وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
 -4البضائع النسيجية
املالبس الداخلية بانواعها
1-4
الفانيالت املخلوطة (قطن -بولستر) السادة
1-1-4
(رجالي ,والدي ,اطفال) الابيض واملصبوغ
2-1-4
3-1-4

الفانيالت القطنية
السراويل الداخلية الرجاليةالقطنية املحاكة (اللبائس الرجالية )

4-1-4

لباس رجالي طويل وقصير الساق(منسوج )

5-1-4

لباس نسائي (محاك )

6-1-4

لباس اطفال (محاك )

7-1-4

لباس والدي  ،بناتي (محاك )

8-1-4
9-1-4
11-1-4

حماالت الصدر النسائية
القمصان الداخلية النسائية (الاتكات )
مشد (كورسيه) رجالي ونسائي

2-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
3-4
1-3-4

الجواريب بانواعها
جواريب النايلون النسائية
الجواريب
جواريب مسرولة ( كولون) بناتي
الشراشف والبطانيات
شراشف الاسرة واكياس املخدات

2-3-4
3-3-4

البطانيات املنسوجة
البطانيات املغرزة املصنوعة من غزول الاكريليك

1

)Plain(cotton –polyester
blended vests

1361

cotton vests
Cotton short drawers for
men
Long and short drawers for
) men ( woven
Drawers for
)women(knitted
Drawers for
)children(knitted
Drawers for boys and
)girls(knitted
Under wear- Brassieres
Women's slips
Under wear (corset) for
men and women

1354
1355
Tex. 8
Tex. 8
Tex. 8
Tex. 8
Tex. 19
1523
Tex. 20

Ladies Naylon socks
Socks
Girls pantyhose

1359
1877

Bed sheets and pillow
cases
Woven blankets
Tufted blankets made from
acrylic yarns

1063

Tex. 14

1051
1052

وزارة التخطيط
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
دليل الشركات
4-3-4

البطانيات املحاكة واملنسوجة غير املشمولة بـ م ق ع رقم ( )1151و م ق ع
رقم ()1152

4-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
4-4-4

منتجات نسيجية اخرى
الوسادة
اللحاف
دواشك الاسفنج
القمصان الجاهزة للرجال وألاوالد

5-4-4

مالبس الاطفال املحاكة

6-4-4

قماش التنجيد (املوبيليا) املنسوج واملحاك

7-4-4

املناشف القطنية املنسوجة ذات الوبرة

blankets (woven and
knitted not include in the
) IQS 1051 and IQS 1052
Pillow
Quilt
Sponge mattresses
Mens & boys ready – made
shirts
– Knitted outer wear
measurements of children
apparel
Woven & knitted fabric for
upholstery
Terry weave cotton towels

 -عدد املنتجات النسيجية املشمولة ببرنامج الفحص ( )24منتج

2

Tex. 17

Tex. 16
Tex. 15
Tex. 18
1396
1240

1223
1227

Tex. 5

