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املعلومات الشخصية 
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 ...................................................... :الصفة 

 :معلومات الشركة 
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...................................................... : $إلاستيراد املتوقع من الصين  ...................................................... :رأس املال املسجل

:اإلهتمام في القسم األول   

  Textile & Garments والمالبس النسيج

Men clothing مالبس رجالية 

Women clothing مالبس نسائية 

Kids wear مالبس أطفال 

Underwear مالبس داخلية 

Sportswear مالبس رياضية 

Home textile نسيج منزلي 

Leather and accessories جلد واكسيسوارات 

Fashion and accessories أزياء واكييسوارات 

Fabric النسيج الخام 

1Shoes, bags, and luggage أحذية وحقائب 

  Electronics االلكترونيات

Computer & accessories  الكمبيوتر

 واالكسيسوارات

Mobile phone & Accessories  الجوال

 واالكسيسوارات

Kitchen appliances أدوات المطبخ 

Personal electronics الكترونيات خاصة 

Accessories اكسيسوارات 

Audio & video الصوت والفيديو 

Home electronics أدوات منزلية 

Security & Protection األمن والحماية 



 Furniture األثاث

Office furniture األثاث المكتبي 

Home furniture األثاث المنزلي 

Hotel furniture األثاث الفندقي 

Outdoor furniture أثاث الهواء الطلق 

Commercial furniture األثاث التجاري 

Furniture accessories اكسيسوارات األثاث 

 Food األغذية

Canned food المعلبات 

Vegetables & meat الخضار واللحوم 

Sweets & Snacks الحلويات والوجبات الخفيفة 

Dry food المواد الغذائية الجافة 

Organic food طعام عضوي 

Beverage شروباتالم  

Sea food البحريات 

Food additives & ingredient التوابل 

 Building Materials مواد البناء 

Kitchen equipment طبختجهيزات الم  

Doors, windows and curtains: 
 أبواب، نوافذ وستائر

General building materials مواد بناء عامة 

Bathroom & sanitary equipment  حمامات

صحية ومعدات  

Aluminum products منتجات ألمنيوم 

Ceramic السيراميك 

Flooring البالط 

Glass الزجاج 

Hardware المعدات 

Pipes and HVAC األنابيب ومعدات التكييف والتهوية 

Wallpaper & Paint ورق الجدران والصباغة 

 Household & Gifts المنزليات والهدايا 

Kitchenware أدوات المطبخ 

Personal productsالمنتجات الخاصة 

Clocks & watches الساعات 

Home decoration المنزلي الديكور  

Tableware أدوات المائدة 

Toiletry حاجيات المرحاض 

Toys األلعاب 

Garden products منتجات الحدائق 

Cleaning products أدوات التنظيف 

Gift & premium الهدايا 

Festival products منتجات المناسبات 

 Lighting اإلضاءة

Decorative lighting اضاءة الديكور 

LED lighting LED إضاءة 

Industrial lighting اإلضاءة الصناعية 

Commercial lighting اريةاإلضاءة التج  

Light bulbs and tubes األنابيب والمصابيح
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