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 صناعة االمهات العراقيات
(Made by Iraqi Mothers)



 WHO ARE WE? من نحن

وع يجعل ائح المجتمع. الم�ش وع تجاري يوفر فرصة عمل للمرأة العراقية بكافة �ش  م�ش
وعنا ال يقترص عىل الربح والخسارة المستهلك شخص منتج. م�ش

■   To provide an opportunity for widowed 
and single mothers to earn a living 
with dignity and enhance the quality 
of their lives and those of their family. 

■  To provide high quality locally 
produced goods with modern designs. 

Mothernomics is a unique project providing job 
opportunities for all Iraqi mothers regardless of their 
status in society. The project encourages mothers to be 
productive in their communities.

ائح    إتاحة فرصة عمل للأم العراقية بكافة �ش
المجتمع لتوف�ي حياة أفضل للأ�ة 

توف�ي جودة عالية للسلع المنتجة محليا مع التصاميم الحديثة 

■

■

Tel: +964 0773 847 1478   ■  Email: mom@ladyfatemahtrust.org



For Children’s clothing we provide the very best products

in regards to both the quality and designs. The products 

are tailored to fit the active lifestyle of every child.

بالنسبة لمالبس االأطفال ،نحن نقدم أفضل المنتجات من

ي الذوق العام 
�ض .حيث الجودة والتصاميم ل�ت
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The project not only 
produces casual wear, 
but we also produce 
intricate wedding items 
for weddings and special 
occasions.

وع ال يقترص عىل المنتوجات البسيطة فقط, بل ينتج قطع الم�ش

 مختلفة وراقية لمختلف المناسبات واالفراح
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Tel: +964 0773 847 1478   ■  Email: mom@ladyfatemahtrust.org



LFT offers a wide range of women’s 
garments from abayas, jubahs and 
much more.

وع مجموعة واسعة يقدم الم�ش

من المالبس النسائية من العبايات 

          والجبة وأك�ش من ذلك بكث�ي 
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لِك سيد�ت



 نحن نقدم مجموعة واسعة من االأزياء الموحدة لتختار

 من بينها ، بدًءا من الزي المدرسي إىل مالبس العمل

ي
وأك�ش من ذلك بك�ش
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We offer a wide range of uniforms  
for you to select from, ranging  
from school uniform to  
workwear and much more!

Tel: +964 0773 847 1478   ■  Email: mom@ladyfatemahtrust.org

ي  الزي الرسم�ي
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)لباس العمليات )الجاون

 صدرية طبية

كمامات و بدالت تعف�ي وقائية

ي شف ط�ب �ش

المنتجات الطبية 
■ Doctors and nurses uniform 

■ Surgical gowns

■ Lab coats

■ PPE suits

■ Hospital bedsheets



ن الشارع الخدمي مجمع مام قرب زاكروس للصحيات العنوان: شهداء حي الموظف�ي

Tel: +964 0773 847 1478  رقم المبيعات وإدارة المجمع

Email: mom@ladyfatemahtrust.org   ■   www.ladyfatemahtrust.org

HOW TO CONTACT US

وع عىل الملبس فحسب ، بل تطور أيًضا إىل مجاالت  ال يركز الم�ش

أخرى.  نحن نقدم التطريز عىل أي منتج حسب طلب الزبون
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The Mothernomics project not only focuses on 
clothing but has developed into other areas as 
well. We offer embroidery and embroider any 
products as per the customers request.

التطريز 


