وزارة التخطيط
دليل الشركات

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
 -5البضائع الانشائية
الزجاج الامين للمركبات البرية ويشمل:
1-5
الزجاج الرقائقي بانواعه
1-1-5
الزجاج املقس ى بانواعه
2-1-5
الزجاج اللدائني بانواعه
3-1-5
ادوات املائدة املصنوعة من الخزف الصيني(البورسلين) وتشمل:
2-5
صحن مسطح
1-2-5
اناء عميق صغير
2-2-5
اناء عميق كبير
3-2-5
اناء عميق للخزن
4-2-5
فناجين واكواب
5-2-5
صحن فنجان
6-2-5
اطباق مختلفة
7-2-5
اواني طبخ
8-2-5
السمنت ويشمل:
3-5
اعتيادي
1-3-5
سريع التصلد
2-3-5
واطئ الحرارة
3-3-5
مقاوم لالمالح الكبريتية
4-3-5
ابيض
5-3-5
سمنت ومواد الابار
4-5
الطابوق املصنوع من الطين (الاجر) ويشمل:
5-5
صنف (أ) :محمل
1-5-5

Laminated glass and all its types
Toughened glass and all its types
Glass –plastics and all its types
Flat ware
Small hollow ware
Large hollow ware
Storage hollow ware
Mugs and cups
Cup small dish
Different plates
Cooking ware
Common cement
Rapid hardening cement
Low heat cement
Sulfate resistant cement
White cement
Cements and materials for well cementing
Type(A) :Loaded
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الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
2-5-5
3-5-5
6-5
7-5
1-7-5
2-7-5
3-7-5
8-5
1-8-5
2-8-5
9-5
11-5
11-5
1-11-5
2-11-5
3-11-5
4-11-5
5-11-5
6-11-5
12-5
1-12-5

دليل الشركات
Type(B) :Loaded
Type(C) :Un loaded
Facing brick

صنف (ب) :محمل
صنف (ج) :غير محمل
طابوق الواجهات
الجص لألغراض البنائية ويشمل:
الجص ألاعتيادي
الجص الفني
البورق
الكاش ي
الكاش ي املوزائيك ذو الطبقتين
الكاش ي املوزائيك ذو الطبقة الواحدة لالستعمال الداخلي
البالط الخزفي املستخدم لالرضيات والجدران
الحجر الطبيعي الستخدامات البناء
املواد الصحية
املغاسل
ألادوات الصحية املزججة  -املرافق الصحية الشرقية
الادوات الصحية املزججة /املرافق الصحية الغربية املرتبطة بخزان شطف
للنوعين الغسل بدفع املاء والسيفون (التحديث الاول)
الشطافات
أحواض الاستحمام املصنوعة من الحديد الصب (الزهر) املطلية
بالبورسلين
أحواض الاستحمام الفوالذية املزججة
أدوات املائدة الزجاجية وتشمل:
الاقداح

Ordinary plaster
Technical plaster
Plaster of paris
Terrazzo tiles with two layers
Terrazzo tiles for internal use
Ceramic floor and wall tiles
Natural building stone
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1042
5038
TR 8
1387
1612
1610
1911

Wash basins
Vitreous Sanitary Appliances-Squatting pans
Vitreous sanitary appliances- pedestal close coupled
washdown and symphonic water closets
Bidets
Baths made from porcelain cast iron

1613
1688

Vitreous enameled steel bath tubs

1689

Glass
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 2-12-5الصراحيات
 3-12-5الاكواب
 4-12-5الصحون
 5-12-5الكؤوس املستعملة للمشروبات الكحولية واملرطبات
 6-12-5أقداح الشاي
 7-12-5صحون الشاي
 8-12-5الكاسات
 9-12-5نفاضات السكائر
 11-12-5املمالح
مرايا الزجاج املفضض لألغراض العامة
13-5
منتجات مانعة للرطوبة
14-5
 1-14-5املعجون القيري املرن ألحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار
 2-14-5املعجون القيري الحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على البارد
القير املستعمل في التسطيح
3-4-5
كتل الخرسانة الخلوية (ثرمستون)
15-5
طابوق الرصف الخرساني الصلدة املتداخلة
16-5
حافات الارصفة الخرسانية املسبقة الصب
17-5
الرمل والحص ى املستخدم ملرشحات تصفية املياه
18-5
الالواح الجبسية
19-5
قير الاساس املستعمل في عمليات التسطيح ومنع املاء والرطوبة
21-5

دليل الشركات
Jugs
Cups
Dishes
Stemware
Tea cups
Tea Dishes
Hollow ware
Ash-tray
Salt and pepper shaker
Silvered glass mirrors for general purposes
Asphaltic sealer for concrete joints, hot poured elastic type.
Concrete joint sealer , cold application type
Asphalt used in roofing
Cellular concrete blocks
Solid Concrete interlocking pavement units
pre-cast concrete kerbs and channels
Filter sands and filter gravels for water purification filters
Gypsum boards
Asphalt primer used in roofing dampproofing and
waterproofing

 عدد املنتجات الانشائية املشمولة بالفحص ( )54منتج3

1137
1110
1288
1196
1441
1606
1106
1555
1676
1195

