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Kurdistan Standardisation and Quality Control Authority/KRG 
ICIGI Program 

The list of Products covered by ICIGI Program 
 

ى ثيَوانةسازى و كؤنرتِؤىل جؤرى هةريَمى كوردستاندةستة  
                                  بةرنامةى ثشكنني و ضاوديَرى ثيَش  هاوردة كردن          

   ليستى ئةو كةل و ثةالنةى كة ئةم ثرِؤطرامة دةيانطريَتةوة    

                    نوعية ألقليم كوردستانالهيئة التقييس والسيطرة 

                  التوريد قبل للمستوردات املسبق التفتيش و الفحص برنامج    
                   بالفحص املشمولة املواد قائمة                          

Items description وصف المادة No. 

Group I- CHILDREN TOYS  االلعاب األطفال( 1)المجموعة A 
All children toys 
 

أنواعها بكافة االطفال لعب  1 

The playground toys equipment (intended for public use) 
 

األطفال ألعاب ساحات في تنصب ل االطفا لعب   2 

Group II – ELECTRIC AND ELECTRONIC PRODUCTS  المنتجات الكهربائية و االلكترونية (2)المجموعة 
B 

Electrical and electronic household appliances واإللكترونية الكهربائية المنزلية االجهزة  B1 

Electric storage water heaters 1 التخزينية الكهربائية الماء سخانات 

Drinking water coolers (Water dispenser) 2 ( الماء براد) المنزلية الشرب مياه مبردات 

Hot and cold drinking water dispenser 3 ةليالمنز الكهربائي الشرب ماء سخان و براد 

Room air conditioners(window air conditioners and the split air conditioners) and humidifier  4 ( والمجزأ الشباكي) الهواء مكيفات 

Electric Hobs 5 الكهربائي المسخن 

Electric instantaneous water heaters 6 (اللحظية) اآلنية الكهربائية الماء سخانات 

Electric vacuum cleaners 7 المنزلية الكهربائية المكانس 

Electric dish washers 8 المنزلية الكهربائية الصحون غساالت 

Electrical  cooking  instruments and similar وماشابهه الكهربائي الطباخ  9 

Electric shavers, hair clippers and similar 10 المنزلية الكهربائية الشعر وقص الحالقة مكائن 

Electric toasters, grills, roasters, and similar 11 المنزلية الكهربائية والشوايات المحمصات 

Electric frying pans, deep fat fryers and similar 12 المنزلية الكهربائية المقالة 

Electric kitchen machines )Mixer, juicer, food chopper…etc.( (وغيرها..  والثرامة العصارة و الخالطة) المطبخ مكائن ) 13 

Electric skin and hair care 14 المنزلية الكهربائية والبشرة بالشعر العناية اجهزة 

Electric microwave ovens 15 المنزلية الكهربائية المايكروويف افران 

Electric sewing machines 16 المنزلية الكهربائية الخياطة مكائن 

Electric insect killers 17 المنزلية الكهربائية الحشرات قاتلة 

Electric portable heating tools (press-cloth…( 18 (وغيرها الكاوية) التنقلة التسخين وادوات عدد 

Electric clothing dryers and spin extractors 19 المنزلية الكهربائية المالبس مجففات 

Electric portable immersion able heaters 20 المنزلية الكهربائية المتنقلة المغمورة الماء مسخنات 

CD and DVD players اقراص مشغل CD&DVD 21 

Televisions 22 التلفزيون جهاز 

Receivers استقبال جهاز (Receiver ) 23 

Electric room heaters المنزلية الكهربائية الغرف مدافئ  24 
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Electric pumps  (excluding electrical pumps with 3 horse output power as it will be considered as 
industrial and not household) 

المنزلية الكهربائية الماء مضخات  25 

Electric refrigerators and food freezers المنزلية الكهربائية والمجمدات الثالجات  26 

Electric washing machines المنزلية الكهربائية المالبس غساالت  27 

Electric fans and its regulators  المنزلية الكهربائية المراوح  28 

Electric ventilating fans المنزلية الكهربائية الهواء مفرغات  29 

Electric irons المنزلية الكهربائية المكاوي  30 

Electric battery chargers المنزلية البطاريات شاحنات  31 

Electric heating liquids appliances (drinking water boiler) (الماء غاليات) المنزلية الكهربائية السوائل تسخين اجهزة  32 

Electrical ovens المنزلي الكهربائي الفرن  33 

house electric oil heaters الزيتية الدفاية  34 

Compressor for air condition, refrigerators, freezer التجميد و التبريد الجهزة الضاغطات  35 

Electric Torches (All types) الكهربائية المشاعل  36 

Range hoods and other cooking fume extractors  37 

Compressor for air condition, refrigerators, freezer  38 

Electrical installation accessories for household purposes (switches, plugs, 
socket-outlets, adaptor, cord extension set) 

مفتاح، فيش، مقبس، تحويله، )تراكيب الملحقات الكهربائية لألغراض المنزلية 
 . .(مشترك، الخ 

B2 

Switches المنزلية الكهربائية المفاتيح  1 

Plugs, Socket- Outlets and Adaptors والتقسيم والمقابس القوابس  2 

Cord extension sets الكهربائي السيار  3 

Circuit-Breakers for over Current protection for Household الكهربائية الدورة قاطعات  4 

Conductors (All Types)  5 

changeover switches ( All types)  6 

Batteries (lead-acid Batteries, dry primary batteries) (الجافة والبطاريات الحامضيّة، الرصاص بطاريات)  البطاريّات B3 

Lead-Acid starter batteries الحركة لبدء الحامضية الرصاص بطاريات  1 

Primary batteries الجافة البطاريات  2 

UPS  batteries البطاريات  UPS 3 

UPS (All types)    نوع كل UPS 4 

Any type of Batteries not mentioned above are regulated    اخرا نوع  البطاريات  5 

Lamps for household purposes (fluorescent lamps, tungsten lamps, energy 
saving lamps) 

(الطاقة توفير تنجستن، فلورسنت،)المنزلي لالستعمال المصابيح  B4 

Fluorescent lamps الفلورسنت مصابيح  1 
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Tungsten lamps التنكستن فتيلة مصابيح  2 

Energy saving lamps ( Self – ballasted lamps ) االقتصادية المصابيح  3 

Lamp and starter holders (All types) (األنواع جميع) التشغيل بادئ وحامل المصباح حامل  4 

light-emitting diode (LED) (LED ) للضوء الباعث الدايود  5 

Power electric cables القابلوات الكهربائية B5 

Power cables for rated voltage 600/1000  فولت 066/0666 مقرر بجهد القدرة قابلوات  1 
PVC cables for rated voltage up to  450/750 V بمادة المعزولة القابلوات  

PVC 
فولت056/056مقرر بجهد  

2 

Rubber cables for rated voltage up to 450/750 V فولت056/056 مقرر بجهد بالمطاط المعزولة القابلوات  3 

Flat cable (Siemens) (سيمنس) المسطح القابلوات  4 

Flexible cords and cables with cross sectional area 4 mm2 مم 0 مقطع مساحة ذات المرنة الحبال و القابلوات
2

 5 

Instrumentation and control cables والتحكم القياس الكابالت  6 

PVC insulated, sheathed flat cable الظاهرية للتأسيسات المسطح القابلوات  7 

Household Luminaries and their components (starter, ballast) (محول ستارتر،) ومكّوناتها المنزلية االنارة تراكيب  B6 

Luminaries االنارة تراكيب  1 

Starters for fluorescent lamps التشغيل بادئ  2 

Ballasts for tubular fluorescent lamps الفلورسنت لمصابيح( التيار كابح)  الجوك  3 

A.C supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps. الفلورسنت لمصابيح المتردد بالتيار المزود( التيار كابح)  الجوك  4 

Chandeliers تثريا  5 

Heating elements and thermostat for household electric storage water 
heaters. 

المنزلية الماء لسخانات والترموستات التسخين عناصر  B7 

Heating elements التسخين عناصر  1 

Thermostat 2 الثرموستات 

Telephone cables قابلوات الهاتف B8 

Telephone cables الهاتف قابلوات  1 

TV cables  تلفيزيونقابلوات  B9 

Television Cable            ( Antenna) (الهوائي) التلفزيون الكابلي  1 

Evaporative air coolers and their electrical components (Motor, water pump) (.ماء مضخة موتور،) الكهربائيّة ومكوناتها التبخيرية الهواء مبردات  B10 

Evaporative air coolers التبخيرية الهواء مبردات  1 

Evaporative air cooler made of plastic البالستك من المصنوعة التبخيرية الهواء مبردات  2 
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Evaporative air cooler vertical type with deviations عامودي نوع التبخيرية الهواء مبردات  3 

Other types of  Evaporative air coolers  أنواع أخرى من مبردات الهواء التبخيرية 
 

4 

Water pumps for evaporative air cooler and for household use (All types) (األنواع و األحجام جميع) المنزلية الماء ومضخات الهواء اتمبرد ماء اتمضخ  B11 

Water pump for household applications (All types) not exceeding 1.5 h.p. حصان 0.5 التتجاوز بقدرة االنواع جميع) المنزلية لألغراض  ماء مضخة      1 

Water pump for evaporative air cooler 2   التبخيرية الهواء مبرداتل  ماء مضخة 

Electrical generators مولدات الكهرباء B12 

Electrical generators ( All Types) (كل نوع)  مولدات الكهرباء   1 
Fire extinguishers and Fire Alarms ( All types) الحريق انذار اجهزة و الحريق مطفأة   B13 

Fire Alarm system (All types) الحريق انذار اجهزة  1 

fire extinguisher ( All type for Buildings and Cars) (نوع كل)  الحريق مطفأة   2 

Chargers  الشحن B14 

Portal Battery Chargers (All types) (انواع كافة) المحمول بطارية شاحن  0 

Mobile phone charger  (All types)  ( انواع كافة) المحمول الهاتف شاحن  2 

Laptop Computer chargers (All types)  (انواع كافة) الكمبيوتر الشحن  3 

Group III- VEHICLES, MOTORCYCLES, BICYCLES, TYRES AND PARTS  وسائط النقل وأطارات و مواد أحتياطية( 3)المجموعة  
c 

New Vehicles(Cars, Busses, Lorries, Transportation trucks) 1 (الحمولة الناقالت النقل، السيارات الباصات، السيارات،) الجديدة المركبات 

Used Vehicles (Cars, Busses, Lorries, Transportation trucks) 2 (الحمولة الناقالت النقل، السيارات الباصات، السيارات،) المستعملة المركبات 

Safety spare parts of Vehicles للمركبات بالسالمة الخاصة الغيار قطع  SC1 

Safety glass for road vehicles زجاج االمان للمركبات البرية Ssc
1 

Laminated glass 1 الزجاج الرقائقي 

Zone toughened glass محدودة منطقة في المقسى الزجاج  2 

Toughened glass 3 الزجاج المقسى 

Fuel system منظومة الوقود Ssc
2 

Fuel tank الوقود خزان  1 
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Fuel pump assembly الوقود مضخه  2 

Fuel filler pipe and cup 3 انبوب ملئ خزان الوقود 

EVAP canister hose 4 خرطوم اسطوانه االبخره 

Fuel filler cap 5 غطاء ملئ الخزان الوقود 

Upper fuel filler hose العلوي الوقود خزان ملئ خرطوم  6 

Lower fuel filler hose السفلي الوقود خزان ملئ خرطوم  7 

Fuel injector 8 رشاشات حقن الوقود 

Diesel injector nozzle 9 رشاشات حقن الديزل 

Diesel injection pump 10 مضخه حقن الديزل 

Common rail 11 انبوب تثبيت رشاشات الديزل 

Diesel fuel hose 12 خرطوم الديزل 

Diesel fuel tube الديزل انبوب  13 

Fuel filter bracket 14 ضاغطه فلتر الديزل 

Fuel filter 15 فلتر الوقود 

Fuel tube 16 انبوب الوقود 

Fuel feed hose 17 خرطوم ارجاع الوقود 

Steering system وجيهتمجموعة ال Ssc
3 

Steering column assembly 1 عمود التوجيه الرئيسي 

Steering Repair Kit 2 مجموعه اصالح منظومه التوجيه 

Upper joint 3 ربط العلوي 

Upper shaft 4 عمود العلوي 

steering column Joint 5 مربط العمود التوجيه الرئيسي 

side rod 6 القضيب الجانبي 
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inner rod 7 القضيب الداخلي 

Lower joint shaft 8 ربط السفلي 

Inner socket 9 مربط الداخلي 

Ball joint 10 مربط الخارجي 

Gear housing assembly 11 مجموعه التوجيه الرئيسيه 

Brake system منظومة التوقف Ssc
4 

Master Cylinder 1 االسطوانه الرئيسيه 

Master Cylinder Repair Kit 2 مجوعته اصالح االسطوانه الرئيسيه 

Brake Booster 3 مساعد التوقف 

Brake Tube 4 انبوب التوقف 

Brake Hose 5 خرطوم التوقف 

Sliding pin bolt 6 براغي اصبع االنزالق 

Cylinder body (Caliper) 7 جسم االسطوانه بطانه االحتكاك 

Caliper Repair kit 8 مجموعه اصالح جسم االسطوانه 

Brake Shoes 9 الخلفي االحتكاك بطانه 

Brake Shoes cylinder Repair kit 10 الخلفي االسطوانه جسم اصالح مجموعه 

Brake Drum 11 الخلفي االحتكاك اسطوانه 

Brake disc Rotor 12 االحتكاك قرص 

parking brake 13 االضطراري مكابح 

cable parking brake 14 االضطراري مكبح سلك 

Sliding pin 15 االنزالقي اصبع 

Torque member 16 االحتكاك بطانه تثبيت قاعده 

Torque member bolt 17 التثبيت قاعده براغي 

brake pad 18 االحتكاك بطانه 

Suspension منظومة التعليق Ssc
5 

Upper Link 1 العلوي المسند 

Upper Ball joint 2 العلوي المسند مفصل 

Lower link 3 السفلي المسند 

lower ball joint 4 السفلي المسند مفصل 

Wheel Hub 5 العجلة محور 

Drive shaft 6 القائد المحور 

Knuckle spinder 7 الدوار المفصل 

Axle shaft 8 الخلفي العمود 

Axle Case 9 الخلفي المحور غطاء 
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Wheel bearing 10 للعجله المدحرجه الكرات 

Strut mounting 11 الصدمات ممتص العلويه قاعده 

Shock absorber 12 الصدمات ممتص 

Lower Link bushing 13 السفلي المسند بطانه 

Upper Link bushing 14 العلوي المسند بطانه 

Tyres and tubes for vehicles اإلطارات واالنابيب للمركبات Ssc
6 

Automobile rubber tubes السيارات اطارات انابيب  1 

Passenger car tyres الركوب سيارات اطارات  2 

Truck and bus tubes and tyres والثقيل الخفيف الحمل مركبات اطارات  3 

Tyre metallic wheel لألطارات الحاملة المعدنية العجلة  4 

Tires and tire metallic wheels used for industrial vehicles and industrial trucks and lorries are not 
Regulated. 

  

Batteries of Vehicles (All types)) بطاريات وسائط النقل بكافة أنواعها Ssc
7 

Batteries of Vehicles  ) (All types) 
Also for industrial vehicles 

ضمنها المستعملة للمركبات الصناعية بطاريات وسائط النقل بكافة أنواعها    1 

Motorcycles and bicycles الدراجات النارية و الهوائية Ssc
8 

Motorcycles all types 1 الدراجات النارية جميع االنواع 

Bicycles all type & size 2 الدراجات الهوائية، جميع االنواع و القياسات 

Racing Bicycles-safety requirements 3 دراجات السباق 

Bicycles for young children and test method 4 دراجات االطفال 

Mountain Bicycles - safety requirements and test methods 5 دراجات للجبال 

   

Tyres and tubes for motorcycles and bicycles اإلطارات واالنابيب للدراجات والدراجات النارية Ssc
9 

Motorcycle tyres 1 اطارات الدراجات النارية 

Inner tubes for motorcycle tyres 2 الدراجات النارية انابيب اطارات 

Rubber tyres for bicycles 3 اطارات الدراجات الهوائية 

Rubber inner tubes for bicycles 4 انابيب اطارات الدراجات الهوائية 
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Antifreeze  -  engine  cooling سائل تبريد المحركات Sc2 

Antifreeze  -  engine  cooling  system  protector    1 واقي نظام تبريد المحركات –مانع االنجماد  –سائل تبريد المحركات 

Group IV- CONSTRUCTION PRODUCTS  المنتجات االنشائية( 4)المجموعة 
D 

Cement االسمنت D1 
Ordinary Portland cement  الكبريتية، أبيضاالسمنت البورتالندي االعتيادي ، سريع التصلد، واطىء الحرارة، مقاوم لألمالح  1 

Oil well cement 2 سمنت آبار النفط 

Steel Structures and bars الهياكل و القضبان المعدنية D2 
Galvanized steel plates (All types) 1 (كافة انواع)المغلونة  الصفائح 

Aluminum alloys –bars, extruded round tubes and sections for general engineering purposes  2 (القضبان، االنابيب المستديرة المبثوقة والمقاطع لالغراض الهندسية)سبائك األلمنيوم 

Aluminum alloy - sheets & plates  3 (الصفائح وااللواح)سبائك األلمنيوم 

Aluminum profiles used for furniture 4 المقاطع المجوفة المستخدمة في صناعة االثاث 

Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities 5 صفائح الفوالذ الكربوني المدرفلة على البارد ذو جودة تجارية و للدمغ 

Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality  6 انشائيةصفائح الفوالذ الكربوني المدرفلة على الباردالمستخدمة الغراض 

hot- rolled plate, sheet and strip 7 الواح و صفائح و اشرطة مسحوبة على الساخن 

Carbon steel bars for the reinforcement of  concrete  (plain and deformed)  8 (املس ومحزز)قضبان الفوالذ الكربوني لتسليح الخرسانة 

Structural steel such as Steel plate ,sheet and strip 
Bars ,wire rod Hot rolled sections including hollow sections for general structural purposes 
Cold formed welded hollow sections for general structural purposes 

 فوالذ اإلنشاءات كصفائح وااللوح واشرطة فوالذية
مقاطع فوالذية مدرفلة على الحار و بضمنها المقاطع المجوفة قضبان فوالذية مربعة او سداسية 

المستخدمة الغراض انشائية عامة المقاطع المجوفة المشكلة على البارد و الملحومة لالغراض االنشائية 
 العامة

9 

Welded fabric steel for the reinforcement of concrete 10 مشبكات الفوالذ الملحومة لتسليح الخرسانة 

Fabricated carbon steel beams 11 قضبان فوالذ كاربوني مصنعة الغراض البناء 

Sandwich panels (all types) 12 (كافة انواع)  الساندويج بنل 

RW panels  ( all types) RW   13 (كافة انواع) بنل 

Carbon steel tubes and pipes (All types) Galvanized or Un- galvanized):  (مغلونة وغير مغلونة )انابيب  الفوالذ الكاربوني  جميع االنواع: D3 
Carbon steel tubes suitable for sanitary applications - general requirements 1 العامة المتطلبات– والصحية المائية للتاسيسات الكاربوني الفوالذ انابيب 

Non-alloy steel fitting 2 السبائكي الفوالذ من االنابيب ربط توصيالت 

Ductile iron pipes, fittings, accessories & their joints for water or gas applications 3 الغاز او للماء المستخدمة وتوصيالتها وتراكيبها ملحقاتها مع المطيلي الحديد انابيب 

Malleable cast iron fitting 4 الزهر حديد من المصنوعة االنابيب ملحقات 

Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless-new in the list 5 الملحومة وغير الملحومة المغلونة الفوالذ أنابيب 

Carbon Steel Forgings for Piping Applications 6 األنابيب الستخدامات  الكربوني الفوالذ 

Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service 7 الحرارة المرتفعة لإلستخدامات الملحومة غير الفوالذ أنابيب 

Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and High Temperature Service 8 لمشكلا الكربوني الفوالذ من االنابيب ربط توصيالت 

Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates 9 الكربوني الفوالذ صفائح 

Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service 10 أنابيب الفوالذ الملحومة وغير الملحومة لإلستخدامات المنخفضة الحرارة 
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Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service 11 أنابيب سبيكة الفوالذ غير الملحومة لإلستخدامات المرتفعة الحرارة 

   

Clay building bricks (All types) طابوق البناء الطيني D4 
Clay building bricks 1 طابوق البناء الطيني 

Facing bricks  الواجهاتطابوق  2 

Water taps and valves (Water taps, valves with screw down closure plugs , 
mixing water valves, water ball valves and water gate valves) 

صنابير  و اقفال الماء بسدادات الغلق اللولبي و صمامات )حنفيات وصمامات المياه 
 (ء نوع بوابةصمامات كروية و قفل ما, خلط الماء

D5 

Draw-off taps and stop valves for water services (screw down pattern) 1 حنفيات وصمامات المياه بسدادات الغلق اللولبي 

sanitary tap ware mechanical mixers (PN10) 2 حنفيات وخالطات ميكانيكية 

Mixing valves 3 صمامات خلط الماء 

Thermoplastic Mixing valves (PN 10) 4 صمامات خلط الماء لدائنية 

Ball valves for potable water supply 5 الصمامات الكروية المشغلة يدويا 

Copper alloy gate valves 6 قفل ماء نوع بوابة من النحاس 

Gullies for buildings - access covers 7 منفذ مياه 

Wall hung urinals- functional requirements and test methods 8 مرحاض معلق للتبول 

Sanitary appliances specifications for whirlpool baths  جاكوزي -أدوات الصحية  9 

Electric Shower ( with Steam) (البخار مع) الكهربائي دش  10 

Plastic pipes, fittings, accessories and joints (All types): االنابيب البالستيكية، التجهيزات، الملحقات و التوصيالت: D6 
Unplasticized PVC pipes for industrial uses (does not include food ,drinks and medical uses)  (ال تشمل االغراض الغذائية والشرب والدوائية)انابيب بولي فينيل كلوريد المستعملة لالغراض الصناعية  1 

Unplasticized PVC pipes for drainage inside building 2 انابيب بولي فينيل كلوريد المستعملة لتصريف المياه داخل المباني 

Glass fiber reinforced unsaturated polyester sewer pipes  المجاريانابيب بولي استر غير المشبع المقواة بالياف زجاجية والمستخدمة لتصريف مياه  3 

Unplasticized PVC field drain pipes 4 انابيب بولي فينيل كلوريد المستعملة الغراض البزل 

Rigid conduits made of unplasticized PVC for electrical Installations 5 انابيب بولي فينيل كلوريد الجسيئة للتاسيسات الكهربائية 

Flexible corrugated conduits made of plastic for electrical Installations 6 االنابيب اللدائنية المموجة المرنة للتاسيسات الكهربائية 

Textile or synthetic reinforced plastic hoses with plastic screw ends. 7 خراطيم لدائنية المقواة بااللياف مزودة بنهايات بالستيكية 

Plastic joints for water drain (corrugated with screw ends, all kinds) 8 توصيلة لدائنية لتصريف المياه معرجة ذات نهايات لولبية بكافة االشكال 

Polypropylene pipes for drinking  water 
Polypropylene joints with metal part 

 انابيب بولي بروبلين لمياه الشرب
معدنيتوصيلة بولي بروبلين بجزء   

9 

Un-plasticized PVC joints for sewer pipes 10 توصيالت مختلفة التصاميم من بولي فينيل كلوريد لتصريف المياه 

Un-plasticized PVC sewage and drain pipes 11 انابيب بولي فينيل كلوريد غير الملدن المستعملة لنقل مياه المجاري 

Polyethylene pipes for cold water services 12 انابيب المصنوعة من البولي اثيلين  المستخدمة لنقل الماء البارد 

Plastic pipes and fittings for underground drainage and sewerage, structured-wall, of un-plasticized 
poly (vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) 

المصنوعة من البولي فينيل كلوريد ,ابيب و توصيالت لدائنية هيكلية الجدار لنقل مياه المجاري الجوفية ان
 غير الملدن اوالبولي بروبلين او البولي اثيلين

13 

Thermoplastics multilayer cross-linked polyethylene   (PE-X)  pipe and fitting systems for hot and cold 
water for domestic purposes and heating installations in buildings 

أنابيب و توصيالت البولي اثيلين المتشابك متعدد الطبقات من اللدائن الحرارية المستعملة للمياه الباردة 
لألغراض المنزلية ومنشآت التدفئة في المباني, والساخنة  

14 

Un-plasticized polyvinyl chloride pipes for cold potable water 15 انابيب بولي فينيل كلوريد  المستخدمة لنقل مياه الشرب  الباردة 

Polyethylene sub ducts for cables 16 انابيب بولي اثيلين عالي الكثافة المستعملة المرار القابلوات 
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Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids  السوائلأنابيب لدائنية لنقل  17 

Plastic alloy - sheets   (الصفائح وااللواح)  البالستيكية سبائك D7 
All type of  Plastic profiles used for furniture  1 المقاطع المجوفة المستخدمة في صناعة االثاث من نوع كل 

All type of Plastic profiles used for Curtains للستائر المستخدمة البالستيكية المالمح من نوع كل  2 

Plastic and PVC Wall and Ceiling Panels   لوحات البالستيك و PVCوالسقف للجدار  D8 
Wall Panels ( Plastic and PVC all types)  لوحات للجدار ( بالستيك وPVC كافة انواع ) 1 

Ceiling Panels ( Plastic and PVC all types) السقف لوحات  ( بالستيك وPVC كافة انواع) 2 

PVC panels البالستيكية األلواح  3 

Welding Consumables مواد اللحام D9 
Welding Consumables - covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain 
steels-classification 

التصنيف -مستهلكات اللحام   1 

Welding Consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non-
alloy and fine grain steels  classification 

التصنيف -مستهلكات اللحام   2 

Fluxes for submerged arc welding and  electro slag  welding -classification  التصنيف -اللحام مستهلكات  3 

Welding Consumables-covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat 
resisting steels -classification 

التصنيف -مستهلكات اللحام   4 

other types of welding consumables  5 

Tiles البالط D10 

Ceramic tiles 1 الكاشي الخزفي 

Ordinary tiles 2 الكاشي العادي 

Mosaic tiles 3 الكاشي الموزائيك 

Cement tiles 4 لبالط السمنتيا 

Gypsum for building 5 الجص لالغراض البنائية 

Binding Materials of Ceramic Tiles 6 المواد الرابطة الكاشي الخزفي 

Gypsum boards 7 ألواح الجبص 
Lavatory material المواد الصحية و تاسيساتها D11 

Bath tub 1 حوض استحمام 

Bath made from cross linked cast acrylics sheet 2 حوض استحمام 

Bidets 3 مرحاض شطف 

Wash basin 4 حوض غسيل 

Electronic and closing  mixer 5 خالط إغالق الكتروني 

Flushing cistern 6 خزان الماء للشطف 

Shower hoses 7 خراطيم للدش 

Shower outlet 8 منفذ الدش 

W/C pan with integral trap 9 القرفصاء مرحاض عموم 

Shower enclosures 10 سياج اإلستحمام 

Shower trays for domestic purposes 11 صينية ارضية دش الحمام 
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shower tray made from cross linked cast acrylics sheet 12 صينية ارضية دش الحمام 

Multi- function shower cabinet 13 حجرة استحمام 

Water fiber glass strong tanks 14 خزانات الماء نوع الفايبر كالس 

Group V- ALCOHLIC  AND ENERGY DRINKS  المشروبات الكحولية ومشروبات  طاقة( 5)المجموعة  

E 
Alcoholic drinks (All types) بكافة أنواعها المشروبات الكحولية  E1 
Arak 1 العرق 

Wine 2 النبيذ 

Beer 3 البيرة 

Ethyl Alcohol for Alcoholic Drink 4 الكحول االثيلي المستخدم في المشروبات الكحولية 

Brandy 5 البراندي 

Gin 6 الجن 

Vodka 7 الفودكا 

Whiskey 8 الويسكي 

Black beer  9 السوداءالبيرة 

Imitation whiskey 10 الويسكي األصطناعي 

Tequila 11 التيكيال 

Other alcoholic drinks المشروبات الكحولية االخرى E2 
Alcoholic drinks flavored with natural juices 1 المشروبات المطعمة بالعصائر 

Energy drinks (All types) مشروبات الطاقة بكافة أنواعها E3 
Non-alcoholic Energy drink  1 (مشروب الطاقة)المشروبات غير الكحولية 

Group VI- COSMETICS AND PERSONAL HYGIENE PRODUCTS  منتجات العناية الشخصيةو مواد التجميل( 6)المجموعة 
F 

Cosmetics (all kinds)(Does not include products for medical or therapeutic 
effects) 

ذات التأثير ال تشمل المستحضرات لالغراض الطبية ( )كافة االنواع)مواد التجميل 
 ( العالجي

F1 

Hair conditioner 1 مكيف وملطف الشعر 

Rouge blusher 2 أحمر الخدود 

Lip stick 3 أحمر الشفاه 

Nail polish 4 طالء االظافر 

Hair oils (including hair booster oil, oily concentrates for oil and excluding hair cream and pomade 
and hair medical or treatment oils) 

تتضمن مقوي الشعر والمركزات الزيتية للشعر وال تشمل  دهان ومراهم الشعر والزيوت )زيوت الشعر
(التي لها تأثيرطبي أو عالجي   

5 

Hair creams (excluding hair oil and pomade)  (ال تشمل زيوت ومراهم الشعر)دهانات الشعر  6 

Hair dyes, liquid or putty composed from: 
A-dye 

السائل أو المعجون يتألف من –صبغ الشعر   
الصبغة -أ  

المادة المؤكسدة -ب  

7 
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B-Oxidizing agent 

Hair Dye - powder  المسحوق -صبغ الشعر  8 

Depilatories, chemical 
(Excluding products containing zinc sulfide or tin derivatives ) 

(التشمل االنواع الحاوية كبريتيدات الفلزات وذات التراكيب القصديرية)النوع الكيمياوي  –مزيل الشعر   9 

Wooden cosmetic pencils 11 أقالم التجميل الخشبية 

Skin powders (Excluding babies talc powder and medical powder with therapeutic impact like powder 
for impetigo) 

التشمل مسحوق الطلق لألطفال وال تشمل المساحيق الطبية ذات التأثير العالجي مثل ) مساحيق البشرة 
(المساحيق المستعملة للحصف  

12 

Lip salve 13 مرهم الشفاه 

Hair pomades and brilliantine (Excluding pomades with physiological impacts or made for medical 
purposes) 

(ال تشمل المراهم ذات التأثيرات الفسيولوجية أو المصنوعة الغراض عالجية)مراهم الشعر  14 

Henna Dye الحناء صبغة  15 

After shave lotion (Excluding after shave lotion for therapeutic and medical purposes) (ال تشمل محاليل بعد الحالقة لألغراض الطبية أو العالجية)محلول بعد الحالقة  16 

Hair permanent waving preparation composed : 
A- Active matter 
B- Neutralizer- Hydrogen peroxide basis 

 مجعد الشعر الدائمي
 يتألف من

المادة الفعالة -أ  
أساسها بيروكسيد الهيدروجين –المعادلة المادة  -ب  

17 

Aerosol hair spray and hair vaporizator  البخاخومثبت الشعر الرذاذ  18 

Eye shadow 19 ظل العيون 

Petroleum jelly (Vaseline) (فازلين)هالم النفط  20 

Hair styling gel 21 مثبت الشعر الهالمي 

Deodorants  (that contains Triclosan or Irgasan DP 30)  الذي يحوي مادة) مزيل رائحة العرق  
Triclosan أو   Irgasan DP 30 

22 

Nail polish remover 23 مزيل طالء االظافر 

Face Masks 24 أقنعة للبشرة 

Hydrogen Peroxide 9%(30 vols.) 12%(40 vols.)  (حجمًا 03)٪11و ( حجمًا 03)٪9بيروكسيد الهيدروجين  25 

Foam Hair Styling Spray 26 مثبت الشعر الرذاذ الرغوي 

Foam Hair Remover Spray 27 مزيل الشعر الرذاذ الرغوي 

Emollient Oil for Children Skin 28 زيت مطري لبشرة الطفل 

Antiperspirants  (All types)  (بكل انواعه)مانع التعرق  29 

Hair Straightened 30 مسرح الشعر 

Hair Blonder 31 مشقر الشعر 

Halawa - Hair remover 32 شيرة الزالة الشعر 

Foundation cream, 
Foundation Lotion, 
Foundation Stick 
Foundation Powder 

جاف أساس كريم  
 دهان أساس سائل
 دهان أساس اصبع

 مسحوق األساس

33 

Mascara – all types 34 مسكارة بأنواعها 

Liquid Eye Liner 35 كحل سائل 
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Lip Gloss 36 ملمع الشفاه 

Hair spray  البخاخ –مثبت الشعر  37 

Liquid Face cleaner and/or Make up remover أو مزيل المكياج/محلول منظف للوجه و  38 

Liquid Hand Cleaner, 
Bath Foam 
Bath Gel (including antibacterial) 

 منظف االيدي السائل
حمامرغوة   

 هالم استحمام

39 

Stick Eye Liner 40 كحل اصبع 

Hair oil bath 41 حمام زيت للشعر 

Toothpaste, tooth powder, toothbrush, shaving cream and foam معاجين األسنان، بودرة االسنان، فرشاة االسنان، كريم الحالقة ورغوة الحالقة F2 
Lather shaving cream الرغوي معجون الحالقة  1 

Tooth paste (Excluding tooth pastes for therapeutic and medical purposes)  (ال يشمل معاجين االسنان لألغراض الطبية أو العالجية) معجون االسنان  2 

Tooth powder 3 مسحوق االسنان 

Brushless shaving cream 4 معجون الحالقة بدون فرشاة 

Shaving Foam Spray 5 رغوة الحالقة الرذاذة 

Shaving Gel Spray 6 هالم حالقة بخاخ 

Toothbrushes 7 فرش االسنان 

Lotions   لوشن F3 

Lotions for hair growth, repair, strengthen, and prevent damaging… ) All types( األنواع كل... ) تلف ومنع وتعزيز، وإصالح، الشعر، لنمو المستحضرات ) 1 

Skin lotions (Excluding medical lotions ) (ال تشمل المستحضرات لالغراض الطبية)البشرة  مستحضرات  2 

Foot Lotion ( all types) ( األنواع كل)القدم  مستحضرات  3 

hand Lotion ( all types) (األنواع كل)اليد  مستحضرات  4 

Creams  كريمات F4 

Soothing cream for skin protection and care (All types)   (كافة انواع) كريم ملطف لحماية الجلد و البشرة  1 

Hair Creams ( All types)  (كافة انواع) كريم شعر  2 

Hair Repair creams ( All types) 3 (كافة انواع)  كريم تجديد شعر 

Skin creams (Excluding medical creams ) (ال تشمل المستحضرات لالغراض الطبية)البشرة  دهان  4 

Foot care cream (All types) (األنواع كل) بالقدم العناية كريم  5 

Hand care cream ( All types) (األنواع كل) ليدبا العناية كريم  6 
Soap (All types including medical but excluding that have thereupatic 
purposes 

 F5 (بكافة األنواع و من ضمنها الطبية الغير عالجية) صابون

Toilet soap 1 صابون الزينة 

Liquid toilet soap 2 صابون الزينة السائل 

Transparent Soap 3 الصابون الشفاف 

Soap (Dove)- what does it refer to , % cream  4 (دوف)صابون 

Anti-bacterial Soap ( Liquid and Solid) 5 صابون مقاوم للبكتيريا 

Anti-fungal soap ( Liquid and Solid) 6 فطريات  صابون مقاوم 
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Bay  soap  7 صابون رقي 

Herbal Soap for cosmetic Purposes 8 صابوناالعشاب لغرض تجميل 

Deodorant toilet  soap 9 صابون مزيل رائحة الجسم 

Shaving  soap 10 صابون الحالقة 

Laundry soap الغسيل صابون  11 

Soap for Black, Dark  and acne spots ( All types)  ( كافة انواع) صابون البقع السودا و حب الشباب  12 

Shampoos الغسول F6 
Shampoo (All types, including non-medical antidandruff - except therapeutic medical shampoo)  (بكافة انواعه و تشمل ضد القشرة غير الطبي باستثناء الغسول العالحي الطبي)الغسول  1 

Anti-Bacteria Shampoo 2 غسول مقاوم للبكتيريا 

Anti-Dandruff  Shampoo ضد القشرة غسول    3 

Shampoo for Sensitive, Dyed, or Damaged Hair  الحساس أو المصبوغ أو المتضررغسول للشعر  4 

Body Shampoo (Shower and gel) 5 شامبو الجسم 

Body Shampoo for children 6 غسول الجسم لالطفال 

Herbal Shampoo for Cosmetic purposes 7 غسول االعشاب لغرض تجميل 

Shampoos for Repairing, growing, strengthen Hair ( All types)  ( كافة انواع)  لشعرألصألح اغسول  8 

Perfumes and Fragrances  العطور F7 
Perfumes (including perfume concentrates) (بضمنها المركزات العطرية)العطور  1 

Air freshener (all kinds)  (كافة األنواع) معّطر الجو، F8 
Deodorant, general purpose (Aerosol for indoor occupied 
areas) 

(نوع االيروسول )معطر الجو لالستعماالت الداخلية   1 

Deodorant, toilet cake  (النوع القرصي)مزيل الرائحة المستعمل في التواليت  2 

Air Deodorant spray 3 معطر جو بخاخ 

Body Deodorant ( All types) ( كافة األنواع) جسم  معّطر  F9 
Body Deodorant جسم معّطر  1 

Baby diapers and elderly diapers حفاضات األطفال والمسنين F10 

Diapers 1 حفاظات االطفال 

Disabled Adult Diapers 2 حفاظات العجزة 

Pads, Sanitary 3 المناشف الصحية النسائية 

Sanitary Feminine Diapers for Daily   4 

Facial tissues (all kinds including kitchen towels wet and odorized tissues 
and toilet tissues). 

كافة االنواع شامال مناديل المطبخ، المناديل الرطبة، المعّطرة وورق )مناديل الوجه 
 (التواليت

F11 

Toilet paper 1 ورق التواليت 

Facial tissues paper 2 مناديل الوجه الورقية 

Towels, paper 3 المناشف الورقية المطبخية 
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Napkin, table paper 4 مناديل المائدة الورقية 

Wet Hygienic Tissue Paper 5 المناديل الورقية الصحية المبللة 

Industrial Big Rolled Tissue papers  (All Types) 

Appling same above Iraqi standards excluding the dimensions and number of plies 

(كافة انواع) مناشف ورقية صناعية    6 

Razor blades with two heads and disposable shaving systems شفرات الحالقة ذات الحدين  وشفرات الحالقة ذات االستخدام الواحد F12 

Razor blades 1 شفرات الحالقة ذات الحدين 

Shaving systems multi-blades cartridges specification 2 منظومة الحالقة الجاهزة ذات الحد الواحد بشفرة واحدة او اكثر 

   

Group VII- HOUSEHOLD HARDWARE  المنزلية أدوات( 7)المجموعة 

G 
Safety matches and  Lighters و  الوالعات ثقاب األمان    G1 
Safety matches 1 ثقاب األمان 

Lighters 2 الوالعات 

Hoses الخراطيم G2 
Flexible PVC garden hose 0.5 to 2 Inch 0.5 خراطيم بولي فينيل كلوريد المرنة للحدائق to 2 Inch 1 

Textile - reinforced thermoplastic hoses for water and compressed air  0.5 to 2 Inch  0.5 والمستعملة لنقل الماء والهواء المضغوطخراطيم اللدائن الحرارية المقواة بالياف طبيعية او صناعية 
to 2 Inch 

2 

Flexible PVC tubing for the transportation of liquids 0.5 to 2 Inch 0.5خراطيم بولي فينيل كلوريد المرنة المستعملة لنقل السوائل to 2 Inch  3 

water storage tanks ءما اتخزان    G3 
water storage tanks type PVC or polyethylene and plastics  1 و بالستيك البولي فينيل كلوريد او  او البولي اثيلين نوع   ءما اتخزان 

water storage tanks   type Galvanized steel for house  2 مغلونة منزلي  نوع   ءما اتخزان 

Gas cookers and  Electric Ovens الكهربائية الغاز و األفران أفران   G4 
Gas cookers (all types) 1 (كافة انواع) الغاز أفران 

Electric Ovens and Gas Cookers (all types) 2 (كافة انواع) الغاز وأفران الكهربائية األفران 

Group VIII- KITCHEN WARE   ادوات المطبخ( 8)المجموعة 

H 
Disposable Paper cups 1 االقداح الورقية 

Disposable Paper plates 2 الصحون الورقية 

Disposable plastic cups, plates and containers 3 االقداح والصحون والعلب البالستيكّية ذات االستخدام الواحد 

Drinking straws (Plastic) 4 الشرب البالستيكّية قصب 

Drinking paper straws  5 السوائل الورقيقصب شرب 

Plastic melamine and tableware 6 أواني وأدوات المائدة المصنوعة من الميالمين 

Thermoplastic kitchenware 7 األواني واالدوات المصنوعة من اللدائن الحرارية المستعملة لألغراض الغذائية 

Aluminium table cutlery (spoons and forks)  المصنوعة من االلمنيوم المالعق و السكاكينادوات المائدة  8 
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Aluminium tiffin carrier utensils  (سفرطاس )  –اوعية الطعام المحمولة متعددة الطبقات المصنوعة من االلمنيوم  9 

Wrapping  tissue  paper   10 ورق التغليف الخفيف 

Waxed paper  for  general  packacing  للتغليف العامالورق المشمع  11 

kitchen sinks (all types) المطبخ المصارف  12 

Stainless Steel and silver plated table cutlery أدوات المائدة الفوالذّية المقاومة للصدأ والمطلية بالفضة H1 
Specification for stainless steel cooking utensils  المقاوم للصدااوعية الطبخ المصنوعة من الفوالذ  1 

Pressure cooking utensils 2 قدور الضغط 

All types of knives, Forks,  Spoon and Ladles, Carving set السكاكين بأنواعها 
مجموعة القطع والنقش،  المالعق والمغارف، الشوك  

3 

Aluminum foils catering containers حاويات تقديم طعام مغّلف برقائق ألمنيوم H2 
Aluminum  Foil disposable catering Containers (H)and dishes  (تستخدم لمرة واحدة ) اوعية الطعام المصنعة من رقائق االلمنيوم صحون و اوعية باحجام مختلفة  1 

Aluminum foil and flexible laminated for wrapping food products and 
pharmaceutical 

المدعمة و المرنة لتغليف المنتجات , والغالفات الطرّية العتياديةرقائق ألمنيوم 
 الغذائّية والصيدلّية

H3 

Aluminum foil and flexible laminated for wrapping food products and pharmaceutical products ئية و الدوائيةرقائق االلمنيوم االعتيادية و المدعمة و المرنة المستخدمة لتغليف المنتجات الغذا  1 

Metal and Tin containers for food علب معدنّية للمواد الغذائّية H4 
Metal containers for food materials  (حاويات معدنية للمواد الغذائية ) علب  

 حافظات الطعام بجميع انواعها المعدنية
1 

Tin Containers  for food materials الغذائية للمواد حاويات  2 

Any other types of containers used for food 

Production and other uses 
الغذائية للمواد حاوياتا اخرا   3 

Metallic cookware, kettles, teapots, and serving utensils (coated and non-
coated) 

مطلية )الخدمة تجهيزات المطابخ المعدنية، الغاليات، أباريق الشاي، وأدوات تقديم 
 ،(وغير مطلية

H5 

Aluminums cooking utensils  المصنوعة من االلمنيوم( القدور) اواني الطبخ  1 

Stainless steel - serving utensils (Trays, pitchers)  (صواني و دالل و اباريق ) اواني الخدمة  2 

Aluminum household utensils (Mug, bowl, bucket, balance dish) (كفة ميزان, دلو , صحن , القدح )اواني االلمنيوم المنزلية  3 

Kettles (All types) (كافة انواع)  غاليات الماء والشاي    4 

Cookware  (all types) (كافة انواع)  اواني الطبخ  5 

Porcelain (ceramic) tableware   والحاملة للنقش بأنواعها (البورسلين)ادوات المائدة المصنوعة من الخزف الصيني H6 
Porcelain 1 أدوات المائدة الخزفية و الحاملة للنقش بأنواعها 

Plastic containers for food material الحاويات البالستيكّية للمواد الغذائّية H7 
Insulated domestic water jug (all types) (كافة انواع)ء ترمس ما  1 

Plastic box for preserving food stuffs at low temperature 2 صندوق لدائني لحفظ المواد الغذائية عند درجات الحرارة الواطئة 

All type Plastic containers for food material الغذائّية للمواد البالستيكّية كل انواع الحاويات  3 
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Group IX- CHEMICALS  المواد الكيميائية( 9)المجموعة 
I 

Oil paints (all kinds) الطالء الدهني بانواعه I1 
Paints and varnishes - Enamel, alkyd, gloss air-drying for exterior and interior purposes.  (بويه)طالء ألكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية  1 

Decorative paint for interior use  لالستعمال الداخليطالء ألكيدي مطفأ اللمعة  2 

Spraying lacquer - general use  (لالستعماالت العامة)طالء اللك المستعمل بالرش  3 

Semi-gloss enamel 4 طالء ألكيدي شبه لماع 

Nitrocellulose surfacer for automobiles 5 معجون التسوية النتروسليلوزي للسيارات 

Clear varnish  (كلير)نتروسليلوزي وارنيش شفاف  6 

Spraying Lacquer, Matt (Acrylic and Nitro  (بدون لمعة)معتم ( نتروسليلوز + اكريلك )طالء رذاذ دهني  7 

Automobile paint/putty/polish/clear 8 شفاف/ملمع/معجون/طالء السيارات 

Polyester putty for repair and leveling for automobiles ي استر للتسوية و التصليح للسياراتمعجون بول  9 

Lacquer cellulose pigmented finishing, glossy (for cars)  (للسيارات)الطالء السليلوزي اللماع  10 

Air drying acrylic paints for automobiles 11 طالء سيارات أكريلك يجف في الهواء 

Polish, automobile, paste  نوع معجون, ملمع السيارات  12 

Automobile polish, liquid 13 ملمع السيارات السائل 

Acrylic Paint For Automobiles (two packs : paint + hardener)  (مصلب + طالء )طالء سيارات أكريلك ذو عبوتين  14 

Acrylic Paint for Automobiles (three packs : Paint+ hardener + clear)  (كلير+ مصلب+ طالء )أكريلك ذو ثالث عبوات طالء سيارات  15 

Acrylic surfacer for Automobiles (one pack)  ذو عبوة واحدة( نوع أكريلك )معجون التسوية للسيارات  16 

Acrylic surfacer For Automobiles (two packs (  (ذو عبوتين ( )نوع أكريلك)معجون التسوية للسيارات  17 

PAINTS  AND  VARNISHES   
SYNTHETIC  RESIN  EMULSION   

اصطناعية راتنجات مستحلب طالء – والوارنيش الطالء  18 

PAINTS     AND  VARNISHES   
 POWDER  CEMENT  PAINT 

السمنتي المسحوق طالء – والوارنيش الطالء  19 

PAINTS  AND  VARNISHES – ALUMINIUM  PAINT االلمنيوم طالء – والوارنيش الطالء  20 

PAINTS  AND  VARNISHES   
LACQUER  PRIMER  PAINT 

الالكية اساس طالء – والوارنيش الطالء  21 

PAINTS  AND  VARNISHES   
 HAMMER  FINISH   

المعدنية للسطوح المحبب االلمنيوم طالء – والوارنيش الطالء  22 

  PAINTS  AND  VARNISHES  SPECIFICITION  FOR  VARNISHE  FINISHING    EXTERIOR  SYNTHETIC الخارجي لالستعمال التركيبي الوارنيش – والوارنيش الطالء  23 

PAINTS  AND  VARNISHES CONDITION  IN  CONTAINER العلبة في الطالء حالة – والوارنيش الطالء  24 

PAINTS  AND  VARNISHES   
  RED  OXIDE  PRIMER  -   ALKYD  RESIN 

الكيدي اساس – االحمر الحديد اوكسيد طالء – والوارنيش الطالء  25 

PAINTS  AND  VARNISHES   
 VARNISHE  SHELLAC  

الشيالك وارنيش – والوارنيش الطالء  26 
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COARES PARTICLES AND SKINS IN SYNTHETIC  ENAMELS  ,  LACQUERS  AND  DOPES    والمعاجين التركيبية الطالء انواع في والقشور الجزيئات – والوارنيش الطالء  27 

PAINTS  AND  VARNISHES PAINT  REMOVER   (ORGANIC  SOLVENT  TYPE) العضوي المذيب نوع – الطالء مزيل – والوارنيش الطالء  28 

PAINTS  AND  VARNISHES – LITHOPONE  PIGMENT FOR  PAINTS للطالء الليثيون خضاب – والوارنيش الطالء  29 

PAINT  AND  VARNISHES  GUM  SPIRIT  OF  TURPENTINE  AND  WOOD  TURPENTINES الخشب وتربينات التربنتين صمغ كحول – والوارنيش الطالء  30 

PAINT  AND  VARNISHES KAOLIN  FOR  PAINTS للطالء الكاؤولين – والوارنيش الطالء  31 

PAINTS  AND  VARNISHES DRIERS  FOR  PAINTS AND  VARNISHES والوارنيش الطالء مجففات – والوارنيش الطالء  32 

PAINTS  AND  VARNISHES  - BLEACHED  LAC   المقصور الالك – والوارنيش الطالء  33 

PAINTS  AND  VARNISHES  -  SILICA  FOR  PAINTS للطالء سليكا – والوارنيش الطالء  34 

PAINT  AND  VARNISHE              ALUMINUM  PAINT ,  HEAT  RESISTING  (650 ) 
O
  C 056 للحرارة المقاوم االلمنيوم طالء – والوارنيش الطالء 

5
م   35 

PAINTS  AND  VARNISHES                               
PAINTS  FOR  STEEL  STRUCTURES  EPOXY  PRIME (TOW PACK) 

الفوالذية للهياكل العبوتين ذو ايبوكسي اساس طالء – والوارنيش الطالء  36 

PAINT  AND  VARNISHES                             
ACRYLIC  EMULSION  PAINT 

اكريلك مستحلب طالء – والوارنيش الطالء  37 

PAINTS  AND  VARNISHES   WHITE  WOOD  PRIMER    الطالء االساس االبيض للخشب –الطالء والوارنيش  38 

PAINTS  AND  VARNISHES   READY  MIXED  PAINT  ,  BRUSHING  ACID  AND  ALKALI RESISTING  LEAD 
FREE  ,  FOR  GENERAL  PERPOSES 

 من والخالي للتفريش والقابل المزج الجاهز والقواعد للحوامض المقاوم الطالء – والوارنيش الطالء
العامة لالغراض الرصاص  

39 

PAINTS  AND  VARNISHES COLD  WATER  DISTEMPER  FOR  INTERIOR  USE الداخلي لالستعمال البارد الماء دستمبر – والوارنيش الطالء  40 

PAINTS  AND  VARNISHES                          
READY  MIXED  PAINT   ,  BRUSHING  ,  PRIMING  , PLASTER 

(بالستر ) طالء االساس الجاهز لالستعمال بالفرشاة للسطوح الجبسية        –الطالء والوارنيش   41 

PAINT  AND  VARNISHE  ROOF  PAINTS السطوح طالء - والوارنيش الطالء  42 

Paint thinner  (ثـنر)مخفف االصباغ I2 
Paints and varnishes - Thinner for cellulose nitrate base paints and lacquers 1 مخفف طالء نترات السليلوز 

Acrylic Thinner 2 مخفف طالء أكريلك 

Emulsion paint (acrylic and P.V.A), plastic paint  طالء المستحلب( األكريليك و الـP.V.A)طالء بالستيكي ،  I3 
Paints and varnishes - PVA Synthetic resin emulsion paint PVA طالء مستحلب راتنجات اصطناعية   1 

Acrylic emulsion paint 2 طالء مستحلب أكريلك 

Traffic Paint أصباغ الطرق I4 
Traffic Paint 1 أصباغ الطرق 
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Power transfer fluid ( oil for clutch & brake)  (المكابح و مغير السرع)زيوت نقل الحركة I5 
Brake fluid 1 زيت المكابح 

Automatic transmission fluid 2 زيت مغير السرعة 

Gear Lubricant 3 زيت تزييت المسننات 

Oil for vehicle engine 4 زيوت محركات السيارات جميع االنواع 

Other types of Mineral Oils 5 االنواع االخرى من الزيوت المعدنية 

Oil and Lubricants for generators ( All Types) 6 (أنواع جميع) للمولدات وزيوت دهن 

Petrolium Additives  إضافات البترول  I6 
Octan Booster 1 مضاف االكتان 

Oxygen Sensor & 
Catalytic Converter Cleaner 

 و االستشعار األوكسجين
 منظف الحفاز المحول

2 

   

Pesticide & fertilizers المبيدات و األسمدة I7 
All types of fertilizer 1 االسمدة بجميع االنواعها 

Agriculture pesticide  2 المبيدات الزراعية 

Insecticide ( All types)  3 (كافة انواع) الحشريةالمبيدات 

Fertilizers and Soil Conditioners-Humic 4 محسنات التربة 

Group X-TEXTILE  النسيجية( 11)المجموعة J 
Socks الجوارب J1 
Cotton socks  اطفال, والدي , رجالي, الجواريب القطنية  1 

Nylon socks اطفال,والدي, رجالي, جواريب النايلون المطاطة قصيرة الساق  2 

Woolen and woolen man made blended socks and stockings اطفال, والدي, رجالي, الجواريب الصوفية والصوفية المخلوطة  3 

Acrylic socks اطفال, والدي, رجالي , جواريب االكريلك  4 

Blended yarn socks والدي, رجالي, الجواريب المصنوعة من الغزول المخلوطة  5 

Ladies pantyhose (tights) الجواريب النسائية المسرولة 
(الكولون )   

6 

Long and three – quarters stockings for women (under the knee)  (تحت الركبة)الجواريب النسائية الطويلة والثالثة ارباع  7 

Girls pantyhose (tights)  (كولون بناتي)جواريب مسرولة  8 

Under wear المالبس الداخلّية J2 
Inter lock cotton vests اطفال, والدي, رجالي, الفانيالت القطنية االنترلوك  1 

Plain - cotton vests مقصورة ، مصبوغة ، مغسولة, اطفال, والدي, رجالي, الفانيالت القطنية السادة  2 

Plain (cotton - polyester) blended vests  االبيض و المصبوغ, اطفال, والدي, رجالي, السادة(بولستر-قطن)الفانيالت المخلوطة  3 

Rib cotton vests مقصورة ،مصبوغة ، مغسولة, اطفال, والدي, رجالي, الفانيالت القطنية المضلعة  4 

Long sleeve vests الفانيالت القطنية طويلة الكم المحاكة الرجالية 
 مقصورة ،مصبوغة ، مغسولة

5 
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Cotton short drawers for men السراويل الداخلية الرجاليةالقطنية قصيرة الساق 
(اللبائس الرجالية )  

6 

Cotton briefs for men السراويل الداخلية الرجالية القطنية بدون ساق 
(اللبائس الرجالية)  

7 

Brassier 8 حماالت الصدر النسائية 

Women slips  (االتكات )القمصان الداخلية النسائية  9 

Drawers for women 
Drawers for children 
Drawers for boys and girls 
Long drawers for men 

 لباس نسائي
 لباس اطفال

 لباس والدي و بناتي
 لباس رجالي طويل الساق

10 

Bed Sheets and Blankets and Mattresses الشراشف و البطانيات J3 
Towels 1 المناشف و الخاوليات 

Bed sheets and pillow cases 2 الشراشف و المخاد 

Blankets and covers 3 البطانيات و اللحفاف 

Domestic Furniture beds and mattresses -test methods for determination of functional characteristics 4 الفرشات 

Pillow 5 الوسادة 

Quilt 6 اللحاف 

Sponge Mattress  7 دواشك االسفنج 

blankets (woven and knitted not 
include in the 
IQS 1051 and IQS 1052 ) 

 رقم ع ق م بـ المشمولة غير والمنتوجة المحاكة البطانيات
 )1301( رقم ع ق م و) 1301(

8 

Group XI- HOUSEHOLD BURNING FUELS APPLIANCES  االجهزة المنزلية النفطية( 11)المجموعة 

K 
Domestic cooking appliances and water heaters working on Liquid petroleum 
gas 

 K1 اجهزة الطبخ المنزلية وسخانات المياه المنزلّية ، التي تعمل بالغاز المسال

Domestic LPG cooking appliances 1 اجهزة الطبخ المنزلية التي تعمل بالغاز المسال 

Gas-fired water heaters for household use 2 سخانات الماء التي تعمل بالغاز المسال 

Radiant gas fired domestic heaters 3 المدافىء الغازية المنزلية المشعة 

Gas-fired water heaters for household use, fitted with atmospheric burners (without a built-in water 
storage tank) 

دون خزان ماء)التي تعمل بالغاز المسال مزودة بموقد يعمل على الضغط جوي سخانات الماء  ) 4 

Paraffin space heating and cooking appliances and water heaters for 
domestic use 

 K2 اجهزة التدفئة والطبخ النفطية وسخانات الماء لالستخدام المنزلي

Kerosene - fired water heaters for household use 1 سخانات الماء النفطية المنزلية 

Gas regulator for house cookers all types & size 2 منظم الغاز الجهزة الطبخ جميع االنواع و االحجام 
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Kerosene (paraffin) un flued space 
heaters, cooking and boiling appliances for domestic use 

–المدفئة )والطبخ النفطية غير الحاوية على معدة تصريف للغازات لالستخدام المنزلي اجهزة التدفئة 
(الجولة  

3 

Group XII-Stationery  مواد القرطاسية (12)المجموعة 

L 
Rubber eraser 1 المطاطية الممحاة 

Plastic eraser 2 اللدائنية الممحاة 

Writing pencils (wooden) 3 ( الخشبية)  الكتابة أقالم 

Wooden color pencils الخشبية الملونة االقالم  4 

Manual Pencil sharpener اليدوية الرصاص أقالم مبراة  5 

Modeling clay 6 األسطناعي الطين ، للتشكيل قابل معجون 

Ball  point  pens   7 الجاف الحبر أقالم 

school  measuring  rulers      8 المدرسية القياس مساطر 

ink ,  for  ball  point  pens 9 الجاف الحبر القالم الحبر 

blue- black- writing ink                                                               10 المسود االزرق الكتابة حبر 

duplicating    ink                                                                                    11 االستنساخ حبر 

carbon  paper 12 الكاربون ورق 

duplicating  ink ,for single drum                                           rotary  machine 13 الواحدة الدوارة االسطوانة جهاز مع لالستعمال االستنساخ حبر 

Printers (All types) 14 الطابعات أنواع جميع 

Scanners (all types) 15 الضوئية الماسحات أنواع جميع 

Printer and Scanners (All types) (انواع كافة) سكانةر و طلبعة  16 

Group XIII- Metrological Materials  معدات القياس (13)المجموعة 
M 

Balances for house and markets  المنزلية  ولالسواقالموازيين M1 
Jeweler’s Balances 1 موازين الصاغة 

Self and Simi-self Indicating Balances 2 الموازبن االلية و النصف آلية 

Platform Balances 3 الموازين الطبلية 

Non-Automatic Equilibrium Balances 4 الموازين األعتيادية 

Thermometers all kind جميع االنواع  المحارير M2 
Medical Thermometers 1 المحارير الطبية 

Thermometers for frozen/chilled food 2 المحارير للمواد الغذائية الميردة و المجلدة 

Dial Thermometer 3 المحارير المزودة بمؤشر معدني 

Gauge pressure مقاييس الضغط جميع االنواع M3 
Pressure Gauge used in Gas welding 1 مقايس الضغط المستعملة للحام 

Bourdon tube pressure gauges. 2 مقايس الضغط المزودة بانبوب البوردون 

Diaphragm and capsule pressure gauges 3 مقايس الضغط المزودة بالحجاب الحاجز والكبسولة 
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Tyres pressure Gauge 4 مقايس الضغط المستعملة للدواليب 

LPG equipment pressure Gauge 5 مقايس الضغط المستعملة للغاز 

Firefighting system pressure Gauge 6 مقايس الضغط المستعملة للطفايات النار 

Group XIIII- Household Detergents  مواد التنظيف المنزلية (14)المجموعة N 
Household Detergent Powders  1 لالغراض المنزليةمساحيق الغسيل 

Porcelain Sanitary Cleaning Compound - Solid Type  2 النوع الصلب –مركب تنظيف المرافق الصحية الخزفية 

Household Scouring Powder 3 بودرة التطهير المنزلية 

Glass-Cleaner-Liquid 4 منظف الزجاج السائل 

Cleaning Compound, Rug and Upholstery 5 مركبــات تنظيف السجـاد ومواد التنجيد 

Cleaning Compound Linoleum-Topped Furniture 6 مركبات تنظيف االثاث المشمع 

Domestic Detergent Paste 7 معجون التنظيف لالغراض المنزلية 

Detergent, General Purpose (Spray on, Wipe off)  8 (يرش و يمسح)منظف متعدد االستعمال 

Pipeline Cleaning Compound-Alkili   9 القلوي -منظف انابيب تصريف المياه 

Heavy Duty Cleaning Compound, General Purpose 10 مركب التنظيف عالي الفعالية لالغراض العامة 

Oven Cleaner and Grease Remover 11 منظف افران الغاز و مزيل الدهون 

Fabric Softener  12 االقمشةمنعم 

Sodium Hypochlorite Solution 13 محاليل هيبوكلوريت الصوديوم 

Calcium Hypochlorite and Chlorinated Lime 14 هيبوكلوريت الكالسيوم والكلس المكلور 

Porcelain Cleaning Solution  15 النوع السائل –منظف الخزف الصيني 

Liquid Pipe Cleaner  16 السائلمنظف االنابيب 

Liquid Detergent for General Household uses 17 المنظف السائل لالستعماالت المنزلية المتعددة 

General Cleaner for Surfaces- Liquid 
(e.g. floors, walls, washing basins and bath 
tubs) 

 18 النوع السائل -المنظف العام لالسطح

Liquid Glass Cleaner, Ammonia Free 19 خالي من االمونيا-منظف الزجاج السائل 

Gel Detergent Cleaner (Non-Abrasive)  20 (غير كاشط)جل التنظيف 

Quaternary Ammonium Compound disinfectants 21 مركبات األمونيوم الرابعية-مطهرات 

Aromatic Disinfectant Fluids containing substituted Phenols 22 المطهرات العطرية السائلة الحتوية على بديالت الفينوالت 

Disinfectant Detergent Concentrate for General Use 23 المطهرات المركزة لالستخدام العام 

Black and White Disinfectant Fluids 24 مطهرات سائلة لالبيض و االسود 

Household  bleaching  powder    25 القاصر لالغراض المنزليةالمسحوق 

Liquid detergents used for cleaning  Babies Elastomeric Feeding Bottle Teats  26 

Other types of detergents and house cleaning materials not mentioned above are regulated  27 

Liquid Detergent for Cleaning Clothes all types  28 كافة انواع  المالبس لتنظيف السائلة المنظفات 

Detergents used for  washing  Cars are not regulated   
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Baby care Products  باألطفال العناية منتجات 15) )المجموعة O 
Breast Pump  1 

Teethers ( All type) 
Teethers and Teething Toys 
Pacifiers 

 
2 

Soother 3 األطفال لهاية 

Babies Elastomeric Feeding Bottle Teats 4 للدائنا من المصنوعة الرضاعة قناني الرضاعة، حلمات 

silicone feeding bottle teats )  Nipples)  5 سيليكون الرضاعة زجاجة الحلمات 

play yards 6 الساحات لعب 

Bedside Sleepers 7 السرير 

Baby Talc Powder 8 لالطفال الطلق مسحوق 

Baby perfumes and fragrances 9 االطفال عطور 

Foot care Cream (All types)  10 (األنواع كل) االطفال  بالقدم العناية كريم 

Hand cream ( All types) (األنواع كل) االطفال  باليد العناية كريم  11 

Children Lotion لالطفال دهني سائل مستحضر  12 

Other Foot cream cares االخرا  بالقدم العناية  13 

Baby carriages (push chairs, prams, perambulators, trolleys, etc.,)  14 

Kids High chair and Desk  05 

Optional Products for issuing Certificate of Conformity  االختيارية الصدار شهادة المطابقةالمنتجات  16) )المجموعة P 
Tobacoo and Its Products ومنتجاته التبغ  A 
Cigarettes 1 السكاير 
Meassel 2 المعسل التبغ 
Tobacco and Its products- cigars 3    السيكار  -ومنتجاته التبغ 

Electronics and mobile cell phones النقالة الخلوية والهواتف اإللكترونيات  B 
Computer lab top (All types)  (كافة انواع)حاسوب الب توب    1 

Mobile cell phones (All types)  (كافة انواع)جوال   1 

http://www.babycenter.com/103_munchkin-twisty-figure-8-teether_10402029.bc

