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

1 Copper base for making the necklace,box of 24 pcs box قطعه24مجموعة تحتوي عىل ,قاعدة نحاسية لصنع القالدة  4

2 Rosary karkoucha, different colors . الوان مختلفة,كركوشة سبحة  pcs 100

3 Thimble protect finger from prick كشتبان  حماية اصبع اليد من الوغز pcs 20

4 Perforated crystal beads for sewing,box of 100 pcs box قطعة100المجموعة تحتوي عىل , خرز كرستال مثقوب للخياطة  10

5

Blue pendant stones of various shapes are used to 

engrave or print names,bag of 25 pcs

حجارة قالدة زرقاء ذو اشكال متنوعة تستخدم لحفر او طباعة 

pcs قطعة25كيس يحتوي عىل ,;االسماء  10

6 connecting wire Regular size  , roll رولة, (سيم تسليح)سيم ربط الحجم االعتيادي  pcs 4

7 Aluminum waier , size 3 mm, roll

رولة غير ملف باي طبقة بالستيكية او ,ملم 3سيم المنيوم حجم 

مطاطية pcs 5

8 Tools for holding and making handmade accessories

كالب  باليس ماسكة )ادوات لمسك وصناعة االكسسوارات اليدوية 

(براس رفيع  pcs 5

9 Plastic planter pots small size ة الحجم ديكور-سندانة زارع بالستيكية صغير pcs 20

10 Plastic planter pots medium size ديكور-سندانة زارع بالستيكية متوسطة الحجم pcs 20

11 Plastic planter pots large size ة الحجم ديكور- سندانة زارع بالستيكية كبير pcs 20

12 Soil Organic Concentrate 5 kg. بة العضوي  بتموس, كجم5مركز الير pcs 10

13 Beads of obal stone with different colors,box of 10 pcs box قطع10خرز من حجر أوبال بألوان مختلفة المجموعة تتكون من  20

14

artificial stone. Various colors, small size, not 

perforated (used for decoration of plants pots and fish 

tanks)

ة الحجم , غير مثقبة . الحجر االصطناعي الوان مختلفة , صغير

ن سنادين النباتات وخزانات االسماك) ي تزيير
ن
حجر صناعي (تستخدم ف

pcs كغم1كيس ,ملون صغير الحجم بدون ثقب باشكال عشوائية  10

15 Matt beads with different colors,Bag 1 kg pcs كغم1كيس ,حبات  خرز مات بألوان مختلفة  10

16

chain similar to necklaces / each roll contained 36 

Meter - silver color ي-  مير 36كل لفة تحتوي عىل / سلسلة تشبه القالئد 
لون فضن pcs 4

17 Chain lock (500 gm) -  Silver color , Bag 1000 pcs ي - ( جرام500)قفل سلسلة 
pcs 1000كيس يحتوي عىل , لون فضن pcs 1

18

Colored beads for accessories (1 kilogram pack)/Beads 

of opal stone with different colors

خرزات من حجر  / ( كيلو جرام1عبوة )خرزات ملونة لالكسسوارات 

العقيق الصناعي بألوان مختلفة pcs 4
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19

DOVECRAFT GLASS PAINT 20ML  safe to hand " 

Pink, Red, Green, Black, Purple, Blue".

الوردي واألحمر واألخضن واألسود "الوان الرسم عىل الزجاج واالكواب 

ي واألزرق
".واألرجوابن pcs 10

20

Craft Fashion Jewelry Accessory Claw Nails Alloy 

Material Diameter Rhodium Plating Pendant Making 

Departmet10*5mm-100pcs/package

اكسسوارات لصناعة الحىلي والمجوهراتمصنوعة من المعدن تستخدم 

حزمة / Departmet10 * 5mm-100pcsلصناعة القالئد  pcs 10

21

Twine Industrial Packing Materials Durable String for 

Gardenin each roll 100 gm

ي الحدائق وتسلق االشجار كل رولة 
ن
خيوط الخيش الناعم تستخدم ف

pcs غم100 10

22

Wood Painting Beads,Necklace Wrist Wooden Painted 

Bead 100pcs/Set

ي يستخدم لصناعة سوار المعصم كل باكيت مكون من  خرز خشب 

pcs قطعة100 10

23

Letter Acrylic Bead Handmade Materials Sewing ,Craft 

,Accessory Supplies Clothing Buttons Bracelet 

Decoration 100 pcs/set

مواد الخياطة اليدوية , الحرف اليدوية , ,خرز أكريليك الخرزة 

 قطعة 100مستلزمات اإلكسسوارات أزرار المالبس سوار الديكور 

وتحتوي كل خرزة عىل حرف واحد, ,بالباكيت pcs 10

24

Roll plastic thread used in the handmade and jewelry 

,white color

ي صناعة االحىلي والمجوهرات ابيض 
ن
خيط بالستك مطاطي يستخدم ف

اللون pcs 15

25

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/0.5MMx7,Color 

:Silver,Golden,Rose Gold

ي صناعة القالئد واالكسسوارات 
ن
ي يستخدم ف

 0.2mm x: خيط معدبن

20m / 0.3mmx17m / 0.4mmx10m / 0.5mmx7اللون ,  :

ي وردي ي , ذهب  ي , ذهب 
فضن pcs 10

26

Wooden Letters Pattern Handcrafts 

Materials,50pcs/pack 10-20mm

ي االعمال اليدوية , 
ن
 50pcs / packاالحرف الخشبية المستخدمة ف

10-20mm pcs 2

27

Solid Raffia Knitting Yarn,yarn for Crocheting Straw, 

Crochet Baskets Sewing Craft Supplier assorted color 

Material 100g/roll

خيوط الحياكة الرافية الصلبة , خيوط للحياكة القش , سالل 

لفة/  جرام 100الكروشيه الخياطة الحرفية مورد لون متنوعة المواد  pcs 8

28

Polyester flower ,craft sewing material rose flower for 

decoration sewing accessories random colors 20 

pcs/package

, مواد الخياطة الحرفية زهرة للزينة الخياطة (فوم)ورود بولسير

حزمة/  قطعة  20اكسسوارات ألوان عشوائية  pcs 10

29

Set of 12 yarns, assorted colors, for Knitting Crochet & 

Crafts pcs خيط , ألوان متنوعة , لحياكة الكروشيه12مجموعة من  5

30 Fabric for knitting, white color, cut into 10 meters pcs أمتار10قماش للتطريز , لون أبيض , رولة  2

31

Large size sewing scissors are made of all-metal with 

rubber or plastic coated handles

مقصات خياطة الحجم الكبير مصنوعة من المعدن بالكامل مع 

مقابض مغلفة بالمطاط او البالستك pcs 2

32 anvil hanging حمالة بالستك-تعليقة سندانة  pcs 20



33 Water spray jug 8 liters made of plastic pcs لير  مصنوع من البالستك8ابريق رش المياه  2

34

Seasonal plant seeds (celery, basil, radish, metallic, 

wire, cress) g divided into 250 g of each type

, سلك , معدنوس , فجل, ريحان, كرفس  )بذور نباتات موسمية 

pcs غرام من كل نوع250غم مقسمة اىل  (رشاد 1.5

35 Wooden chess set,  size 30 x 30 cm ي مقاس  pcs سم30 × 30طقم شطرنج خشب  2
TOTAL:


