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 البضائع النسيجية -4

 املالبس الداخلية بانواعها 4-1

 بولستر( السادة  -الفانيالت املخلوطة )قطن 4-1-1

 الابيض واملصبوغ )رجالي, والدي, اطفال( 

Plain(cotton –polyester) blended vests 

 

1361 

 

 

  cotton vests 1354 )تعديل اول(الفانيالت القطنية  4-1-2

  Cotton short drawers for men 1355 القطنية قصيرة الساق )اللبائس الرجالية ( السراويل الداخلية الرجالية 4-1-3

 Long drawers for men (knitted , woven )   Tex. 8 )محاك , منسوج ( لباس رجالي طويل الساق 4-1-5

 Drawers for women(knitted)  Tex. 8 لباس نسائي )محاك ( 4-1-6

 Drawers for children(knitted)  Tex. 8 لباس اطفال )محاك ( 4-1-7

 Drawers for boys and girls(knitted)  Tex. 8 لباس والدي , بناتي )محاك ( 4-1-8

 Under wear- Brassieres  Tex. 19 حماالت الصدر النسائية 4-1-9

  s  slips'Women 1523 القمصان الداخلية النسائية )الاتكات ( 4-1-10

   بانواعها الجواريب 4-2

  Long and three-quarters stockings for women 1501 الركبة( الجواريب النسائية الطويلة والثالثة ارباع )تحت 4-2-1

  Ladies pantyhose  1359 (الجواريب النسائية املسرولة ) الكولون  4-2-2

  Acrylic socks                          1877 )رجالي, والدي, اطفال( الاكريلك جواريب 4-2-3

  Blended yarn socks  2138 )رجالي, والدي (الجواريب املصنوعة من الغزول املخلوطة  4-2-4

  Cotton socks  1146 )رجالي, والدي, اطفال(الجواريب القطنية  4-2-5

  Nylon socks 1147 )رجالي, والدي, اطفال( جواريب النايلون املطاطة قصيرة الساق 4-2-6

  Woolen and wool man –mad blended socks and stocking 1148 )رجالي, والدي, اطفال( الجواريب الصوفية والصوفية املخلوطة 4-2-7

 Girls pantyhose  Tex. 14 بناتيجواريب مسرولة ) كولون(  4-2-8

 الشراشف والبطانيات  4-3

  Bed sheets and pillow cases 1063 الشراشف الاسرة واكياس املخدات 4-3-1
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  Woven wool and blended blankets 1051 املنسوجةالبطانيات الصوفية واملخلوطة  4-3-2

  Tufted blankets made from acrylic yarns  1052 الاكريليكالبطانيات املغرزة املصنوعة من غزول  4-3-3

( و م ق ع  1051البطانيات املحاكة واملنتوجة غير املشمولة بـ م ق ع رقم ) 4-3-4

 (1052رقم )

blankets (woven and knitted not include in the IQS 1051 and 

IQS 1052 ) 

 Tex. 17 

 منتجات نسيجية اخرى  4-4

 Pillow  Tex. 16 الوسادة  4-4-1

 Quilt   Tex. 15 اللحاف 4-4-2

 Sponge mattresses  Tex. 18 دواشك الاسفنج 4-4-3

 

 منتج( 25الفحص )ببرنامج النسيجية املشمولة  نتجاتعدد امل -


