
 
 "Technical Textiles "األقمشة التقنيـة:                                  

ن األقمشة التقنية تلعب دورًا إيرتبط تطور المجتمع وتقدمه بتطور صناعة الغزل والنسيج والتريكو حيث 
المجال االقتصادي والمجال االجتماعي، والمنسوجات التقنية أو  : فعااًل وحيويًا في كل مجاالت الحياة مثل

 المنسوجات ذات االستخدام الخاص لها مصطلحات كثيرة وهى: 
  Industrial Textiles منسوجات صناعية  -1

   Technical Textiles منسوجات تقنية  -2

  High Performance Textilesمنسوجات ذات أداء عالي  -3

   High-tech Textilesتكنولوجية منسوجات ذات تطبيقات   -4

  Engineered Textiles منسوجات هندسية  -5

ويتسع مجال المنتجات  ،ومن أكثر هذه المصطلحات شيوعاً هو مصطلح المنسوجات التقنية 

لذلك نجد صعوبة  في إيجاد تعريف شامل لهذه المنتجات  ،التقنية  بصورة مستمرة  ةالنسيجي

Technical textiles   والتعريف المعتمد من قبل: 

The Textile Institute, Textile Terms and Definitions 
وشكلت هندسيًا بأسلوب خاص لالستخدام في منتجات وعمليات  ، بأنها نوعية من المنسوجات صممت 

جات والمنت ، وفى مجاالت مختلفة فهي تعتمد في المقام األول على تصنيع المواد ، أو تطبيقية ، صناعية
وتشمل المنسوجات التقنية  ( أي الخصائص الوظيفية بداًل من الخواص الجمالية والزخرفية)واألداء الفني 

،واألعضاء الصناعية  "Implants"، األنسجة القابلة للزراعة داخل الجسم Filtersالمرشحات الصناعية 
السيور The shield of  the stealth bomber" "درع طائرات الشبح  المقاتلة  وخراطيم محركات الصواريخ،

 ...........الخ.   ""Convey or beltsالناقلة للحركة 

 تصنيف المنسوجات التقنية: 
Classification of Technical Textiles:  

والخصائص الوظيفية مـع مختلـا التطبيقـات ،ألن األداء ، لقد أصبح استخدام األقمشة التقنية أكثر اتساعاً 
مفـاتيح لتطـوير المنتجـات الجديـدة  هـيبناًء على االستخدامات النهائية من اختيار األلياا إلى طريقة المعالجة 

البلـــدان  فــيويتركـــز إنتــان المنســوجات التقنيـــة ويــزداد علــى حســاب المنســـوجات التقليديــة  علــى ســاحة النســيج.
يليهــا منســوجات المالبــ  ثــم   )%37)للمنســوجات التقنيــة  المانيــا أكبــر نســبة فــيال المتقدمــة علــى ســبيل المثــ

وهناك العديـد مـن المنتجـات ذات التقنيـة العاليـة وقـد تـم تصـنيا هـذا المنسـوجات اعتمـادًا  ،المنسوجات المنزلية
 على االستخدام النهائي للمنتج طبقا لما يلي :

 ثالثة أصناا: إلى طبقًا ألضيق تعريا للمنتجات النسجية تنقسم      

  "Textile for clothing"منسوجات للمالبس  -1

  Textile for household"" منسوجات متعلقة بالمنزل -2
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  textiles Industrial( Technical textilesالمنسوجات الصناعية ) -3

   منسوجات المالبس " "Textile for clothingوقـد  ،كـل المنسـوجات المسـتخدمة للمالبـ  التقليديـة هـي
ـــي ت   ـــات التقنيـــة الت ـــة بدايـــة مـــن المكون ـــى امتـــدت إليهـــا المنســـوجات التقني ـــة إل ركـــب داخـــل المالبـــ  التقليدي

 النهــــائيتجمــــع بــــين األداء والخصــــائص الزخرفيــــة بنســــب تختلــــا تبعــــًا للغــــر   التــــيالمالبــــ  الخاصــــة 
وتحسـن النظـرة الجماليـة مثـل  ، تركب داخـل الثـوب لتحـتفظ بالشـكل والثبـاتوالمكونات التقنية  ، لالستخدام
 .... إلخ. Shoulder pads ""وبطانات الكتا ، "  Felts"واللبادات " Wading"الحشوات 

البطانــة أو النعــال  : أو تركــب داخلهــا مثــل، أيضــًا المنتجــات النســيجية التــي تســتخدم فــي األحذيــة الرياضــية  -
شـــعورًا مســـتمرًا باالنتعـــا  والجفـــاا واالرتيـــا  أثنـــاء  يتضـــف والتـــيتصـــنع مـــن أليـــاا تقتـــل البكتريـــا(  التـــي)

 التدريب.

تجمع بـين األداء والخصـائص الجماليـة مثـل المالبـ  الرياضـية المصـممة خصيصـًا للحمايـة  التيوالمالب   -
 مثل مالب  التزحلق.... إلخ. درجة الحرارة فيأو الزيادة المفرطة  ،  ضد اإلصابات ، وضد البرودة

ومخــاطر البيئــة عــن طريــق اســتخدام التقنيــة  ، مــن الحــرارة واللهــب" Protective clothingمالبــ  الحمايــة  -
 المناسبة للمنسوجات مع األلياا عالية األداء....إلخ.

  منسوجات متعلقة بالمنزل"Textile for household"  

فقاد تطاورت إلان منساوجات  ةتأثيثياو بجانب كونهاا منساوجات  ،  كل المنسوجات المتعلقة بالمنزل يوه

 ، تسااتادف فااي البيألااة المحليااة الدااليااة و ، بساابب الاصاااألد ايداأليااة الهامااة التااي يجااب أن ت ااي بهاااتقنيااة 

منطقااة التطبيااو الواسااعة للمنسااوجات  Upholstery"" صااناعة التنجيااد و  وايثاااا المنزلااي، والااديكور 

التقنيااة بدايااة ماان أقمشااة التنجيااد المقاومااة للهااب إلاان اسااتبدال السوساات المعدنيااة بأشاارطة تنجيااد منسااوجة 

الساامة بأقمشاة بطاناة وحشاوه مصانوعة مان  ةايدانا يذ "Foams" الصناعيواستبدال ال وف ، مطاطية 

 Floor" وأغطيااة ايرااايات ، ية للسااتاألر المنزلقااة ألياااف مقاومااة للهااب إلاان اسااتاداف الشااراألط الرأساا

coverings".ويمكان  رشحات المكانس ومرشحات التكييف،مو ،السجاد : وأغطية ايرايات مثل ... إلخ

وتتوقاف طريقاة تصاميف  ، أو هاواء ، سواألل إلنتقسيف هذه المرشحات ارتباطا بالمادة المطلوبة ترشيحها 

تصانع  والمرشاحاتالمستبعد،  الجزيءوالحيز المسموح به لحجف ، المرشح علن مقدار الن اذية المطلوبة 

المال اات و حجازه ،وعلن ن اذية الهاواء وتنقيتاه مان ايترباة  العاليةجدا لتحقو قدرتها  ةظمتمن ألياف من

ة بشاكل واساع إلنتااق أقمشاة التنظياف والماسااحات باإلااافة إلان اساتاداف ايقمشاة غيار المنساوج. بعيادا 

Wipes واسااتاداف ايقمشااة غياار المنسااوجة المصاانوعة ماان ألياااف الزجاااق  كاال مااا يتعلااو بااالمنزل.  فااي

التااي تمنااع  ""Spun bonded ةوالبوليسااتر فااي عاازل ايسااقف ، باإلاااافة إلاان ت طيااة الجاادران بأقمشاا

 هذه الجدران... إلخ. (breathing)ااتراو الرطوبة بينما يسمح لتن س 

يســتخدم مصـــطلح المنســوجات الصــناعية علــى نطـــاق  " "Industrial Textilesالمنسسسوجات الصسسنا ية: 
 والمنتجات النسـجية المنزليـة  Apparel"" واسع ليشمل جميع المنتجات النسجية عدا تلك المخصصة للمالب 
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"Household" نزلــيالم، واالســتخدامات النهائيــة ل ثــاث  "Furnishing" . والمنســوجات الصــناعية ينظــر لهــا
على أنها مجموعة فرعيـة مـن مجموعـة أوسـع نطاقـًا مـن المنسـوجات التقنيـة، حيـث أن تقنيـة المنسـون التقنـي ال 

ـــرة أو مهـــارة  ـــان لكنهـــا تتضـــمن خب ـــق هـــذا  (Know-How)تنحصـــر فـــي المنتجـــات نفســـها أو تقنيـــة اإلنت تطبي
 ، الطيـران " Automotive"السـيارات : المسـتهلكين فـي العديـد مـن المجـاالت مثـل المنتجـات لمـدو واسـع مـن 

"Aviation"الطــــب ، " Medical " الــــدفاع والحمايــــة ، "Defense and Protection" الزراعــــة ،" 

Agricultural" البنــاء والتشــييد ،"Constructions "المســتخدمة  هــيوالمنتجــات النســجية الصــناعية ،  ... إلــخ
وفــى  ، مكيفــات الهــواء فــيغيــر المنســوجة المســتخدمة  Filters" "مســار عمليــات التصــنيع مثــل المرشــحات فــي

المكان  الكهربائية، مرشحات الوقود والـنفط، باإلضـافة إلـى اسـتخدام المنسـوجات الصـناعية فـي السـيور الناقلـة 
Conveyor belts"" .المنتجـات الصـناعية مثـل المكونـات الكهربائيـة  يف منتجات نسيجية يتم دمجها و للحركة

أو الحـــرارو ل جهـــزة المنزليـــة  الصـــوتيالعـــزل  يفـــ ، األختـــام المرنـــة واألغشـــية المســـتخدمة Cablesوالكـــابالت 
 والصناعية.

األلعــاب الرياضـــية،  أرضــياتبــروبلين المســتخدمة لتغطيــة  البـــولياألغطيــة الصــناعية المصــنوعة مــن أليــاا و 
مدعمـة بأليـاا  " Composites" ومضارب التـن  وشـبكات صـيد السـمك تصـنع مـن  الجولا" Rods"قضبان 

 الزجان... إلخ.

تعزيـــزات للكـــابالت البصـــرية المرنـــة، شـــبكات صـــيد األســـماك الخفيفـــة جـــدًا، حبـــال الرياضـــة للتســـلق، مالبـــ  و 
   الحماية الشخصية مثل الخوذة الوقائية... إلخ.

 
 التقنية.يوضح تصنيف المنسوجات 
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 "Field of Application" مجاالت تطبيق المنسوجات التقنية: 

 The leading international trade“للمنســـوجات التقنيـــة  يالقيـــاد الـــدوليمعـــر  التجـــارة  فـــي

exhibition for technical textiles”   الــذو يــنظم كــل ســنتين منــذ أواخــر الثمانينــات مــن قبــلMesse 

Frankfurt ألمانيا وأيضًا  فيOsaka  كمـا يلـى  رئيسـيعشر مجال  ىاثن فياليابان يصنا المنسوجات التقنية
   :التالي جدولال في

 مجاالت تطبيق المنسوجات التقنية 
  Agrotech مجال الزراعة والبستنة أو إنشاء الحدائق وعلم الغابات .

  Buildtech مجال البنـاء والتعمــير .

  Clothtech التقنية للمالب  واألحذية .مجال المكونات 

  Geotech مجال الجيوتكستيل وبناء الطرق .

)المكونات التقنية ل ثاث والتنجيد  الداخليمجال المنزل والديكور 
 وأغطية األرضيات(.

Hometech  

  Indutech أغرا  صناعية أخرو(. –التنظيا  –مجال الصناعة) الترشيح 

  Medtech الطبية والصحية .مجال المنسوجات 

الطيـران  الفضــاء -السـكة الحديـد -سفن الشـحن  -مجال النقل )السيارات
.) 

Mobiltech  

  Oekotech مجال منتجات الحماية البيئية .

  Packtech مجال التعبئة والتغليا .

  Protech مجال الحماية الشخصية والخاصة .

  Sporttech مجال الرياضة والراحـة .

 Agriculture Textiles (Agrotech)مجال الزرا ة  في المستخدمة المنسوجات

 والتطبيقات وتشمل ، وعلم الغابات ، والبستنة، الزراعة  ييطلق على المنسوجات المستخدمة ف

رجــع أهميــة تو   Landscapingواألراضــي   الحــدائق : جميــع األنشــطة المعنيــة مــع النمــو والحصــاد مثــل 
 للتزايد المستمر ألعداد السكان في جميع أنحاء العالم،  نظراً  استخدام المنسوجات الزراعية

واألمطـار، والمسـامية، ، والبـرد،والريـا  ،منسوجات الزراعية بالحماية ضـد درجـات الحـرارة العاليـة التمتاز و 
يتكــون نســيج التربــة مــن أدق الجزيئــات  حيــث وحمايــة المحاصــيل الزراعيــة مــن األعشــاب الضــارة والحشــرات.

تسـمح بمـرور الميـاا باإلضـافة إلـى أن هـذا المسـاحات  التيمرور الهواء والماء فلها الخاصية الشعرية بلسما  ل
ينصـح  و الصغيرة تقوم بإبعاد الحشرات وذلك لحماية النباتات والمحاصيل دون الحاجة إلـى اسـتخدام المبيـدات.

عيــة لتــوفر هــذا الخصــائص التــي تســاعد علــى نمــو و جنــي المحاصــيل الزراعيــة فهــي الزرا تباســتخدام الصــوبا
فــي هـــذا  والخصــائص األساســية المطلوبــة  ،تصــنع مــن أقمشــة غيــر منســوجة مــن البوليســـتر والبــولي بــروبلين



 -4- 

، "Porosity"والمسـامية  " Stiffness"والصـالبة  "Elongation"واالسـتطالة  ""Strengthالقـوة  هيالمنتجات 
 .Toxic environment""، مقاومــة أشــعة الشــم ، وســمية البيئــة Bio-degradation" " البيولــوجيالتحلــل 
 .(Agrotech) الزراعة مجال  يفالمنتجات النسجية المستخدمة  يوضح التالي والجدول

 (Agrotech )مجال  فيجية المستخدمة يالمنتجات النس
 

Product name used in the field of 
Agrotech 

  الزراعة مجال فيالمنتج المستخدم  اسم

Products included and Brief Description 
 

لمنتجاتل وصف موجز  
Woven crop cover, Protection 

                            .غطاء منسوج لحماية المحاصيل

            

General agricultural, horticultural woven for protection: 
wind-breaks, ground matting, tobacco cloth, etc (including 
tarpaulins) 

فواصل هوائية ، حصيرة األرض، : الزراعة عامة ،المنسوجات البستانية للحماية

. (تشمل القماش المشمع)قماش التبغ، الخ   

"Land netting"  شبكات اإلحاطة.                     

               
Nets for crop protection, fruit collection, etc. Includes 
balewrap nets 
شبكاتووغيرها     balewrapوتشمل شبكات لحماية المحاصيل، وجمع الفواكه   

"Nonwoven crop  cover, protection"   
             .   غطاء غير منسوج لحماية المحاصيل    

                

Fabrics for crop cover, protection, mulching, etc 
          .األقمشة لتغطية المحاصيل، والحماية، والمهاد، الخ   

"Capillary matting"       حصيرة  الشعيرات  
                    

 

Capillary matting, ground cover and similar heavy-weight 
nonwovens for agriculture/horticulture 
حصيرة الشعيرات  ، وتغطي األرض وأقمشة مماثلة غير منسوجة    ثقيلة الوزن 

                                         .البستنة   / للزراعة 

"Fishing ropes"  حبال الصيد              . 
 

Ropes for fishing - towing nets, fish farms, etc (only) 
. (فقط)شبكات مقطورات، مزارع األسماك، الخ  -الحبال لصيد األسماك   

"Fishing line"     حد الصيد الفاصل.                 

               
Lines for fishing (long line, rod and line) 

                                                                    .حدود وقضبان الصيد

"Fishing nets   " . شباك الصيد Nets for all fishing purposes, including seine nets, fish 
farms etc 

شبكات لجميع  أغراض الصيد، بما في ذلك الشبكات الكيسية، و مزارع األسماك  

                     .وغيرها   

"Baler twine   خيوط باالت.                            

"   

 
  
 

Twine used to tie bales of hay etc. (excludes balewrap 
nets) 

 balewrap  . (شبكات     باستثناء )تستخدم خيوط لربط باالت من القش الخ  

 

 Construction-building and ((Buildtech مجال البناء والتعمير في المستخدمة المنسوجات
roofing : 
(Buildtech ) يطلــــق علــــى المنســــوجات والمــــواد المركبــــةComposite المســــتخدمة فــــي تشــــييد المبــــاني، 

المــواد المركبــة الجديــدة بــدال مــن  الخرســاناتتســليح فــي  اســتخدام: مثــل  والبنــاء الــداخلي، وتســليح الخرســانات 
وقــوة شــدها  ، وعــدم تأثيرهــا بالصــدأ ، وســهولة نقلهــا، لمــا تتميــز بهــا مــن خفــة الــوزن  ةأســيا) )قضــبان( الصــلب

حيــث تصــل فــي بعــ  المــواد إلــى عشــرة أمثــال قــوة شــد الصــلب ، التــي تعتمــد علــى األقمشــة المنســوجة مــن 
والطـرق، ،واألنفـاق  ،والكبـاري ،والسـدود ، لمبـاني القائمـة ضـد الـزالزلاأللياا الزجاجية والكربونية بهدا تقويـة ا

 Awningsوتركيبات صلبة خفيفة الوزن مثـل المظـالت والتنـدات  "Membranes"تطبيقات تكون في شكل الو 
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and Canopies  واإلنشــاءات المتقتــة، وفــى وعلــى األر  وفــى المــاء  ، والصــناعية، وفــى الهندســة المدنيــة
نشاء التراكيب نصا الدائمة مثل مالعب األلعـاب الرياضـية الرطوبـة لحمايـة المنشـ ت  لوأيضـا تعتبـر عـواز  ،وا 

شـرائح الجية مـع يولزيادة عمرها االفتراضي من االسـتخدامات المهمـة فـي المبـاني حيـث تسـتخدم المنتجـات النسـ
، زل جميع العناصر اإلنشائية من حـوائط وأرضـيات وأمـاكن الصـحة مـن الحمامـات والمطـابخ في ع ةالبيتوميني

أو علـى السـاخن عنـد  ، دهـان علـى البـارد كسائل االبيتومين وحد لوخزانات المياا كما يستعم، والغرا الرطبة 
ع تصــدع الخرســانة ومــواد لمنــ واألكريلــكبــروبلين  والبــوليويــتم اســتخدام أليــاا الزجــان   ،عــزل القواعــد المســلحة 

 Breathableوأخـرو تسـتخدم كأغشـية  ""Roofingأغـرا  التسـقيا  فـيالبناء األخرو، واألقمشة المستخدمة 

membranes  .لمنع اختراق الرطوبة للجدران... إلخ 

العاليــــة  ومطاطتيهــــا، وصــــالدتها ، وقــــوة صــــالبتها ، بخفــــة وزنهــــا ، وتتميــــز هــــذا النوعيــــة مــــن األقمشــــة 
يوضـح المنتجـات النسـجية  و الجـدول التـالي كمـا أنهـا صـديقة للبيئـة. الكيميـائيباإلضافة إلى مقاومتهـا للتفاعـل 

 .(Buildtechمجال) فيالمستخدمة 

 (Buildtechمجال) فيجية المستخدمة يالمنتجات النس
Product name used in the field 

of Buildtech   البناء والتعمير مجالإسم المنتج المستخدم فى  

Products included and Brief Description 
   

 وصف موجز للمنتجات
'Tarpaulins applications '    

   تطبيقات القماش المشمع
 

Heavy woven fabrics for protection and storage 
.                                   أقمشة منسوجة ثقيلة للحماية والتخزين  

'Textile structures"  تركيبات نسيجية

                              
Heavy woven fabrics for marquees, tenting, roofs, etc - including  
architectural membranes 

.. األقمشة المنسوجة الثقيلة للمظالت المعدة مسبقا، الخيام والسقوف، بما في ذلك   األغشية المعمارية
         الخ   

                                                                           

'Awnings, canopies' 
 المظالت والخيام  او الستائر                

Woven fabrics for commercial and industrial   awnings and canopies    
غراض التجارية    والصناعية   أقمشة منسوجة للمظالت والخيام فى  األ                                

                                          

"Roofing felts' 
لبادات التسقيف                                    

  

a) Fabrics, impregnated with bitumen or similar, for use as roofing felts 
(flat roofs and underlay). 
b) Sewer linings. 

(.                   سقوف مسطحة وبطانة)األقمشة المشبعة بالقار الستخدامها   للباد  التسقيف ( أ     
.                                    بطانات الصرف الصحي( ب   

'Woven roofing' 
 أقمشة التسقيف                                 

Fabrics for use as substrates in single ply roofing األقمشة المستخدمة كطبقة  

 مفردة فى التسقيف             

'Roof scrims' 
 أقمشة لتقوية األسطح                           

Support for nonwovens (e.g. felt) and for PVC  coating, for use on 
roofs 

PVCلتدعيم األسقف قمشة غير المنسوجة المغطاة بمادة      األ   

"Shingles  Nonwoven fabrics, primarily of glass, for roofing/shingles         "األلواح                
.      أقمشة غير منسوجة من ألياف الزجاج ألغراض التسقيف   

"Hoardings' 
اللوحات اإلعالنية                                 

          

Fabrics for billboards, hoardings, mostly for advertising. 
.                        اللوحات اإلعالنية  فياألقمشة المستخدمة   

'Scaffold net' 
شبكات السقاالت                                   

    

Scaffolding nets to protect against falling debris; façade netting with or 
without printed advertising 

.            شباك السقاالت للحماية من الحطام المتساقط؛ شباك الواجهة مع أو بدون مطبوعات دعائية
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Product name used in the field 
of Buildtech   البناء والتعمير مجالإسم المنتج المستخدم فى  

Products included and Brief Description 
   

 وصف موجز للمنتجات
Housewrap                 لفائف المنزل Membranes for insulating houses, some        breathab األغشية العازلة  

 للمنازل قابلة للتنفيس               

Concrete reinforcement 
 تدعيم االخرصانة األسمنتية        

Loose fibre used to reinforce concrete 
انة األسمنتية ساأللياف الحرة لتدعيم االخر  

Composites                      المركبات
                         

Fibre reinforced plastic for building components, shower trays, 
swimming pools, wind blades, etc. 

.    حمامات السباحة  شفرات الونش ،الخ  يوهات،لمكونات البناء ،البان فباأللياالبالستيك المدعم 

       
Scrims for concrete reinforcement              

االقمشة المستخدمة في تدعيم الخرسانة          

 Clothing components (Clothtech: ) المنسوجات التقنية فى مجال المالب   

(Clothtech )صناعة المالب   فيوالمنسوجات المستخدمة كمكونات تقنية ، والخيوط  ،يطلق على األلياا
، والعزل Wadding، والحشوات Interlinings، البطانات غير الظاهرة Sewing threadsمثل خيوط الحياكة 

Insulationفييوضح المنتجات النسجية المستخدمة التالي   والجدول  ..... إلخ ( مجالClothtech). 

 (Clothtechمجال ) فيالمنتجات النسجية المستخدمة 
 

Product name used in the field 
of Clottish 

   المالبس مجال فيالمنتج المستخدم  اسم   

Products included and Brief Description 
 

 وصف موجز للمنتجات

Interlinings, woven & knit 
البطانات المنسوجة والتريكو                  

          

Woven and knitted fabrics used to provide support and structure to 
garments 

 االقمشة المنسوجة واقمشة التريكو المستخدمة لتدعيم المالبس

Interlinings, nonwoven 
البطانات غير المنسوجة                       

          

Nonwoven fabrics used to provide support and structure to garments 
 االقمشة غير المنسوجة واقمشة التريكو المستخدمة لتدعيم المالبس   

Waddings               الحشوات Wadding/fiber fill used to provide insulation in garments 
المالبس  فيكحشوات لتوفير العزل  األقمشة واأللياف المستخدمة  

Shoe laces              أربطة األحذية Shoe and boot laces                                                      أربطة األحذية والبوت 

Shoe components 
 مكونات األحذية

Linings, components etc for most shoes and trainers, (excluding 
artificial suede, leather substrates and PVC substrates) 

 بطانات ومكونات األحذية واألحذية الرياضية

Sewing threads 
 خيوط الحياكة

Threads used in all garment applications 
 خيوط الحياكة المستخدمة كل التطبيقات للمالبس        

Fasteners 
 منتجات التثبيت        

a) Zip teeth                                             سوستةالأسنان   
b) Velcro (hook and loop) fastenings 

(عروة ،كالب)أدوات التثبيت وإحكام الربط          

Labels                     بطاقات العنونة Printed and woven labels for all application 
 البطاقات المنسوجة والمطبوعة لكل التطبيقات    

     Geotextile      الهندسة المدنية فيالمنسوجات المستخدمة 

(Geotech ) ـــين طبقـــات األر  ســـواء تحـــت ـــى أقمشـــة الجيوتكســـتيل التـــي تســـتخدم كفاصـــل ب ـــق عل يطل
أو فـــوق ســـطح األر  كمـــا فـــي الطـــرق الســـريعة لتزويـــدها بقاعـــدة قويـــة ومنـــع تشـــقق طبقـــة  ، مســـتوو األر 

 التدعيم والتثبيت والعزل والصرا.  فياألسفلت السطحية، وتستخدم كأقمشة مقواا 
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منسوجة أو تريكو السـداء فـي مجـاالت عديـدة للهندسـة اإلنشـائية التستخدم أقمشة التربة المنسوجة وغير  و
مجــاالت التطبيــق تشــمل الهندســة المدنيــة واألر  وهندســة الطــرق وبنــاء الســدود والكبــاري و  والزراعيــةوالمدنيــة 

 وخطوط السكك الحديدية كما تستخدم تحت الماء في مشاريع دعم الشواطئ ومقاومة النحر... إلخ. 

يثيلـين والبـولي إلي البـو  : تعتبر األلياا الصناعية من أكثر األلياا استخداما فـي إنتـان أقمشـة التربـة مثـل
وبعـ   ،أميد لما تتميز بقدرتها العالية علـى تحمـل ومقاومـة عوامـل التربـة لفتـرات طويلـة ومقاومـة فعـل البكتريـا

المركبــات العضــوية وغيــر العضــوية الموجــودة فــي التكــوين الطبيعــي للتربــة ، فهــي تســتخدم بكفــاءة فــي حمايــة 
 .مايتها من االنهيار وتمهيد الطرقالشواطئ من النحر و في اتزان ميول التربة وح

وقـــوة  "Elongation"القـــوة والمتانـــة واالســـتطالة  فـــيالخصـــائص األساســـية لمنســـوجات الجيوتكســـتيل وتتمثـــل 
والســـــــمك  Punctureوانخفـــــــا  امتصـــــــاص الرطوبـــــــة ومقاومـــــــة الثقـــــــب والخـــــــرق ،  "Durability"التحمـــــــل 

 والخصـــائص الهيدروليكيـــة الجيـــدة وخصـــائص االنتقـــال أو التوصـــيل ومقاومـــة الحـــرارة البيولوجيـــة والكيماويـــات.

 .(Geotechمجال ) فييوضح المنتجات النسجية المستخدمة   والجدول

 (Geotechمجال ) فيالمنتجات النسجية المستخدمة 
 

Product name used in the field of 
Geotech 

الجيوتكستيل وبناء  مجال فيالمنتج المستخدم  اسم

 الطرق

 Products included and Brief Description 
 

 وصف موجز للمنتجات

Ground stabilization 
 تثبيت األرضيات   

Geotextile fabrics for stabilization, separation, drainage اقمشة  

        .جيوتكستيل للتثبيت والصرف والفصل 

Soil reinforcement     
                                   .تدعيف التربة  

  

Geotextile fabrics for reinforcement of soil 
                                     .اقمشة جيوتكستيل لتدعيم التربة  

Pit linings 
.                المناجم بطانات الحفر أو  

Geotextile fabrics for lining waste ponds, pits, landfill, et اقمشة  

       .جيوتكستيل لتبطين أحواض النفايات والحفر ومدافن القمامة  

Erosion control  
                           .السيطرة على التعرية

Geotextile fabrics for erosion control 
.التربة ومكافحة التعرية اقمشة جيوتكستيل للسيطرة على تآكل  

    :Home textiles (Hometech )  الداخليالديكور  في المستخدمة المنسوجات

(Hometech ) والتنجيـــد والســـجاد،  ، واألثـــاث،  الـــداخليالـــديكور   فـــييطلـــق علـــى األقمشـــة المســـتخدمة
ــــة الحــــوائط واألرضــــيات المعــــززة  Fireproofingكالوســــائد المقاومــــة للنيــــران  ــــة مــــن الشــــم ، وأغطي ، الحماي

 والجــدول التــالي ، . وتعتمــد علــى البيئــة والمكــان واختيــار األليــاا واألقمشــة المصــنوعة منهــانســجيهبتركيبــات 
 .(Hometechمجال) فييوضح المنتجات النسجية المستخدمة 

 (Hometech)مجال فيالمستخدمة النسجية المنتجات 

 

Product name used in the field 
of Hometech 

المنزل  مجال فياسم المنتج المستخدم  

الداخليوالديكور     

Products included and Brief Description 

 وصف موجز للمنتجات

Woven & knit wipes Cleaning wipes for domestic applications in woven, or knit form 
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Product name used in the field 
of Hometech 

المنزل  مجال فياسم المنتج المستخدم  

الداخليوالديكور     

Products included and Brief Description 

 وصف موجز للمنتجات

 المنزليماسحات منسوجة وتريكو  للتنظيف  ماسحات منسوجة وتريكو
 Nonwoven wipes 

 ماسحات غير منسوجة                  
Cleaning wipes for domestic applications in nonwoven form, including 
floor mops, etc  

 ومماسح األرضيات                المنزليماسحات غير منسوجة  للتنظيف   

Vacuum filters 
فالتر المكانس الكهربية   

Filter media for domestic and industrial vacuum cleaners                      
  فالتر المكانس الكهربية المنزلية والصناعية  

HVAC filters 
 مرشحات معدات التكييف والتهوية 

       

Heating, ventilation and air conditioning filters for domestic and industrial 
use         

      والتدفألة المنزلية والصناعيةمرشحات معدات  التكييف والتهوية   

Pillow tickings  
 اقمشة اغلفة الوسائد                         

Tickings for filled products (pillows, duvets, cushions) 
 ..  ألغطيةالوسائد وااألقمشة الخاصة لحشو منتجات 

Mattress tickings   
 أقمشة أغلفة المراتب

Outer fabrics for wrapping mattresses 
 األقمشة الخارجية لتغليف المراتب

Mattress components 
 مكونات المراتب

Flanging and quilt backing for mattresses 
 أقمشة تدعيم الحواف للمراتب  

Mattress spring wrap 
 تغليف سوست المراتب

Fabrics used to wrap springs in sprung beds 
تغليف سوست المراتب  فياألقمشة المستخدمة   

Spring insulator    عازالت السوست Flat fabrics (decking) used to cover springs in beds or upholstery 
األسر ة والتنجيد  فيلتغطية السوست ( للتزيين)األقمشة السطحية   

Platform cloth         اقمشة منبسطة Fabrics used as a base for cushions on upholstered furniture             
تنجيد األثاث فياألقمشة المستخدمة كقاعدة للوسائد   

Other furniture components 
اخرى تأثيثيهمكونات   

Skirt linings and other fabrics for use in upholstered furniture, bedding 
etc,        

الخ        ..واقمشة اخرى المستخدمة لتنجيد األثاث ،المالءات  (التنورة)الجزء السفلي المتدليبطانات   

Fibrefill & waddings 
الحشو    ألغراض المستخدمةالحشوات وااللياف 

        

Pillow, cushion, duvet filling; wadding used in upholstered furniture and 
Mattresses 

 تنجيد األثاث والمراتب     فيالحشو المستخدمة  ومواد ألغطيةاالوسائد وحشو 

Furniture webbings 
 أشرطة تنجيد ايثاا

Strapping used to support seating in upholstered furniture, etc 
قطع االثاث المنجدة   فيأقمشة الشد والتحزيم لتقوية اماكن الجلوس   

Curtain tapes        أشرطة الستائر Header tapes for drapes and nets 
 اشرطة رأس الستائر والشبكات                              

Woven carpet backings 
 األقمشة المنسوجة المدعمة للسجاد

a) Woven fabrics used as a primary backing for tufted carpets ايقمشة  
سجاد الت ت           فيالمنسوجة االولية  المستادمة   

b) Woven fabrics used as a secondary backing for tufted carpets 
 أقمشة منسوجة ثانوية المستادمة  لتقوية ظهر  سجاد الت ت

Nonwoven carpet backings 
 األقمشة غير المنسوجة المدعمة للسجاد

a) Nonwovens used as a primary backing for carpets 
سجاد الت ت فيايقمشة غير المنسوجة االولية المستادمة   

b) Nonwovens used as a secondary backing for carpets, underlay and 
backing to carpet tiles 

ية المستادمة  لتقوية  ظهر سجاد الت تأقمشة غير منسوجة ثانو         

Carpet ground yarns 
السجاد فيخيوط قماش  األرضية   

Ground yarns for woven carpets                   
خيوط قماش  األرضية فى السجاد   المنسوج  

Sewing threads               خيوط الحياكة

                       
Threads used in all furnishing, household textile applications 

 خيوط الحياكة المستخدمة فى كل تطبيقات المنسوجات المنزلية واألثاث 

Composites 
 المركبات       

Fibre-reinforced plastic materials for household use (e.g. consumer 
appliances, white goods)      

المقواة باأللياف لالستخدامات المنزلية المواد البالستيكية  

 : Industrial textiles( Indutechمجال الصنا ة ) فيالمنسوجات 

(Indutech ) فـييـتم دمجهـا  التـيالعمليـات الصـناعية أو  فـييطلق على المنسوجات المستخدمة مباشـرة 
والســـــيور الناقلـــــة ، المطبوعـــــةوتعزيـــــز لوحـــــات الـــــدوائر الكهربائيـــــة ، المرشـــــحات  :المنتجـــــات الصـــــناعية مثـــــل

Conveyer belts  لالحتكــاكواألحزمــة المقاومــة ، للحركــة أو الطاقــة ""Abrasive belts  والمــادة األساســية
النســيج وهــو المســئول عــن خصــائص القــوة والمطاطيــة للحــزام وتســتخدم طبقــات مــن األقمشــة  هــيداخــل الحــزام 
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 ""Shape retentionبالشـكل  حتفـاظا –قـوة عاليـة  : فـيمثل تتوالخصائص المطلوبة  ،المنسوجة المرتبطة معاً 
يوضـح المنتجـات والجـدول  ومقاومة جيدة ل شعة فـوق البنفسـجية. "Abrasion resistance"ومقاومة الت كل ، 

 .(Indutechمجال ) فيالنسجية المستخدمة 

 (Indutechمجال ) فيجية المستخدمة يالمنتجات النس
 

Product name used in the field 
of Indutech 

  الصناعة مجال فيالمنتج المستخدم  اسم

Products included and Brief Description 

 وصف موجز للمنتجات

Conveyor belting     
سيور نقل الحركة            

Woven fabrics for conveying and speciality applications 
. أقمشة منسوجة لنقل الحركة والتطبيقات الااصة   

 "Hoses  "الخراطيم                          

          
 

Braids, woven and knitted fabrics used to reinforce rubber and 
polymer hoses for industrial applications 

    . األغراض الصناعية    فيرة والمنسوجة وأقمشة التريكو لتدعيم خراطيم المطاط واألقمشة المضف

                              

"Drive belting"           سيور الحركة

          
 

Machine drive and power transmission belting including flat and 
coated products as well as V-type designs 

    . والم طاة  Vسيور نقل الحركة  والطاقة للماكينة بما فيها المنتجات المسطحة  

"Brushes     Bristles for brushes of all types  "الفرش                          
           . شعيرات خشنة  لتصنيع الفرش بجميع أنواعها 

 "Abrasives"          مواد حاكة للكشط

           
Fabrics for a variety of polishing and abrasion applications 

 أقمشة لمجموعة متنوعة من التطبيقات للتلميع والكشط

"Woven & knit wipes"  
 ماسحات منسوجة وتريكو

Cleaning wipes for industrial applications in knit/woven form 
. شكل اقمشة منسوجة وتريكو فيالتطبيقات الصناعية  فيماسحات ألغراض التنظيف   

 "Nonwoven wipes"                
 ماسحات غير منسوجة

Cleaning wipes for industrial applications in nonwoven form 
. شكل اقمشة غير منسوجة  فيالتطبيقات الصناعية  فيماسحات ألغراض التنظيف   

 "Woven filters        "   
 المرشحات المنسوجة

 

All woven filters for use in industrial applications 
. جميع أقمشة المرشحات المنسوجة الستادامها في التطبيقات الصناعية  

"Nonwoven air filters" 
 مرشحات الهواء غير المنسوجة

High Efficiency Particulate (HEPA) and Ultra Low Penetration (ULPA) 
products air filters for industry . 

.منخفض جدا للجسيمات واختراقالصناعة  عالية الكفاءة  فيجميع منتجات مرشحات الهواء   

'Nonwoven dust filters" 
تربة غير المنسوجةواي مرشحات ال بار  

Filter media for dust bag-houses 
. المنازل  فيفالتر اجهزة ترشيح ال بار المستادمة   

"Nonwoven liquid filters" 
غير منسوجة فالتر للسواألل  

 

Filter media for swimming pools, food, vessel bags, etc 
. اجهزة ترشيح لحمامات السباحة ، والمواد ال ذاألية ،.....إلخ   

"Other nonwoven filters"        
 فالتر أخرى غير منسوجة                  

All other nonwoven filters  
                 . جميع ال التر ايارى غير المنسوجة   

"Cigarette filters"         
 فلتر السجاألر

Tow for cigarette filters 
                  . نسالة الكتان المستخدمة كفلتر للسجائر    

"Papermaking felts" 
 لبادات صناعة الورق                       

Batting and support elements of press, forming and drying fabrics (or 
felts) in papermaking صناعة  فيالضغط والتشكيل    والتجفيف  فياللبادات المستخدمة   

                                 . الورق    

"Battery separators, etc" 
 فواصل البطارية

a) Fabrics for battery separators 

                                              . أقمشة فواصل البطارية 

b) Fabrics for floppy disc liners, transformers, etc 

ا. أقمشة بطانات القرد المرن، والمحوالت، وغيره   
 "Cable components " 

 مكونات الكابالت
Central strength members and rip cord yarns for use in cables مكونات و  

الكابالت  في لالستخداماجزاء   

"Electrical composites " 
 المركبات الكهربية 

a) PCBs الفينيل متعدد الكلور                                      
b)  Other GRP composites for electrical applications,  including other 
producer durable equipment 
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Product name used in the field 
of Indutech 

  الصناعة مجال فيالمنتج المستخدم  اسم

Products included and Brief Description 

 وصف موجز للمنتجات

لالستخدامات الكهربية، بما في ذلك المعدات المنتجة المعمرة مركبات األلياف الزجاجية   

"Seals gaskets       حشيات األختام
"  

Materials used for industrial seals and gaskets المواد التي تستخدم في صناعة  

 األختام والحشيات    

"Fiberfill " 
الحشو و التعبئة فيالياف المستخدمة   

Fiberfill and waddings for miscellaneous       industrial  applications    
الياف التعبئة و الحشوات للتطبيقات الصناعية المتنوعة   

"Anti-corrosion composites" 
 المواد المركبة لمقاومة التآكل 

GRP for anti-corrosion end-uses – storage    pipes, tanks, etc األلياف  

االنابيب والخزانات                                  فيالمستخدمة  لمقاومة التآكل       الزجاجية  ا  

"Liftingwebs "             شبكات الرفع Webs and round slings for lifting purposes 
أغراض الرفع فيالشبكات والحبال المستادمة   

"Ropes   Ropes and cords for use in industry     "الحبال                          
األغراض الصناعية    فيالحبال واألسالك المستخدمة   

 " Misc coated fabrics" 
 أقمشة مغطاه متنوعة 

a) Coated fabrics storage silos 
 األقمشة  المغطاة المستخدمة لصوامع التخزين

b) Coated fabrics for oil booms 
 أقمشة مغطاه للطفرات النفطية

c) Heavy coating substrates for covers and miscellaneous 
applications  

 أقمشة مغطاه ثقيلة  لتطبيقات متنوعة

 Medical Textiles              المنسوجات الطبية

 (Medtech )،مسـتهلك ضـخم مـن المجـال الطبـي و  يطلق على المنسوجات المستخدمة ل غـرا  الطبيـة
اســتخدامات عامــة كمالبــ   مــن المجــال الطبــي بــدء فــيتطــورت المنتجــات المســتخدمة  والمنســوجات التقنيــة 

واألثـواب  ،والوسـائد الطبيـة ،أغطيـة أسـرة المستشـفيات فـيالمنسـوجات المقاومـة للبكتريـا المسـتخدمة  وللمرضى 
والمنتجـات المسـتخدمة داخـل الغـرا الجراحيـة ،   "Drapes"واألرديـة الطبيـة  " ،"Surgical gownsالجراحيـة 

علـى احتـواء السـوائل والحمايـة  تملـك قـدرة عاليـة والتـيوالخيوط الجراحيـة ومختلـا أنـواع الضـمادات والحشـوات 
تصــنيع  فــيمــن األمــرا  المعديــة، وامتــدادًا لتطبيقــات أكثــر تعقيــدًا وذات التقنيــة العاليــة مثــل تلــك المســتخدمة 

عــادة بنــاء صــمامات القلــب، وفــى عــالن األوتــار واألعصــاب ، أجهــزة بشــرية بديلــة كبــدائل األوعيــة الدمويــة  ، وا 
 Filter for الكلــويلعديــد مــن التطبيقــات األخــرو منهــا مرشــحات الغســيل كمــا يوجــد ا الصــناعيوكــذلك الجلــد 

Dialysis  المصــنعة مــن األليــاا المجوفــة،  واســتخدام األليــاا المجوفــة مــع جزيئــات النــانو فــي أنظمــة توزيــع
 .إلى غير ذلك من االستخدامات .العقاقير الموجهة لجزء معين من الجسم لمنع الجرعات الزائدة

وخامـــات صــناعية ، وجميـــع  ، طبيعيــةجية فـــي األغــرا  الطبيـــة إلــى خامـــات يخامـــات النســكمــا تتنــوع ال
للحساســــية أو ل مــــرا   ةاألليـــاا المســــتخدمة فــــي المجــــال الطبـــي يجــــب أن تكــــون غيــــر ســـامة وغيــــر مســــبب

 خواصها الفيزيائية والكيميائية . يأي تغيير ف اإلى قابليتها للتعقيم دون أن يحدث له باإلضافةالسرطانية 
 (Medtech)مجال فيالمستخدمة  النسجية جدول المنتجات

Product name used in the field of 
Medtech 

 الطبمجال  فيالمنتج المستخدم  اسم

Products included and Brief Description 
 وصف موجز للمنتجات

"Woven gowns, drapes" Patient and surgeon gowns, drapes and garments used in 



 -11- 

المنسوجةايثواب وايغطية   surgical and other medical situations  
أردية المريض والجراح ، واالغطية والمالبس المستادمة في الحاالت الطبية الجراحية 

هاوغير  

"Nonwoven gowns, drapes" 
 ايثواب وايغطية غير المنسوجة

Lightweight nonwoven garments used in protective and 
medical situations 

. المالبس غير المنسوجة ا ي ة الوزن تستادف في حاالت الحماية الطبية  

"Woundcare woven, knit"   
منتجات  العناية بالجروح المنسوجة، 

 والتريكو                  
 

All medical wovens and knits such as bandages and 
dressings, gauze, slings, etc كل المنتجات المنسوجة والتريكو مثل األربطة

                 الخ                ..والضمادات والشاش            

"Woundcare nonwoven" 
 منتجات  العناية بالجروح غير المنسوجة

Nonwovens for bandages, dressings and other medical end-
uses  

.المنتجات غير المنسوجة مثل األربطة والضمادات وغيرها من االستخدامات الطبية   

"Sterile packaging " 
 منتجات التغليف المعقمة

Sterile medical packaging   
.منتجات التغليف المعقمة الطبية   

"Medical mattresses 
  المراتب الطبية

Waterproof coated fabrics for mattresses 
.األقمشة المغلفة المقاومة للماء للمراتب الطبية  

"Coverstock"                         األغلفة

     
Outer fabrics used in sanitary towels, diapers, incontinence 
pads 

.الفوط الصحية   والحفاضات وحفاضات سلس البول فياالقمشة الخارجية المستخدمة    
"Cotton wool  الطبيالقطن                 

"     
Loose fiber used for removing or applying powders or liquids 

     .إزالة المساحيق أو السوائل فيااللياف الحرة المستخدمة 
"Wipes                  "    

            المناديل أو الماسحات
Wipes for cleansing skin, face, hands, etc 

.المناديل المستخدمة لتنظيف الجلد والوجه واليدين   

 :Transport textiles( Mobiltechمجال النقل ) فيالمنسوجات 
وخفيفـة  ةالكبير في المنسوجات المستخدمة فـي وسـائل النقـل فـي الحصـول علـى منتجـات قويـ عساعد التنو 

للصانع والمستهلك ، و تستخدم منسوجات وسائل النقل المختلفـة فـي السـيارات والطـائرات والقطـارات  ةواقتصادي
والمفروشـات المسـتخدمة فـي تبطـين المقاعـد ،وأحزمة المقاعد ، مرشحات المحرك الهواء و الوقود  :والسفن مثل
ـــــى المنســـــوجات المســـــتخدمة  "Mobiltech" ،و الحشـــــوات ،والســـــجاد مجـــــال النقـــــل )الســـــيارات  فـــــييطلـــــق عل

حيث تشـمل أحـد أكبـر القطاعـات السـتخدام المنسـوجات  (والفضاء ،والسفن ،والقطارات ،والحافالت ،والشاحنات
وتســتخدم كــل ســيارة مــا ال يقــل ، للمنســوجات التقنيــة  العــالمياالســتهالك  % مــن مجمــوع20التقنيــة حيــث تمثــل 

جية المتنوعة بداية من السجاد والمقاعد )باعتبارها منسـوجات تقنيـة بجانـب كونهـا يالمواد النس كجم من 14عن 
بهـــا( إلـــى تـــدعيم وتقويـــة اإلطـــارات  تفـــييجـــب أن  التـــيبســـبب الخصـــائص األدائيـــة الهامـــة  هتأثيثيـــمنســـوجات 

"Tyres"،  واألحزمـــةBelts""،  والخـــراطيمHoses"" ، وأحزمـــة األمـــان""Safety Belts،  والحقائـــب الهوائيـــة
Airbags  باإلضافة إلى المركباتComposite،  لتدعيم هياكـل السـيارات وهياكـل الطـائرات المدنيـة والعسـكرية

تصـــنع األســـقا الســـيارات  ونظـــام ذراع التعليـــق،، "Hood"وأجـــزاء القلنســـوة  ،واألجنحـــة ومكونـــات المحركـــات،
فـي صـناعة الوسـائد الهوائيـة للسـيارات بمـا تمتــاز  نلنـايلو ويسـتخدم ا ،واألرفـا واألرضـيات مـن البـولي بـروبلين 

بأنهـا لهـا مقاومـة عاليـة لالنفجـار ومـن هنـا فهـي تحقـق األمـان والراحـة للركـاب ، وفـي الغالـب تسـتخدم مركبـات 
والعديـــد مـــن االســـتخدامات األخـــرو الكربـــون فـــي تصـــنيع أجـــزاء الطـــائرات باإلضـــافة إلـــى صـــناعة اإلطـــارات.  

ـــة  فـــيعـــزل الحـــرارة والصـــوت  فـــيتســـتخدم  والتـــي، Nonwoven""المنســـوجة واألقمشـــة غيـــر  األجـــزاء المختلف
 مجــال فــييوضــح المنتجــات النســجية المســتخدمة التــالي   الجــدولو للســيارة، ومرشــحات الوقــود والــنفط.... إلــخ. 

"Mobiltech". 
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 (Mobiltechمجال) فيالمنتجات النسجية المستخدمة 
 

Product name used in the 
field of Mobiltech 

النقلمجال  فيالمنتج المستخدم  اسم  

Products included and Brief                  Description 

 وصف موجز للمنتجات

Car tyre cord 
. كورد إطارات السيارات  

Fabric for reinforcement of car tyres                  
.إطارات السيارات تدعيفل أقمشة  

CV tyre cord 
  .حبال كورد اإلطارات 

Fabric for reinforcement of tyres other than for cars 
.أقمشة لتدعيم اإلطارات األخرى غير المستخدمة للسيارات  

"Auto drive belt"  
        .السيارات     فيالسيور الناقلة للحركة 

Fabric for reinforcement of automotive drive belts,  etc أقمشة لتدعيم سيور
،الخ                                محرك السيارات  

"Auto hose " 
  .السيارات فيالخراطيم المستخدمة 

Fabric for reinforcement of automotive hoses 
.أقمشة لتعزيز خراطيم السيارات  

"Cabin filters"  
  .الكابينة    فيالمرشحات المستخدمة 

Filter media for automotive, mainly cabin filters, but also engine 
filters, air-intake filters, fuel filtration 

وأيضا مرشحات المحرك  ،أساسيالسيارات، مرشحات الكابينة بشكل  فيأجهزة الترشيح المستخدمة 

.وترشيح الوقود مرشحات الهواء الداخل،  

"Seat belts"  أحزمة المقاعد          . 

 
Narrow woven safety belt fabric for vehicles 

 أقمشة  أحزمة األمان المنسوجة للمركبات

Air bags الوسائد الهوائية.                     

        

Fabric for reinforcement of automotive safety air       bags              أقمشة
.السيارات فيالوسائد الهوائية لتعزيز السالمة   

"Tufted carpet  "     سجاد التفت.  

 
Tufted automotive floor-coverings - face fabric only 

.التفت لنسيج الوجه فقط  بأسلوبأغطية أرضيات السيارة   

"Needled carpet "  السجاد الملبد باإلبر
 .  

 

Needle punched nonwoven automotive floor-coverings. 
.Needle punche    بأسلوبأغطية أرضيات السيارة غير المنسوجة 

"Auto carpet backing " 
.األقمشة المدعمة لسجاد السيارات  

Primary (for tufted) and secondary carpet backing for automotive end 
uses 

أقمشة ثانوية المستادمة  لتقوية  ظهر سجاد الت ت و سجاد الت ت فيايقمشة االولية المستادمة 

 .السيارة في النهاألي لالستاداف

"Woven & knit trim"  
 أقمشة الزخرفة الداخلية المنسوجة والتريكو

Woven, knitted automotive trim : boot liners, head liners, shelving, 
door panels, etc 

بطانات صندوق السيارة، بطانات السقف، : والتريكو للزخرفة الداخلية للسيارةاألقمشة المنسوجة 

  .إلخ.. الرفوف وألواح األبواب 

"Nonwoven trim" 
.أقمشة الزخرفة الداخلية غير المنسوجة  

Nonwoven automotive trim : boot liners, head liners, shelving, door 
panels, etc 

بطانات صندوق السيارة، بطانات السقف، الرفوف : للزخرفة الداخلية للسيارة األقمشة غير المنسوجة

.إلخ.. وألواح األبواب   

"Upholstery"   أقمشة التنجيد.              

    
Woven & knitted automotive seating face and backing fabric 

. وأقمشة التدعيماألقمشة المنسوجة والتريكو السطحية لزخرفة مقاعد السيارات   

"Insulation"                  .أقمشة العزل   

    
Insulation for engine compartments, wheel arches, foot-wells, etc 

.أقمشة العزل عن حجرات المحرك، أقواس العجالت، أماكن القدم ، الخ   

"Truck covers" أغطية الشاحنات           

   
Heavy woven fabrics for truck covers, curtain-sides  and other 

protection and storage applications (e.g.  ships' hold covers) األقمشة  

وغيرها من تطبيقات الحماية والتخزين  الجانبية المنسوجة الثقيلة ألغطية شاحنات  النقل، الستائر

                                                 .( مثل أغطية مخزن السفن)

"Tie downs"  أحزمة الربط.                 

       

 

Narrow woven belts for truck curtain-sides and cargo restraints 
.             الجانبية للشاحنات وتقييد البضائع الستائر أحزمة منسوجة ضيقة لتقييد  

"Transport composites" 
.  النقل فيمركبات مستادمة   

FRP for use in cars, trains, buses (mostly components, aerofoils, 
spoilers, seats) etc 

والحافالت والقطارات السيارات في لالستاداف مركبات زجاجية    
.(.. إلخو كوابح ومقاعد انسيابيةمكونات معظمها سطوح  ) 

"Marine composites"  
     .مجال البحرية فيالمركبات المستادمة 

Glass fiber for use in boat bodies GRP - hand lay-up, etc       إلخ ..   
     األلياف الزجاجية الستخدامها في هياكل القوارب

 

"Ropes"    الحبال.                             

   
Ropes used in transport, including marine, tethering, etc  

.الحبال المستخدمة في النقل، بما في ذلك البحرية، الربط، الخ  

 Ecological protection textiles  (Oektech: )مجال حماية البيئة   في المستخدمة المنسوجات
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ن المنــتج النســجي فــي جميــع مراحلــه الصــناعية مــن أول زراعتــه يضــاا إليــه بعــ  المجموعــات ألنظــرا 
كــي تكســبه بعــ  الخــواص المرغــوب فيهــا فهــي تضــر بصــحة اإلنســان وكــذلك  ةالضــارة ومــواد ســام األمينيــة
ن مـع نمـو ولكـ، كالنبـات والحيوانـات  طبيعيـةصـباا المسـتخرجة مـن مـواد األولقد كانت تستخدم قـديما ، بالبيئة 

ــاة أصــبحت تلــك األصــباا ال تســد احتياجــات المــواطنين القتنــاء مالبــ  جميلــ زاهيــة ،فلــذلك اتجهــوا إلــى  ةالحي
تضــر بالبيئــة كمــا األصــباا الكيميائيــة ، فهــي تضــر بصــحة اإلنســان حيــث تســبب ســرطان للجلــد أو الحساســية 

تصـنيع منتجـات نسـجيه غيـر ملوثـه للبيئـة لضمان حماية المستهلك قامت العديد من الدول األوروبيـة بو ، أيضا 
تعنــي  OKO– Tex ووضــعت عليهــا بطاقــات توضــح ذلــك خاصــة لبرنــامج خــاص مميــز بعالمــات مثــل 

  .يكولوجي النسيج إالمتسسة ل بحاث واالختبارات في مجال 

( Ecologyحمايـــة البيئـــة واإليكولوجيـــة )علـــم البيئــــة  فــــييطلـــق علـــى المنســـوجات المســـتخدمة ( Oektech)و
عــدة مجــاالت أخــرو تشــمل  فــيوتســمى المنســوجات الصــديقة للبيئــة وهــى تطبيقــات جديــدة للمنســوجات تتــداخل 

، وتنظيـا الميـاا Air Cleaning، وتنظيـا وتنقيـة الهـواء "Filtration" المنسـوجات الصـناعية )مثـل الترشـيح 
Water Cleaning  والوقايـــة مــن تلــوث الميــااPrevention of waterالجيوتكســتيل) مثـــل  ( ومنســوجات :

ـــاا Erosion protection، الحمايـــة مـــن الت كـــل Floor sealingاألرضـــية المانعـــة للتســـرب  ، محطـــات المي
 Toxic، ومعالجـة النفايـات السـامة ومنـع تسـربها Domestic water sewerage plants الصـحيوالصـرا 

waste لتقليـل فقـد المـاء مـن األر  والحـد مـن  اسـتخدامها: مجال الزراعة )مثل  في( والمنسوجات المستخدمة
مجـال النقـل  فـيالحاجة إلى استخدام مبيدات األعشـاب(، وتسـاهم المنسـوجات التقنيـة عـن طريـق خفـ  الـوزن 

Transport  والبنــاءConstruction  اســتخدام المــواد والطاقــة واألهــم أنهــا تحســن قابليــة التــدوير  فــيممــا يــوفر
Recycle ability.(1 ،2)  فييوضح المنتجات النسجية المستخدمة  الجدول التاليو (مجالOektech). 

 (Oektech)مجال فيالمستخدمة  النسجية المنتجات
 

Product name used in the field of Oektech 

حماية البيئة مجال فيالمنتج المستخدم  اسم      

Products included and          
                 Brief Description 

 وصف موجز للمنتجات

"Housewrap (Buildtech) "                  
  .أغراض البناء فياألقمشة المستخدمة  

Erosion control (Geotech), Pit linings (Geotech), 
الحماية من التآكل وبطانات الحفر فى مجال  فياألقمشة المستخدمة  

.                      الجيوتكستيل   

Woven filters, (Indutech), Nonwoven dust filters 
(Indutech),  

.الصناعية لالستخداماتالمنسوجة  الغبار غيرالفالتر المنسوجة وفالتر   

Automotive insulation (Mobiltech)  
.  السيارات   فيأغراض العزل  فياألقمشة المستخدمة     

Products that are used for 
environmental control purposes 

.المنتجات التي تستخدم ألغراض الحماية البيئية  

 : Packaging and ((Packtech containmentمجال التعبئة والتغليف   فيالمنسوجات 

  (Packtech )  يطلــق علــى المنســوجات المســتخدمة فــي مجــال التعبئــة والتغليــا وتشــمل تصــنيع أكيــا
 فــيتســتخدم هــذا المنســوجات و  ، مــن الكتــان والقطــن والجــوت وبشــكل متزايــد مــن البــولى بــروبلين وشــنط عــادة

وأكيـا  التخـزين والنقـل  ،الماء مباشـرة ثـم يـتم الـتخلص منهـافي التي توضع  الشايأكيا  التغليا مثل أكيا  
 فــيوقــد زاد اســتخدام األقمشــة التقنيــة . والتعبئــة فلــذلك يجــب أن تقــاوم الفطريــات والبكتريــا، وتكــون عازلــة للحــرارة
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هذا المجال قوة وانتظام الخامات الصناعية بجانب التقنيات الحديثة لمناولة المواد والتعامل معهـا حيـث سـمحت 
لتخــزين وتوزيــع أكثــر كفــاءة لمجموعــة متنوعــة مــن المســاحيق والمــواد الحبيبيــة بــدءًا مــن الســماد والرمــل والســكر 

األمثــل  هــيوتعتبــر األقمشــة غيــر المنســوجة بخصــائص القــوة وخفــة الــوزن  الصــبغات.والــدقيق إلــى  ســمنتواأل
هـــذا المجـــال هـــو  فـــيألنـــواع كثيـــرة مـــن التعبئـــة والتغليـــا، وأحـــد الـــدوافع القويـــة لتطـــوير واســـتخدام المنســـوجات 

ـــة االســـتخدام  البيئـــياالهتمـــام  ـــدوير  Disposability األحـــاديتجـــاا إمكاني عـــادة ت ـــة  مـــواد Recyclingوا  التعبئ
 .(Packtechمجال) فييوضح المنتجات النسجية المستخدمة  التاليوالجدول  والتغليا. 

 (Packtechمجال) فيالمنتجات النسجية المستخدمة 
 

Product name used in the 
field of Packtech 

مجال فيالمنتج المستخدم  اسم    
   التعبئة والتغليف

Products included and Brief Description 
 

 وصف موجز للمنتجات

FIBC big bags 
كبيرة   FIBC حقائب 

 

a) Flexible Intermediate Bulk Containers (“Big Bags”) حاويات السوائب الوسيطة المرنة  

(                 أكياس كبيرة ) b) Laundry bags and other bulk packaging      products أكياس  

 الغسيل وغيرها من منتجات التعبئة والتغليف بالجملة  

Sacks أجوله                                 Sacks for storage, etc للتخزين ،إلخ                            أجوله  

Twine                        خيوط مجدولة 
 

Twine and string for tying packages, etc (excludes agricultural applications) 
 خيوط مجدولة وسالسل لربط الحزم أو الرزم                                 

Teabags  الشايأكياس                     

 
Non-paper tea bags and coffee filters 

 أكياس شاي غير ورقة ومرشحات قهوة  

Misc. nonwoven packaging 
أقمشة التعبئة والتغليف غير : منوعات

 المنسوجة  

All other nonwoven packaging items except tea bags, e.g. envelopes, durable 
papers 

المنسوجة باستثناء أكياس الشاي، على سبيل  جميع العناصر األخرى ألقمشة التعبئة والتغليف غير

 المثال األظرف واألوراق المعمرة

Netting شبكات التعبئة والتغليف              
 

Net packaging for storing, packing, transporting, retailing foodstuffs, toys, and 
other 
 شبكات التعبئة والتغليف المستخدمة للتخزين والتعبئة والنقل وتجارة التجزئة للمواد الغذائية ولعب األطفال وغيرها

Misc. woven packaging 
أقمشة التعبئة والتغليف المنسوجة: منوعات  

a) Woven fiber strapping 
أغراض الربط والحزم       فيالخيوط المنسوجة المستخدمة   

b) Other miscellaneous woven packaging items such as lightweight mail-bags 
 منتجات مختلفة أخرى ألقمشة التعبئة والتغليف المنسوجة مثل حقائب البريد

 خفيفة الوزن

 Protective and safety  (Protech)  clothingمجال الحماية الشخصية   في المستخدمة المنسوجات

and textiles: 

تقــدم مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن  التــييطلــق علــى مختلــا منتجــات المنســوجات  (Protech) مصــطلح
، وغيرهـا مـن Ballisticوالقـذائا  Abrasionوالت كـل  Cutsالوظائا الوقائية وتقوم بمهام الحمايـة مـن القطـوع 
، والحرائـق والحـرارة الشـديدة، Explosionsواالنفجـارات  Stabأنواع للحماية من التأثيرات الخطرة مثل الطعنات 

 والغبــار والجســيمات الخطــرة والمخــاطر النوويــة والبيولوجيــة والكيميائيــة والفولتيــة العاليــة والكهربــاء االســتاتيكية،
يوضــــح  الجــــدول التــــاليو   ...... إلــــخ. Poor risibilityوالطقــــ  الملــــوث والبــــرد القــــار  والرتيــــة الضــــعيفة 

 .((Protechمجال فينتجات النسجية المستخدمة الم

 (Protechمجال ) يجية المستخدمة فيالمنتجات النس
 

Product name used in the 
field of Protech 

إسم المنتج المستخدم فى مجال    

Products included and Brief Description 
 

 وصف موجز للمنتجات
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    الحماية الشخصية

" FR clothing"  المالبس المقاومة للهب

     
Fabrics for use in clothing worn to protect against flame and heat 

اللهب والحرارةلحماية من افي مالبس  المستخدمةاألقمشة   

" NBC "                                  أقمشة

  
Fabrics to protect against nuclear, biological and chemical exposure 
 أقمشة للحماية ضد التعرض النووي والبيولوجي والكيميائي                 

" Cut, slash protection"   
الحماية من الجروح القطعية  مالبس  

Fabrics for garments and gloves used to provide protection from knives, 
glass or other sharp implements; chain saw protection 

 ،حماية أقمشة المالبس والقفازات المستخدمة لتوفير الحماية من السكاكين والزجاج أو غيرها من األدوات الحادة

 من المنشار.

" Ballistic protection"   
 أقمشة الحماية من القذائف

Fabrics designed to deflect or absorb impact of bullets, etc 
أو امتصاص تأثير الرصاصات، الخ المصممة لتشتيتاألقمشة   

" Face masks"      أقنعة الوجه  Face masks for medical, industrial (clean room), and domestic applications 
منزليةالأقنعة الوجه للتطبيقات الطبية والصناعية )غرفة نظيفة(، و  

" Dust protection"   
 أقمشة الحماية من الغبار

Lightweight barrier fabrics for garments worn to provide protection against 
dust or other particulate matter.    لمالبس الجاهزة لتوفير الحماية من لتغليف اأقمشة خفيفة الوزن

                                               .الغبار أو غيرها من الجسيمات العالقة

" Disposable chemical 
protection" 

لحماية من المواد ل االستخدامأقمشة أحادية 

                     الكيميائية

Fabrics for disposable garments worn to provide protection against harmful 
chemicals and gases, pesticides, etc       لتوفير الحماية من االستخدامأحادية أقمشة للمالبس  

               المواد الكيميائية الضارة والغازات والمبيدات الحشرية وغيرها

" Durable chemical protection" 
للحماية من )معمرة(  االستخدام متعددةأقمشة 

 المواد الكيميائية

Fabrics for durable garments and gloves worn to provide protection against 
harmful chemicals and gases   لتوفير الحماية من المواد الكيميائية الضارة والغازات االستخدامأقمشة المالبس والقفازات متعددة  

" FWC"   الطقس الحماية منأقمشة        

                          
 

Fabrics for foul weather clothing using coating or laminates, for all end uses 
لجميع االستخدامات النهائية الطقس باستخدام طالء أو رقائق،رطوبة الحماية من  أقمشة مالبس  

" Hi-vis"          أقمشة  مضيئة  
 

Fluorescent and phosphorescent (not retro-reflective) fabrics for gilets, 
trousers, etc (excludes FWC) 

وغيرها  عاكسة للضوء(غير)ة أقمشة الجيليه والبناطيل الفلورسنت والفسفوري (FWC باستثناء)    

" Harnesses"                      األربطة

   
Safety straps for workers, climbing, push chairs, child car seats, etc 

طفل، الخالسيارة  مقاعد، أحزمة األمان للعمال، والتسلق، وعربات األطفال   

 
 : Sport and leisure( Spartechمجال الرياضة ) فيالمنسوجات 

(Sporttech)  يقتصـر يطلق على المنسوجات المستخدمة فـي مجـال الرياضـة والترفيـه وهـى نسـبة ضـئيلة
إال أنــه هنــاك الكثيــر مــن  ومــع اســتخدامها الكبيــر فــي المالبــ  األدائيــة واألحذيــة ، اســتخدامها علــى الــدول الغنيــة

شــب الصــناعي لتغطيــة الرياضــة والترفيــه، مــن العالتطبيقــات المتنوعــة الســتخدام المنســوجات التقنيــة خــالل ســوق 
ـــون ـــات أليـــاا الكرب ـــن  وقضـــبان الصـــيد واإلطـــارات  األســـطح الرياضـــية، ومركب المتطـــورة إلطـــارات مضـــارب الت

 وواســـتخدامات أخـــرو فـــي أقمشـــة البـــالون) المنطـــاد( وأقمشـــة المظـــالت واألشـــرعة  الدائريـــة فـــي نـــوادي الجلـــا،
قوارب والحبـال المسـتخدمة فـي تسـلق الجبـال وشـبكات المالب  الرياضية والخيام، والحقائب الرياضية وأشرعة ال

مثـــل  ةكـــرة القـــدم وشـــباك التـــن  و كـــرة القـــدم والمناطيـــد ، يجـــب أن تتمتـــع منســـوجات الرياضـــية بصـــفات معينـــ
مالبــ  الســباحة يجــب أن تكــون مصــنوعة مــن أقمشــة ســريعة الجفــاا ، ويفضــل اســتخدام المالبــ  المطاطــة 

لونهـا بالمـاء المـالح  رالـوزن وال يتـأث ةلسـرعة جفافهـا ، ويفضـل أن تكـون خفيفـ الليكـرا و المصنوعة مـن النـايلون
 يجـــب أن تكـــون خفيفـــة الـــوزن و فـــي مالبـــ  الجـــري والمـــارثون، مأو الكلـــور فـــي حمـــام الســـباحة . كمـــا تســـتخد

،ألنـــه إذا لــم يتـــوفر فيهـــا هـــذا الصــفات تـــتدي إلـــى اضـــطرابات فــي العمليـــة الفســـيولوجية داخـــل  عاليـــةمرونتهــا 
حركــة الالعــب وتجعــل جســمه عرضــة بنــزالت البــرد بعــد انتهائــه مــن  قو تعــو ، الجســم وعــدم اإلحســا  بالراحــة 

نتجـات يوضـح الم والجـدول التـالي  .بالتدريبات وتتدي فقد كميه كبيرا من العـرق المصـاحبة بـنقص وزن الالعـ
   (.(Sporttechمجال فيالنسجية المستخدمة 

  (Sporttechمجال ) فيجية المستخدمة يالمنتجات النس
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Product name used in the field of 

Spartech 

مجال فيالمنتج المستخدم  اسم    
 الرياضة

Products included and Brief Description 
 

 وصف موجز للمنتجات

" Boat covers     "    أغطية القوارب  
 

Boat covers and other fabrics used to provide protection from adverse 
weather on pleasure craft 

أغطية القوارب وغيرها من األقمشة المستخدمة لتوفير الحماية من الظروف المناخية المعاكسة على مراكب  

. النزهة  

" Sports bags, luggage" 
 الحقائب واألمتعة الرياضية

Face fabrics and substrates for soft sided luggage, bags for carrying sports 
gear, rucksacks 

.، وأكياس لنقل العتاد الرياضية، حقائب ظهرللحقائب لينةالانب وجللوالمواد المكونة  سطحأقمشة ال  

" Sailcloth"                     أقمشة األشرعة Fabrics used in mainsails, foresails and spinnakers 
. األشرعة الرئيسية، أشرعة أمامية األقمشة المستخدمة في  

" Artificial turf       "   العشب االصطناعي Material used to provide surfaces for sporting activities            المواد المستخدمة
                                                                                .لألنشطة الرياضيةالعشبية لتوفير األسطح 

       

" Climbing ropes"                   حبال التسلق  Ropes and cords used for climbing, yachting, etc 
.الخ لتسلق وركوب اليخوت،لالحبال واألسالك المستخدمة   

" Sports nets            "   ةيرياض ات شبك  Nets for soccer, tennis, cricket, etc and for court protection 
.لملعباشبكات الرياضية لكرة القدم، والتنس، والكريكيت، وغيرها، وحماية ال  

" Footballs                    "     كرات  القدم 

 
Coating substrates for artificial leather used to cover footballs and similar 
وما يماثلهايُستَعمُل لتَْغطية كرات  القدم   االصطناعيطالء الركائز  للجلد     

" Equipment composites" 
 المعدات المركبة

Materials used in the production of skis, racket frames, canoes, jet-skis 
 . زالجاتالالمواد المستخدمة في إنتاج الدراجات، وإطارات مضرب، قوارب الكانو الصغيرة، 

" Air sport fabrics "                          
 أقمشة الرياضة الجوية

Fabrics for balloons, kites, para-gliders, parachutes 
الشراعية ، مظالت الهبوطأقمشة البالونات، الطائرات الورقية، الطائرات  .  

 " Tents"                                   الخيام 
 

Fabrics for use in lightweight, portable tents for personal camping/sleeping 
purposes 

 . النوم أغراض/ التخييم  خفيفة المحمولة ألغراض شخصيةالخيام الأقمشة لالستخدام في 

 " Sleeping bag fabrics" 
 أقمشة كيس النوم

Outer fabrics for sleeping bags 
ألكياس النوم ةاألقمشة الخارجي .  

" Sleeping bag filling"   
 تعبئة كيس النوم

Fibrefill/wadding for sleeping bags 
. مواد لحشو أكياس النوم/ التعبئة  ألياف  

" Animal webbing   Pet leads, collars, horse halters, etc          "  حزام الحيوان 
الحيوانات األليفة، واألطواق، ارسنه الخيول، الخ حزام قيادة   

" Flags       "   أقمشة األعالم Fabrics for flags, pennants, bunting, for parades, shows, etc 
والعروض، الخ للمسيراتأقمشة األعالم واألعالم المثلثة، والرايات،   

 
 للمنسوجات التقنية تبعًا لمجاالت التطبيق. العالمييوضح نسبة االستهالك 

 


