وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات

 -2البضائع الكيمياوية
املواد التجميلية (كافة أنواعها)( ال تشمل املستحضرات لالغراض الطبية او العالجية)
1-2
Perfumes
العطور (بضمنها املركزات العطرية)
1-1-2
Shampoo
الغسول ( باستثناء الغسول ضد القشرة وكل
2-1-2
الغسوالت الطبية الاخرى وغسول الاطفال)
Baby talc powder
مسحوق الطلق لالطفال ( التشمل مسحوق الطلق
3-1-2
للكبار واملساحيق الطبية ذات التأثير العالجي مثل
مساحيق الحصف)
Hair conditioner
مكيف وملطف الشعر
4-1-2
)Rouge (Blusher
أحمر الخدود
5-1-2
Skin creams
دهان البشرة (التشمل املستحضرات الحليبية
6-1-2
القوام والدهانات لالغراض الطبية أو التجميلية
والتشمل الدهانات الخاصة باالطفال)
Lip stick
أحمر الشفاه
7-1-2
Nail polish
طالء الاظافر
8-1-2
Hair oils
زيوت الشعر (تتضمن مقوي الشعر واملركزات
9-1-2
الزيتية للشعر والتشمل دهان ومراهم الشعر
والزيوت التي لها تأثير طبي وعالجي )
Hair creams
 11-1-2دهانات الشعر (التشمل زيوت ومراهم الشعر)
 11-1-2صبغ الشعر – السائل أو املعجون
Hair dye – liquid or putty
Depilatories , chemical
 12-1-2مزيل الشعر – النوع الكيمياوي (التشمل الانواع
الحاوية كبريتيدات الفلزات وذات التراكيب
القصديرية)
cosmetic pencils
 13-1-2أقالم التجميل
Skin powders
 14-1-2مساحيق البشرة ( التشمل مسحوق الطلق
لألطفال والتشمل املساحيق الطبية ذات التأثير
العالجي مثل املساحيق املستعملة للحصف)
Lip salve
 15-1-2مرهم الشفاه ( التشمل مراهم الشفاه لألغراض
العالجية والتشمل أحمر الشفاه وملمع الشفاه)

1

939
945
1123

1124
1159
1161

1163
1164
1175

1194
1405
1602

2322
1654

1678

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
16-1-2
17-1-2
18-1-2
19-1-2
21-1-2

21-1-2
22-1-2
23-1-2
24-1-2

25-1-2
26-1-2
27-1-2
28-1-2
29-1-2
31-1-2
31-1-2
32-1-2
33-1-2
34-1-2
35-1-2
36-1-2
37-1-2

مراهم الشعر (التشمل املراهم ذات التأثيرات
الفسيولوجية أو املصنوعة الغراض عالجية)
صبغ الشعر – املسحوق
مسحوق الحناء
منتوج بعد الحالقة (التشمل منتجات بعد
الحالقة لألغراض الطبية أو العالجية)
مجعد الشعر الدائمي يتألف من
أ -املادةالفعالة
ب -املادةاملعادلة – أساسها بيروكسيد
الهيدروجين
مثبت الشعر الرذاذ (اليشمل صبغ الشعر الرذاذ
وال يشمل مثبت الشعر البخاخ)
ظل العيون
هالم النفط (فازلين)
املستحضرات السائلة الدهنية للبشرة (باستثناء
املستحضرات الطبية أو ذات التأثير العالجي
أومستحضرات الاطفال)
مثبت الشعر الهالمي
مزيل رائحة العرق الذي يحوي ( (Triclosanأو
) )IrgasanDP 300
مزيل طالء الاظافر
أقنعة للبشرة
ً
بيروكسيد الهيدروجين  31(٪9حجما) و
ً
41(٪12حجما)
مثبت الشعر الرذاذ الرغوي
مزيل الشعر الرذاذ الرغوي
مستحضر سائل دهني لالطفال
زيت مطري لبشرة الطفل
مانع التعرق (بكل انواعه)
مسرح الشعر
غسول الجسم
مشقر الشعر

Hair pomades and brilliantines

1679

Hair dye – powder
Henna powder
After shaving product

1680
1681
1682

Hair permanent waving preparation

1790

Aerosol hair spray

1795

Eye shadow
)Petroleum jelly (Vaseline
Skin lotion

1832
1886
2079

Hair styling gel
Deodorant

2219
2289

Nail polish remover
Face masks
Hydrogen Peroxide 9 %( 30 vols.) And 12
)%( 40 vols.
Foam hair styling spray
Foam hair remover spray
Children lotion
Emollient oil for children skin
Anti- perspirant
Hair straightener
Body shampoo
Hair blonder
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Chem. 4
Chem. 5
Chem. 6
Chem.7
Chem.9
Chem.10
Chem.11
Chem.12
Chem.13
5101
Chem.15

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
Chem.16
Chem.18
Chem.19
Chem.20
Chem.47
Chem.51
Chem.52
Chem.53
Chem.57
Chem.59
Chem.87
STR chem. 4

Chem. 105
Chem. 125
931
1100
1162
1956
Chem.8
Chem.49
Chem.92
Chem.132

Halawa – hair remover
Foundation cream(lotion, stick)
Maskara – all Types
Liquid eye liner
Lip gloss
Hair spray
Body shampoo for children
Liquid face cleaner and/ or make up
remover
Stick eye liner
Shampoo for sensitive, dyed or damaged
hair
Hair oil bath
Temporary based straighter for (waved
hair) and Conditioning
shampoo(Sofnfree)
Deodorant based on (farnesol)
Deodorant Containing limonene and
linalool
Lather shaving cream
Tooth paste
Tooth powder
Brushless shaving cream
Shaving foam spray
Shaving gel spray
Shaving gel
Safety Requirements for Cosmetic
Products
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شيرة الزالة الشعر
) اصبع,دهان أساس(سائل
مسكارة بأنواعها
كحل سائل
ملمع الشفاه
مثبت الشعر – البخاخ
غسول الجسم لالطفال
أو مزيل املكياج/محلول منظف للوجه و

38-1-2
39-1-2
41-1-2
41-1-2
42-1-2
43-1-2
44-1-2
45-1-2

كحل اصبع
غسول للشعر الحساس أو املصبوغ أو املتضرر

46-1-2
47-1-2

حمام زيتي للشعر
مسرح مؤقت الخشن (املجعد) القاعدي
(Sofnfree) والشامبو املعد لعالمة

48-1-2
49-1-2

farnesol مزيل رائحة العرق اساسه
مزيل رائحة العرق الحاوي مادتي الليمونين
واللينالول
معجون الحالقة الرغوي
معجون الاسنان ( اليشمل معاجين الاسنان
)لألغراض الطبية أو العالجية
مسحوق الاسنان
معجون الحالقة بدون فرشاة
رغوة الحالقة الرذاذة
هالم حالقة بخاخ
هالم جل الحالقة
متطلبات السالمة ملستحضرات التجميل

51-1-2
51-1-2

)املنظفات (بكافة انواعها

2-2

52-1-2
53-1-2
54-1-2
55-1-2
56-1-2
57-1-2
58-1-2
59-1-2

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
1-2-2

مساحيق الغسيل لألغراض املنزلية( العادية
وللغساالت)
املنظف السائل لآلستخدامات املنزلية العامة

3-2-2
4-2-2
5-2-2
6-2-2
7-2-2
8-2-2

معجون التنظيف لألغراض املنزلية
املنظف السائل لالقمشة الغامقة
صابون الزينة
غسول ألايدي
الصابون الشفاف
الصابون الحاوي منظفات عالمة)(Dove

9-2-2

غسول الجسم للمناطق الحساسة

11-2-2

منظف متعدد الاستعماالت عالمة (جف) نوع
سبري
منظف حاك كثيف القوام

12-2-2

منظف الحمام عالمة (جف) نوع بخاخ

13-2-2
14-2-2
15-2-2
16-2-2
17-2-2

منعم املالبس
منظف الزجاج – السائل (النوع الحاوي امونيا)
مركبات تنظيف السجاد ومواد التنجيد
منظف الافران ومزيل الشحوم
منظف السطوح العام السائل ( مثل الارضيات
والجدران واملغاسل واحواض الاستحمام)
منظف الزجاج السائل الخالي من الامونيا
منظف عام غير حاك
منظف انابيب تصريف املياه القلوي (الصلب)

21-2-2
22-2-2

سائل تسليك املجاري
مركب تنظيف املرافق الصحية الخزفية -النوع
الصلب
منظف الخزف الصيني – النوع السائل
منظف الايدي عالمة اليف بوي
غسول الجسم عالمة اليف بوي

2-2-2

11-2-2

18-2-2
19-2-2
21-2-2

23-2-2
24-2-2
25-2-2

1276 Household detergent powders
1070 Liquid detergent for general household
uses
1565 Domestic detergent paste
Liquid detergent for dark fabrics
20 Toilet soap
695 Hand wash
Transparent soap
)Soap(Dove

Chem.89

Chem. 56
STR Chem. 1

Balanced intimat wash

Chem. 116

Detergent for multi use ( JIF ) type spray

STR Chem. 7

5013 Detergent Scouring cream
STR Chem. 43

Bath detergent (jif) type spray
2304
1552
1553
2296

Fabric softener
Glass cleaner – liquid
Cleaning compound, rug and upholstery
Oven cleaner and grease remover
General surface liquid cleaner (e.g floors,
)walls, washing basins and bath tubs
Liquid glass cleaner, Ammonia- free
Non- abrasive general cleaner
1789 Pipeline cleaning compound – alkali
)(solid
Liquid pipe cleaner
– 1277 Porcelain sanitary cleaning compound
solid type
1723 Porcelain cleaner- liquid type
)Hand cleaner(Life buoy
)Body wash (Life buoy
4

Chem. 48
Chem. 50
Chem. 60

Chem. 55

STR Chem. 46
STR Chem. 47

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
26-2-2
27-2-2
3-2
1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
5-3-2
6-3-2
7-3-2
8-3-2
9-3-2
11-3-2
11-3-2
12-3-2
4-2
1-4-2
2-4-2
3-4-2
4-4-2
5-4-2

صابون الكليسيرين املعتم عالمة لوكس
معقم ألايدي عالمة ديتول
املنتجات الورقية
حفاظات الاطفال
حفاظات العجزة
ورق الحمام (التواليت)
مناديل الوجه الورقية
املناشف الورقية املطبخية
املناديل الورقية الصحية املبللة
مناديل املائدة الورقية
الاقداح الورقية
قصب شرب السوائل الورقي
الصحون الورقية
املناشف الصحية النسائية
املناشف الصحية النسائية لالستعمال اليومي
املنتجات اللدائنية واملطاطية
املمحاة املطاطية
املمحاة اللدائنية
فرش الاسنان
أواني وأدوات املائدة املصنوعة من امليالمين
ألاواني والادوات املصنوعة من اللدائن الحرارية
املستعملة لألغراض الغذائية
لعب الاطفال
أرجوحة وزحليقة املستخدمة داخل وخارج املنازل
ومن ضمنها (القابلة للنفخ)

8-4-2

الاقداح والصحون والعبوات املصنوعة من
اللدائن والتي تستعمل ملرة واحدة
شوك وسكاكين ومالعق (لالستعمال ملرة واحدة )
صحن و قدح من البولي ستايرين املمدد
(لالستعمال مرة واحدة) لالغراض الغذائية

6-4-2
7-4-2

9-4-2
11-4-2

STR Chem. 48
STR Chem. 49

)Opaque Glycerin Soap (LUX
)Hand Sanitizer (Dettol
Baby diapers
Disabled adult diapers
Toilet paper
Facial tissue paper
Kitchen towels,paper
Wet hygienic tissue paper
Napkin,table,paper
Paper cups
Drinking paper tubes
Paper plates
Ladies sanitary pads
Sanitary Feminine diapers daily use

5020
5056
934
1111
1120
5048
1561
1315
1331
1487
5043

Rubber eraser
Plastic eraser
Tooth brushes
Melamine plastic tableware
Thermoplastic kitchenware

1891
1920
5016
241
1114

Children toys
Swings, slides and similar activity toys for
indoor and outdoor family domestic use,
)including the (inflatable
Single - use plastic cups, plates and
containers
)Forks, spoons ,knifes (for single use only
Extended poly styrene dish and cup(for
single use only)for food purposes

1169

5

Chem. 112

Chem.101
Chem. 100

Chem. 79
Chem.82

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
11-4-2
12-4-2
13-4-2

14-4-2
15-4-2

الاواني والادوات املصنوعة من اللدائن املستعملة
لالغراض العامة غير الغذائية
قصب شرب السوائل اللدائني
خراطيم اللدائن الحرارية املقواة بالياف طبيعية
او صناعية واملستعملة لنقل املاء والهواء
املضغوط
خراطيم بولي فينيل كلوريد املرنة املستعملة لنقل
السوائل
منظومة الانابيب اللدائنية/انابيب البولي فينيل
كلوريد غير امللدن املستعملة تحت ألارض
لتصريف مياه املجاري

16-4-2

انابيب املصنوعة من البولي اثيلين لنقل املاء
البارد
انابيب بولي فينيل كلوريد غير امللدن املستخدمة
لنقل مياه الشرب الباردة
انابيب بولي استر غير املشبع املقواة بالياف زجاجية
واملستخدمة لتصريف مياه املجاري
انابيب بولي فينيل كلوريد املستعملة الغراض البزل
انابيب بولي اثيلين عالي الكثافة املستعملة المرار
القابلوات
توصيالت مختلفة التصاميم من بولي فينيل كلوريد
غير امللدن لتصريف املياه
 -1انابيب بولي بروبلين ملياه الشرب
 -2توصيلة بولي بروبلين بجزء معدني

23-4-2

توصيلة لدائنية لتصريف املياه معرجة ذات نهايات
لولبية بكافة الاشكال
دوش يدوي لدائني للمرافق الصحية مزود باداة
تعليق مناسبة

17-4-2
18-4-2
19-4-2
21-4-2
21-4-2
22-4-2

24-4-2

plastics plates and tools for general use
)(not for food grade
Plastic straws for liquid drinking
Plastic textile- reinforced thermoplastic
hoses for water and compressed air
Flexible PVC tubing for transportation of
liquids
Plastic piping systems for non-pressure
underground drainage and sewerage
)unplasticized poly (vinyl chioride) (pvc-u

Chem. 108
1632
1166

1241
5037

polyethylene pipes for cold water services

Chem. 81

Unplasticizedpolyyinyl chloride pipes for
cold potable water
Glass fiber reinforced unsaturated
polyester sewer pipes
UPVC field drain pipes
PE subducts for cables

Chem.86
Chem. 88
1598
2143

UPVC joints for sewer pipes

Chem. 72

1. Polypropylene pipes for drinking
water
2. Polypropylene joints with metal
part
Plastic joints for water drain (corrugated
with screw ends), all kinds
Plastic manual shower for toilet with
suitable hanging hook

Chem. 74
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Chem. 75
Chem. 77

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
25-4-2

انابيب ووصالت متعرجة لالستخدام تح ـ ــت الارض
لتصريف مياه املجاري ومياه الامطار من البولي
اثيلين او البولي بروبلين او البولي فينيل ك ـ ــلوريد
ذات سطح خارجي خشن

26-4-2

أنابيب ووصالت بولي اثيلين ) (PEXمتعددة
الطبقات واملستخدمة داخل املنازل والبنايات لنقل
املاء البارد والحار

27-4-2

خزانات املاء املصنوعة من البولي اثيلين املقولبة
بالدوران

28-4-2

خزانات مياه الشرب الافقية ,املصنوعة من
راتنجات البولي استر غير املشبع املقواة بااللياف
الزجاجية
انابيب PVC-O

Horizontal potable water tanks made of
glass fiber reinforced unsaturated
polyester
PVC-O pipes

31-4-2

الانابيب املصنوعة من البولي فينيل كلوريد غير
امللدن واملستعملة لالغراض الصناعية

Unplasticized polyvinyl chloride pipes for
industrial uses

31-4-2

خراطيم بولي فينيل كلوريد املرنة للحدائق

32-4-2

رغوة البولي يوريثان املرنة املستعملة الغراض
التوسيد ( الاسفنج الصناعي )

33-4-2

اوعية البولي اوليفين املقولبة بالنفخ

34-4-2

قناني الرضاعة املصنوعة من البولي كاربونات

29-4-2

Plastic pipes and fittings for underground
drainage and sewerage, structured-wall,
)of unplasticized poly (vinyl chloride
(PVC-U), polypropylene (PP) and
polyethylene (PE).
thermoplastics multilayer cross-linked
polyethylene (PE-X) pipe and fitting
systems for hot and cold water for
domestic purposes and heating
installations in buildings
Rotational molded Polyethylene water
storage tanks

Chem.83

Chem.84

5063

1721

Chem.93

Chem.106

Flexible PVC garden hoses

943

Flexible cellular polyurethane foam for
seat cushioning and bedding

1167

-Blow moulded polyolefin containers

5062

Polycarbonate baby feeding bottles

1420

7

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
1666

Blow-moulded UPVC containers

Chem. 2

Insulated domestic water jug

Chem. 130

Plastic box for preserving wrapped or
packed foods and/or drinks in their own
containers(which not contacted with it)
Plastic potable water bottles

2328

2240 Vacuum flask

Chem. 118

Chem. 107
5044
1293
Chem. 136
5015
Chem. 103
5014

Plastic piping systems for non-pressure
underground drainage and sewerage,
structured-wall piping systems, of
unplasticized poly (vinyl chloride) (PVCU), polypropylene (PP) and polyethylene
(PE)- pipes and fittings with smooth
external surface
unplasticized polyvinyl chloride pipes for
cold potable water (inch system)
Plastic Clingwarp Film for Keeping Fresh
of Food
Automobile rubber tubes
Rubber tyres for bicycles
Rubber inner tubes for bicycles
Passenger car tyres
Inner tubes for motorcycle tyres

8

العبوات والقناني املصنوعة من بولي فينيل كلوريد
املنتجة بعملية القولبة بالنفخ

35-4-2

ترمس ماء

36-4-2

صندوق لدائني لحفظ ألاطعمةواملشروبات املعبأة
)أو املغلفة(التي ال تكون بتماس معها

37-4-2

العبوات الدائنية املستخدمة لتعبئة مياه الشرب

38-4-2

قارورة حفظ الحرارة

39-4-2

انابيب ووصالت ذات سطح خارجي غير معرج

41-4-2

لالستخدام تحت الارض لتصريف مياه املجاري
ومياه الامطار من البولي اثيلين او البولي بروبلين او
البولي فينيل كلوريد غير امللدن

انابيب بولي فينيل كلوريد غير امللدن املستخدمة
)لنقل مياه الشرب الباردة (بنظام الانجات
رقائق لدائنية لحفظ املواد الغذائية الطازجة

41-4-2

انابيب اطارات السيارات
اطارات الدراجات الهوائية
انابيب اطارات الدراجات الهوائية
اطارات سيارات الركوب
انابيب اطارات الدراجات النارية

43-4-2
44-4-2
45-4-2
46-4-2
47-4-2

42-4-2

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
48-4-2

اطارات الشاحنات والحافالت
 الترميز والابعاد ومقررات الحمل السلسلة املتريةاطارات الشاحنات والحافالت -املتطلبات العامة

Truck and bus tyres
- Tyres designation and load ratings
- Metric series
Truck and tyres- general requirements

51-4-2
51-4-2
52-4-2
53-4-2
5-2
1-5-2

اطارات الدراجات النارية  -املتطلبات العامة
ملهيات ألاطفال الصغاروالرضع
العبوات اللدائنية لتعبئة مياه الشرب
املمحاة اللدائنية
الطالء واملعاجين وامللمعات بأنواعه
طالء ألكيدي ملاع للسطوح الداخلية والخارجية
(بويه)
طالء ألكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي
والخارجي
الطالء الرذاذ لالستعماالت العامة
طالء رذاذ دهني (اكريلك  +نتروسليلوز ) معتم
(بدون ملعة)
الطالء والوارنيش –الطالء املستحلب املضاد
للبكتريا والعفن واملقاوم للفطريات

Motorcycle tyres- General Requirements
Soothers fpr babies and young children
Plastic potable water Bottles
Plastic Eraser

6-5-2
7-5-2

معجون التسوية النتروسليلوزي
طالء نترات السليلوز اللماع للسيارات

8-5-2

معجون بولي استر لتسوية وتصليح سطوح
املركبات والاثاث

9-5-2
11-5-2
11-5-2
12-5-2

طالء سيارات أكريلك يجف في الهواء
ملمع السيارات نوع معجون
ملمع السيارات السائل
وارنيش شفاف نتروسليلوزي (كلير)

49-4-2

2-5-2
3-5-2
4-5-2
5-5-2

Enamel,alkyd,gloss for exterior and
interior surfaces
Decorative alkyd paint for interior and
)exterior use (flat
Spraying general use
Spraying lacquer , matt (acrylic +
)nitrocellulose
Paints and varnishes – Anti – Bacterial ,
Mold and Fungi Resistance Emulsion
Paints
Nitrocellulose surface
Lacquer , cellulose nitrate for automobile
,pigmented finishing , glossy for
automobiles
Polyester putty for adjustment and
equalization the furniture and vehicles
surface.
Air – drying acrylic paint for automobiles
Polish , automobile, paste
Automobile polish , liquid
Nitrocellulose clear varnish
9

22931
22932
5064
Chem. 135
2328
1920
960
1057
1105
Chem. 65
5084

1059
1121

Chem. 111

1710
1764
1765
1840

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
Chem. 66

Acrylic paint for automobiles (two packs:
paint + hardener)
Acrylic paint for automobiles (three
packs: paint + hardener+ clear)
Acrylic surfacer for automobiles (one
pack)
Acrylic surfacer for automobiles (two
pack: material + hardener)

Chem. 67
Chem. 68
Chem. 69

1056
1101
Chem. 127
Chem. 123

1414
Chem. 64
985
1709
Chem. 133
Chem. 134

Paints and varnishes red iron oxide
primer-alkyd resin.
Paints and varnishes Road Marking paintsolvent type (non-water)
Liquid base putty for interior surfaces
Interior epoxy coating for pipelines and
tanks made of steel or concrete and used
for drinking water
Thinner for cellulose – nitrate based
Acrylic thinner
PVA Synthetic resin emulsion paint
Acrylic emulsion paint
Putty for use on windows glass
Solvent free epoxy floor coating

1266
2140

Sodium hypochlorite solution
Calcium hypochlorite and chlorinated
lime
5030 Chlorodifluoromethane gas (Freon-22)
5031 Tetrafluoroethane gas (HFC-134a)
58

Safety matches
10

)  مصلب+ طالء سيارات أكريلك ذو عبوتين (طالء

13-5-2

+ طالء سيارات أكريلك ذوثالث عبوات (طالء
) كلير+مصلب
معجون التسوية للسيارات (نوع أكريلك ) ذو عبوة
واحدة
معجون التسوية للسيارات (نوع أكريلك) (ذو
) عبوتين
) مصلب+ ( مادة
طالء اساس اوكسيد الحديد الاحمر – نوع الكيدي

14-5-2

طالء تخطيط الطرق غير الحبيبي – نوع املذيب
غير املائي
معجوحن ذو اساس مائي لالسطح الداخلية
الطالء الايبوكس ي الداخلي النابيب وخزانات مياه
الشرب املصنوعة من الفوالذ او الخرسانة

18-5-2

مخفف طالء نترات السليلوز
مخفف طالء أكريلك
 اصطناعيةPVA طالء مستحلب راتنجات
طالء مستحلب أكريلك
معجون تثبيت زجاج النوافذ
طالء الايبوكس ي الخالي من املذيبات لألرضيات
املنتجات الكيمياوية
سائل هيبوكلوريت الصوديوم
هيبوكلوريت الكالسيوم والكلس املكلور

21-5-2
22-5-2
23-5-2
24-5-2
25-5-2
26-5-2
6-2
1-6-2
2-6-2

)22غاز كلوريد ثنائي فلوريد امليثان (فريون
)HFC-134a( غاز رباعي فلوريد الايثان
املنتجات املختلفة
ثقاب ألامان

3-6-2
4-6-2
7-2
1-7-2

15-5-2
16-5-2

17-5-2

19-5-2
21-5-2

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
2-7-2
3-7-2
4-7-2
5-7-2
6-7-2
7-7-2
8-7-2
9-7-2
11-7-2
11-7-2

12-7-2

أقالم الكتابة ( الخشبية )
الاقالم امللونة الخشبية
مبراة أقالم الرصاص اليدوية
اقالم التلوين الشمعية (الباستيل)
الوان مائية للرسم (سليبوية)
طين التشكيل
معطر الجو لالستعماالت الداخلية (نوع
الايروسول )
مزيل الرائحة املستعمل في التواليت (النوع
القرص ي)
معطر جو بخاخ
معطر متعدد الاستخدام الخاص بـ ( الستائر
والسجاد والفرش واملناشف والسيارات عالمة
SARA

سائل التصحيح الابيض
-

1313
1560

Writing Pencils
Wooden Coloring Pencils
Pencil Sharpener
Wax crayons
Water colors
Modelling clay
Deodorant , general purpose, (aerosol, for
)indoor occupied areas
Deodorant, toilet – cake

1869

Air – deodorant spray
Multi use water freshener for sofas and
furnitures and curtains Carpets and holy
sites bed covers and quilt towels Cabinet
and clothes and ironing vehicles
Trademark SARA
Correction fluid, white oplaque

1702

Chem. 28
Chem. 23
Chem. 22
Chem. 102
1864

Chem. 61
STR Chem. 3

عدد املتطلبات الفنية ( - ، )84عدد املواصفات ( - ، )117عدد املنتجات املشمولة بالفحص ( )191منتج
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