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 المقدمــة

بإعدا  قامت الهيئة اليمنية للمواصففففففففففففففواب  المواةي    فففففففففففففف   ال و   
 (  الخاصفففففففة  ففففففففففففففففففففف   YSMO---/2020المواصفففففففوة الويا فففففففية  ق   

   المتطل اب العامة للمالب  ال اهز 
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 متطلبات األداء العامة للمالبس الجاهزة

 المجـــــال  -1

ل ميع منت اب المالب   األ اء العامةبمتطل اب  يمنيةتختص هذه المواصوة الويا ية ال 
ال اهز   واء كانت من األقمشة المنسوجة أ  من أقمشة التريكو من جميع أنواع الخاماب 

 الكيميائية  طرق  حب العيناب الويزيائية   ية كما تشتمل على الخواصيالنس
 . التع ئة  الت ا زاب،  شر ط الوحص  االخت ا   

في حالة الخواص األخرى غير المذكو    هذه المواصوة ةت  الرجوع إلى مواصوة المنتج   
  ين األطراف المعنية. إلى االتواقأ  الرجوع 

 
 المراجع التكميلية  -2

2/1     ISO 3801   تحدةد الكتلة لوحد  الطول  الكتلة لوحد  المساحة –لمنسوجاب ا. 
2/2YSMO 1135          في األقمشة المنسوجة .الخيوط  طرق تعيين عد  
2/3        YSMO 926   كيوية أخذ موا اب المالب  .  –تعيين موا اب المالب 
2/4      YSMO 921  قياس طول أثواب الوماش 
2/5       YSMO 1133 قياس عرض األقمشة 

2/6      YSMO 836 المنسوجاب ف مخالي  األلياف الثنائية ف التحليل الكمي الكيميائي 
2/7      E.S 1302  ث اب اللون للتنظيف ال اف . اخت ا منسوجاب 
 2/8      ISO 5077 تعيين التغير في األبعا  بعد الغسيل  الت ويف. –المنسوجاب  
2/9     YSMO 783 ال ففففزء الثففففامن  -الم موعففففة الرابعففففة  ،المنسففففوجاباخت ففففا  ث ففففاب لففففون 

 .ث اب اللون لتأثير الغسيلاخت ا  ث اب اللون 
2/10 YSMO 783  ال فففزء الرابفففع    -, الم موعفففة الرابعفففة باخت فففا  ث فففاب لفففون المنسفففوجا  

 . ث اب اللون لتأثير العرق اخت ا  ث اب اللون 
2/11  YSMO 763 ال فففزء الحفففا   عشفففر  –, الم موعفففة األ لففى  اخت فففا  ث فففاب لففون المنسفففوجاب

  . النها  ث اب اللون لضوءاخت ا  ث اب اللون   
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 2/12YSMO 784    الثففففففاني    ال ففففففزء –, الم موعففففففة الخامسففففففة   ث ففففففاب لففففففون المنسففففففوجاب خت ففففففا ا
 اخت ا  ث اب اللون للضوء الصناعي.

2/13   YSMO763  ال زء الثامن عشر   ث اب  –, الم موعة األ لى  لون المنسوجاباخت ا  ث اب
 اللون للدعك  االحتكاك( .

2/14   E.S1506-1  ال زء األ ل   تودةر الحد األقصى لوو  خواص قو  الشد لألقمشة  –منسوجاب
 الشد  اال تطالة عند أقصى قو  لألقمشة النسي ية با تخدام طريوة الشري  

2/15  E.S 4718-2     خواص قو  االنو ا  لألقمشة ال زء الثاني   طريوة  غ  الهواء  –منسوجاب
 .لتعيين قو   تمد  االنو ا  

2/16    YSMO 970ال ياناب اإليضاحية للمنت اب النسي ية  . 
2/17  GSO1956     الموا  الضا   المستخدمة في صناعة المنسوجاب . 
2/18 YSMO 837     اب العناية با تخدام المنسوجاب .المنسوجاب نظ  بطاق 

 التعــــــــاريف  -3

 المالب  ال اهز  من األقمشة المنسوجة  3/1
 هي كل منت اب المالب  ال اهز  من األقمشة المنسوجة من مختلف أنواع الخاماب  

 النسي ية.
 المالب  ال اهز  من األقمشة التريكو  3/2

منت اب مالب  التريكو الداخلية  الخا جية من جميع أنواع الخاماب  تشمل جميع  
 النسي ية.

 أبعا  حاكمة    3/3
ة نى عليها نظام المواس  التي تستخدم لتعيين المواس  التير تموا اب ال س  بالسنتيم 

 المنا ب لوطعة المالب .
 أبعا  ثانوية    3/4
 تستخدم لتحدةد مواس المل  . التيموا اب ال س  بخالف الموا اب الحاكمة   
 
 الفنيـــة المتطلبات   -4

 الخواص الكيميائية  4/1
تكون الخواص الكيميائية للمالب  المصنوعة من األقمشة المنسوجة  أقمشة التريكو ط وًا   

 ( .1لل د ل  
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 ( الخواص الكيميائية1جدول )

 طريقة االختبار التقييم االختبار

 تغير األبعا  
 العرض ,الطول 

عند الغسيل 
  الت ويف

٪ للمالب  ±3
المصنوعة من 

األقمشة المنسوجة 
بالنس ة للطول 

  العرض

٪ للمالب  ±5
المصنوعة من أقمشة 
التريكو بالنس ة للطول 

  العرض

 
ISO-5077 

 ث اب اللون للضوء
 حد أ نى موياس  ما ى 4

 األز ق حد أ نى با تخدام الموياس  6

YSMO 763 

YSMO 784 

 
 ث اب اللون للغسيل 

 تغير 
 ت ويع  

 
 حد أ نى 4 

 حد أ نى 3

 
YSMO783 

 ث اب اللون للعرق 
 تغير 
 ت ويع 

 
 حد أ نى4
 حد أ نى 3

 
YSMO783 

ث اب اللون 
 لإلحتكاك 
 ال اف 
 الم تل 

 
 (1 حد أ ني 4
 حد أ نى  3

 
YSMO763 

ث اب اللون 
 للتنظيف
 ال اف 
 تغير 
 ت ويع

 
 

 حد أ نى 4
 حد أ نى3

 
 

E.S1302 

 ط وا لالتواق  ين األطراف المعنية   جة ال ياض

نوع األلياف 
  نس تها

 
 عن نس ة الخل  المد نة   طاقة ال ياناب  ±5٪

 

 
YSMO 836 

أ   الوان الط اعة  أص اغ ال  منت(، بخصوص 1ال د ل  ق   2/71ةت  الرجوع للمواصوة الويا ية المذكو   في ال ند     (1 

 مو وال.  3ال اف لالحتكاك اللون  لث اب األ نى الحد يكون  الك ريتية األص اغ أ  الواب أص اغ
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 الويزيائية الخواص  4/2 
 المصنوعة من االقمشة المنسوجة الخواص الويزيائية للمالب   4/2/1

تكون الت ا زاب المسموح  ها في الخواص الويزيائية للمالب  المنسوجة ط وًا لل د ل  
 2.) 

 التجاوزات في الخواص الفيزيائية للمالبس من األقمشة المنسوجة( 2جدول )
 التجاوز  الخواص

 ٪ 5±  زن الوحد  المربعة
 ا ترشا   (  ٪3±           الطول
 ٪2± العرض
٪3±  حد  الوياس فيمتو   عد  خيوط السداء   

٪3± متو   عد  الحدفاب  في  حد  الوياس  

 ٪3 - قو  الشد
 الخواص الويزيائية للمالب  المصنوعة من أقمشة التريكو  4/2/2

ط وًا من أقمشة التريكو تكون الت ا زاب المسموح  ها في الخواص الويزيائية للمالب   
 (.3لل د ل  

 التريكوأقمشة المصنوعة من التجاوزات في الخواص الفيزيائية للمالبس ( 3جدول )
 التجاوز  الخواص

 ٪ 5± المتر المربع زن 
 (ا ترشا      ٪3±                الطول
 ٪5± العرض

 ٪5± عد  األعمد  في  حد  الطول
 ٪5± عد  الصووف في  حد  الطول
 عن المتوق عليه في التعاقد ٪10± موا مة الوماش لالنو ا 

 األبعا  4/3
  من األقمشة المنسوجة المصنوعةاألبعا  في المالب   4/3/1

من األقمشة المنسوجة، ط وا لل د ل  ق   المصنوعةأبعا   المالب   فييكون الت ا ز  
  4 .) 

 المنسوجة قمشة أبعاد المالبس من األالتجاوزات في ( 4جدول )
 التجاوز الخواص 
 ٪3 -٪5+  الطول
 ٪3± العرض
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نصف محي   - يشمل  نصف محي  الصد  
 نصف محي  أك ر ح   ( –الو   

 ٪2± مواس فتحة الرق ة

 ٪2± طول الك 

 التريكو من أقمشة  المصنوعةاألبعا  في المالب   4/3/2
 (.5، ط وا لل د ل  ق   التريكومن أقمشة  المصنوعةأبعا   المالب   فييكون الت ا ز  

 التجاوزات في أبعاد مالبس التريكو الداخلية والخارجية ( 5جدول )
 التجاوز الخواص 
 ٪5± الطول

 العرض
محي  نصف  - يشمل  نصف محي  الصد 

 نصف محي  أك ر ح   ( –الو   

±5٪ 

 طول الك مواس 

±5٪ 
أقصى فرق  ين طول الكمين 

 م 12

 ٪5±  زن الوطعة

( ال تحدث تداخل  ين 5،4  الت ا زاب المسموح  ها  الوا    في ال د لين   ق  ملحوظة  
 الموا اب .

 
 المظهـــريــة  -5

 المالب  ال اهز  من األقمشة المنسوجة  5/1
 ط واً  الواحد  الوطعة في  ها  عد نوعيتها حسب فحصها ةت  عينة كل في العيوب تويي  ةت  5/1/1

 ). أ    ق  بالملحق مو ح هو لما
 غير مسموح  تواجد عيوب جسمية مطلوًا. 5/1/2
  قطعة المالب  في للعين ظاهر غير مو ع في بسي   احد عيب من بأكثر مسموح غير 5/1/3
 فتل – مشد    حياكاب – منتظمة غير حياكاب  ظاهرية حياكة عيوب بأية مسموح غير 5/1/4

 أ  اختالف تعاشوها  أحكام  األز ا  العرا    خياطاب ث اب عدم أ  الحياكة نتي ة مداله

 . الوطعة مظهر على تؤثر أخرى  عيوب أ  أ ) ألوان

 . لها النهائي لال تخدام ط واً  ها ت هيز  المالب  قطعة مكوناب تتنا ب أن ي ب 5/1/5

 الر الة في  أخرى  قطعة  ين أ  الواحد  الوطعة  اخل  واء اللون  في اختالف بأ  يسمح ال 5/1/6

. 
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قطعة  أخرى   ين أ  الواحد  الوطعة  اخل  واء ال ياض   جة في اختالف بأ  يسمح ال  5/1/7 
 الر الة.في 

 :  الداخلية الخا جية التريكو مالب  5/2
 غير  الواحد  الوطعة في  عد ها نوعيتها حسب فحصها ةت  عينة كل في العيوب تويي  ةت  5/2/1

 . مطلواً  ( ب    ق  بالملحق المو حة العيوب  تواجد مسموح

 فتل – مشد    حياكاب – منتظمة غير  حياكاب ظاهرية حياكة عيوب بأية مسموح غير 5/2/2

 أ  اختالف تعاشوها  أحكام  األز ا  العرا    خياطاب ث اب عدم أ  الحياكة نتي ة مداله

 . الوطعة مظهر على تؤثر أخرى  عيوب أ  أ  ( ألوان

 . لها النهائي لال تخدام ط واً  ها ت هيز  المالب  قطعة مكوناب تتنا ب أن ي ب 5/2/3

 في الر الة  أخرى  قطعة  ين أ  الواحد  الوطعة  اخل  واء اللون  في اختالف بأ  يسمح ال 5/2/4

. 
   قطعة  أخرى   ين أ  الواحد  الوطعة  اخل  واء ال ياض   جة في اختالف بأ  يسمح ال 5/2/5

 .في الر الة
 
 طرق سحب العينات   -6

 : ةلي ما مراعا  مع األصلية ع واتها  اخل من العيناب أخذ ي رى   
 . عشوائية بطريوة العيناب تؤخذ 6/1

يكون عد  العيناب التي ي رى عليها الوحص النظر   أخذ االبعا   االخت ا اب المعملية  6/2
 ثالث عيناب.

 
 شروط الفحص واالختبار  -7

 .5 فوًا لما ت  اإلشا   اليه في ال ند  ق   : النظر   الوحص 7/1

 قياس االبعا      7/2 
 : ةلي ما ال اهز  المالب  أبعا  قياس في ةت ع                  

 ط واً   الت ويف األبعا  تواس ث  شد   ن   تور  مسطحة منضد  على الوطعة تو ع 7/2/1

 (.2/3  د  ق في ال ن المذكو   الويا ية للمواصواب
 المأخوذ الر الة فحص لنتي ة  ممثالً  تعت ر فحصها ت  التي الوطع لوياس العام المتو    7/2/2

 . الوطعة هذه منها
 : طرق االخت ا  7/3
 األبعا  في التغير 7/3/1
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في  المذكو   الويا ية للمواصواب ط واً   الت ويف بالغسيل األقمشة أبعا  تغير تودةر ي رى    
 .(2/8  د  ق  ال ن

  زن المتر المربع  7/3/2
 (.2/1  د  ق  في ال ن المذكو   الويا ية للمواصواب  واً ي رى تودةر  زن المتر المربع ط  

 نوع األلياف  نس تها 7/3/3
 (.2/6   ال ند في المذكو   الويا ية للمواصواب ط واً  نوع األلياف  نس تهاتعيين  ي رى  

 : للغسيل اللون  ث اب   جة اخت ا   7/3/4

 /2 ق   ال ند في المذكو   الويا ية للمواصواب ط واً  للغسيل اللون  ث اب   جة اخت ا  ي رى   
(9 

 : للعرق  اللون  ث اب   جة اخت ا  7/3/5

   ق ال ند في المذكو   لويا ية ا للمواصواب ط واً  للعرق  اللون  ث اب   جة اخت ا  ي رى   
(10 /2). 

 : للضوء اللون  ث اب اخت ا           7/3/6

       ق  ال ند في المذكو   الويا ية للمواصواب ط واً  للضوء اللون  ث اب اخت ا  ي رى      

, 11/2 2/12 .) 
 اخت ا  ث اب اللون لالحتكاك  الدعك(        7/3/7

   ال ند في المذكو   الويا ية للمواصواب ط واً  حتكاك لال اللون  ث اب اخت ا  ي رى                       
2/13.) 

 اخت ا  قو  الشد للوماش            7/3/8
 (.2/14   ال ند في المذكو   الويا ية للمواصواب ط واً  قو  الشد  اخت ا  ي رى                

 اخت ا  قو  االنو ا         7/3/9
 (.2/15   ال ند في المذكو   الويا ية للمواصواب ط واً  قو  االنو ا   اخت ا  ي رى                  

 تعيين عد  الخيوط في األقمشة المنسوجة          7/3/10
 المذكو   الويا ية للمواصواب ط واً تعيين عد  الخيوط في األقمشة المنسوجة  اخت ا  ي رى                  

 (.2/2   ال ند في
 ف ال اف اخت ا  ث اب اللون للتنظي    7/3/11

   ال ند في المذكو   الويا ية للمواصواب ط واً اخت ا  ث اب اللون للتنظيف ال اف  ي رى  
2/7.) 
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  اإليضاحيةالبيانات   -8

أن تو ح  طاقة  ةانات  ( 2/16  ةن غي أن تكون ال ياناب ط وا لما هو  ا   في ال ند  
 المل    الع و   الخا جية ما ةلي.

  المل    ياناب 8/1
 المل  . نوع 8/1/1
 األلياف. محتوى  8/1/2

 كليهما(. أ  األ قام أ  المواس بالرموز 8/1/3

 . الت ا ية عالمته أ /  الصانع ا   8/1/4

 المنشأ.  لد 8/1/5

 بطاقة العناية 8/1/6

 (.2/18 في ال ند   ا   هو كما الرموز الخاصة بالعناية بالمل   تكون   
 المل    ياناب بطاقة على مالحظاب          8/1/7

منه  جاء الذ  للحيوان الحويوي اال   ال طاقة في ةذكر الورائية للمنت اب بالنس ة  -
 أ  قصاصاب تالف أ  مستخدم فراء من مكون  النهائي المنتج كان إذا  يذكر ، الوراء

 . صناعًيا لون  أ  ت ييضه أ  ص غه ت  فراء من أ 

صور  من يحتو   أن يمكن " مص وغ صاف   حرير " أ  " حرير " المعنونة األقمشة -
على  تحتو   التي الحريرية األقمشة كل تعنون  أن ي ب . لتثويل ا من ٪ ١٠ إلى
 اللون  أ و  الحرير كان إذا إال ، " مثول كحرير " تثويل ٪ ١٠ نس ة من أكثر

 %(.15 نس ة حتى مثول يكون  أن يمكن األ و  الحرير(

 . األلياف محتوى  تو يح -

  ال ةتضمن ، لأللياف الكلي المحتوى  في موجو   شعر  لكل بالكتلة النس ة تعطي أن -

 فإن . الكلي لأللياف المحتوى  من ٪٥ كتلتها تتعدى ال التي الزخرفية األلياف هذا

 . " أخرى  ليوة" أ  " أخرى  ألياف " تميز فإنها أقل أ  ٪٥ الزخرفية األلياف كانت

محتوى  في  تختلف أكثر أ  قطعتين نم  مصنعة  يةيالنس المالب  تكون  عندما -
الخاصة   يةيالنس األلياف بمحتوى  حد  على  توصف تسمى قطعة كل فإن الليوة
 .  ها

 من تو يح  د فال زخرفية شرائ  ،   برية ظهرية ، بطاناب لها التي للوطع بالنس ة -

 . ال طاقة على األلياف محتوى 
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 الخا جية الع و  8/2
 المنتج. ا   8/2/1
 . الت ا ية  عالمته أ /  الصانع ا   8/2/2

 . الع و  في المنتج  حداب عد  8/2/3
 الوزن الوائ   الصافي 8/2/4
  لد المنشأ. 8/2/5
 بطاقة العناية  8/2/6

 (.2/18 في ال ند   ا   هو كما الرموز الخاصة بالعناية بالمل   تكون   
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 الفنية المصطلحات 

 Garments .............................................................................................. مالب  جاهز  
 Under Wear Knitted ............................................................. ةيلخاد سبالم

 Outer Wear ...................................................................... ةيجراخ سبالم
 Over Lock ........................................................................ حياكة ا فرلوك
 Blotchiness (blot) ................................................................ تلطيخ ص اغة

 Label ........................................................................................ بطاقة
 Finishing .................................................................................. زيهجت
 Interlock .................................................................................. انترلوك
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 المراجــــــع 

 الخاصة بمتطل اب األ اء العامة  7684:2013 المواصوة الويا ية المصرية  -
 .للمالب  ال اهز 

االشتراطاب الونية للمالب    GSO 1829:2007المواصوة الويا ية الخلي ية  -
 .ال اهز  المنسوجة  التريكو
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 ) أ ( رقم ملحق 

 المنسوجة األقمشة من المصنوعة المالبس مظهرية عيوب
 عيوب لحمة : عيوب أفقية أو موازية التجاه السداء أواًل :

 بسيط جسيم العيب
 كثيوة على لحمة  م موعاب :  ميكة لحمة با اب

 (  ميكة عر ية توليماب هيئة
 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح ةالحظ

على  خويوة لحمة  م موعاب:خويوة لحمة با اب
 عر ية( توليماب هيئة

 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح ةالحظ

 لحمة من أقل نوص أكثر أ  لحمة نوص موطوعة أ  ناقصة لحمة
 حدفة من جزء أكثر أ  حدفة خطأ( حدفة أ  مز  جة  حدفة طاء

 ب وا  ال ر ل الحدفة مع مسحوبة لحمة  فتلة تو ةنه
 الوماش(  اخل لمسافة

 5 من أكثر بطول
 ال ر ل    من

    من 5 من أقل بطول
 ال ر ل

 عن التركيب خا جة فتل م موعة أ  فتلة   تشييف
 ( النس ي

 اخل  عدةد  خيوط
من  صغير  مسافة

 الوماش

  اخل مسافة قليلة خيوط
 من  ا عة

 الوماش
 متداخلة مخالوة لحماب : (مخلوطة لحماب

 ( اللون  اختالف – با اب شكل في ا م تمعة
 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح ةالحظ

 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح ةالحظ ثويلة  قة أ   ميكة لحمة
 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح ةالحظ الوماش( مع مت انسة غير  فيعة لحمة( خويوة  قة

 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح ةالحظ ) الوماش من خشنة منطوة تس ب ( مشد    لحمة

 اللحمة تراخي
لعد   و وح ةالحظ

 حدفاب
 النظر  تدقيق ةالحظ

 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح ةالحظ اللحمة في تسلخاب ( توبير ( احتكاك أثا 

 عيب تحتسب ال المنسوج في تو ةن أ  عر   أ  عود 
 جسي 

 النظر  تدقيق ةالحظ

 اللحمة من مداله فتل
 عيب تحتسب ال

 جسي 
 النظر  تدقيق ةالحظ
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 ) أ ) رقم ملحق تابع 

 اللحمة التجاه موازية أو رأسية عيوب : سداء عيوب : ثانياً 
 بسيط جسيم العيب

 ال يعت ر عيب بسي   و وح ةالحظ . ثووب ، تداخل ، تشكيلة
 ال يعت ر عيب بسي   و وح ةالحظ لوي خطأ

 ال يعت ر عيب بسي   و وح ةالحظ النس ي التركيب في خطأ
 ال يعت ر عيب بسي   و وح ةالحظ المش  تطريح في خطأ

 )مش  عالماب (مش  تناهير
  ين مستمر  تواليق
 السداء خيوط م موعاب

 ال يعت ر عيب بسي 

 نتي ة  ميكة توليماب ( طولية خطوط
 )السداء منخيوط أ ت ا ز از حام

 شكل في  و وح تظهر
 الوماش لمظهر مغاةر  أقالم

 النظر  تدقيق ةالحظ

 عن خا جة فتل أ  م موعة فتلة   تشييف
 ( النس ي التركيب

 في ك ير بعد  تظهر
 مساحة
 محد  

 ال يعت ر عيب بسي 

 ال يعت ر عيب بسي  جسي  عيب يعت ر موطوعة أ  ناقصة فتل
 مز ية ، مز  جة فتلة   خيوط اختالف

 ال يعت ر عيب بسي   و وح يظهر (  فيعة ، ، ميكة

 ال يعت ر عيب بسي   و وح ةالحظ (  فيعة –  ميكة منتظمة   غير خيوط
 فتلة – فتلة ا تدا    بالوماش عوالق
 ) ثويل  وش بس ب  داء التصاق- ملووفة

 في  ا ح تشويه تس ب
 الوماش  طح

 النظر  تدقيق ةالحظ

 مشد     داء فتل
 في فتلتين من تخري  تس ب

 الطول بات اه قل  صو  
 ال يعت ر عيب بسي 

 ال يعت ر عيب بسي  جسي  عيب تحتسب ال  داء ا تخاء

 شد  – زائد  وش نتي ة   الوماش تمزيق
 السداء( خيوط على  عيف

 شكل على  و وح يظهر
 مدى على  يضا ية قطع

 متالحوة عدةد  حدفاب
 ال يعت ر عيب بسي 

–  عود : لوماش ا بسطح  خشونة عرا   
 )  داء خي  ا تخاء بس ب عر   – ت عد

 الوماش بسطح تس ب خشونة
 عيب بسي ال يعت ر  جسي  عيب تحسب

 عالوة فتل م موعة أ  فتلة   عالوة فتل
 ال يعت ر عيب بسي  جسي  عيب تحسب ( الوماش بسطح
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 ) أ ( رقم ملحق تابع 

 واللحمة السداء اتجاهي من كل في تظهر عيوب : عامة عيوب : ثالثاً 
 بسيط جسيم العيب

 في  ميكة أماكن المنسوج  في  ميكة كتكتة
 ( منتظمة غير خيوط من أجزاء – الخيوط

 صغير   منتظمة ك ير 

  – زيوب – صدأ ( بالمنسوج كثير  بوع
 )الخ ... شحوماب

 شرائ  هيئة على يمتد
 منتظمة غير

 جسي  عيب تحسب ال

غري ة  موا    بالمنسوجاب شوائب – غ ا 
 ( بالصدفة الوماش في منسوجة

 جسي  عيب تحسب ال جسي  عيب تحسب

 بسي  عيب تحسب ال جسي  عيب تحسب ملوثة خيوط

  عوا م  توبير ن  
 ك ير  بأعدا  تظهر
 مساحة في  مركز 

 صغير 

 على موزعة تظهر
 ك ير  مساحة

 بسي  عيب تحسب جسي  عيب تحسب ال أصابع عالماب
 بسي  عيب تحسب ال جسي  عيب تحسب بالمنسوج  عيوة أ   فيعة موا ع

 بسي  عيب تحسب جسي  عيب تحسب ال بالوماش المعة أماكن
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 )أ ( رقم ملحق تابع 

 والصباغة التجهيز عمليات عن ناتجة عيوب : رابعاً 
 بسيط جسيم العيب

 شد ، كتينة ،   وس ، مو ض عالمة
 . العرض

 مسافاب الوماش بحر في يظهر
 الت ا زاب حد   من أقل عر ية

  ها المسموح

 بحر في يظهر ال
 الوماش

 لإلزالة  قا ل بسي  لإلزالة قا ل  غير حا  كرمشة أ  ت عداب
 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح ةالحظ ) غراب  جل (  قيوة كرمشة

 ص اغة بوع
 في غير مص وغة ك ير  مساحة

 الوماش
 صغير  مساحة

 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح تظهر ح ل عالماب أ  طويلة ت هيز توليماب
 أ  االنكماش  د ت هيز عالماب

 عالماب
 بطانية

 النظر  تدقيق ةالحظ  و وح ةالحظ تشوه

  غير  و وح تالحظ ( حياكة  صل   عالماب
 لإلزالة قا لة

 النظر  تدقيق ةالحظ

 جسي  عيب تحسب ال  ر ل عالمة
  ينتج  و وح تالحظ
 ال را ل في انثناء عن

 بالموياس توي ( منتظمة غير ص اغة
 )الرما  

  محد   ا ح اختالف
 اللون  في

 في بسي  اختالف
 اللون 

 منتظمة غير كستر 
  ا ح انتظام عدم

 جسي  عيب تحتسب ال  محد 

 . منتظ  غير انكماش
 تعوق   ا حة تموجاب

 الوماش ان ساط
 جسي  عيب تحتسب ال

 جسي  عيب تحتسب ال جسي  عيب تحتسب مستح ة غير  ائحة
 جسي  عيب تحتسب جسي  عيب تحتسب ال منحرفة أ  موو ة لحمة
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 )ب( ملحق 

 والداخلية الخارجية التريكو مالبس مظهرية عيوب
 وصفه العيب

 موتوح عيب النسي ي  تعت ر التركيب خا ج طول بأ  الوماش عن خا جية فتلة .با ز  فتل
 .األقل علي مووو   عر   أ  غرز  بس ب موتوح عيب .ثوب

 .الرأ ية الغرز من عد  فك بس ب عيب . طولي فراغ
 مخلوطة أ  مختلوة خيوط
 غير مت انسة أ 

 .الوماش في با ية  جو  تس ب الت هيز منتظمة غير خيوط

 . ليمة غير غرز أ  مخلوطة خيوط بس ب .النسي ي التكرا  في كسر
 .كاملة غير الغرز  كانت لو كما كثوب تظهر .  اقطة غرز
 .مشد    غرز  ب وا  صغير كثوب تظهر . معلوة غرز 

 .النسي ي للوماش التركيب من مسحوبة فتلة أ  موطوعة مستمر  شعيراب .حدفاب

 . ميك مو ع
 في متطاةر   خل خي  أ  زغب عن ناتج يكون  أ  النسيج في صغير  لب

 النسي ي التركيب
 في تؤثر الوماش علي زيت  ووط بس ب الشكل  ائرية بوع .زيت بوع
 .الوماش جو   في تؤثر خطوط شكل علي شحوم أ  زيوب  ها أماكن .زيتية خطوط

 . الشحوم الزيوب خالف الوماش في نظيوة غير موا ع .أتساخ
 .قطريا أ  عر يا أ  طوليا الوماش في اللون    جة في اختالف .ص اغة تش يح

 .متكر  بس ب احتكاك با ز  شعيراب  ها تظهر أ  خشن لم  م لها مساحاب  توبير( احتكاك آثا 
 .الوماش في قطر   ات اه في عا   تظهر . فراغاب( تواليق

 .أكثر أ  مخالوة فتلة بس ب مت معة أ  منور   متكر   أفوية خطوط .با اب
 

 

 
 


