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

1

Mixed colored burlap rolls for sewing and work,box of 

12 roll

روالت خيش ملونه متعددة االستخدام للخياطة واالعمال المجموعة 

box رولة ملونة12تحتوي عىل  18

2 Kelam yarns with colored weight of 700 g roll غم700خيوط كيلم  ملون وزن الكوكلة  12

3 Copper base for making the necklace,box of 24 pcs box قطعه24مجموعة تحتوي عىل ,قاعدة نحاسية لصنع القالدة  12

4 Sutag tape , with colored cloth balls, roll of 12 m, roll  متر12رولة تحتوي عىل ,كرات قماش ملونة ,سوتاج  20

5 Rosary karkoucha, different colors . الوان مختلفة,كركوشة سبحة  pcs 120

6

Plastic clothes buttons of different colors and shapes 

,box of 100 pcs

ازرار مالبس بالستك الوان واشكال مختلفة المجموعة تحتوي عىل 

box قطعة100 20

7

thread Roll for sewing machine ,big size with different 

colors set of 12 pesce set قطعة بالسيت12بكرات خياطة الحجم الكبتر   كل األلوان  10

8 Thimble protect finger from prick كشتبان  حماية اصبع اليد من الوغز pcs 36

9

sewing elastic    , black and white, high quality, a roll of 

20 meters pcs متر20جودة عالية  رولة من , اسود وابيض,  انج 2الستيك  10

10

Lace, kipor, skirt accessories, black and white and 

different colors, 4 inch width

, والولن مختلففة  , ابيض واسود, اكسسوارات تنورة , كيبور ,دانتيل

pcs انج4عرض  24

11 Stan tape 2 inch, different colors ن  يط ستر الوان مختلفة, انج 2شر pcs 24

12 Perforated crystal beads for sewing,bag of 1kg bag كغم1المجموعة تحتوي عىل, خرز كرستال مثقوب للخياطة  12

13

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  12

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

15 Aluminum waier , size 3 mm, roll

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

مطاطية pcs 6

16 Tools for holding and making handmade accessories

كالب  باليس ماسكة )ادوات لمسك وصناعة االكسسوارات اليدوية 

(براس رفيع  pcs 4

17 Plastic planter pots medium size ديكور-سندانة زارع بالستيكية متوسطة الحجم pcs 30

18 Plastic planter pots large size ة الحجم ديكور- سندانة زارع بالستيكية كبتر pcs 30

19 Soil Organic Concentrate 5 kg. بة العضوي  بتموس, كجم5مركز التر pcs 25

20 Beads of obal stone with different colors,bar of 10 pcs bar قطع10خرز من حجر أوبال بألوان مختلفة المجموعة تتكون من  24
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artificial stone. Various colors, small size, not 

perforated (used for decoration of plants pots and fish 

tanks)

ة الحجم , غتر مثقبة . الحجر االصطناعي الوان مختلفة , صغتر

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

pcs كغم1كيس ,ملون صغتر الحجم بدون ثقب باشكال عشوائية  12

22 Matt beads with different colors,Bag 1 kg pcs كغم1كيس ,حبات  خرز مات بألوان مختلفة  24

23

chain similar to necklaces / each roll contained 36 

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

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

25

Glitter Jar 4 Ounces ( different colors ) /Easy to use 

shaker top سهل االستخدام / (ألوان مختلفة) أونصات 4 (ترتل)صبغ المع  pcs 10

26

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 6

27

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 12

28

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 24

29

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 12

30

Roll plastic thread used in the handmade and jewelry 

,white color

ي صناعة االحىلي والمجوهرات ابيض 
ن
خيط بالستك مطاطي يستخدم ف

اللون pcs 6

31

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 12

32

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 60
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Polyester flower ,craft sewing material rose flower for 

decoration sewing accessories random colors 20 

pcs/package

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

حزمة/  قطعة  20اكسسوارات ألوان عشوائية  pcs 12

34

Material: Natural Jute

Color: Neutrals Width: 6mm-20mm

Length: 5M/10M

يط الجوت الطبيعي  ملم 20ملم اىل 6االبعاد من . لون طبيعي بيج,شر

يط  set قطع10م سيت من 10-8طول الشر 10

35

Fabrics (Crepe Material) (Chinese or Jamaican) 

Black/Dark Blue/Dark Green/Off-White/Brown ي او جاميكا)قماش كريب 
(صيبن roll 6

36

Men's fabric (pants) in different colors, indigo, gray, 

beige, black ي اسود (بنطلون )قماش رجاىلي  الوان مختلفة  نيىلي رصاصي بيج  roll 5

37

Fabrics (Jersey Material)

Black/Dark Blue/Dark Green/Off-White/Brown سي قماش جتر roll 4

38 Fabrics codary, fabric for women قماش كودري بالوان مختلفة roll 8

39

Tulle fabric for hand made activity ,black and offwhite 

golden and white colores

قماش تول يستخدم لالعمال اليدوية بالوان اسود وابيض وبصىلي 

ي وذهب  roll 4

40

Sparkly decorations, to be sewed on fabric (sleeves and 

neck) (األكمام والرقبة)بصمة زخارف المعة , يتم خياطتها عىل القماش  pcs 60

41 Zipper, mix of 10 and 15 cm, black and white colors ن ابيض واسود15 و 10سحاب , مزي    ج من  pcs سم , لونتر 50

42

Set of 10 sewing industrial machine needles, for 

general sewing of numerous woven and knitting 

materials,

 إبر آللة الخياطة الصناعية  , للخياطة العامة للعديد 10مجموعة من 

,من مواد  pcs 10

43

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

Crafts set خيط , ألوان متنوعة , لحياكة الكروشيه12مجموعة من  10

44

Set of 12 reels of special thread for knitting 

(embroidery), assorted colors بألوان متنوعة (تطريز) بكرة خيط خاص للحياكة 12مجموعة من  set 10

45 sewing machine shuttle مكوك مكينة خياطة مصنوع من الستيل pcs 6

46 thermal prints for clothing 30*20cm set of 12 pc

اشكال -طباعة عىل المالبس باستخدام المكوى _بصمات حرارية 

ومتنوعة وبقياسات   (فواكه,ابطال,شخصيات كرتونية, ورود )مختلفة

set قطعة12سم  سيت من 10-5مختلفة من 15

47

ottoman fabric for embroidery -roll of 20 m with 

w60cm ن للتطريز ابيض اللون  pcs سم60 متر بعرض 20رولة من -قماش اتمتر 2
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embroidery frame-made of wood with three sizes per 

set 15-20-30 cm

-20-15 قطع باحجام ختلفة 3قصناع التطريز التقليدي  سيت من 

ي30
pcs سم  مصنوع من الخشب وقابل للقفل بقفيص معدبن 20

49

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 3

50

Stress ball (stress ball) sponge medium size (diameter 

20 cm) different colors

يس بول   ( سم 20قطر )اسفنجية حجم وسط  (كرة الضغط )ستر

الوان مختلفة pcs 10

51

figurines and carton shapes Anmals ,trees  (anvil 

accessories) small sizes (mini) 

اكسسوارات  )تماثيل صغتر جدا باشكال كرتونية وحيوانات واشجار 

ي الصغتر جدا
سندانة  حج ميبن pcs 50

52

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

53 medical Glofs  ,pack ,black coolor ,box of 50 pcs box قطعة50باكيت , لون اسود حرصا , كفوف طبية  10

54

Men's electric shaver, original quality, , 220 volts 

electric shaver and 12 volt charging with charging cord 

and charging base

درجات حالقة 5 اىل 0كهربائية نوعية اصليه من ,مكينة حالقة  رجاىلي 

pcs  فولت  مع سلك شحن وقاعدة شحن12 فولت كهرباء وشحن 220  3

55 Barber's overalls, made of nylony fabric ي, وزرة حالقة 
مصنوعة من القماش النايلوبن pcs 4

56 Hair Setting Spray Gel, 400ml Set of 12 can pcs عبوة12مل  سيت من 400عبوة من ,جل بخاخ لتثبيت الشعر  1

57

Double Six Professional Dominoes, white with 
black dots and tables, large pieces ة دومينو , أبيض مع نقاط سوداء وطاوالت , قطع كبتر

pcs
6

58

Soccer ball, traditional panel graphics,

 synthetic leather cover, extremely soft touch for adults 

كرة القدم , رسومات اللوحات التقليدية ,
ن pcs  غطاء من الجلد الصناعي , ملمس ناعم للغاية للبالغتر 8

59

Goalkeeper gloves pair for adults

 traditional cut, with adjustable wrapband wristband

ن ا , زوج قفازات حارس المرىم للبالغتر

pcs  قطع تقليدي , مع سوار معصم قابل للتعديل 10

60 Winner cups, golden color, big size ي حجم كبتر كؤوس الفائز لون ذهب  pcs 10

61 Winner cups, golden color, small size ي حجم صغتر كؤوس الفائز لون ذهب  pcs 10

62

High Definition Long Wear Matte Foundation 30ml, 

Beige color with various grades

 مل , لون بيج مع درجات 30كريم أساس غتر المع طويل األمد  

مختلفة pcs 4

63 Makeup brushes of different sizes,Set of 10 pcs pcs قطع10فرشة دمج المكياج مختلف االحجام المجموعة يحتوي عىل  5



64  Powder Foundation "NOTE" - Light/Medium 60 gm 02رقم / جم 60متوسطة / خفيفة "- نوت "  بودرة أساس  pcs 6

65 False Lash Effect Mascara , Black 30 grams pcs جرام30ماسكارا فولس الش افيكت , أسود  4

66

35 COLOR SHIMMER NATURE GLOW 

EYESHADOW PALETTE pcs لون بالعلبة35ضالل العيون الالمع الطبيعي  4

67

Matte Lipstick like a different color and each pcs 20 

gram pcs غرام20أحمر شفاه غتر المع مثل لون مختلف ولكل قطعة  10

68 Eye - Lip Liner Waxy Pencil Set 12 Colors pcs لون12- مجموعة اقالم تحديد العيون  4

69 Eyeliner Eye Pencil - Black ن  اسود- اقالم تحديد العتر pcs 10

70

Professional Eyebrow Pencil , Dark Brown and Black 

colour ي داكن وأسود
ي , لون ببن

ن
اف قلم حواجب احتر pcs 10

71

Pack of 12 gold medals for Soccer (winner medals),

 2 Inches diameter, 30 Inch ribbon " (الميداليات الفائزة) ميدالية ذهبية لكرة القدم 12حزمة من  pack 10

72

Men's sports dress (shorts and t-shirt), age from 18 

years and above, sizes: M, L,XL,XXL, each set consists 

of 8 dresses for one team

ي رجاىلي 
ت)دريس رياصن ي شتر

 سنة فما 18مناسبة لعمر  (شورت وبر

set دريسات لكل فريق8   كل سيت من L,XL ,XXL,فوق  قياسات  32

73 capers كابرس ة الكاربرس شجتر PCS 12

74 Yass ياس ي
ر
ياس عراف PCS 12

75 Infernal roses, climbing المتسلق الجهنمي ورد ورد الجهنمي المتسلق PCS 8

76 yucca rose  اليوكا ورد زهرة اليوكا PCS 8

77 beauty rose  الجمال ورد +B96:B10 زهرة الجمال PCS 10
78 Gauri roses, Iraqi, multiple colors       ي)ورد جوري

ي (سلطابن
ر
عراف PCS 12

79

Multiple seasonal flowers (carnation, cat's eye, 

cat's claw) ون ن ن الت  ورود موسمية متعددة قرنفل مخلب القط عتر
PCS

250

80 Christ's Thorn Flower    زهرة شوكة المسيح PCS       10.00

81 Yass kufi roses    -    ي
ن
ورد-  ياس كوف PCS 16

82 Gardenia  كاردينيا PCS 6

Total


