Polyester flower ,craft sewing material 

rose flower for decoration sewing 

accessories random colors 20 

pcs/package

، مواد الخياطة الحرفية زهرة (فوم)ورود بولستر

 20للزينة الخياطة اكسسوارات ألوان عشوائية 

حزمة/ قطعة   ROLL 10

64

Material: Natural Jute

Color: Neutrals Width: 6mm-20mm

Length: 5M/10M

يط الجوت الطبيعي  االبعاد من . لون طبيعي بيج،رسر

يط 20ملم اىل 6 م سيت من 10-8ملم طول الشر

SET قطع10 10

65 Set of 12 needles for hand sewing set إبر للخياطة اليدوية12مجموعة من  10

66 Fabrics .Codary  fabric for women  قماش كودري مشجر او ملون بنقشات والوان مختلفة roll 12

67 tol fabric for hand made activity  ي قماش تول يستخدم لالعمال اليدوية بالوان اسود وابيض وبصىلي وذهن  roll 4

68

Set of 12 reels of thread for sewing, each 

set contains various colors

 بكرة خيط للخياطة ، كل 12مجموعة من 

مجموعة تحتوي عىل ألوان مختلفة set 10

69

Roll of white fabric for sewing (used 

under sleeves in T-shirts, etc.), each roll 

contains 30 m of fabric

تستخدم تحت )لفة من القماش األبيض للخياطة 

ي القمصان ، وما إىل ذلك
 
، تحتوي  (بطانة ،األكمام ف

ا من القماش30كل لفة عىل  ً roll متر 6

70

Sparkly decorations, to be sewed on 

fabric (sleeves and neck) (األكمام والرقبة)بصمة زخارف المعة ، يتم خياطتها عىل القماش  PCS 50

71

Zipper, mix of 10 and 15 cm, black and 

white colors PCS 100 سم ، لونير  ابيض واسود15 و 10سحاب ، مزي    ج من 

72

Set of 10 sewing machine needles, for 

general sewing of numerous woven and 

knitting materials

 إبر آللة الخياطة ، للخياطة 10مجموعة من 

العامة للعديد من مواد set 5

73

Set of 14 crochet needles (knitting 

needles with hooks), assorted sizes 15-

20 cm

إبر حياكة )مجموعة من صنارة حياكة   كروشيه 

set سم20-15، أحجام متنوعة  (بخطافات 8

74

Set of 12 yarns, assorted colors, for 

Knitting Crochet & Crafts

 خيط ، ألوان متنوعة ، لحياكة 12مجموعة من 

الكروشيه set 8

75

Set of 12 reels of special thread for 

knitting (embroidery), assorted colors

 بكرة خيط خاص للحياكة 12مجموعة من 

بألوان متنوعة (تطريز) set 8

76

Fabric for knitting, white color, cut into 

10 meters Roll أمتار10قماش للتطريز ، لون أبيض ، رولة  8

77

Batron Fasal Paper, brown (or white), 

roll of 50 meters

Roll متر 50رولة من  (او ابيض)ورق فصال باترون اسمر  6

78 sewing machine shuttle مكوك مكينة خياطة مصنوع من الستيل  pc 15

79

thermal prints for clothing 30*20cm set 

of 12 pc

طباعة عىل المالبس باستخدام _بصمات حرارية 

اشكال مختلفة ومتنوعة وبقياسات -المكوى 

set قطعة12سم  سيت من 30-20مختلفة من  6

80

ottoman fabric for embroidery -roll of 20 

m with w60cm

 متر 20رولة من -قماش اتمير  للتطريز ابيض اللون 

roll سم60بعرض  4

81

embroidery frame-made of wood with 

three sizes per set 15-20-30 cm

 قطع باحجام 3قصناع التطريز التقليدي  سيت من 

 سم  مصنوع من الخشب وقابل 30-20-15ختلفة 

ي
 
للقفل بقفيص معدب set 10

82

Disposable Kitchen Saloon Plastic Apron 

set of 12 pc

مصنوعة من -استخدام مرة واحدة -صدرية مطبخ  

set قعة12بالستك الشفاف سيت من  4



83

Large size sewing scissors are made of 

all-metal with rubber or plastic coated 

handles

مقصات خياطة الحجم الكبتر مصنوعة من 

المعدن بالكامل مع مقابض مغلفة بالمطاط او 

البالستك pcs 8

84 connecting wire Regular size  , roll رولة، (سيم تسليح)سيم ربط الحجم االعتيادي  roll 8

85 Aluminum waier , size 3 mm, roll

رولة غتر مغلف باي ،ملم 3سيم المنيوم حجم 

طبقة بالستيكية او مطاطية roll 8

Total


