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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group I - Toys     االلعاب 
I-01 Children toys All children toys  TR Chem N°101 18 عب االطفا لل  لعب االطفا ل 

Swings, slides and similar 
activity toys for indoor 
and outdoor family 
domestic use, including 
the (inflatable)    

TR Chem N°100 - 
دام ارجوحة، زحليقة وااللعاب ذات نشاط  مماثل لالستخ

لة بما في ذلك )قابالمنزلي األسرة الداخلي والخارجي، 
 للنفخ(

 

I-02 Wax crayons Wax Crayons (Pastel) TR Chem N° 23 40 )األقالم الشمعية اقالم التلوين الشمعية )الباستيل 
I-03 

Water colors 
Water Color For Drawing 
(Cellulosic) 

TR Chem N°22 41 )األلوان المائيّة الوان مائية للرسم )سليبوية 

I-04 Modelling clay Modeling Clay TR Chem N°102 42  التشكيلالطين  معجون قابل للتشكيل 
 

Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group II – Electric and 
electronic products   

 
 

 
 

المنتجات الكهربائية 
 وااللكترونية

II-01 Electrical and electronic 
household appliances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electric Hobs TR ENG N°80 3-15-60 االجهزة المنزلية الكهربائية  المسخن الكهربائي
 واإللكترونية

 
Electric instantaneous 
water heaters  
Electric vacuum cleaners 
Electric dish washers 
Electrical  cooking  
instruments and similar  
Electric shavers, hair 
clippers and similar 
Electric grills, roasters, 
and similar 
Electric frying pans, deep 
fat fryers and similar 
Electric kitchen 
machines(Mixer, 
juicer,food chopper…etc) 
Electric skin and hair care 
Electric microwave ovens 
Electric clocks 
Electric sewing machines 
Electric insect killers 
Electric portable heating 
tools (press-cloth…) 
Electric clothing dryers 
and spin extractors 
Electric portable immerse 
able heaters 
Electric pumps 
Electric fans and its 
regulators 
Electric ventilating fans 
Electric battery chargers 
Dehumidifier/Humidifier 
Electric oven 

TR ENG N°81 

 
 
    3-60 

13-60 
14-60 

1-15-60 
16-60 
17-60 
18-60 
19-60 

 
20-60 
21-60 
22-60 
23-60 
25-60 
26-60 
27-60 
28-60 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ائية اآلنية )اللحظية(سخانات الماء الكهرب  
 المكانس الكهربائية المنزلية

 غساالت الصحون الكهربائية المنزلية
 الطباخ  وماشابهه

 مكائن الحالقة وقص الشعر الكهربائية المنزلية
 الشوايات الكهربائية المنزلية
 المقالة الكهربائية المنزلية

مكائن المطبخ )الخالطة و العصارة والثرامة .. 
 (وغيرها(

يةجهزة العناية بالشعر والبشرة الكهربائية المنزلا  
 افران المايكروويف الكهربائية المنزلية

 الساعات الكهربائية المنزلية
 مكائن الخياطة الكهربائية المنزلية
 قاتلة الحشرات الكهربائية المنزلية

 عدد وادوات التسخين التنقلة )الكاوية وغيرها(
زليةمجففات المالبس الكهربائية المن  

يةمسخنات الماء المغمورة المتنقلة الكهربائية المنزل  
 مضخات الماء الكهربائية المنزلية

 المراوح الكهربائية المنزلية
 مفرغات الهواء الكهربائية المنزلية

 شاحنات البطاريات المنزلية
الهواء /مزيل رطوبةمرطب  
 الفرن

 

Air conditioner  
TR ENG N°81 + 
TR ENG N°148 

 مكيف الهواء -

Household electrical iron 
TR ENG N°81 + 
TR ENG N°168 

 المكاوي الكهربائية المنزلية -

Household electrical 
washing machine (not 
covered by TR ENG 
N°166) 

TR ENG N°81 + 
TR ENG N°168 

- 
   الشاملة في  )غير الكهربائية المنزلية غساالتال

(TRENG N°166 

Household electrical 
hetares rooms 

TR ENG N°81 + 
TR ENG N°168 

- 
 مدافئ الغرف الكهربائية المنزلية

Household electrical 
kettles and jugs 

TR ENG N°81 + 
TR ENG N°168 

ات اجهزة تسخين السوائل الكهربائية المنزلية )غالي -
 الماء(

 
Household electrical 
toaster 

TR ENG N°81 + 
TR ENG N°168 

 المحمصات -

Electric refrigerators and 
food freezers 

TR ENG N°81 + 
TR ENG N°159 

 الثالجات والمجمدات الكهربائية المنزلية -

Household automatic 
washing machines 

TR ENG N°81 + 
TR ENG N°166  

ربائية المنزليةالكه األتوماتيكية غساالتال -  

Radios 
Tape recorders 
CD and DVD players 
Televisions 
Receivers 

TR ENG N°82 

29-60 
31-60 
32-60 
30-60 

 جهاز الراديو
 جهاز تسجيل االشرطة

 CD & DVD مشغل اقراص
 جهاز التلفزيون
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Group II – Electric and 
electronic products   

 
 

 
 

المنتجات الكهربائية 
 وااللكترونية

 Receiverجهاز استقبال 33-60

Drinking water cooler  
(Water dispenser), Hot 
and cold drinking water 
dispenser 

TR ENG N° 106 34-60 
ن براد و سخا (،مبرد مياه الشرب المنزلية )براد الماء

  ماء الشرب الكهربائي المنزلبة

Electric storage water 
heaters 

TR ENG N°109 + 
TR ENG N°168 

 سخانات الماء الكهربائية التخزينية 2-60

II-02 Electrical installation 
accessories for household 
purposes (switches, plugs, 
socket-outlets, adaptor, cord 
extension set, boxes, 
enclosures and power 
guards) 

Switches  TR ENG N° 83 1-62 تراكيب الملحقات الكهربائية  المفاتيح الكهربائية المنزلية
، مفتاح، فيشلألغراض المنزلية )

، صناديق مقبس، تحويله، مشترك،

( حاويات و اجهزة الحماية   

Plugs, Socket- Outlets 
and Adaptors 

TR ENG N°78 2-62 القوابس والمقابس والتقسيم 

Cord extension sets TR ENG N°79 3-62 السيار الكهربائي 
Boxes and Enclosures for 
household and similar 
fixed electrical 
installations 

TR ENG N°113 4-62 
الثابتة و  صناديق وحاويات منزلية للتركيبات الكهربائية

 مشابهة لها

Power guard for 
household electrical 
appliances 

TR ENG N°136 - اجهزة الحماية لألجهزة الكهربائية المنزلية 

Household Electric circuit 
breakers and similar 
installations 

TR ENG N°138 - وماشابهها المنزلية قاطعات الدورة الكهربائية   

II-03 Batteries (lead-acid Batteries, 
dry primary batteries) 

Lead-Acid starter 
batteries  

IQS 81-1 
IQS 81-2 

) بطاريات الرصاص البطاريّات  بطاريات الرصاص الحامضية لبدء الحركة 1-63
 الحامضيّة، والبطاريات الجافة(

Primary batteries IQS 114 2-63 البطاريات الجافة 

Lead acid starter batteries 
for heavy vehicles 

IQS 81-1 
IQS 81-3 

 
ات للشاحن بطاريات الرصاص الحامضية لبدء الحركة

 الثقيلة
II-04 Lamps for household 

purposes (fluorescent lamps, 
tungsten lamps, energy 
saving lamps) 

Tungsten lamps  
IQS 177 +  

TR ENG N°84 
المصابيح لالستعمال  مصابيح فتيلة التنكستن 2-64

وفير المنزلي)فلورسنت، تنجستن، ت
 الطاقة(

Energy saving lamps ( 
Self – ballasted lamps ) 
including saving lamps 
with rated power > 60 W 
and lamp cup > E27 

TR ENG N°85 3-64 
 60وتشمل المصابيح أكبر من  المصابيح االقتصادية

 E27واط و رأس مصباح أكبر من 

Lamp and starter holders TR ENG N°86 4-66 حامل المصباح وحامل بادئ التشغيل 

Fluorescent lamps TR ENG N°103 1-64 يح الفلورسنتمصاب  
LED module TR ENG N° 147 - وحدة انارة بالثنائي الباعث للضوء  
LED lamp TR ENG N° 147 - مصباح انارة بالثنائي الباعث للضوء 

II-05 Power electric cables  Power cables for rated 
voltage 600/1000 

TR ENG N°11 6-65  فولت 060/1000قابلوات القدرة بجهد مقرر  القابلوات الكهربائية  

PVC cables for rated 
voltage up to  450/750 V 

IQS 1145-1 
IQS 1145-2 
IQS 1145-3 
IQS 1145-4 
IQS 1145-5 

1-65 
 القابلوات المعزولة بمادة

PVC 
فولت450/750بجهد مقرر  

 Rubber cables for rated 
voltage up to 450/750 V 

IQS 2136-1 
IQS 2136-2 
IQS 2136-3 
IQS 2136-4 
IQS 2136-5 
IQS 2136-6 

2-65 
القابلوات المعزولة بالمطاط بجهد مقرر 

فولت450/750  

Flat cable (siemens, Type 
NYIF, NYIFY) 

IQS 2200 3-65 )القابلوات المسطح )سيمنس 

PVC insulated and 
sheathed flat cables for 
fixed installations 

IQS 2313   4-65 
د المسطحة المعزولة و المغلفة بمادة كلوري القابلوات

 البوليفينيل للتأسيسات الظاهرية الثابتة

PVC Insulated PVC 
Sheathed Flexible Cords 
300_500 V with Cross 
Sectional Area 6mm2 & 
10mm2 

TR ENG N° 150 - 
ادة كلوريد القابلوات المرنة المعزولة والمغلفة بم

فولت ذات  500/ 300وبجهد  (PVC) البوليفينيل
 مساحة مقطع عرضي )6مم2 و10 مم2 (

Single core (class 2) non-
sheathed cables with 
thermoplastic PVC 
insulation 450750 V 

TR ENG N° 164 - 
يلقابلو احادي اللب معزول بمادة كلوريد البوليفين  

(PVC)  س ( ˚90فولت ) 504/750وبجهد مقرر
2وموصل مجدول    

II-06 Household Luminaires and 
their components (starter, 
ballast) 

Ceiling roses IQS 391 - ها ومكّونات المنزليةتراكيب االنارة زهرات السقف
 Starters for fluorescent )ستارتر، محول(

lamps  
IQS 214-1 
IQS 214-2 

تشغيلبادئ ال 2-66  

Ballasts for tubular 
fluorescent lamps   

IQS 281-1 
IQS 281-2 

 الجوك ) كابح التيار( 3-66

Luminaire for LED lamps 
and modules 

TR ENG N° 147 - 
/او تركيبة انارة حاوية على ثنائيات باعثة للضوء و     

   ءاالنارة بالثنائي الباعث للضو مصابيح

Controlgear for LED 
lamps and modules 

TR ENG N° 147 - 
ي عدة تحكم خاصة بوحدات و مصابيح االنارة بالثنائ

 الباعث للضوء
Luminaries TR ENG N° 7 1-66  تراكيب االنارة 

II-07 Heating elements and 
thermostat for household 
electric storage water 
heaters. 

Heating elements  TR ENG N°87 1-68 عناصر التسخين والترموستات  عناصر التسخين
 Temperature regulator for لسخانات الماء المنزلية

household electric water 
heater 

TR ENG N°88 2-68 
ة درجة الحرارة لسخانات المياه الكهربائي جهاز تنظيم

 المنزلية

II-08 Telephone cables Telephone cable TR ENG N°89 2-70 قابلوات الهاتف قابلوات الهاتف 
II-09 Evaporative air coolers and 

their electrical components 
(Motor, water pump) 

Household metallic 
evaporative air coolers 
(desert air cooler) 

TR ENG N°165 + 
TR ENG N°126  

1-55 
دات لمعدنية المنزلية ) مبرا مبردات الهواء التبخيرية

(صحراوية   

ها مبردات الهواء التبخيرية ومكونات
 الكهربائيّة )موتور، مضخة ماء(.

Water pump for 
evaporative air cooler 

TR ENG N°9 5-55 مضخة ماء مبردة الهواء 
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Evaporative air cooler 
made of plastic 

TR ENG N°96 2-55 تبخيرية المصنوعة من البالستكمبردات الهواء ال  

Evaporative air cooler 
vertical type with 
deviations 

TR ENG N°97 3-55 مبردات الهواء التبخيرية نوع عامودي 

Motor for evaporative air 
cooler 

TR ENG N°90 4-55 محرك مبردة الهواء 

II-10 Information technology 
equipment 

Safety requirements for IT 
equipment 

TR ENG N°146 - تكنولوجيا المعلومات  متطلبات السالمة ألجهزة تكنولوجيا المعلومات  أجهزة   

II-11 Other electronic products Crystalline silicon 
terrestrial photovoltaic 
(PV) modules 

IQS 5080 - 
ون السيلك وحدات الخاليا الفولتضوئية المصنعة من

 البلوري

 غيرها من المنتجات االلكترونية

 
 
 
 
 
 

Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group III - Vehicles, 
Bicycles,  tyres and parts  

 

 

الدراجات  المركبات،  
 االطاراتالهوائية، 
 واالدوات

III-01 Safety glass for road vehicles  
 

Laminated glass (all 
types 
Toughened glass (all 
types) 
Glass plastics (all types) 

   
TR Construction 

n° 7 

1-75 
2-75 
3-75 

بانواعه الزجاج الرقائقي  
بانواعهالزجاج المقسى   

 الزجاج المقسى اللدائني بانواعه

 زجاج االمان للمركبات البرية

`III-02 Tyres and tubes for different 
cars, trucks, trailers, buses, 
bicycles, motorcycles 

Motorcycle tyres  IQS 5064  اإلطارات واالنابيب لمختلف  اطارات الدرجات النارية
، السيارات، الشاحنات، المقطورات
الباصات، الدراجات والدراجات 

 النارية

Truck and bus tires 
IQS 2293-1 +  
IQS 2293-2 

 اطارات الشاحنات والحافالت    6-35

Automobile rubber tubes IQS 1293 1-35 انابيب اطارات السيارات 

Inner tubes for 
motorcycle tires 

IQS 5014 5-35 انابيب اطارات الدراجات النارية 

Passenger car tires TR Chem N° 103 - اطارات سيارات الركوب 
Rubber inner tubes for 
bicycles 

IQS 5015 3-35 انابيب اطارات الدراجات الهوائية 

Cycles tyres TR Chem N° 136 - اطارات الدراجات الهوائية 
III-04 Bicycles Bicycles for young 

children  
IQS 1884-1+  
IQS 1884-2 

1-67 
 الدراجات الهوائية لألطفال اليافعين 

 
الهوائيةالدراجات   

Bicycles for adults TR Eng N°(115) 67-2  الدراجات الهوائية للبالغين 
III-05 Vehicle parts Automotive LPG 

components – containers 
IQS 5079 - 

 خزان الوقود للمركبات التي تستخدم وقود من الغاز
 النفطي المسال

 قطع السيارات

 
Category Products Details Standard COSQC 

Number المنتجات التفاصيل 
Group IV – Construction 
products  

 المنتجات االنشائية    

IV-01 Cement 
Ordinary portland cement  
Rapid hardening cement 
Low heat cement 
Sulfate resistant cement 
White cement 

IQS 5 

1-77 
2-77 
3-77 
4-77 
5-77 

 اعتيادي
التصلد سريع  

 واطئ الحرارة
 مقاوم لالمالح الكبريتية

 ابيض

 االسمنت

Cements and materials 
for well cementing IQS 2310 6-77 سمنت ومواد االبار 

IV-02 Galvanized plates and rolls Galvanized steel plates 
and coils 

TR ENG N°31 49 
و  ت )بليتياطوال مقطوعة او لفا الصفائح المغلونة

  لفات(
 الصفائح المغلونة

IV-03 Aluminium alloys –bars, 
extruded round tubes and 
sections for general 
engineering purposes 

Aluminium alloys –bars 
extruded round tubes 
sections for general 
engineering purposes and 
Aluminium profiles used 
for furniture  

TR Eng N° 108 -1 50 
لمستديرة االلمنيوم المشكل وسبائكه )القضبان واالنابيب ا

و المقاطع  المبثوقة والمقاطع لالغراض الهندسية(
 المجوفة المستخدمة في صناعة االثاث 

ابيب سبائك األلمنيوم )القضبان، االن
المستديرة المبثوقة والمقاطع 

 لالغراض الهندسية(

Aluminium windows, door 
sets and aluminium 
profiles used for windows 
and door sets 

TR Eng N° 107 2-50 
لمنيوم المقاطع من اال الشبابيك و االبواب من االلمنيوم و

 المستخدمة في صناعة هياكل االبواب والشبابيك

Aluminium and Aluminium 
alloys- chemical 
composition and form of 
wrought products 

TR Eng N° 116 5-50 
  -التركيب الكيمياوي-االلمنيوم و سبائك االلمنيوم

 شكل المنتجات المشكلة

Gorrugated sheet 
aluminum sheets 

IQS 1417 4-50 صفائح األلومنيوم المموج 

IV-04 Carbon steel bars for the 
reinforcement of concrete 

Carbon steel bars for the 
reinforcement of  
concrete  (plain and 
deformed) 

IQS 5052 51 
س قضبان الفوالذ الكربوني لتسليح الخرسانة )امل

 ومحزز(

ليح قضبان الفوالذ الكاربوني لتس
 الخرسانة

TR ENG N°92 - 
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Cold-reduced carbon steel 
sheet of commercial and 
drawing qualities 

Cold-reduced carbon 
steel sheet of commercial 
and drawing qualities 

IQS 5053 4-52 
و جودة صفائح الفوالذ الكربوني المدرفلة على البارد ذ

 تجارية و للدمغ

Cold-reduced carbon steel 
sheet of structural quality 

Cold-reduced carbon 
steel sheet of structural 
quality 

IQS 2273 4-52 
مستخدمة صفائح الفوالذ الكربوني المدرفلة على الباردال

 الغراض انشائية

Hot- rolled steel plate, sheet 
&strip 

hot- rolled plate, sheet 
and strip 

TR ENG N°105 3-52 الواح و صفائح و اشرطة مسحوبة على الساخن 

IV-05 Structural steel 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 

TR ENG N°94 52 

 صفائح وااللوح واشرطة فوالذية
 قضبان فوالذية مربعة او سداسية

 ذية مدرفلة على الحار و بضمنها المقاطعمقاطع فوال
 المجوفة المستخدمة الغراض انشائية عامة

المقاطع المجوفة المشكلة على البارد و الملحومة 
 لالغراض االنشائية العامة

 فوالذ اإلنشاءات

Structural steel tubes TR ENG N°118 -  انابيب فوالذ اإلنشاءات 
Hexagon head bolts 
product Grade C 

IQS 5055 - منتوج درجة ج -المسامير اللولبية سداسية الرأس  

Steel – framed windows 
and glazed doors 

TR ENG N°152 - 
أبواب و شبابيك مزججة و اطاراتها المصنوعة من 

 الفوالذ
IV-06 Welded fabric steel for the 

reinforcement of concrete 
Welded fabric steel for 
the reinforcement of 
concrete 

TR ENG N°93 53 مشبكات الفوالذ الملحومة لتسليح الخرسانة 
ح مشبكات الفوالذ الملحمة لتسلي

 الخرسانة

IV-07 Galvanized Carbon steel and 
ductile iron pipes and their 
fittings   

Seamless medium - 
carbon steel boiler and 
superheater tubes 

IQS 5017 - 
لمرجل انابيب الفوالذ المتوسطة الكربون غير الملحومة ل

 و لالنابيب فائقة التسخين

يب الفوالذ الكاربوني المغلون وأناب
 الحديد الطرق، وتجهيزاتها

Ductile iron pipes, fittings, 
accessories and their 
joints for drinking water 
application  

IQS 2306-1  - 
صالت الحديد المطلي مع تراكيبها و ملحقاتها و و انابيب

 الربط الستخدامات الماء للشرب

Seamless carbon steel 
pipes for high 
temperature services 

IQS 1750 -  ةلدراجات الحرارة العاليانابيب الفوالذ الكاربوني  

Carbon steel tubes 
suitable for sanitary 
applications - 
general requirements 

IQS 2096 1-54 
–الصحية انابيب الفوالذ الكاربوني للتاسيسات المائية و

 المتطلبات العامة

Non-alloy steel fitting IQS 2128 2-54 كيالسبائ غير توصيالت ربط االنابيب من الفوالذ  
Malleable cast iron fitting TR ENG N° 95 4-54 ملحقات االنابيب المصنوعة من حديد الزهر 
Galvanized steel panels 
for tanks 

TR ENG N° 101 52-2 قطع فوالذية مغلونة لتصنيع الخزانات 

Seamless carbon steel 
pipes for high –
temperature services (If 
not covered by IQS 1750) 

TR ENG N° 117 5-52 
 الذ الكربوني  غير المدروزة و لدراجاتانابيب الفو

ة )غير المشمولة بالمواصفة العراقي الحرارة العالية
1750  )  

Non-alloy steel tubes and 
fittings for the 
conveyance of water and 
other aqueous liquids for 
human consumption 

TR ENG N° 133 - 
المياه  تجهيزات لنقلالسبائكي وال غير أنابيب الفوالذ

لالستهالك البشري والسوائل المائية األخرى  

Steel tubes for water and 
sewage without potable 
water 

TR ENG N° 140 - األنابيب الفوالذية للماء و المجاري عدا مياه الشرب 

Ductile iron pipes, fittings, 
accessories and their 
joints for gas pipelines 

TR ENG N° 158 - 
وصالت انابيب الحديد المطيلي مع ملحقاتها و تراكيبها و

 الربط لشبكات نقل الغاز

IV-08 Clay building bricks Type(A) :Loaded 
Type(B) :Loaded 
Type(C) :Unloaded 

IQS 25 

1-78 
2-78 
3-78 

 صنف )أ(: محمل
 صنف )ب(: محمل

 صنف )ج(: غير محمل

لبناء الطينيطابوق ا  

Facing brick 
TR Construction 

n° 6 
 طابوق الواجهات 78-4

Concrete pavement 
bricks 
Solid concrete blocks 

IQS 1606 - 
 طابوق الرصيف الخرساني

 وحدات الرصف الخرساني الصلدة المتداخلة 

IV-09 Water taps and valves 
(Water taps, valves with 
screw down closure plugs , 
mixing water valves, water 
ball valves and water gate 
valves) 

Steel ball valves for 
general purpose industrial 
application 

IQS 5059 - 
ات الصمامات الكروية المصنوعة من الفوالذ للتطبيق

لالغراض العامة –الصناعية   

و  ر وصمامات المياه )صنابي حنفيات
ي و اقفال الماء بسدادات الغلق اللولب
صمامات خلط الماء, صمامات 
 كروية و قفل ماء نوع بوابة(

Building valves-copper 
alloy stopvalves for 
potable water supply in 
buildings-requirements 
and tests 

IQS 5008 - 
صمامات االيقاف المصنوعة من  –صمامات االبنية 

النحاس لتجهيز الماء الصالحسبائك   
المتطلبات و الفحوص –للشرب في االبنية   

Mixing valves TR ENG N°44 2-56 صمامات خلط الماء 
Copper alloy & stainless 
steel Ball valves for 
potable water  
in building 

TR ENG N°100 3-56 
ذ الفوالالمصنوعة من النحاس و الصمامات الكروية 

 المستخدمة لمياه الشرب في المبنى المقاوم للصدأ

Copper alloy gate valves TR ENG N°99 4-56 قفل ماء نوع بوابة من النحاس 

Copper alloy ball valves 
for industrial purposes 

TR ENG N°102 56-5  
لالغراض الصمامات الكروية من سبائك النحاس

 الصناعية
Sanitary taps TR ENG N°131 - حنفيات صحية 
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Number المنتجات التفاصيل 

Group IV – Construction 
products  

 المنتجات االنشائية    

IV-10 Plastic pipes, fittings, 
accessories and joints Polypropylene pipes and 

fittings for hot and cold 
water  

IQS 5075-1 
IQS 5075-2 
IQS 5075-3 

- 
انابيب و وصالت البولي بروبيلين لنقل الماء الحار 

 والبارد 

زات، ة، التجهياالنابيب البالستيكي
 الملحقات و التوصيالت

Rotational molded 
polyethylene water 
storage tanks 

IQS 5063  
ة خزانات الماء المصنوعة من البولي اثيلين المقولب

 بالدوران

Unplasticized PVC pipes 
for drainage inside 
building 

IQS 1512 6-36 
ف المياه تعملة لتصريانابيب بولي فينيل كلوريد المس

 داخل المباني

Plastics piping systems 
for non-pressure 
underground drainage 
and sewerage 
unplasticized polyvinyl 
chloride (PVC-U) 

IQS 5037 - 

ل كلوريد انابيب البولي فيني منظومة االنابيب اللدائنية
ه يالتصريف م غير الملدن المستعملة تحت األرض

 المجاري
 

Unplasticized PVC field 
drain pipes 

IQS 1598 9-36 البزل انابيب بولي فينيل كلوريد المستعملة الغراض  

Rigid conduits made of 
unplasticized PVC for 
electrical 
Installations 
(Metal conduits for 
electrical installations are 
excluded from ICIGI 
program even if it is 
covered by IQS 1618) 

IQS 1618 + 
IQS 1618-2 

10-36 
ات الكهربائيةانابيب بولي فينيل كلوريد الجسيئةللتاسيس  

 

Flexible corrugated 
conduits made of plastic 
for electrical 
installations 

IQS 1668 11-36 هربائيةتاسيسات الكاالنابيب اللدائنية المموجة المرنة لل  

Polyethylene subducts for 
cables 

IQS 2143 12-36 
انابيب بولي اثيلين عالي الكثافة المستعملة 

 المرارالقابلوات
Horizontal potable water 
tanks made of glass fiber 
reinforced unsaturated 
polyester 

 
IQS 1721 

 
 

20-36 
 فقية المصنوعة من راتنجاتخزانات مياه الشرب األ

جيةالبولي استر غير المشبع المقواة باأللياف الزجا  

Plastic manual shower for 
toilet with suitable 
hanging hook 

TR Chem N°(77) 16-36 
يق دوش يدوي لدائني للمرافق الصحية مزود باداة تعل

 مناسبة

Textile or synthetic 
reinforced  
plastic hoses with 
plastic screw ends 

TR Chem N°(76) 

 اعيا معالخراطيم البالستيكية المدعومة نسيجيا او اصطن 
 ولبية بالستيكية

Plastic joints for water 
drain (corrugated with 
screwends, all kinds) 

TR Chem N°(75) 15-36 
ت اتوصيلة لدائنية لتصريف المياه معرجة ذات نهاي

 لولبية بكافة االشكال

Polypropylene pipes for 
drinking water 
Polypropylene joints with 
metal part 

TR Chem N°(74) 14-36 
 انابيب بولي بروبلين لمياه الشرب

 توصيلة بولي بروبلين بجزء معدني

unplasticized PVC joints 
forsewer pipes 

TR Chem N°(72) 13-36 
لوريد الت مختلفة التصاميم من بولي فينيل كتوصي

 لتصريف المياه
Polyethylene pipes and 
fittings for cold water 
services 

TR Chem N°(81) 6-36 
المصنوعة من البولي اثيلين    وصالتو  انابيب

 المستخدمة لنقل الماء البارد

Non-pressure 
underground drainage 
and sewerage-structured-
wall piping systems of 
PVC-U, PP, PE pipes and 
fittings with non-smooth 
external surface 

TR Chem N°(83) 16-36 

 أنابيب و وصالت ذات سطح خارجي معرج لالستخدام
تحت االرض لتصريف مياه المجاري و مياه االمطار 

فينيل  من البولي اثيلين او البولي بروبلين او البولي
  كلوريد غير الملدن

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

TR Chem N°(84) 17-36 
تعدد تشابك مالم البولي اثيلين و توصيالتأنابيب  

اردة الطبقات من اللدائن الحرارية المستعملة للمياه الب
المباني والساخنة, لألغراض المنزلية ومنشآت التدفئة في  

Unplasticized polyvinyl 
chloride pipes for cold 
potable water 

TR Chem N°(86) 18-36 
  اه الشربانابيب بولي فينيل كلوريد  المستخدمة لنقل مي

 الباردة

Glass fibre reinforced 
unsaturated polyester 
sewer pipes 

TR Chem N°(88)  
جاجية انابيب بولي استر غير المشبع المقواةبالياف ز

 والمستخدمة لتصريف مياه المجاري

PVC-O pipes TR Chem N°(93) - انابيب بولي فينيل كلوريد الموجهة 
Unplasticized PVC pipes 
for industrial uses 

TR Chem 
N°(106) 

الصناعية انابيب بولي فينيل كلوريد المستعملة لالغراض -  

Unplasticized polyvinyl 
chloride pipes for cold 
potable water (inch 
system) 

TR Chem 
N°(107) 

- 
دمة لنقل انابيب بولي فينيل كلوريد غير الملدن المستخ

(لباردة )بنظام االنشاتمياه الشرب ا  

Polyvinylchloride water 
stop 

TR Chem 
N°(115) 

- 
وريد موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كل

 المرن

Non-pressure 
underground drainage 
and sewerage-structured-

TR Chem 
N°(118) 

- 
أنابيب و وصالت ذات سطح خارجي غير معرج 

ياه لالستخدام تحت االرض لتصريف مياه المجاري و م
لبولي االمطار من البولي اثيلين او البولي بروبلين او ا
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Number المنتجات التفاصيل 

Group IV – Construction 
products  

 المنتجات االنشائية    

wall piping systems of 
PVC-U, PP, PE pipes and 
fittings with smooth 
external surface 

 فينيل كلوريد غير الملدن

IV-11 Gypsum for building Regular calcined gypsum 
Decorative gypsum 
Borax 

IQS 28 

1-79 
2-79 
3-79 

 الجص االعتيادي
للزينة/الجص الفني  

 البورق

 الجص لالغراض البنانية

IV-12 Ceramic tiles and natural 
building stones  

Terrazzo tiles with one 
layer for internal use  

IQS 5038 - داخليل الالكاشي الموزائيك ذو الطبقة الواحدة لالستعما  الكاشي و المرمر الطبيعي 

Ceramic tiles for floors 
and walls 

TR Construction 
n° 8 

المستخدم لالرضيات والجدران البالط السيراميكي 2-80    

Terrazzo tiles with two 
layers 

IQS 1042 1-80 مع طبقتين الكاشي الموزائيك   

Natural dimension stone  
Natural building stone  

IQS 1387 3-80 
 الحجرالطبيعي المنحوت

 الحجر الطبيعي الستخدامات البناء
Filter sands and filter 
gravels for water 
purification filters 

IQS 1555 - الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه 

IV-13 Sanitary appliances Wash basin IQS 1612 1-81 المواد الصحية المغاسل 
Vitreous Sanitary 
Appliances-Squatting 
pans 

IQS 1610 2-81  يةالمرافق الصحية الشرق –األدوات الصحية المزججة  

Vitreous sanitary 
appliances - Pedestal 
close coupled washdown 
and siphonic water  

IQS 1911 3-81 
ة المرافق الصحية الغربي -جة األدوات الصحية المزج

المرتبطة بخزان شطف للنوعين الغسل بدفع الماء 
 والسيفون

Pedestal type Bidets IQS 1613 4-81 ذات القاعدة الشطافات  

Baths made from 
porcelain cast iron 

IQS 1688 5-81 
أحواض االستحمام المصنوعة من الحديد الصب 

رسلين)الزهر( المطلية بالبو  

Vitreous enameled steel 
bath tubs 

IQS 1689 6-81 أحواض االستحمام الفوالذية المزججة 

IV-14 Concrete blocks Precast concrete kerbs 
and channels 

IQS 1106 - حافات االرصفة و السواقي الخرسانية المسبقة الصب 
 كتل الخرسانة

IV-15 Other engineering products Steel wire for mechanical 
springs-steel spring wire 
of round cross-section 

IQS 2275-1 - 
الفوالذ  أسالك –األسالك الفوالذية للنوابض الميكانيكيه 

جولة المقطع العرضيل النوابضية  

 منتجات هندسية اخرى

Steel wire for mechanical 
springs - cold drawn 
carbon steel wire 

IQS 2275-2 - 
من فوالذ  أسالك -االسالك الفوالذية للنوابض الميكانيكية 

 غير سبائكي مسحوبة على البارد

Steel wire for mechanical 
springs - oil hardened and 
tempered wire 

IQS 2275-3 - 
 االسالك الفوالذية للنوابض الميكانيكية

ةأسالك مصلدة بالزيت ومراجع -  

Copper and brass strips 
for radiator cores 

IQS 5061 - 
 خصائص اشرطة و رقائق النحاس و النحاس االصفر

)الراديتر(المستخدم في قلوب المشعات    
Asphalt Primer Used in 
Roofing, Damp proofing, 
and waterproofing 

IQS 1195 - 
منع و الطالء االسفلتي االولي المستعمل في التسطيح

 الرطوبة والعزل المائي

Asphalt used in roofing IQS 1196 -  القير المستعمل في التسطيح   
Flexible cellular 
polyurethane foam for 
seat cushioning and 
bedding 

IQS 1167 38 
لتوسيد رغوة البولي بوريثان المرنة المستعملة ألغراض ا

 )االسفنج الصناعي(

Low pressure regulator 
for valves of LPG 
cylinders 

IQS 1287 5-67 
ية منظم الضغط الواطئ لصمام أسطوانة الغازات النفط

 المسالة

Adjustable pressure 
regulator for LPG 
cylinders valve 

IQS 1358 6-67 
طية منظم الضغط المتغير لصمام أشطوانة الغازات النف

 المسالة

Silvered glass mirrors for 
general purposes 

IQS 1137 83 مرايا الزجاج المفضض لألغراض العامة 

Joint and crack sealants, 
hot applied                          
for concrete and  asphalt 
pavements     

IQS 1110 1-84 
 

 مواد إحكام فواصل وشقوق االرصفة الخرسانية
على الحار  لالستعمال يةواالسفلت    

Concrete joint sealer , 
cold application type 

IQS 1288 2-84 
تعمال المعجون القيري إلحكام الفواصل الخرسانية لالس

 على البارد
Steel wire ropes for lifts TR Eng N°(145) - حبال المصاعد الفوالذية 
Railway elevator TR Eng N°(149) - سكة المصعد 
Locks and latches TR Eng N°(111) 67-4  االقفال و المزاليج )الكيلونات( 

Lever handles and knob 
of latches and lock 

TR Eng N°(112) 67-3 يجاذرع العتالت و المقابض الخاصة باالقفال و المزال   

IV-16 Seamless copper tubes Seamless copper tube for 
air conditioning and 
refrigeration field service 

TR Eng N°(137) - 
بريد أنابيب النحاس غير الملحومة لتكييف الهواء والت

 الخدمة الميدانية

 أنابيب النحاس

IV-17 Double skin metal faced 
insulating sandwich panels 

Self-supporting double 
skin metal faced 
insulating panels- factory 
made products 

TR Eng N°(151) - 
 الواح معدنية مزدوجة لالسناد الذاتي و لعزل الواجهات

منتجات مصنعة –  

ل لعز  (ساندويتش) الواح معدنية مزدوجة
 الواجهات

 
Category Products Details Standard COSQC 

Number المنتجات التفاصيل 
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Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
V-01 Dairy and dairy products Shanenah (yoghurt drink) IQS 5118 - االلبانالحليب ومنتجات  لبن الشنينة  

Blend of sweetened 
condensed skimmed milk 
and vegetable fat 

IQS 5081 - لنباتيمزيج الحليب المكثف المحلى المقشود المضاف اليه الدسم ا  

Blend of skimmed milk & 
vegetable fat in powdered 
form 

IQS 5082 - خليط الحليب المقشود المضاف اليه الدسم النباتي مسحوق  

White cheese with vegetable 
oil 

IQS 5070 - الجبن األبيض مع الزيوت النباتية 

Ultra high temperature 
treated milk and flavoured 
milk 

IQS 5066  الحليب والحليب المطعم المعامل بالحرارة الفائقة 

Boiled white cheese IQS 5065 - األجبان البيضاء المغلية 
Whipping cream powder with 
vegetable oils and fats 

IQS 2319 -  النباتية و الدهون خفق مع الزيوتلل المعدة كريمةالمسحوق 

Cheeses  
(Cheese soft or semi-hard 
,hard) 

IQS 693-1 8-3-1 الجافةاالجبان الطرية وشبه الجافة و  

Processed cheeses, 
processed cheeses spread 
and 
processed cheeses food 

IQS 693-2 9-3-1 
اغذية الجبن المطبوخ القابل للنشر و –الجبن المطبوخ 
 الجبن المطبوخ

Cream cheese IQS 5115 - جبن القشطة 
Processed cheese with 
vegetable oils 

IQS 1900 18-3-1 الجبن المطبوخ المحتوي زيوت نباتية 

Concentrated yoghurt 
(LABNEH) 

IQS 1384 12-3-1 )اللبن الناشف ) اللبنة 

Butter IQS 607 1-3-1 الزبد 
Pasteurized milk IQS 608-2 2-3-1 الحليب المبستر 
Sterilized milk  IQS 608-3 3-3-1  وأنواعةالحليب المعقم  
Condensed milk sweetened 
and non sweetened 

IQS 608-4 4-3-1 الحليب المكثف المحلى وغير المحلى 

Powder milk  IQS 608-5 5-3-1 الحليب المجفف بأنواعة 
Cream and all types of 
cream (low fat, medium fat, 
high fat, kaymar, 
reconstituted and 
recombined) 

IQS 609 6-3-1 
 القشدة وتشمل القشدة بأنواعها

ر ) واطئة الدسم ومتوسطة الدسم وعالية الدسم والقيم 
 والقشدة المسترجعة والفشدة معادة التركيب (

Yoghurt and flavored 
Yoghurt 

IQS 610 7-3-1   اللبن الرائب بنوعية االعتيادي والمطعم 

White cheese pickled in 
brine 

IQS 1573 13-3-1   الجبن االبيض المخلل بالمحلول الملحي 

Baby food - follow-up 
formula 

IQS 2105 20-3-1 انياغذية االطفال / المرحلة العمرية الثانية / الجزء الث  

Whey cheese IQS 1714 14-3-1 اجبان الشرش 
Cheddar cheese  for direct 
consumption or for further 
processing 

IQS 1807 16-3-1 
يات المعد لالستهالك المباشر أو المعد لعمل جبن الشدر

 تصنيعية أخرى

Edam cheese IQS 1992 19-3-1 جبن االيدام 
Gouda cheese IQS 2111 21-3-1 جبن الكودا 

Whey powder IQS 2247 27-3-1 مسحوق الشرش ومسحوق الشرش الحامضي 

Cheese yeast TR Food N°14 26-3-1 خميرة الجبن 

Blend  powder of vegetable 
fat,  sugar and milk protein 
without skimmed milk 

STR Food N°11 - 
،  خالي الدسم النباتي والسكر وبروتين الحليبمن باودر 

 من الحليب المقشود

Concentrated yoghurt 
(LABNEH) in oil 

TR Food N°50 25-3-1 اللبن الناشف )اللبنة( بالزيت 

Cream with honey TR Food N°(72) 28-3-1 قشطة بالعسل 

Milk protein concentrate   TR Food N°(83) 104-1-1 مركز يروتين الحليب 

Milk based Food 
(Mahalabiya and pudding in 
different flavor) with 
permitted food additions 

TR Food N°(91) 74-7-1 
ودنغ المأكوالت الغذائية اساسها الحليب )المهلبية و الب

 جميع النكهات( مع االضافات الغذائية المسموح بها

Whipping cream TR Food N°(95) 75- 1-7   القشدة المعدة للخفق 

Carnation formula based on 
Full Cream Milk Powder 

STR Food N°(5) 13 - 1-3 كارنيشن  -مسحوق الحليب كامل الدسم    

Evaporated milk TR Food N°(106) 31- 1-3  الحليب المبخر 

Skimmed powder milk for 
pregnant and lactating 
woman (LiptoMama) 

STR Food N°(12) - 
 مسحوق الحليب منزوع الدسم المرأة حامل ومرضعة

(LiptoMama) 

Mozzarella cheese (Pride) STR Food N°(18) -  جبن موزريال ماركة برايد(Pride)  

Edible ices TR Food N°(120)    المثلجات 

Whipping cream powder with 
vegetable oils  (foster clarks) 

STR Food N°(19) - ) مسحوق كريمة الخفق مع الزيوت النباتية ) فوستر كالركس 

Cream Cheese TR Food N°(122) - جبنة القشطة 
Mozzarella cheese TR Food N°(125) -  الموزريال  جبنة 
High calcium full  fat milk-
based powder (brand 
Anlene) 

STR Food N°(24)  
الدسم للبالغين   مسحوق حليب عالي الكالسيوم كامل

 )عالمة انيلين(

High calcium low fat milk-
based powder (brand 
Anlene) 

STR Food N°(25)  
الدسم للبالغين  قليل مسحوق حليب عالي الكالسيوم 

 )عالمة انيلين(

Nutritional milky drink for 
pregnant and lactating 
women brand (Nactalia 
mama) 

STR Food N°(28) - 
المة عبنساء الحوامل والمرضعات للل مغذيب حليب اشر

 (Nactalia mamaالتجارية )
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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
Dairy cream with vegetable 
oils (cream analogue) 

TR Food N°(132) - )قشطة بالزيوت النباتية )شبيهة القشطة 

Creamy Labneh (brand kiri) STR Food N°(51) - )لبنة قشطة )عالمة كيري 
Spreadable creamy cheese 
with labneh (brand kiri-made 
in poland) 

STR Food N°(63) - 
(  kiriعالمة كيري  )جبنة بالقشطة قابلة للدهن مع لبنة 

 (, بولندي المنشأ

Raw milk TR Food N°(139) - الحليب الخام 
Organic Milk for Kids with 
Vanilla Flavored  (brand 
Majan-sterilized and 
homogenized) 

STR Food N°(66) - 
 -عالمة ماجان)حليب عضوي لالطفال بطعم الفانيال 

 معقم ومتجانس(

STR Food No. 83 Mix of 
mozarella and kashkavan 
cheese (brand President) 

STR Food N°(83) - )خليط من جبن الموزاريال و القشقوان )عالمة بريزيدنت 

Havarti cheese TR Food N°(158) - رتيجبن هاف 
Infant formula & formulas for 
special medical purposes 
intended for infants 

TR Food N°(160) - 
لألغراض الطبية الخاصة  –اغذية االطفال الرضع 

 الطفال الرضعلالمخصصة 

Vegetable fat ice cream TR Food N°(161) -  دهون النباتيةمن  آيس كريم 

Fat blend (brand Fonterra) 
STR Food 
N°(105) 

 )عالمة فونتيرا( خليط دهون -

Pizza Mix Mozzarella with 
added Palm Oil and Potato 
Starch (brand FESTINO) 

STR Food 
N°(111) 

- 
خليط جبنة الموزريال مع زيت النخيل و نشاء البطاطا 

 للبيتزا )عالمة فستينو(

Base rimini 50 powder for 
gelato (brand Pregel-made 
in Italy) 

STR Food 
N°(118) 

- 
تكميلية في صناعة مادة  Base Rimini 50مسحوق 

 ة )بريجل( ايطالي المنشا  المثلجات االيطالية عالم

White cheese (Domith and 
Feta cheese) 

TR Food N°(165) - ) الجبن االبيض )الجبن الدمياطي وجبن الفيتا 

Prebiotic vanilla powder 
(brand ensure complete-
Netherland) 

STR Food 
N°(138) 

- 
 
 

عالمة انشور كومبليت/ )مسحوق مغذيات بالفانيال 
 (هولندي المنشأ

Special medical follow-up 
formula for young children 
powder (brand resource 
jonior - Switzerland) 

STR Food 
N°(145) 

- 
مسحوق تركيبة خاصة لالطفال )طبي( عالمة ريسورس 

 جونيور/ سويسري المنشأ

Nutritional formula based on  
powdered milk in different 
flavor ( brand sahha) 

STR Food 
N°(146) 

- 
مسحوق تركيبة غذائية اساسها الحليب بنكهات متعددة  

 صحة ( عالمة)

V-02 Fat and oil Cocoa butter IQS 2325 - الدهون والزيوت زبدة الكاكاو 
Margarine IQS 1715 15-3-1 المارجرين 
Edible fat and oil IQS 451 19-4-1 الزيوت والدهون المعدة للطعام 
Edible tallow IQS 452 13-4-1 الشحوم الحيوانية المعدة للطعام 
Vegetable ghee 
(hydrogenated) 

IQS 1150 7-4-1 )السمن النباتي )المهدرج 

Edible palm oil IQS 1904 9-4-1 زيت النخيل المعد للطعام 
Edible coconut oil IQS 2114 16-4-1 زيت جوز الهند المعد للطعام 
Olive 
Oils/refined,olivepomace oil 
and refined olive pomace oil, 
mix of crude and refined 
olive oil   

IQS 15 1-4-1 
زيت الزيتون /المصفى,زيت متبقى الزيتون .
 المصفى,.خليط زيت الزيتون الخام والمصفى

Edible cotton seeds oil IQS 16 2-4-1 زيت بذور القطن المعد للطعام 
Edible sesame seed oil IQS 18 3-4-1 زيت بذور السمسم المعد للطعام 
Butter fat IQS 435 4-4-1 السمن الحر 
Edible maize oil IQS 453 5-4-1 زيت الذرة المعد للطعام 
Edible vegetable oil IQS 1373 6-4-1 الزيت النباتي السائل المعد للطعام 
Edible sunflower seed oil IQS 1582 8-4-1 زيت بذور زهرة الشمس 
Edible soya bean oil IQS 1903 10-4-1 زيت فول الصويا المعد للطعام 
Edible palm Kernel oil IQS 1971 11-4-1 زيت نوى النخيل المعد للطعام 
Edible rape seed oil IQS 2017 12-4-1 زيت بذرة اللفت المعد للطعام 
Edible saf flower seed oil IQS 2018 14-4-1 زيت بذر العصفر المعد للطعام 
Edible arachid oil IQS 2064 15-4-1 زيت فستق الحقل المعد للطعام 
Specified vegetable fat 
product 

IQS 2208 17-4-14 منتجات الدهن النباتي الخاص 

Cocoa butter substitute TR Food N°12 21-4-1 بديل زبدة الكاكاو 
Palm olein TR Food N°49 22-4-1 يلاولين النخ  
Crude sunflower seed oil STR Food N° (2) 23- 1-4 بذور زهرة الشمس خام زيت   
Palm kernel stearin TR Food N°108 24- 1-4   نوى النخيلستييارين  
Almond oil TR Food N°126 - زيت اللوز الحلو 
Grapeseed oil TR Food N°127 - زيت بذور العنب 
Crude sunflower oil  TR Food N°134 - زيت عباد الشمس الخام 
Flavor Infused Olive Oil TR Food N°152 - المنكه زيت الزيتون  

V-03 Meats/fish/poultry and their 
products. 

Meat burger IQS 5110 - االدواجن و منتجاته \السمك \اللحوم لحمة البرغر  
Smoked fish IQS 5087 -                                        االسماك المدخنة 
Cooked cured chopped meat IQS 5002 - اللحم المقطع المطبوخ 
Quick frozen shrimps or 
prawns 

IQS 2324 - الروبيان المجمد سريعا 

Frozen poultry product 
breading with or without 
batter and bread crumbs 

IQS 2312 - 
ة منتجات الطيور الداجنة المجمدة المغطاة وغير المغطا

 بالخليط العجيني وبفتات الخبز
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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(

Frozen chicken’s parts IQS 1179 1-5-1  الدجاج المجمد أجزاء  

Egg powder IQS 1186-1 5-5-1 مسحوق البيض 
White egg powder and yolk 
egg powder 

IQS 1186-2 6-5-1   مسحوق بياض البيض وصفار البيض 

Frozen sheep and goat meat  IQS 1185-1 3-5-1   لحوم االغنام والماعز المجمدة  
Frozen beef and buffalo 
meat  

IQS 1185-2 4-5-1 لحوم البقر والجاموس المجمدة 

Frozen liver  IQS 1923 20-5-1 كبد المجمد 

Smoked and non Smoked 
meat beef mortadella 

IQS 2158 23-5-1 
 و )المدخنة و بطرق أخرى اللحوم المحفوظة بالتخين

مورتيدال البقريو  (غير المدخنة  

Smoked meat beef salami IQS 2159 24-5-1 )قري/السالمي الباللحوم المحفوظة بالتدخين )المدخنة  
Meat precooked products 
(Frozen) 

IQS 1339 8-5-1 منتجات اللحوم نصف المطبوخة 

Red meat uncooked 
products (Frozen) 

IQS 1580 17-5-1 منتجات اللحوم الحمراء غير المطبوخة 

Luncheon meat IQS 1341 10-5-1 لحوم الالنشون 

Sausages IQS 1340 9-5-1 الصوصج 
Frozen fish IQS 1372 13-5-1 مدةاالسماك المج  
Quick frozen fillets of flat fish IQS 1683 18-5-1 شرائح السمك المجمدة 
Quick frozen fish-sticks (fish 
fingers) and fish portions - 
breaded or in batter 

IQS 1922 21-5-1 
اجزاء  الشرائح الطولية للسمك المجمد سريعا )اصابع( او

او المحمص السمك المكسوة بفتات الخبز  

Canned sardine and sardine-
type products 

IQS 1350 12-5-1 وانواع منتجات السردين المعلبة السردين  

Canned tuna IQS 1481 14-5-1 التونة المعلبة 
Canned corned beef IQS 1342 11-5-1 لحوم البقر المقدد 
Canned beef mutton and 
goat meat IQS 1545 15-5-1 لحوم البقر والضان والماعز المعلبة 

Canned salmon IQS 1338 7-5-1   السلمون المعلب 
Canned mackerel IQS 1579 16-5-1   الماكريل المعلب 
Bouillons and consommés IQS 1827 19-5-1 الحساء والمرق 
Canned shrimps (prawns) IQS 2078 22-5-1 بيان )الجمبري( المعلبالرو  
Frozen turkey thighs TR Food N°(19) 25-5-1 أفـخــاذ الـديــك الــرومــي 
Chicken kebab TR Food N°(48) 28-5-1 كباب الدجاج 

Frozen meat products-
(Kidney, brain and tongue) 

TR Food N°(71) 30-5-1  )منتجات اللحم ) كالوي, مخ , لسان 

Frozen poultry (quail, 
pigeon, duck, guinea fowl…) 

TR Food N°(88) 31-5-1 السمان المجمد, البط , الحمام...الخ( الطيور الداجنة(  

Smoked and non smoked 
Mortadella 

TR Food N°(99) 33- 1-5 غير المدخنةو المورتديال المدخنة    

Beef toppings fully cooked 
heat treated brand "Premier" 

STR Food N°(8)  34- 1-5  
لحوم البقر المطبوخ بشكل كامل و المعالج حراريا 

 للعالمة التجارية" بروميه "
Boiled dried salted 
anchovies 

TR Food N°(109) -  األنشوجة المغلي المجففة و المملح 

Quick frozen lobsters TR Food N°(111) - المجمدةرنكد الك  
Chicken tikka (shish tawook) TR Food N°(114) - )دجاج تيكا )شيش طاووق 

Mechanically deboned 
poultry meat intended for 
further processing 

TR Food N°(138) - 
 لحم الدواجن منزوعة العظم ميكانيكيا )المعد الغراض

(التصنيع  

Breaded Squid rings (brand 
AL- Messilah - AL-THIQA 
Kuwaiti group for general 
trade Co - UAE) 

STR Food 
N°(135)  

- 
ة حلقات حبار بالبقسماط  )عالمة المسلة شركة مجموع

(الثقة الكويتية للتجارة العامة   اماراتي  المنشأ  

Breaded Shrimp monster 
spicy  (brand AL- Messilah - 
AL-THIQA Kuwaiti group for 
general trade Co – Kuweit( 

STR Food 
N°(136)  

- 
ة روبيان بالبقسماط كبير حار  )عالمة المسلة شرك
(منشأمجموعة الثقة الكويتية للتجارة العامة   كويتي  ال  

Breaded Shrimp  in for three  
sizes (brand AL- Messilah  - 
AL-THIQA Kuwaiti group for 
general trade Co - Kuweit) 

STR Food 
N°(137)  

كبير( روبيان بالبقسماط بثالثة احجام )صغير , وسط  و -
ارة )عالمة المسلة شركة مجموعة الثقة الكويتية للتج 

(العامة   كويتي  المنشأ  

V-04 Beverage, juice, honey, jams 
and marmalades. 

Low calories beverages 
(diet) 

IQS 2246 - المشروبات، العصائر، العسل  المشروبات منخفضة السعرات الحرارية
 والمربيات

Non alcoholic drinks -Energy 
drink 

IQS 2307 - المشروبات غير الكحولية - مشروب الطاقة 

No alcoholic malt beverage IQS 2292 - شراب الشعير الخالي من الكحول 
Carbonated beverage and 
carbonated water (water 
soda) and carbonated 
beverage for diet 

IQS 1127 1-6-1 
المشروبات الغازية والمياة الغازية )ماء الصودا ( 

 والمشروبات الغازية الخاصة بالحمية  

Drinks for human 
consumption (others) 

IQS 1258 11-6-1 
ريالشرابت المعدة لالستهالك البش  

 )للمشروبات غير المذكورة في االئحة (
Orange juice preserved by 
physical means 

IQS 1206 7-6-1 زيائية فقط عصير البرتقال الطبيعي المحفوظ بالطرق الفي  

Apple juice preserved by 
physical means 

IQS 1208 9-6-1 ة فقطيائيعصير التفاح  الطبيعي المحفوظ بالطرق الفيز  

Guava juice preserved 
exclusively by physical 
means 

IQS 2243 21-6-1 فقطاويةعصير نكتار الجوافة المحفوظ بالطرائق الفيزي  
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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
Apricot, peach and pears 
nectars  preserved by 
physical means 

IQS 1204 5-6-1  ى رنكتار المشمش او الخوخ او الكمث –العصير المعدل  

Natural and artificial rose 
water  

IQS 1539 17-6-1   ماء الورد الطبيعي والصناعي 

Honey IQS 1061 5-7-1 عسل النحل 
Jams, jellies and 
Marmalades 

IQS 1188 22-6-1 المربيات والهالم والمرمالد 

Alcoholic beverage araak IQS 1132 2-6-1 ي ) العرق (المشروب الكحول  
Wine IQS 1133 3-6-1 النبيذ 
Beer IQS 1134 4-6-1  البيرة 

Ethyl alcohol for alcoholic 
drinks 

IQS 1324 12-6-1  الكحول االثيلي المستخدم في المشروبات الكحولية 

Alcoholic beverage brandy IQS 1513 13-6-1   ) المشروب الكحولي ) البراندي 
Alcoholic drink (gin) IQS 1514 14-6-1  ) المشروب الكحولي ) الجن 
Alcoholic drink (vodka) IQS 1515 15-6-1 ) المشروب الكحولي ) الفودكا 
Alcoholic drink (whiskey) IQS 1516 16-6-1  ) المشروب الكحولي ) الويسكي 
Black beer IQS 1905 18-6-1 اء  البيرة السود  
Lemon juice preserved 
exclusively by physical 
means 

IQS 1205 6-6-1 ياوية فقطعصير الليمون الطبيعي المحفوظ بالطرق الفيز  

Grape juice preserved 
exclusively by physical 
means 

IQS 1207 8-6-1 ائية فقط  عصير العنب الطبيعي المحفوظ بالطرق الفيزي  

Grape fruit juice preserved 
exclusively by physical 
means 

IQS 1210 10-6-1 
فيزيائية عصير ليمون الجنة  الطبيعي المحفوظ بالطرق ال

 فقط

Concentrated pineapple 
juice with preservatives for 
manufacturing 

IQS 2126 19-6-1  مركز عصير االناناس بالمواد الحافظة للتصنيع 

Pineapple juice preserved 
exclusively by physical mean 

IQS 2262 20-6-1 
عصير االناناس الطبيعي المحفوظ بالطرائق الفيزيائية 

 فقط  
Imitation whiskey TR N°(6) 24-6-1  الويسكي الصناعي 
Drinks with fruit pieces/float TR N°(40) 25-6-1  اكهةمع قطع الفشرابات 
Concentrates of carbonated 
beverage and drinks, 
emulsions, flavoring, cloudy 
agent 

TR Food N°(2) 99-1-1 
 –ات المستحلب –مركزات المشروبات الغازية والشرابت 

المضببات –المنكهات   

Other fruit juices and nectars 
not included in particular IQS 
TR 

TR Food N°(87) 27-6-1 
عصائر الفاكهة والنكتارات االخرى التي ليس لها 

 متطلبات فنية او مواصفة عراقية

Coffee drink (iced, self-
heating and other) with 
different flavors  

TR Food N°(101) 28- 1-6  
ميع مشروب الكوفي )ايس، تسخين ذاتي و غبرها(  بج

 النكهات

Artificial lemon juice TR Food N°(100) 106- 1-1  عصير الليمون االصطناعي 
Soya bean milk and drink 
(Flavored and non flavored) 

TR Food N°(102) 29-6-1 )حليب وشراب فول الصويا )منكه وغير منكه 

Orange & lemon drink 
flavoured with milk brand 

(BAONO) 

STR Food N°(36) - 
شروب البرتقال والليمون بنكهة الحليب عالمةم  

(BAONO) 

Basil seeds drink with 
different flavors (Honey, 
pineapple, pomegranate, 
mango….etc.) 

TR Food N°(135) - 
بجميع النكهات )عسل ،  شراب  مع بذور الريحان
 أناناس، رمان، مانغو،...(

Alcoholic beverage Ouzo TR Food N°(136) - المشروب الكحولي اوزو 
Ice tea TR Food N°(137) - شاي مثلج 
Karkadea Drink TR Food N°(155) - كاركاديا   شراب  
Alcoholic carbonated 
flavored drink with vodka 
(brand BUZZ) 

STR Food N°(97) - )مشروب غازي كحولي منكه مع الفودكا )عالمة باز 

Alcoholic carbonated 
flavored drink with vodka 
(brand XXL) 

STR Food 
N°(121) 

(LXXمشروب غازي كحولي منكه مع الفودكا )عالمة -  

Syrup Ball – Grenadine 
(Pompegranate) Flavor 
(brand Gus Bang Bang-
made in Taiwan) 

STR Food 
N°(122) 

، جوس بانغ بانغ المةع)شراب كرات بنكهة الرمان  -
(تايواني المنشأ  

Syrup Ball – Mango Flavor 
(brand Gus Bang Bang-
made in Taiwan) 

STR Food 
N°(123) 

، جوس بانغ بانغ عالمة)شراب كرات بنكهة المانكه   -
(تايواني المنشأ  

Syrup Ball – Green apple 
Flavor (brand Gus Bang 
Bang-made in Taiwan) 

STR Food 
N°(124) 

، جوس بانغ بانغ عالمة)شراب كرات بنكهة التفاح  -
(تايواني المنشأ  

Syrup Ball – Strawberry 
Flavor (brand Gus Bang 
Bang-made in Taiwan) 

STR Food 
N°(125) 

، جوس بانغ بانغ عالمة)شراب كرات بنكهة الفراوله   -
(تايواني المنشأ  

Syrup Ball – Pineapple 
Flavor (brand Gus Bang 
Bang-made in Taiwan) 

STR Food 
N°(126) 

 ،جوس بانغ بانغ عالمة)شراب كرات بنكهة االناناس  -
(تايواني المنشأ  

Syrup Ball – Cherry Flavor 
(brand Gus Bang Bang-
made in Taiwan) 

STR Food 
N°(127) 

، انغ بانغجوس ب عالمة)شراب كرات بنكهة الكرز   -
(تايواني المنشأ  
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Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
Syrup Ball – Lychee Flavor 
(brand Gus Bang Bang-
made in Taiwan) 

STR Food 
N°(128) 

، جوس بانغ بانغ عالمة) شراب كرات بنكهة اليشي -
(تايواني المنشأ  

Honey & Hazelnut  (brand 
Balparmak-Turkey) 

STR Food 
N°(131) 

(المنشأ بالبارمرك، تركيجوس  عالمة) عسل وبندق -  

V-05 Food additives Vegetable carotenes used in 
foods 

IQS 2050 56-1-1 المضافات الغذائية الكاروتينات النباتية المستعملة في االغذية 

Potassium acid tartarate 
(cream of tartar) 

IQS 2265 97-1-1 التارتار( تارتارات البوتاسيوم الحامضية )كريم  

Xanthan gum used in foods IQS 2266 98-1-1 المستعملة في االغذيةصمغ الزانثان  

Gelatin used in foods IQS 1619 8-1-1 الجيالتين المستعمل في االغذية 
Sodium hydroxide used in 
foods 

IQS 1963 36-1-1 هيدروكسيد الصوديوم المستعمل في االغذية 

Dipotassium 
monophosphate used in 
foods 

IQS 2089 69-1-1 ذيةفوسفات ثنائي البوتاسيوم المستعملة في االغ  

Salts of sulphurous acid 
used in preservation of food 
stuffs 

IQS 2110 72-1-1 امالح حامض الكبريتوز 

Sodium tripoly phosphate 
used in foods 

IQS 2121 73-1-1 الغذيةصوديوم ثالثي عديد الفوسفات المستعملة في ا  

Calcium chloride used in 
foods 

IQS 2132 75-1-1 كلوريد الكالسيوم المستعملة في االغذية 

Propylene glycol used in 
foods 

IQS 2216 88-1-1 بروبلين كاليكول المستعمل في االغذية 

Essential oils-orange oil 
bitter 

IQS 2223 91-1-1 الزيوت العطرية / زيت البرتقال المر 

Essential oils-mace (Nutmeg 
shell) oil 

IQS 2224 92-1-1 الزيوت العطرية /زيت قشرة جوز الطيب 

Essential oils-rose oil used in 
foods 

IQS 2257 95-1-1  زيت ثمار الورد –المضافات الغذائية  

Essential oils-almond oil 
bitter 

IQS 2258 96-1-1  زيت اللوز المر –المضافات الغذائية  

Vanilla used in food IQS 1507 1-1-1 الفانيال المستخدمة في الصناعات الغذائية 
Food colour –Red 2 G IQS 1528 2-1-1  ج2احمر  -ملونات االغذية  
Sodium bicarbonate used in 
foods 

IQS 1726 20-1-1 بيكاربونات الصوديوم المستعمل في االغذية 

Food additives acesuilfame 
potassium used in foods 

IQS 1785 27-1-1 االسيسلفام المستعمل في االغذية 

Food additives saccharin 
used in foods. 

IQS 1784 26-1-1 السكرين المستعمل في االغذية 

Caramel used in foods IQS 1964 37-1-1 الكراميل المستعمل في االغذية 
Food additives aspartame 
used in foods 

IQS 1960 34-1-1 االسبرتام المستعمل في االغذية 

Food colours-ponceau - 4R IQS 1529 3-1-1  ملونات االغذية– ر 4بونسو   

Food colours-erythrosine IQS 1530 4-1-1  اريثروسين -ملونات االغذية  
Food colours-Amaranth IQS 1531 5-1-1  امارانث -ملونات االغذية  
Phosphoric acid used in 
foods 

IQS 1532 6-1-1 حامض الفسفوريك المستعمل في االغذية 

Sodium carboxy methyl 
cellulose 

IQS 1533 7-1-1 ي االغذيةل سليلوز الصوديوم المستعمل فكاربوكسي مثي  

Ascorbic acid used in foods IQS 1621 10-1-1 حامض االسكوربيك المستعمل في االغذية 
Glacial acetic acid used in 
foods 

IQS 1650 16-1-1 حامض الخليك الثلجي المستعمل في االغذية 

Sodium benzoate used in 
foods 

IQS 1651 17-1-1 بنزوات الصوديوم المستعمل في االغذية 

Food additives-Sorbitol used 
in foods IQS 1970 42-1-1 السوربيتول المستعمل في االغذية 

Pectin used in foods  IQS 1620 9-1-1          البكتين المستعمل في االغذية 
Citric acid used in foods IQS 1622 11-1-1 حامض الليمون المستعمل في االغذية 
Food colours annatto 
extracts 

IQS 1623 12-1-1 ملونات االغذية مستخلصات االناتو 

Tartaric acid used in foods IQS 1645 13-1-1 حامض التارتاريك المستعمل في االغذية 
Lecithin used in foods IQS 1646 14-1-1 تعمل في االغذيةاللستين المس  
Tragacanth Gum used in 
foods 

IQS 1649 15-1-1 صمغ التراكاكانث 

Essential oils- oil of aniseed IQS 1684 18-1-1 الزيوت العطرية زيت اليانسون 
Ammonium bicarbonate 
used in foods 

IQS 1725 19-1-1 بيكاربونات االمونيوم المستعمل في االغذية 

Sodium citrate used in foods IQS 1727 21-1-1 سترات الصوديوم المستعمل في االغذية 
Calcium carbonate used in 
foods 

IQS 1752 22-1-1 كاربوناتالكاليسيوم المستعمل في االغذية 

Sodium pyrophosphate used 
in foods 

IQS 1753 23-1-1 عمل في االغذيةبايروفوسفات الصوديوم المست 

Hydrogen peroxide used in 
foods 

IQS 1754 24-1-1 بيروكسيد الهيدروجين المستعمل في االغذية 

Essential oils - oil of 
cardamom 

IQS 1783 25-1-1 الزيوت العطرية زيت الهيل 

Sulphur dioxide used in 
foods 

IQS 1786 28-1-1 لمستعمل في االغذيةثاني اوكسيد الكبريت ا 

Sodium nitrite used in foods IQS 1857 29-1-1 نتريت الصوديوم المستعمل في االغذية 
Arabic gum used in foods IQS 1859 30-1-1 الصمغ العربي المستعمل في االغذية 
Curcumin used in foods IQS 1928 31-1-1 الكركمين المستعمل في االغذية 
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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
Potassium iodate used in 
foods 

IQS 1932 32-1-1 يودات البوتاسيوم المستعمل في االغذية 

Activated carbon used in 
foods 

IQS 1959 33-1-1 الكاربون المنشط 

Talc used in foods IQS 1961 35-1-1  الطلق 
Paraffin wax used in foods IQS 1965 38-1-1 ين المستعمل في االغذيةشمع الباراف 
Niacin used in foods IQS 1967 39-1-1  النياسين 
Tannic acid used in foods IQS 1968 40-1-1 حامض التانيك 
Titanium dioxide used in 
foods 

IQS 1969 41-1-1 ثاني اوكسيد التيتانيوم 

Lactic acid used in foods IQS 1991 43-1-1 ض الالكتيكحام 
Sodium nitrate used in foods IQS 1993 44-1-1 نترات الصوديوم 
Sodium metabisulphite used 
in foods 

IQS 1994 45-1-1 ميتا ثنائي كبريتيت الصوديوم 

Iron oxides IQS 2035 46-1-1 اكاسيد الحديد 
Mannitol used in foods IQS 2037 47-1-1 لالمانيتو 
Liquid paraffin used in foods IQS 2038 48-1-1 الزيت المعدني زيت البارفين 
Carob bean gum used in 
foods 

IQS 2039 49-1-1 صمغ حبة الغروب 

Sodium dihydrogen citrate 
used in foods 

IQS 2040 50-1-1 سترات الصوديوم ثنائية الهيدروجين 

Beet red used in foods IQS 2041 51-1-1 احمر البنجر 
Fumaric acid used in foods IQS 2042 52-1-1 حامض الفيوماريك 
Potassium sulfate used in 
foods 

IQS 2043 53-1-1 كبريتات البوتاسيوم 

Potassium bromate used in 
foods 

IQS 2048 54-1-1 برومات البوتاسيوم 

Calcium benzoate used in 
foods 

IQS 2049 55-1-1 بنزوات الكاليسيوم 

Nitropropane used in foods IQS 2051 57-1-1 النيتروبروبان 
Benzoic acid used in foods IQS 2061 58-1-1 حامض البنزويك 

Diethyl ether used in foods IQS 2062 59-1-1 ايثر ثنائي االثيل 

Essential oils - oil of 
spearmint 

IQS 2063 60-1-1 زيت النعناع 

Oil of lemon, Italy obtained 
by expression 

IQS 2073 61-1-1 زيت الليمون االيطالي المستخرج بالعصر 

Oil of sweet orange obtained 
by expression 

IQS 2074 62-1-1 زيت البرتقال الحلو المستخرج بالعصر 

Potassium sulfate used in 
foods 

IQS 2075 63-1-1 كبريتيت البوتاسيوم  المستعمل في االغذية 

Karaya gum used in foods IQS 2076 64-1-1 صمغ الكارايا 
Ethyl alcohol used in foods IQS 2077 65-1-1 الكحول االثيلي 
Riboflavin used in foods IQS 2086 66-1-1 وفالفينالرايب 
Sodium phosphate mono 
basic used in foods 

IQS 2087 67-1-1 فوسفات الصوديوم احادي القاعدية 

Essential oils - oil of nutmeg IQS 2088 68-1-1 زيت جوزة الطيب 

Food color - sunset yellow 
used in foods 

IQS 2090 70-1-1 اصفر الغروب 

Sodium dihydrogen citrate IQS 2095 71-1-1 سترات البوتاسيوم ثنائية الهيدروجين 
Briliant blue used in foods IQS 2122 74-1-1 صبغة االزرق المتألق 
Carmoisine used in foods IQS 2173 76-1-1 صبغة الكارموسين 
Tartrazine used in foods IQS 2174 77-1-1 صبغة التارترازين 
Agar gum used in foods IQS 2181 78-1-1 صمغ االغار 
Guar gum used in foods IQS 2183 79-1-1 صمغ الغوار 
Sorbic acid used in foods IQS 2188 80-1-1 حامض السوربيك 
Tara gum used in foods IQS 2189 81-1-1 صمغ التارا 
Sodium propionate used in 
foods 

IQS 2190 82-1-1 بروبيونات الصوديوم 

Patent blue used in foods IQS 2191 83-1-1 صبغة االزرق الخافت 
Sodium carbonate used in 
foods 

IQS 2192 84-1-1 كاربونات الصوديوم 

Mono and diglycerides used 
in foods 

IQS 2203 85-1-1 احادي وثنائي الكليسيريدات 

Potassium sorbate used in 
foods 

IQS 2205 86-1-1 سوربات البوتاسيوم 

Essential oils - oil of 
grapefruit obtained by 
expression 

IQS 2206 87-1-1 زيت ليمون الجنة 

Essential oils - oil of 
coriander 

IQS 2217 89-1-1 زيت الكزبرة 

Essential oils - oil of 
patchouli 

IQS 2218 90-1-1 زيت العطرة 

Alpha - tocopherol IQS 2255 93-1-1 توكوفيرول -الفا 
Essential oils - oil of parsley 
fruit 

IQS 2256 94-1-1  البقدونس ثمارزيت 

Food additives include 
(Thickener, stabilizer & 
coloring agent etc.)(Which 
are not covered by special 
IQS standard) 

TR Food N°(9) 100-1-1 
 المضافات الغذائية وتشمل :

لخ() المواد المثخنة , المواد المثبتة والمواد الملونة ... ا   

Thicking agent (Sahlab) TR Food N°(34) 102-1-1 ) المواد المثخنة ) السحلب 
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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
Glycerin TR Food N°(23) 101-1-1 يرينكليس  

Mix of 2 artificial sweeteners 
of Acesulfame +Aspartame 

TR Food N°(97) 105- 1-1 لفام خليط من المحلي االصطناعي االسبرتام و االسيس   

Sweeteners permitted in 
food products as sugar 
substitute 

TR Food N°(117) - 
يل ية كبدالمحليات المسموح بها في المنتجات الغذائ

 السكر

Pastry improver Brand 
(Escaut valley) 

STR Food N°(16) - )محسن المعجنات للعالمة التجارية )أسكورت فالي  

Sponge cake improver 
(Golden type) Belgato SCM 
Gold concentrate, Brand 
(Escaut Valley) 

STR Food N°(17) - 
الذهبي عالمةمحسن الكيك االسفنجي النوع   

 Belgato SCM Gold concentrate, Escaut 
Valley  

Powdered stabilizer for 
flavored yoghurt (brand 
Kalleh-Iran) 

STR Food 
N°(130) 

()عالمة كاله مسحوق مثبت الزبادي ) اللبن ( المطعم -  

V-06 Canned food products Canned chick-peas IQS 5095 - لمعلبالحمص ا  المنتجات الغذائية المعلبة 
Canned mixed vegetables IQS 5090 - الخضر المنوعة المعلبة 
Canned cooked dry beans IQS 4204 - الفاصوليا الجافة المطبوخة المعلبة 

Canned cooked dry cowpea IQS 4203 - اللوبيا الجافة المطبوخة المعلبة 

Canned green beans and 
wax beans 

IQS 1191 - الفاصوليا الخضراء والشمعية المعلبة 

Canned stone fruit IQS 4210 - الفاكهة ذات النواة الحجرية المعلبة 
Canned tropical fruit salad IQS 2320 - خليط فواكه استوائية معلبة 
Canned raspberries IQS 2316  المعلب قالعلي الرازبريِ/التوت  
Canned chickpeas with 
Tehena 

IQS 1540 16-2 الحمص بطحينة المعلبة 

Canned baked beans 
(Canned Foul Mudames) 

IQS 1184 6-2  الفول المدمس المعلب 

Canned green peas IQS 1181 5-2  البازالء الخضراء المعلبة 
Canned mushrooms IQS 1154 4-2 المعلب  الفطر  
Canned fruit cocktail IQS 1190 7-2  كوكتيل الفواكه المعلبة 
Canned okra IQS 1203 11-2  الباميا المعلبة 
Processed  food, canned 
and dehydrated for infants 
and babies 

IQS 1103 1-2 فال االغذية المصنعة والمعلبة والمجففة للرضع واالط  

Canned Green broad (Fava) 
bean 

IQS 1543 17-2 الفول االخضر المعلب( الباقالء المعلبة(  

Canned eggplant IQS 1152 2-2  الباذنجان المعلب 
Canned squash IQS 1153 3-2  القرع المعلب 
Canned tomatoes IQS 1889 19-2  الطماطة المعلبة 
Canned mango IQS 2157 20-2  المانكا المعلبة 
Canned strawberries IQS 1388 14-2 المعلب  الفراولة /الشليك  

Canned carrot IQS 1192 9-2  الجزر المعلب 
Canned pears IQS 1349 13-2  الكمثرى ) العرموط(  المعلب 
Canned pineapple IQS 1434 15-2  االناناس المعلب 
Canned sweet corn and 
canned baby corn 

TR Food N°(67) 63-7-1  الذرة صغيرة الحجم و الذرة الحلوة صغيرة الحجم 

Canned green peas and 
carrots (Al-motamayez) 

STR Food N°(10) 24-2 و الجزر المعلبة )المتميز( البازالء الخضراء  

Canned mixed vegetable TR Food N°(113) 10-2 خضر المنوعة المعلبة ال  

Canned chickpeas TR Food N°(115) - الحمص المعلب 
Peach cubes (Greek origin) STR Food N°(67) - مكعبات خوخ يوناني المنشأ 
Canned peeled fava beans 
with flavor of oil and tomato 
and with chili flavor (brand 
Americana & California 
garden) 

STR Food N°(69) - 
ة فول مدمس مقشور معلب ) جاهز لالكل( بنكهة صلص
و  االطماطم والزيت ونكهة الفلفل الحار / عالمة امريكان

 كاليفورنيا غردن

Canned artichoke TR Food N°(157) - الخرشوف المعلب 
Mandarin orange sacs 
)brand Zhejiang Three 
Children Food) 

STR Food N°(85) - 
شلدرن زيجينغ ثري ت عالمة)حبيبات البرتقال المندرين 

 فود(

Peach dices 6x6 mm (brand 
Döhler made in Spain) 

STR Food 
N°(114) 

دوهلر اسباني المنشأ()عالمة  مم 6×6مكعبات الخوخ  -  

Peach dices 6x6 mm (brand 
Intercomm food S.A. made 
in Greece) 

STR Food 
N°(115) 

- 
انتركوم س. أ. يوناني )عالمة  مم 6×6مكعبات الخوخ 

 المنشأ(

Aloe vera crush 5x5x6_8 
mm (brand GC Food Joint 
Stock Company-made in 
Vietnam) 

STR Food 
N°(116) 

- 
مم )عالمة ج. س. فود  8-5×5×6حبيات الصبار 

 جوينة ستوك كومبني( 

Mandarin orange sacs 
(brand Nigbo-China) 

STR Food 
N°(149) 

نيغبو( مةصيني المنشأ عال)حبيبات البرتقال اليوسفي  -   

Mandarin orange pulp (brand 
Agriconsa-Spain) 

STR Food 
N°(150) 

يكونسا(أغر اسباني المنشأ عالمة)لب البرتقال اليوسفي  -   

Peach puree (brand Mast 
Foods S.A.-Greece) 

STR Food 
N°(151) 

ماست فودس ع.م.( يوناني المنشأ عالمة)لب الخوخ  -   

Foul Medammas Broad 
Beans (brand Kasih in tetra 
pack packaging-Jordan) 

STR Food 
N°(152) 

- 
فول مدمس )أردني المنشأ عالمة كاسيه معبأ في عبوات 

  متعددة الطبقات ) تتراباك((

Chickpeas ready to serve 
(brand Kasih in tetra pack 
packaging-Jordan) 

STR Food 
N°(153) 

- 
حمص حب مسلوق جاهز )أردني المنشأ عالمة كاسيه 

  معبأ في عبوات متعددة الطبقات ) تتراباك((
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Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
V-07 Dry food products Spices and condiments- 

Laurel ( whole and ground 
leaves ) - 

IQS 5097  - 
(ة)االوراق الكاملة والمطحون –التوابل والبهارات الغار   

 

 المنتجات الغذائية الجافة

Instant coffee products 
(Cappuccino powder , 
whitened coffee) 

IQS 5078 - 
نو ، منتجات القهوة سريعة الذوبان ) مسحوق الكابتشي

(القهوة المبيضة   

Non-dairy coffee whitener 
(creamer) 

IQS 5021 -   مبيض القهوة غير الحليبي 

Sorghum Grains IQS 2003 77-3 حبوب الذرة البيضاء 
Ground sumac IQS 5028 -   السماق المطحون 
Degermed maize (corn) 
meal and maize(corn)grits 

IQS 5003 - طحين وجريش الذرة منزوع االجنة 

Puffed corn (pop corn) IQS 5004 - (الشامية ) منتفخات الذرة  
Wheat IQS 2058 79-3 الحنطة 
Soya beans IQS 2002 78-3 فول الصويا 
Maize (corn) IQS 1861 75-3 الذرة 
Wheat product - burgul, 
habbia (partially Debranned 
wheat), Gerreesh (crushed 
partially Debranned wheat) 

IQS 1178 42-3    )منتجات الحنطة )البرغل والحبية والجريش 

Edible starch IQS 1209 43-3  النشأ المعد للطعام 

Custard powder 
(Mohalabieh, etc) 

IQS 1329 44-3 ( المهلبية مسحوق الكاسترد...،  )  

Ready cake mix IQS 1401 21-3 هزخليط الكيك الجا 
Jelly powder IQS 1460 45-3  مسحوق الهالم 

Semolina used in 
manufacture pastry products 

IQS 1464 47-3 ( السميد )السمولينا المستعملة في صناعة العجائن  

Whole shelled walnuts IQS 1808 48-3  الجوز الكامل والمنزوع القشرة 
Shelled Almonds IQS 1809 49-3 اللوز المنزوع القشرة 
Sesame IQS 1826 50-3 السمسم 
Hazelnut IQS 1828 51-3 البندق 
Spices and condiment - nut 
meg whole and ground 

IQS 1856 52-3  جوزة الطيب الكاملة والمطحونة 

Dried fig IQS 2168 55-3  التين المجفف 
Wheat flour used in biscuit 
and paste industry 

IQS 2141 46-3 نات دقيق القمح المستعمل في صناعة البسكت والمعج  

Whole chickpeas IQS 1574 1-3 الحمص الكامل  
Lentils IQS 1575 2-3 العدس 
Dry grape (raisin or sultanas) IQS 1664 3-3            ) العنب المجفف) الزبيب والكشمش 
Grated desiccated coconut IQS 1872 4-3 مبروش جوز الهند المجفف 
Dry phaseolus IQS 1989 5-3 الفاصوليا الجافة 
Split chickpeas IQS 2170 7-3 الحمص المجروش 

Cacao powder IQS 1465 6-3   مسحوق الكاكاو 
Tea IQS 1447 8-3 الشاي 
Sugar IQS 36 9-3 سكرال  

Wheat Flour (for bread ) IQS 37 10-3 طحين الحنطة 

Curry powder IQS 721 12-3 مسحوق الكاري 
Bakers yeasts and inactive 
dried yeast 

IQS 814 13-3 خميرة الخبز والخميرة المجففة غير النشطة 

Spices and condiments / 
cardamom 

IQS 848 14-3 لبهارات / الهيلالتوابل وا 

Spices and condiments / 
condiments 

IQS 1025 53-3  التوابل والبهارات / البهارات 

Whole roasted, ground and 
instant coffee IQS 1155-2 15-3 

البن ) القهوة ( المحمص الكامل والمطحون والسريع 
 الذوبان

Rice IQS 1343 18-3  الرز 
Baking powder IQS 1390 17-3 بيكنك باودر 
Dry Apricot IQS 2156 19-3 المشمش المجفف 
Dry Peas IQS 2169 20-3 البزاليا الجافة 
Dried okra IQS 2207 41-7-1  الباميا المجففة 
Spices and condiment - 
whole and ground cinnamon 

IQS 1450 22-3 دارصيني الكامل والمطحونالتوابل والبهارات / ال 

Spices and condiment - 
whole cumin 

IQS 1576 58-3  الكمون الكامل -التوابل والبهارات  

Spices and condiment - 
turmeric - whole or 
ground(powdered) 

IQS 1578 23-3 التوابل والبهارات /الكركم الكامل أوالمطحون 

  Spices and condiment - 
coriander, whole and ground 

IQS 1717 24-3 التوابل والبهارات/ الكزبرة الكاملة والمطحونة 
 

Shelled sweet kernels of 
apricot 

IQS 1768 25-3 نوى المشمش الحلو المنزوع القشرة 

Unshelled pistachio nuts IQS 1810 26-3 الفستق االخضر غير المقشر 

Spices and condiment - 
chillis, whole and ground 

IQS 847 27-3 
التوابل والبهارات/ الفلفل الحار المطحون وغير 

 المطحون     
Spices and condiment - 
ginger, whole, pieces or 
ground 

IQS 850 28-3 التوابل والبهارات/ الزنجبيل 

Spices and condiments- 
black pepper whole or 

IQS 853-1 - ونالفلفل االسود الكامل او المطح -التوابل والبهارات   
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Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
ground  
Spices and condiments- 
White pepper whole or 
ground 

IQS 853-2 - حونالفلفل االبيض الكامل او المط -التوابل والبهارات  

Green coffee beans IQS 1155-1 30-3 ضراء (البن االخضر ) القهوة الخ  
Spices and condiment - 
cloves - whole and ground 

IQS 1448 31-3 التوابل والبهارات/القرنفل الكامل والمطحون 

Spices and condiment - 
Fenugreek - whole or ground 
(powder) 

IQS 1860 32-3 
 التوابل والبهارات/ الحلبة الكاملة أو المطحونة

 

Spices and condiment - 
Aniseed 

IQS 1929 33-3                    التوابل والبهارات/ اليانسون 

Spices and condiment - 
Whole caraway 

IQS 1931 34-3                التوابل والبهارات/ الكراوية الكاملة 

Spices and condiment - 
whole thyme 

IQS 1962 35-3 ت/ الزعتر الكامل            التوابل والبهارا  

Dehydrated garlic IQS 1966 54-3  الثوم المجفف 
Dry bean IQS 1988 36-3 الباقالء الجافة 
Thyme mix powder IQS 2280 56-3  خليط الزعتر 
Nigella sativa seeds IQS 2281 57-3  بذور حبة البركة 

Falafel powder IQS 2287 42-7-1  مسحوق الفالفل 

Bitter fennel seed, whole or 
ground (powdered) 

IQS 2059 37-3 المرة الكاملة أو المطحونة ربذور الشما  

Vital wheat gluten IQS 2083 38-3 كلوتين الحنطة الحيوي 

Processed cereal - based 
food for infants and children 

IQS 1102 39-3 
رضع غذية المصنعة المعتمدة على الحبوب والبقول للاال

 واالطفال

Spices and condiment - 
Saffron 

IQS 2124 40-3 التوابل والبهارات/ الزعفران 

Cocoa (Nib/Mass/Press 
cake/dust) for used in the 
manufacture of cocoa and 
chocolate products 

IQS 2142 41-3 
ي جروش ،كتلة، قالب ، ذرور ( المستخدم فالكاكاو ) م

 تصنيع منتجات الشكوالتة

Hsaib chips, flavors puffed 
wheat, instant noodles with 
different flavors 

TR Food N°(1) 49-7-1 
ة , الحنطة المنفوشة المنكهة، الشعريحصائب الجبس

  السريعة مع جميع النكهات

Spices  include (clove stems, 
cubab, crushed black 
pepper, galangal & all types 
of cardamom) 

TR Food N°(7) 60-3 
لفل االسود التوابل وتشمل )سيقان القرنفل ، الكبابة ، الف
 المجروش ، قولنجان ، عرق الهيل ...الخ (

Bread Improver TR Food N°(3) 59-3 محسن الخبز 
Modified food starch TR Food N°(28) 61-3 النشأ الغذائي المعدل 
Nuts (Cashew , pumpkin 
seeds …etc, roasted or Not 
roasted/raw, shelled or 
unshelled, which are not 
covered by special IQS 
standard) 

TR Food N°(8) 63-3 

الخ ( محمص او غير …) كاجو, حب ابيض  المكسرات

,مقشور أو غير مقشور , مفرد او خليط محمص ) خام ( 

(والتي ال تتوفر لها مواصفة قياسية عراقية   

Dried prunes (dried barkouk 
in Iraqi language) 

TR Food N°(55) 64-3 برقوق مجففال  

Ground Paprika TR Food N°(60) 68-3 الفلفل األحمر البارد المطحون 
Laurel/Whole and ground 
leaves  

TR Food N°(62) 70-3 اللوريل/الورق الكامل المطحون 

Dehydrated onion TR Food N°(59) 67-3 البصل المجفف 

Dried rosemary TR Food N°(61) 69-3  اكليل الجبل المجفف 

Mix flavoring TR Food N°(68) 103-1-1 خليط منكهات 
Dried Vegetables and fruits 
(single or mixed) 

TR Food N°(70) 71-3  ة(الخضروات والفواكه المجففة )مفردة اومخلوطخيط  

Dried oregano TR Food N°(78) 73-3 اوريغان مجفف 
Corn flour (white or yellow 
types) 

TR Food N°(77) 72-3 طحين الذرة االبيض و االصفر 

cube sugar , powdered 
sugar( icing sugar ) ,soft 
brown sugar ,Lump sugar  

TR Food N°(107) 85-3 
م و مكعبات السكر, السكر البودرة,السكر االسمر الناع

 سكر النبات

Cowpeas or black eyed 
beans 

TR Food N°(118) - اللوبياء أو الفاصوليا السوداء 

Raw sugar  Brand (ALVEAN) 
in bulk 

STR Food N°(23) - )سكر خام غير المعبأ )فل( عالمة )ألفيان 

Chocolate powder instant TR Food N°(131) - مسحوق الشوكوالتة الفورية 

Garlic paste (brand CAMEL) STR Food N°(37)   كامل(   عالمة)معجون الثوم  
Dumpling Mix with yeast  
(brand Teeba al Jabal) 

STR Food N°(38) - (عالمة طيبة الجبل) عويمات مع خميرة  

Burgul with vermicelli (brand 
Teeba al Jabal) 

STR Food N°(39) - 
 عالمة طيبة)البرغل مع الشعيرية 

(جبلال  
Hibiscus (Karkadia) from 
Sudan 

STR Food N°(64) - كركديه / سوداني المنشأ 

Choco pie (brand original 
1974-ORION-VIETNAM) 

STR Food N°(66) - 
فطيرة بالشوكوالته )عالمة اصلية 

(اوريون، فيتنامي المنشأ  1974  
STR Food No. 68 Coffee 
with cocoa , (Brand Ameed 
coffee made in Jordan) 

STR Food N°(68) - 
قهوة بالكاكاو عالمة  بن العميد ( ، 

 أردني المنشأ

Dried sweet basil TR Food N°(153) - الريحان الحلو المجفف 
Roselle (Karkaddea) TR Food N°(154) - (كركديه )كاركادي  
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Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
Oyster sauce (brand Thai 
prestige) 

STR Food N°(70) -  تاي برستيج(  عالمة)صلصة المحار   

Sweet Chilli sauce for 
chicken and fish (brand 
Thaiprestige -Thailand 
origin) 

STR Food N°(71) - 
الحلوة للسمك والدجاج  صلصة الحارة
(تاي برستيج عالمة) تايلندي المنشأ   

Soya sauce  (brand 
American Garden) 

STR Food N°(77) - )عالمة)صلصة صويا  أمريكان غردن   

Light Italian salad dressing 
(brand Heinz) 

STR Food N°(84) -  (عالمة هاينز)صلصة ايطالية خفيفة  

Chilli sauce TR Food N°(159) -  ي(الشيل)صلصة الفلفل الحار  

Herbal infusion Mint (Baladi) 
(brand  Alattar) 

STR Food N°(89) 
- 

ة )البلدي( )العالمة التجاري النعناعاألعشاب زهورات 

(العطار  
Herbal infusion Zhourat 
Shamia (brand Alattar) 

STR Food N°90) 
( األعشاب زهور الشامية )العالمة العطارزهورات  -  

Herbal infusion Chamomile 
& Apple (brand Alattar) 

STR Food N°(91) 
()العالمة العطار التفاحالبابونج وزهورات  -  

Herbal infusion Chamomile 
& Honey (brand Alattar) 

STR Food N°(92) 
(األعشاب البابونج والعسل )العالمة العطارزهورات   -  

Herbal infusion Ginger & 
cardamom (brand Alattar) 

STR Food N°(93) 
(األعشاب والزنجبيل والهيل )العالمة العطارزهورات  -  

Herbal infusion 
Pomegranate (brand Alattar) 

STR Food N°(94) 
(ألعشاب الرمان )العالمة التجارية العطارازهورات  -  

Tahini sauce (brand Heinz) STR Food N°(96) - )صلصة الطحينية )عالمة هاينز 
Chamomile flowers (brand 
Alattar-Jordan) 

STR Food N°(98) 
االردن(-العطار عالمة)ازهار البابونج  -  

Sage (brand Alattar-Jordan) STR Food N°(99) - االردن(-العطار عالمة) ميرمية  
Aniseed & fennel (brand 
Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(100) 

االردن(-العطار عالمة) يانسون شمر -  

Zhourat lebnania (brand 
Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(101) 

االردن(-العطار عالمة) زهورات لبنانية -  

Chamomile & lemon (brand 
Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(102) 

االردن(-العطار عالمة) بابونج وليمون -  

Ginger & lemon (brand 
Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(103) 

االردن(-العطار عالمة) زنجبيل وليمون -  

Ginger & mint (brand Alattar-
Jordan) 

STR Food 
N°(104) 

االردن(-العطار ةعالم) زنجبيل ونعناع -  

Chamomile & Aniseed 
(brand Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(106) 

االردن(-العطار عالمة)بابونج ويانسون  -  

Chamomile & Mint (brand 
Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(107) 

االردن(-العطار عالمة)بابونج ونعناع  -  

Ginger & Honey (brand 
Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(108) 

االردن(-العطار عالمة) زنجبيل وعسل -  

Ginger Lemon & Honey 
(brand Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(109) 

االردن(-العطار عالمة) زنجبيل  ليمون وعسل -  

Zallouh (Ferula hermonis) 
root (brand Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(110) 

االردن(-العطار المةع) شرش الزلوع -  

Chicken shawarma spices 
(brand Abido-made in 
Lebanon) 

STR Food 
N°(112) 

 بهار شاورما دجاج )عالمة عبيدو/ لبناني المنشأ( -

Golden broasted spices 
(brand Abido-made in 
Lebanon) 

STR Food 
N°(113) 

(ي المنشأبهار بروستد غولدن )عالمة عبيدو/ لبنان -  

Cumin and Lemon (brand 
Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(119) 

(االردن-عالمة العطار)كمون وليمون  -  

Tomato Coulis (brand 
Buitoni made in Spain) 

STR Food 
N°(120) 

اسبانيا(-عالمة  بيتوني)طماطم مهروسة   -    

Ginger and cinnamon (brand 
Alattar-Jordan) 

STR Food 
N°(129) 

- ( االردن-عالمة العطار  زنجبيل وقرفة (

Pizza flour mix  (brand 
Kuwait flour mills and 
bakeries Co.-Kuwait) 

STR Food 
N°(132) 

عالمة شركة مطاحن الدقيق )خليط طحين البيتزا  -

 والمخابز الكويتية كويتي  المنشأ(  
 

Fish batter (brand Magic 
chef IAS - AL-THIQA Kuwaiti 
group for general trade Co - 
UAE) 

STR Food 
N°(134) 

ة شرك ماجيك شيف أاس عالمة)تغليفة السمك المقلي  -

(شأمجموعة الثقة الكويتية للتجارة العامة/ اماراتي المن  

Gluten free mix (brand Pearl) 
STR Food 

N°(144) 
(عالمة اللؤلوة) خليط خالي من الجلوتين -  

V-08 Water bottled Natural mineral water IQS 1351 1-4   المياه المعبّأة في قناني المياه المعدنية الطبيعية 
Bottled drinking waters IQS 1937 2-4 مياه الشرب المعبأه 

V-09 All other food products 
(except fresh vegetables and 
fruits)  

Canned apple sauce IQS 5085 - كافة المنتجات الغذائية )ماعدا  صلصة التفاح المعلبة
 الكيك الجاهز  - Cakes IQS 5049 الخضراوات الطازجة والفواكه(

Sesame and other nuts and 
cereals sweets 

IQS 5033 - حلوى السمسمية وانواع النقل والحبوب   

Dates IQS 882 - رالتم  
Cream Caramel powder IQS 2311 - مسحوق الكريم كراميل 
Bread IQS 677 - خبز 
Barley malt IQS 2097 81-3 مولت الشعير 
Vegetable protein products IQS 2202 82-3 منتجات البروتين النباتي 
Stuffed and covered date IQS 1607 44-7-1 لمكسوةالتمور المحشوة و ا  
Whole maize( corn)meal IQS 1990 76-3 جريش الذرة الكاملة 

Soya protein products IQS 2036 46-7-1 منتجات بروتين الصويا 
Malt extract IQS 2084 80-3 مستخلص المولت 
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Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
Raw- sugar IQS 2245 48-7-1 السكر الخام 
Dibis (date syrup) IQS 1041 4-7-1 الدبس 
Pickles IQS 1128 7-7-1 المخلالت 
Tehynia IQS 1176 9-7-1  ) الطحينية ) الراشي 
Halawa - Tehina IQS 1177 10-7-1  ) الحالوة الطحينية ) الحالوة الشكرية 
Chewing gum IQS 1374 16-7-1  علك المضغ 
Kamar al - din (dried sheet 
apricots) 

IQS 1376 17-7-1  قمر الدين 

Corn flakes IQS 1482 20-7-1  ) رقائق الذرة ) الكورن فليكس 
Tomato paste IQS 284 2-7-1  عصير الطماطة المكثف 
Preserved tomato products - 
tomato syrup 

IQS 1544 27-7-1  عصير الطماطة –منتجات الطماطة المحفوظة  

Quick - frozen okra IQS 1581 28-7-1 الباميا المجمدة 
Nougat IQS 1855 31-7-1 النوكه 
Hard boiled sugar IQS 1853 32-7-1 السكريات الصلبة 
Peanut butter IQS 2267 18-4-1 زبدة فستق الحقل 
Groundnut (peanuts) / 
(roasted, peeled and salted) 

IQS 1873 33-7-1 محمص والمقشور والمملح فستق الحقل ال  

Tamarind IQS 1927 34-7-1  تمر الهند 
Tamarind concentrate IQS 1151 8-7-1  مستخلص تمر الهند المركز 
Ketchup IQS 509 3-7-1      ) منتجات الطماطة المحفوظة )الكجب 
Fruit and vegetable sauce IQS 1064 6-7-1  صاص الفواكه والخضر 
Puffed starchy food 
(excluding puffed potato and 
corn products) 

IQS 1182 11-7-1 
شوية االغذية الن)باستثناء االغذية النشوية المنفوشة 

و الذرة( المصنعة من البطاطا المنفوشة  

Table olives IQS 1348 15-7-1  زيتون المائدة 

Biscuit and wafer IQS 1389 18-7-1 البسكتوالويفر 
Mayonnaise IQS 1517 21-7-1 المايونييز 
Toffees IQS 1858 30-7-1 الترفة 
Noome-basraa (dried black 
lime) 

IQS 2175 37-7-1  نومي بصرة 

Mango chutney IQS 2204 40-7-1 عنبة المانكا 
Vinegar IQS 110 1-7-1 الخل 
Mustard sauce IQS 1189 13-7-1  صلصة الخردل 
Chocolate IQS 1345 14-7-1 الشكلة 
Glucose syrup IQS 1418 19-7-1  شيرة الكلوكوز 
Quick - frozen peas IQS 1534 22-7-1  البازالء المجمدة 
Quick - frozen carrot IQS 1535 23-7-1  الجزر المجمد 
Quick - frozen cauliflower IQS 1536 24-7-1  القرنابيط المجمد 
Quick - frozen spinach IQS 1537 25-7-1  السبانغ المجمد بالطريقة السريعة 

Frozen green bean IQS 1662 29-7-1  الفاصوليا الخضراء المجمدة 
Powdered dextrose IQS 1930 35-7-1 مسحوق الدكستروز 

Lactose IQS 2106 36-7-1 الالكتوز 

Fructose sugar IQS 2182 38-7-1  سكر الفركتوز 
Quick - frozen whole kernel 
corn 

IQS 2193 39-7-1  ًحبوب الذرة الكاملة الحلوة المجمدة سريعا 

Gum Base TR Food N°(4) 54-7-1 قاعدة العلك 
Mint tablets (berries, 
spearmint, peppermint) 

TR Food N°(21) - ) أقراص نعناع ) الفراولة، النعناع، النعناع القوي 

Ready to eat Jelly TR Food N°(36) 51-7-1 جلي جاهز للطعام 
Frozen dough TR Food N°(43) 53-7-1  العجائن المجمدة 
Milk Chocolate with sugar 
coated (dragee) 

TR Food N°(39) 52-7-1 الحليب ) سميري ( شوكوالتة ب  

Crispy coated peanut (spicy) TR Food N°(37) 62-3  )فستق الحقل مغطى ومقرمش )سبايسي 
Jelly candy TR Food N°(51) 55-5-1 )حلوى هالمية )جيلية 
Soft candy (including Turkish 
delight, fondant, 
marshmallow, fudge, fruit 
pastes with no 
IQS_TR_STR)  

TR Food N°(52) 56-7-1 

, الفج , وتشمل )الحلقوم التركي,المارشيميلو حلوى طرية
ة معاجين الفاكهة التي ليس لها مواصفة قياسية خاص
ياسية معتمده بــأستثناء ) المنتجات التي لها مواصفة ق

 ,متطلب فني خاص او عام

Quick frozen French fried 
potatoes 

TR Food N°(53) 57-7-1 اصابع البطاطا المقلية المجمدة سريعا 

Frozen pizza TR Food N°(54) 58-7-1 بيتزا مجمدة 
The fingers of roasted  
cereals chips cover and not 
cover  with chocolate for all 
flavors 

TR Food N°(58) 66-3 

ة اصابع رقائق الحبوب المحمصة مغطاة و غير مغطا
 بالشكلة 

Quick frozen leek TR Food N°(64) 60-7-1  ًالكراث المجمد سريعا 
Quick frozen Brussels 
sprouts 

TR Food N°(66) 62-7-1  ًالبروسيل المجمد سريعا 

Quick frozen broccoli TR Food N°(65) 61-7-1  ًالبروكلي المجمد سريعا 
Quick frozen vegetables 
(single or mixed) 

TR Food N°(69) 64-7-1 
 خليط الخضروات المجمدة سريعاً )المفردة او خليط(

Rolled pastry stuffed with 
cheese/and or vegetables 
(sambosic) 

TR Food N°(73) 65-7-1 
 فطائر ملفوفة محشوة بالجبن )سمبوسك(

Croissant with all kind of 
stuff 

TR Food N°(74) 66-7-1 الكرواسون بكافة الحشوات 
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Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
Cereal flakes except corn 
flakes in IQS 1482 

TR Food N°(82) 70-7-1 
ولة رقائق المصنوعة من الحبوب عدا رقائق الذرة المشم

1482بالمواصفة القياسية العراقية رقم   
Ready to eat meals/foods TR Food N°(80) 68-7-1 طبوخة الجاهزة لالكلالوجبات الم  
Crispy baked cereal dough 
in all shapes (Kaak)  

TR Food N° (84) 71-7-1 ه(عجينة الحبوب المخبوزة الهشة )الكعك بكافة انواع  

Pasta and Pizza tomato 
sauces 

TR Food N° (89) 73-7-1 صلصة الطماطة للبيتزا و العجائن المجمدة 

Spray dried malt extract STR Food N° (1) 84-3 مستخلص المولت المجفف بالرزاز  
Light mayonnaise (medium 
and low fat) 

TR Food N° (104) 78-7-1 الخفيف )متوسط و قليل الدسم ( المايونييز  

Maltose syrup TR Food N° (105) 32-6-1 شيرة المالتوز 

½ Gourmet Breaded Onion 
Ring  brand “Lamb weston” 

STR Food N° (7) 80-7-1 
حلقات بصل جورميه المكسوة بفتات الخبز او ½ 

وستون" بالمحمص للعالمة التجارية "الم  
Milk chocolate with caramel 
block (half-manufactured 
materials) 

STR Food N° (9) 81-7-1 )قطع شكوالته بالكراميل )مواد نصف مصنعة  

Kimchi (fermented salted 
vegetables) 

TR Food N° (112)  )الكيمتشي )الخضروات المملحة المخمرة 

Cracriz 1045 STR Food N° (13)   1045كراكريز  

Cracriz  micro STR Food N° (14)  كراكريز ميكرو 
Sugar free cream cookies 
(chocolate, lemon, orange 
and oatmeal) brand 
(SWEET'N LOW) 

STR Food N° (15)  
ليمون )الشوكوالته ,ال السكر الكوكيز بالكريمة خالي من

  ,البرتقال والشوفان( ماركة )سويت ند لوو(

Cucumber pickles TR Food N° (116) - الخيار المخلالت  
STR Food No. 20 Hyfoama 
DSN (Kerry) 

STR Food N° (20) - ة الهايفوماماد NSD (كيري)  

Natural Punica granatum 
raisin (Pomegranade 
molasses) 

TR Food N° (123) - دبس الرمان الطبيعي 

Bechamel sauce (KDD) STR Food N° (26) - )صلصة البشاميل )ك دد 
Baklawa TR Food N° (128) - بقالوة 
Bechamel mix TR Food N° (129) - (خلطة البشاميل )مسحوق  
Ginger syrup brand 
(KHUDARI) 

STR Food N° (33) - (شراب الزنجبيل المركز عالمة )الخضري   

Salad dressing sauce (brand 
Durra) 

STR Food N° (34)  (Durra)    تتبيلة السلطة عالمة

Bread Crumbs (brand 
American Garden) 

STR Food N° (40) -  ( American Garden ) الخبز المطحون عالمة 

Yogurt Mayonnaise brand 
(Delicio ) 

STR Food N° (65) 
)دليسيو( مايونيز بالزبادي عالمة -   

Oats TR Food N° (141) - حبوب الشوفان 
Oriental sweets TR Food N° (142) - الحلويات الشرقية 
Maamoul TR Food N° (143) - المعمول 

Salad sauce TR Food N° (140) - صلصة السلطه 
Coconut milk and coconut 
cream 

TR Food N° (144) 
و كريمة جوز الهند حليب جوز الهند -  

Low caloric value jam TR Food N° (145) - المربى قليل السعرات 
Quick frozen strawberries TR Food N° (146) - الفراولة المجمدة    
Frozen grape leaves TR Food N° (147) - ورق العنب المجمد    
Preserved wine leaves TR Food N° (148) - ورق العنب المحفوظ    
Quick Frozen Bilberries TR Food N° (149) - التوت المجمد 
Frozen Blueberries TR Food N° (150) - توت العليق االسود المجمد 
Quick frozen Rasberries TR Food N° (151) - توت العليق االحمر المجمد 
Quick frozen peaches TR Food N° (156) - المجمد الدراق       
Mix seasoning for 
chicken_spice_gralic (brand 
knorr)-Made in Turkey 

STR Food N°(72) - 
وم ، خلطة توابل الدجاج بالتوابل والث   :

 عالمة ) كنور ( ، تركي المنشأ

Mix seasoning for 
chicken_oregano_sesame 
(brand knorr)- Made in 
Turkey 

STR Food N°(73) - 
م  ، خلطة توابل الدجاج بالزعتر والسمس

 عالمة ) كنور ( ، تركي المنشأ

Mix seasoning for 
chicken_grill taste (brand 
knorr)- Made in Turkey 

STR Food N°(74) - 
 خلطة توابل الدجاج بطعم المشويات ،

 عالمة ) كنور ( ، تركي المنشأ

Lea & perrins worcestershire 
sauce (brand Heinz) 

STR Food N°(75) - (عالمة هاينز) وورستيرشاير -صلصة لي وبيرنز  

Coffee chewable tablets 
(brand Fuwei) 

STR Food N°(76) -  فووي( عالمة)اقراص قهوة قابلة للمضغ   

Cotton candy bubble gum 
with watermelon flavours-
Chinese origin 

STR Food N°(78) 
- 

يني حلوى قطنية وعلكة بالون بنكهة البطيخ االحمر  / ص
 المنشأ

Cotton candy bubble gum 
with grape flavours-Chinese 
origin 

STR Food N°(79) 
المنشأ حلوى قطنية وعلكة بالون بنكهة ) العنب ( / صيني -  

Cotton candy bubble gum 
with strawberry flavours-
Chinese origin 

STR Food N°(80) 
ي المنشأحلوى قطنية وعلكة بالون بنكهة )الفراولة( / صين -  

Cotton candy bubble gum 
with tutti frutti flavours-
Chinese origin 

STR Food N°(81) 
- 

يني حلوى قطنية وعلكة بالون بنكهة توتي فروتي / ص
 المنشأ

Worcestershire sauce (brand 
American garden) 

STR Food N°(82) 
أمريكن غاردن(صلصة وورستيرشاير )عالمة  -  

Toumaya sauce (brand STR Food N°(86) -  هاينز(صلصة الثوم )ثومية( )عالمة  
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Group V - Food products(all food products except fresh meat, fresh fish, 

fresh vegetables, fresh fruits)  
ة, )جميع المنتجات الغذائية باستثناء اللحوم الطازجة, االسماك الطازجالمنتجات الغذائية

 الخضروات الطازجة, الفواكه الطازجة(
Heinz) 

Mayochup Mayonnaise  
(brand Hello) 

STR Food N°(95) 
المايوتشب مايونيز )عالمة هيلو( صلصة -  

Onion rings (brand Nabil) STR Food N°(87) -  (عالمة  نبيل)حلقات البصل  
Frozen beans ( Frozen 
green beans ) 

TR Food N° (162) 
(الفول االخضر المجمد ) الباقالء الخضراء المجمدة -   

Olives salad TR Food N° (163) - سلطة الزيتون 
Arabeschi bilberry N (brand 
Pregel-made in Italy) 

STR Food 
N°(117) 

)عالمة بريجل س. ب. أ. ايطالي المنشأ(  - Arabeschi 
bilberry N 

Filled wafer with high 
moisture with different 
flavors (Brand Bg Line-
bulgaria) 

STR Food 
N°(133) 

ج لين )عالمة ب ويفرمحشي عالي الرطوبة بنكهات مختلفة -

 بلغاري المنشأ(

Burger sauce (brand Tiffany-
UAE) 

STR Food 
N°(139) 

(اتي المنشأعالمة  تيفاني/ امار)صلصة  بيرغر  -  

Cheese sauce (brand 
Tiffany-UAE) 

STR Food 
N°(140) 

(عالمة  تيفاني/ اماراتي المنشأ)صلصة  جبنة   -  

Shawarma sauce (brand 
Tiffany-UAE) 

STR Food 
N°(141) 

(عالمة  تيفاني/ اماراتي المنشأ)صلصة  شاورما  -  

Tomato arabiatta sauce 
(brand Tiffany-UAE) 

STR Food 
N°(142) 

(شأعالمة  تيفاني/ اماراتي المن)صلصة  طماطم عربية  -  

Hot pepper sauce (brand 
Tiffany-UAE) 

STR Food 
N°(143) 

(أعالمة تيفاني / اماراتي المنش) صلصة  فلفل حار -  

V-10 Cigarettes, cigars, moassel 

Cigarettes IQS 546 1-2-1 ئر والسيجار والمعسلالسجا السيكاير  
Cigars  IQS 1716 3-2-1  السيكار-التبغ ومنتجاته  
Meassel IQS 1652 2-2-1  التبغ المعسل 

V-x 

Other food products (except 
fresh meat, fresh fish, fresh 
vegetables, fresh fruits)  To be confirmed   

ء المواد الغذائية االخرى )باستثنا
حوم الطازجة, االسماك الطازجة, الل

الخضروات الطازجة, الفواكه 
 الطازجة

 
 

Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group VI – Cosmetics,  
Personal hygiene 
products and cleaning 
agents  

 

 

مواد التجميل، منتجات   
 العنايةالشخصية ومواد

فالتنظي  
VI-01 Cosmetics (all kinds)(Does 

not include products for 
medical use) 

Body shampoo 
IQS 5101 + IQS 

5012 
)ال تشمل  (مواد التجميل )كافة االنواع غسول الجسم -

 المستحضرات لالغراض الطبية او العالجية(
Perfumes (including 
perfume concentrates) 

IQS 939 + IQS 
5012 

 العطور)بضمنها المركزات العطرية( 1-5

Shampoo (Excluding anti 
dandruff shampoo, all 
other medical shampoo 
and children shampoo) 

IQS 945+ IQS 
5012 

2-5 
والت الغسول ) باستثناء الغسول ضد القشرة وكل الغس

 الطبية االخرى وغسول االطفال( 

Baby talc powder 
(Excluding adult talc 
powder and medical 
powder with therapeutic 
impact like powder for 
impetigo) 

IQS 1123+ IQS 
5012 

3-5 
بار مسحوق الطلق لالطفال) التشمل مسحوق الطلق للك
يق والمساحيق الطبية ذات التأثير العالجي مثل مساح

 الحصف(

Hair conditioner 
IQS 1124+ IQS 

5012  
 مكيف وملطف الشعر 4-5

Rouge blusher 
IQS 1159+ IQS 

5012  
 أحمر الخدود 5-5

Skin creams (Including 
sunscreen cream, 
excluding skin lotions, 
medical or aesthetic 
creams and creams for 
babies  ) 

IQS 1161+ IQS 
5012  

6-5 

ل ال تشم و من الشمساقي وكريم ضمنها دهان البشرة )
 المستحضرات الحليبية القوام والدهانات لالغراض
الطبية أو التجميلية وال تشمل الدهانات الخاصة 

 باالطفال(

Lip stick 
IQS 1163+ IQS 

5012  
 أحمر الشفاه 7-5

Nail polish 
IQS 1164+ IQS 

5012  
 طالء االظافر 8-5

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

IQS 1175+ IQS 
5012  

9-5 
تية زيوت الشعر)تتضمن مقوي الشعر والمركزات الزي
لها  للشعر وال تشمل  دهان ومراهم الشعر والزيوت التي

 تأثيرطبي أو عالجي (

Hair creams (excluding 
hair oil and pomade) 

IQS 1194+ IQS 
5012  

 دهانات الشعر )ال تشمل زيوت ومراهم الشعر( 10-5

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

IQS 1405+ IQS 
5012  

11-5 
السائل أو المعجون يتألف من  –صبغ الشعر   

الصبغة -أ  
مادة المؤكسدةال -ب  

Depilatories, chemical 
(Excluding products 
containing Metal sulfides 
or tin derivatives ) 

IQS 1602+ IQS 
5012  

12-5 
حاوية النوع الكيمياوي )التشمل االنواع ال –مزيل الشعر 

(كبريتيدات الفلزات وذات التراكيب القصديرية  
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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group VI – Cosmetics,  
Personal hygiene 
products and cleaning 
agents  

 

 

مواد التجميل، منتجات   
 العنايةالشخصية ومواد

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

IQS 1654+ IQS 
5012  

14-5 
ال مساحيق البشرة ) التشمل مسحوق الطلق لألطفال و
 تشمل المساحيق الطبية ذات التأثير العالجي مثل

 المساحيق المستعملة للحصف(

Lip salve (lip balm) 
(Excluding lip salves for 
therapeutic purposes and 
red lipstick and lip Gloss 
) 

IQS 1678+ IQS 
5012  

15-5 
ية مرهم الشفاه ) التشمل مراهم الشفاه لألغراض العالج

 وال تشمل أحمر الشفاه وملمع الشفاه(

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

IQS 1679+ IQS 
5012  

16-5 
مراهم الشعر)ال تشمل المراهم ذات التأثيرات 
 الفسيولوجية أو المصنوعة الغراض عالجية(

Hair dye - powder 
IQS 1680+ IQS 

5012  
المسحوق –صبغ الشعر  17-5  

Henna powder 
IQS 1681+ IQS 

5012  
 مسحوق الحناء 18-5

After shave product 
(Excluding after shave 
lotion for therapeutic and 
medical purposes) 

IQS 1682+ IQS 
5012  

19-5 
بعد الحالقة)ال تشمل محاليل بعد الحالقة منتوج 

 لألغراض الطبية أو العالجية(

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

IQS 1790+ IQS 
5012  

20-5 

 مجعد الشعر الدائمي
يتألف من   
المادة الفعالة -أ   
  أساسها بيروكسيد الهيدروجين –المادة المعادلة  -ب 

Aerosol hair spray 
(Excluding dye hair spray 
and hair vaporizator ) 

IQS 1795+ IQS 
5012  

21-5 
ال مثبت الشعر الرذاذ )ال يشمل  صبغ الشعر الرذاذ و

 يشمل مثبت الشعر البخاخ(

Eye shadow 
IQS 1832+ IQS 

5012  
 ظل العيون 22-5

Petroleum jelly (Vaseline) 
IQS 1886+ IQS 

5012  
 هالم النفط)فازلين( 23-5

Skin lotions (Including 
sunscreen lotion, 
excluding medical 
products or that have 
therapeutic purposes or 
babies products ) 

IQS 2079+ IQS 
5012  

24-5 

ضمنها المستحضرات السائلة الدهنية للبشرة )
 و شمسمن ال ةاقيو المستحضرات السائلة الدهنية للبشرة

جي أو لعالباستثناء المستحضرات الطبية أو ذات التأثير ا
 مستحضرات االطفال(

Hair styling gel 
IQS 2219+ IQS 

5012  
 مثبت الشعر الهالمي 25-5

Deodorants  (that 
contains Triclosan or 
Irgasan DP 30) 

IQS 2289+ IQS 
5012  

26-5 
 مزيل رائحة العرق ) الذي يحوي مادة 
Triclosan أو   Irgasan DP 30 

Nail polish remover 
TR Chem N°(4) + 

IQS 5012  
 مزيل طالء االظافر 27-5

Face Masks 
TR Chem N°(5) + 

IQS 5012  
 أقنعة للبشرة 28-5

Hydrogen Peroxide 
9%(30 vols.) 12%(40 
vols.) 

TR Chem N°(6) + 
IQS 5012  

29-5 
 40)٪12حجماً( و  30)٪9بيروكسيد الهيدروجين 

 حجماً(

Foam Hair Styling Spray 
TR Chem N°(7) + 

IQS 5012  
 مثبت الشعر الرذاذ الرغوي  30-5

Foam Hair Remover 
Spray 

TR Chem N°(9) + 
IQS 5012  

 مزيل الشعر الرذاذ الرغوي 31-5

Children Lotion 
TR Chem N°(10) + 

IQS 5012  
 مستحضر سائل دهني لالطفال 32-5

Emollient Oil for Children 
Skin 

TR Chem N°(11) + 
IQS 5012  

 زيت مطري لبشرة الطفل 33-5

Antiperspirants  (All 
types) 

TR Chem N°(12) + 
IQS 5012  

 مانع التعرق )بكل انواعه( 34-5

Hair Straightened 
TR Chem N°(13) + 

IQS 5012  
 مسرح الشعر 35-5

Hair Blonder 
TR Chem N°(15) + 

IQS 5012  
 مشقر الشعر  37-5

Halawa - Hair remover 
TR Chem N°(16) + 

IQS 5012  
 شيرة الزالة الشعر 38-5

Foundation cream, 
Foundation Lotion and 
Foundation Stick 

TR Chem N°(18) + 
IQS 5012  

39-5 
 دهان أساس 

دهان أساس سائل    
دهان أساس اصبع   

Mascara – all types 
TR Chem N°(19) + 

IQS 5012  
 مسكارة بأنواعها 40-5

Liquid Eye Liner 
TR Chem N°(20) + 

IQS 5012  
 كحل سائل 41-5

Lip Gloss 
TR Chem N°(47) + 

IQS 5012  
 ملمع الشفاه 42-5

Hair Spray 
TR Chem N°(51) + 

IQS 5012  
البخاخ –مثبت الشعر  43-5  

Body Shampoo for 
children 

TR Chem N°(52) + 
IQS 5012  

 غسول الجسم لالطفال 44-5
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Number المنتجات التفاصيل 

Group VI – Cosmetics,  
Personal hygiene 
products and cleaning 
agents  

 

 

مواد التجميل، منتجات   
 العنايةالشخصية ومواد

فالتنظي  
Liquid Face cleaner 
and/or Make up  
remover 

TR Chem N°(53) + 
IQS 5012  

 محلول منظف للوجه و/أو مزيل المكياج 45-5

Stick Eye Liner TR Chem N°(57) + 
IQS 5012  

 كحل اصبع 47-5

Shampoo for Sensitive, 
Dyed, or Damaged Hair 

TR Chem N°(59) + 
IQS 5012  

 غسول للشعر الحساس أو المصبوغ أو المتضرر 48-5

Hair oil bath 
TR Chem N°(87) + 

IQS 5012  
 حمام زيت للشعر 49-5

Temporary based 
straighter for (waved 
hair) and Conditioning 
shampoo (Sofnfree) 

STR Chem N°(4) + 
IQS 5012  

 
 مسرح الشعر المؤقت للشعر المجعد و شامبو مكيف

(Sofnfree) 

Cosmetic pencils 
IQS 2322+ IQS 

5012  
 أقالم التجميل -

Deodorant based on 
(Farnesol) 

TR Chem N°(105) 
+ IQS 5012  

 مزيل رائحة العرق ) الذي يحوي مادة الفارنزول( -

Balanced Intimate Wash 
TR Chem N°(116) 

+ IQS 5012  
 غسول الجسم للمناطق الحساسة -

Deodorant containing 
limonene and linalool 

TR Chem N°(125) 
+ IQS 5012  

ولمزيل رائحة العرق حاوي مادتي الليمونين واللينال -  

Body wash (brand 
lifebuoy) 

STR Chem N°(47) - (لجسم عالمة )اليف بويغسول ا  

Cosmetic products 
covered by scope of (EC) 
No 1223/2009 (which do 
not have Iraqi technical 
requirement or standard) 

TR Chem N°(132) 
+ IQS 5012 

- 
فة المواصغطيها تمنتجات مستحضرات التجميل التي 

تطلبات )التي ليس لها م 2009/1223رقم األوروبية  
(عراقية أو مواصفة فنية  

VI-02 Toothpaste, tooth powder ; 
shaving cream, gel and foam 

Lather shaving cream 
IQS 931+ IQS 

5012  
يم معاجين األسنان، بودرة االسنان؛ كر معجون الحالقة الرغوي 1-6

و رغوة الحالقة ، هالمالحالقة  
tooth paste (Excluding 
tooth pastes for 
therapeutic and medical 
purposes) 

IQS 1100 2-6 
 معجون االسنان ) ال يشمل معاجين االسنان لألغراض

 الطبية أو العالجية(

Tooth powder IQS 1162 3-6 مسحوق االسنان 

Brushless shaving cream 
IQS 1956+ IQS 

5012  
 معجون الحالقة بدون فرشاة 4-6

Shaving Foam Spray 
TR Chem N°(8) + 

IQS 5012  
 رغوة الحالقة الرذاذة 5-6

Shaving Gel Spray TR Chem N°(49) + 
IQS 5012  

 هالم حالقة بخاخ 6-6

Shaving Gel 
TR Chem N°(92) + 

IQS 5012  
 هالم حالقة -

Cosmetic products 
covered by scope of (EC) 
No 1223/2009 (which do 
not have Iraqi technical 
requirement or standard) 

TR Chem N°(132) 
+ IQS 5012 

- 
فة المواصغطيها تمنتجات مستحضرات التجميل التي 

)التي ليس لها متطلبات  2009/1223رقم األوروبية  
(عراقية أو مواصفة فنية  

VI-03 Household Detergent powder 
and liquid 

Household detergent 
powder (normal and for 
washing machines) 

IQS 1276 7 
مساحيق الغسيل لألغراض المنزلية) العادية  

  وللغساالت(

لة و المنظفات السائ مساحيق الغسيل
 لالغراض المنزلية

Liquid detergents for dark 
fabrics 

TR Chem N°(89) - المنظف السائل لالقمشة الغامقة 

VI-04 Household liquid detergent 
and cleaning pastes 

Detergent scouring 
cream 

IQS 5013 -  يف المنظفات السائلة و معاجين التنظ المنظف الحاك كثيف القوام
 المنزليّة

Liquid detergent for 
general household uses 

IQS 1070 1-8  المنظف السائل لآلستخدامات المنزلية العامة 

Domestic detergent 
paste 

IQS 1565 2-8  معجون التنظيف لألغراض المنزلية  

Detergent for multiple 
uses type spray (JIF)  

STR Chem N°(7) - جف( عالمة  نوع سبري منظف متعدد االستعماالت(  

Bathroom cleaner spray 
detergent (brand JIF) 

STR Chem N°(43) - جف نوع سبري عالمة  لحماممنظف ا()    

VI-05 Toilet soap, baby soap, and 
liquid soap 

Toilet soap IQS 20 1-9 صابون الحّمام، صابون االطفال،  صابون الزينة
غسول األيدي السائل Hand wash IQS 695 2-9 الصابون السائل  

Transparent Soap TR Chem N°(56) 3-9 الصابون الشفاف 
Soap (Dove) STR Chem N°(1) 4-9 دوف( صابون(   
Hand wash (brand 
lifebuoy) 

STR Chem N°(46) - (منظف األيدي عالمة )اليف بوي  

Scented Soap glycerin 
bar (brand Lux) 

STR Chem N°(48) - ( لوكس عالمةصابون الكليسرين المعتم عالمة)  

Hand sanitizer (Brand 
Dettol) 

STR Chem N°(49) - ديتول( معقم األيدي عالمة(   

Cosmetic products 
covered by scope of (EC) 
No 1223/2009 (which do 
not have Iraqi technical 
requirement or standard) 

TR Chem N°(132) 
+ IQS 5012 

- 
فة المواصغطيها تمنتجات مستحضرات التجميل التي 

)التي ليس لها متطلبات  2009/1223رقم األوروبية  
(عراقية أو مواصفة فنية  

VI-06 Air and water freshener (all 
kinds) 

Deodorant, general 
purpose (Aerosol for 
indoor occupied 
areas) 

IQS 1864 1-10  ( معطر الجو لالستعماالت الداخلية )نوع االيروسول  

نواع(، للجو ) كافة األ مياه ومعّطر   

Deodorant, toilet cake  IQS 1869 2-10  رصي(مزيل الرائحة المستعمل في التواليت )النوع الق  
Air Deodorant spray TR Chem N°(61) 3-10 معطر جو بخاخ 
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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group VI – Cosmetics,  
Personal hygiene 
products and cleaning 
agents  

 

 

مواد التجميل، منتجات   
 العنايةالشخصية ومواد

فالتنظي  
Multi use water freshener 
for sofas, furniture, 
curtains, carpets, holy 
sites, bed covers, quilt , 
towels, cabinet, clothes, 
ironing and vehicles  
(SARA) 

STR Chem N°(3) - 

ر، معطر مياه  استخدام متعدد لألرائك، األثاث، الستائ
السجاد، المواقع المقدسة، أغطية السرير، لحاف، 

 المناشف، الكابينة، المالبس، الكي والمركبات
)SARA( 

VI-07 Baby diapers and elderly 
diapers 

Baby Diapers IQS 5020 1-11 حفاضات األطفال والمسنين حفاظات االطفال 
Diapers for adults IQS 5056 - (حفاظات البالغين ) العجزة   

VI-08 Sanitary napkin, panty liners Ladies  sanitary pads IQS 5043 - نة، بطاالمناشف الصحية النسائية المناشف الصحية النسائية 
 Sanitary Feminine pads االلبسة الداخلية

for Daily Use 
TR Chem N°(112) - ميالمناشف الصحية النسائية لالستعمال اليو  

VI-09 Facial tissues (all kinds 
including kitchen towels, wet 
and odorized tissues and 
toilet tissues). 

Toilet paper IQS 934 1-12 لتواليت ورق ا مناديل الوجه )كافة االنواع شامال  
مناديل المطبخ، المناديل الرطبة، 

 المعّطرة وورق التواليت(

Facial tissues paper IQS 1111 2-12  مناديل الوجه الورقية 
Kitchen Towels, paper IQS 1120 3-12  المناشف الورقية المطبخية 
Napkin, table paper IQS 1561 5-12 مناديل المائدة الورقية 
Wet Hygienic Tissue 
Paper IQS 5048 4-12  المناديل الورقية الصحية المبللة 

VI-10 Toothbrushes Toothbrushes IQS 5016 16 فرش االسنان فرش االسنان 
VI-11 Cloth softener Fabric Softener IQS 2304 - منعَم المالبس منعم المالبس 
VI-12 Cleaners for carpet , floor, 

oven , glass 
Oven cleaner and grease 
remover IQS 2296 - مواد تنظيف السجادات، األرضيات،   منظف االفران ومزيل الشحوم

 واألفران، والزجاج
Glass cleaner, liquid 
(type that contains 
ammonia) 

IQS 1552 1-25  نوع الحاوي امونيا(السائل )ال –منظف الزجاج  

Cleaning compound, rug 
and upholstery 

IQS 1553 2-25 مركبات تنظيف السجاد ومواد التنجيد 

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

TR Chem N°(48) 4-25 
ان الجدرمنظف السطوح العام السائل )مثل االرضيات و

 والمغاسل واحوض االستحمام(

Liquid Glass Cleaner, 
Ammonia – Free TR Chem N°(50) 5-25 منظف الزجاج السائل الخالي من االمونيا 

Non-abrasive general 
cleaner TR Chem N°)60( 6-25 منظف عام غير حاك 

VI-13 Cleaning compound for toilet 
bowels solid and liquid 

Porcelain sanitary 
cleaning powder 

IQS 1277 1-27 صلبالنوع ال -مركب تنظيف المرافق الصحية الخزفية ة مساحيق تنظيف المراحيض السائل 
 والصلبة

Porcelain cleaning 
solution IQS 1723 2-27  النوع السائل –منظف الخزف الصيني  

VI-14 Sodium hypochlorite solution Sodium hypochlorite 
solution 

IQS 1266 28 سائل هيبوكلوريت الصوديوم سائل هيبوكلوريت الصوديوم 

VI-15 Calcium hypochlorite and 
chlorinated lime  

Calcium hypochlorite and 
chlorinated lime 

IQS 2140 29 هيبوكلوريت الكالسيوم والكلس المكلور 
لكلس و اهيبوكلوريت الكالسيوم 

 المكلور
VI-16 Razor blades with two heads 

and disposable shaving 
systems 

Razor blades IQS 359 1-58  ات وشفر  ذات الحدين شفرات الحالقة شفرات الحالقة ذات الحدين
 Ready Shaving systems الحالقة ذات االستخدام الواحد

single or multi-blades 
cartridges specification 

TR ENG N°20 2-58 
منظومة الحالقة الجاهزة ذات الحد الواحد بشفرة واحدة 

 او اكثر 

VI-17 Pipeline cleaning compound 
– Alkaline 

Pipeline cleaning 
compound – alkali (solid) 

IQS 1789 1-26 )قلويال –مساحق تنظيف األنابيب  منظف انابيب تصريف المياه القلوي )الصلب  

Liquid Pipe Cleaner TR Chem N°(55) 2-26 سائل تسليك المجاري 

 
Category Products Details Standard COSQC 

Number المنتجات التفاصيل 
Group VII - Household 
hardware  

 
 المعدات المنزلية   

VII-01 Safety matches Safety matches IQS 58 14 كبريت األمينةعلب ال ثقاب األمان  
VII-02 Plastic and rubber erasers Plastic eraser IQS 1920 2-15 ةالمحايات البالستيكيّة والمطاطيّ  الممحاة اللدائنية  

Rubber eraser IQS 1891 1-15 الممحاة المطاطية 
VII-03 Pencils Writing pencils (wooden) IQS 1313 30   ( أقالم الكتابة ) الخشبية  األقالم 
VII-04 Wooden color pencils Wooden color pencils IQS 1560 31 األقالم الملّونة الخشبيّة االقالم الملونة الخشبية 
VII-05 Pencils sharpener Manual Pencil sharpener TR Chem N°(28) 33 مبراة القلم مبراة أقالم الرصاص اليدوية 

VII-06 Hoses 

Flexible PVC garden 
hose 

IQS 943 37 خراطيم بولي فينيل كلوريد المرنة للحدائق 

 الخراطيم

Plastic textile - reinforced 
thermoplastic hoses for 
water and compressed 
air 

IQS 1166 1-36 
ناعية خراطيم اللدائن الحرارية المقواةبالياف طبيعية او ص

ضغوطوالمستعملة لنقل الماء والهواء الم  

Flexible PVC tubing for 
the transportation of 
liquids 

IQS 1241 2-36 السوائل خراطيم بولي فينيل كلوريد المرنة المستعملة لنقل  

VII-07 Lighters Lighters TR ENG N°(125) - والعة والعة 
Utility lighters Utility lighters TR ENG N°(135) - االفران والعة  

 
Category Products Details Standard COSQC 

Number المنتجات التفاصيل 

Group VIII – Kitchenware      ادوات المطبخ 
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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group VIII – Kitchenware      ادوات المطبخ 
VIII-01 Paper plates and cups and 

paper drinking straw 
Paper cups IQS 1315 1-13  الشربقصب أطباق واقداح ورقيّة و  االقداح الورقية 

 قصب شرب السوائل الورقي  Drinking paper straws IQS 1331 2-13 الورقيّة 
Paper plates IQS 1487 3-13 الصحون الورقية 

VIII-02 Disposable plastic cups, 
plates, containers, forks, 
spoons and Knifes 

Single-use plastic cups, 
plates and containers 

IQS 1169 19 
ام حون والعلب البالستيكية ذات االستخداالقداح والص

 الواحد
 و الشوكاالقداح والصحون والعلب 

يّة البالستيك و السكاكين والمالعق
 Forks, spoons, knifes (for ذات االستخدام الواحد

single use only) 
TR Chem N°(79) 2-19 )شوك و سكاكين و مالعق )لالستعمال لمرة الواحدة 

Extended poly styrene 
dish and cup (for single 
use only) for food 
purposes 

TR Chem N°(82) 3-19 
مرة من البولي ستايرين الممدد لالستعمال ل وقدح  صحن
  لألغراض الغذائية واحدة

VIII-03 Plastic drinking straws Plastic straws for drinking 
liquids 

IQS 1632 20 اللدائني قصب شرب السوائل  انابيب الشرب البالستيكيّة 

VIII-04 Plastic table utensils and 
cutlery 

Plastic melamine and 
tableware (dinnerware) 

IQS 241 1-17  ةأواني وادوات المائدة البالستيكيّ  أواني وأدوات المائدة المصنوعة من الميالمين  

Thermoplastic 
kitchenware IQS 1114 2-17 

األواني واالدوات المصنوعة من اللدائن الحرارية 
 المستعملة لألغراض الغذائية 

VIII-05 

Aluminium table cutlery Aluminium table cutlery 
(spoons, forks and 
knives) 

TR ENG N°(12) 44 
 الشوك و ،ادوات المائدة المصنوعة من االلمنيوم المالعق 

 السكاكين

مائدة من األلمنيوم أواني وادوات ال  

Aluminium tiffin carrier 
utensils 

IQS 1774 4-61 
اوعية الطعام المحمولة متعددة الطبقات المصنوعة من 

) سفرطاس ( –االلمنيوم   
VIII-06 Stainless Steel and silver 

plated table cutlery  All types of knives, Forks,  
Spoon and Ladles, 
Carving set 

TR ENG N°(128) 

1-45 
2-45 
3-45 
4-45 

 السكاكين بأنواعها
 الشوك

 المالعق و المغارف
 مجموعة القطع والنقش

أدوات المائدة الفوالذيّة المقاومة 
 للصدأ والمطلية بالفضة

Stainless steel cooking 
utensils 

TR ENG N°(104) 5-61 صدااوعية الطبخ المصنوعة من الفوالذ المقاوم لل  

VIII-07 Aluminium foils catering 
containers 

Aluminum foils catering 
containers and dishes in 
different sizes ( For 
single use) 

IQS 1139 46 
اوعية الطعام المصنعة من رقائق االلمنيوم صحون و 

 اوعية باحجام مختلفة ) تستخدم لمرة واحدة (

 ف برقائقحاويات تقديم طعام مغلّ 
 ألمنيوم

VIII-08 Aluminium foil for wrapping 
food products and 
pharmaceutical 

Aluminium foil used for 
wrapping food products 
and pharmaceutical 

IQS 1731 47 
ئية و رقائق االلمنيوم المستخدمة لتغليف المنتجات الغذا

 الدوائية

ة رقائق ألمنيوم المدعمة و المرن
يدليّةلتغليف المنتجات الغذائيّة والص  

VIII-09 Metal containers for food  All type metal containers 
for food materials storage 

TR ENG N°(98) 2-69 
 علب ) حاويات معدنية للمواد الغذائية ( 
 حافظات الطعام بجميع انواعها المعدنية

 علب معدنيّة للمواد الغذائيّة

VIII-10 Metallic cookware, kettles, 
teapots, and serving utensils 
(coated and non coated) 

Stainless steel - serving 
utensils (Trays, pitchers) 

IQS 2237 3-61 
المصنوعة من  اواني الخدمة ) صواني و دالل و اباريق (

 الفوالذ المقاوم للصدأ
تجهيزات المطابخ المعدنية، 

اليات، أباريق الشاي، وأدوات الغ
(، تقديم الخدمة )مطلية وغير مطلية  Aluminium household 

utensils (Mug, bowl, 
bucket, balance dish) 

IQS 2242 7-61 زان(اواني االلمنيوم المنزلية)القدح , صحن , دلو , كفة مي  

Kettles TR ENG N°(121) -  غاليات الماء 

Aluminum Cookware and 
coated cookware 

TR ENG N°(122) - 
 اواني الطبخ المصنوعة من االلمنيوم و االواني المطلية

  
VIII-11 Porcelain tableware (ceramic 

tableware) Flat ware 
Small hollow ware 
Large hollow ware 
Storage hollow ware 
Mugs and cups 
Cup small dish 
Different plates 
Cooking ware 

IQS 1494 

1-76 
2-76 
3-76 
4-76 
5-76 
6-76 
7-76 
8-76 

 صحن مسطح 
 اناء عميق صغير

 اناء عميق كبير 
 اناء عميق للخزن 
 فناجين واكواب 
 صحن فنجان  
 اطباق مختلفة 

 اواني طبخ

ادوات المائدة المصنوعة من الخزف 
 الصيني  )البورسلين(

VIII-12 Plastic containers for food 
material and childcare 
products 
 
 
 

Blow moulded polyolefin 
containers 

IQS 5062  غذائيّةالحاويات البالستيكيّة للمواد ال اوعية البولي اوليفين المقولبة بالنفخ 
 ومنتجات رعاية األطفال

Plastic  potable  water  
bottles 

IQS 2328 - خدمة لتعبئة مياه الشربالعبوات اللدائنية المست  

Polycarbonate baby 
feeding bottles 

IQS 1420 2-39 قناني الرضاعة المصنوعة من البولي كاربونات 

Blow molded 
unplasticized PVC 
containers 

IQS 1666 3-39 
يد المنتجة العبوات والقناني المصنوعة من بولي فينيل كلور

 بعملية القولبة بالنفخ

Insulated domestic water 
jug 

TR Chem N°2 4-39 معزول لالستعمال المنزلي ترمس إبريق ماء  

Plastic box for preserving 
wrapped or packaged 
food and/or drink in their 
own containers (Which 
are not in contact with it) 

TR Chem N°130  
 والمشروبات المعبأة او صندوق لدائني لحفظ االطعمة

 (المغلفة )التي التكون بتماس معه

Soothers for babies and 
young children 

TR Chem N°135 - ملهيات االطفال الصغار والرضع 

VIII-13 Glass tableware 
 
 
 

Glass 

IQS 1391 

 ادوات المائدة الزجاجية األقداح 1-82
Jugs 2-82 األباريق الصراحيات  

Cups 
Dishes 

3-82 
82-4  

 األكواب
 الصحون

Stemware 5-82 الكؤوس المستعملة للمشروبات الكحولية 
Tea cups 6-82 أقداح الشاي 
Tea saucer  7-82 صحون الشاي 
Hollow ware 8-82 الكاسات 
Ashtray 9-82 نفاضات السجائر 
Salt and pepper shaker 10-82 الممالح 

VIII-14 Plastics plates and tools for 
general use (not for food 

Plastics plates and tools 
for general use (not for 

TR Chem N°108 - 
االواني واالدوات المصنوعة من اللدائن المستعملة 

 لالغراض العامة غير الغذائية

مصنوعة من االواني واالدوات ال
مة اللدائن المستعملة لالغراض العا
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Group VIII – Kitchenware      ادوات المطبخ 
grade) food grade) ةغير الغذائي  

VIII-15 Containers and films for 
preserving food stuffs (Hot 
and/or cold) 

Vacuum flask (thermos)  IQS 2240 - )رقائق لدائنية للحفاظ على و حاويات قارورة حفظ الحرارة )ترمس 
(الباردة و / أو الحارةالمواد الغذائية )  Plastic cling wrap film for 

keeping the food fresh  
IQS 5044  رقائق لدائنية لحفظ المواد الغذائية الطازجة 

 

Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group IX - Chemicals       المواد الكيميائية 
IX-01 Oil paints (all  kinds) Paints and varnishes - 

Gloss and semigloss 
alkyd enamel paints for 
exterior  and interior 
surfaces 

IQS 960 1-21 
لماع الطالء االلكيدي اللماع وشبه ال -الطالء والوارنيش 

 للسطوح الداخلية والخارجية

 الطالء الدهني بانواعه

Flat alkyd enamel paints 
for exterior and interior 
use 

IQS 1057 2-21  رجيوالخا طالء ألكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي  

Spraying lacquer - 
general use 

IQS 1105 3-21 )طالء اللك المستعمل بالرش )لالستعماالت العامة 

Nitrocellulose surfacer  IQS 1059 1-22  معجون التسوية النتروسليلوزي 
Nitrocellulose clear 
varnish 

IQS 1840 7-22 )وارنيش شفاف نتروسليلوزي )كلير 

Paints and varnishes red 
iron oxide primer-alkyd 
resin 

IQS 1056 12-22  أساس الكيدي –طالء أوكسيد الحديد األحمر  

Paints and varnishes 
Road marking paint - 
Solvent(Non-Water) type 

IQS 1101 13-22 
طالء تخطيط الطرق غير الحبيبي – نوع المذيب غير 

 المائي(

Alkyd priming coating_Zn 
chromate _phosphate 
type 

IQS 5039 - 
ات نوع كرومات او فوسف –طالء الكيدي اساس للمعادن 

 الخارصين

Spraying Lacquer, Matt 
(Acrylic and 
Nitrocellulose) 

TR Chem N°(65) 5-21 
ون طالء رذاذ دهني )اكريلك + نتروسليلوز ( معتم )بد

 لمعة(

IX-02 Automobile 
paint/putty/polish/clear 

Lacquer cellulose 
pigmented finishing, 
glossy (for cars) 

IQS 1121 2-22 )الطالء السليلوزي اللماع )للسيارات 
 طالء السيارات/معجون/ملمع/شفاف

Air drying acrylic paints 
for automobiles 

IQS 1710 4-22 طالء سيارات أكريلك يجف في الهواء 

Polish, automobile, paste IQS 1764 5-22  ملمع السيارات , نوع معجون 
Automobile polish, liquid IQS 1765 6-22 ملمع السيارات السائل 
Acrylic Paint For 
Automobiles (two  
packs : paint + hardener) 

TR Chem N°(66) 8-22 ) طالء سيارات أكريلك ذو عبوتين )طالء + مصلب  

Acrylic Paint for 
Automobiles (three packs 
: Paint+ hardener + clear) 

TR Chem N°(67) 9-22 
طالء سيارات أكريلك ذو ثالث عبوات )طالء +  

 مصلب+ كلير(

Acrylic surfacer for 
Automobiles (one pack) 

TR Chem N°(68) 10-22 واحدة  معجون التسوية للسيارات )نوع أكريلك ( ذو عبوة  

Acrylic surfacer For 
Automobiles (two packs) 

TR Chem N°(69) 11-22 
ين ( معجون التسوية للسيارات )نوع أكريلك( )ذو عبوت  

 ) مادة + مصلب(
Polyester putties to repair 
and settle the surfaces of 
vehicles, furniture  

TR Chem 
N°(111) 

- 
كبات لتسوية وتصليح سطوح المر بولي استر معاجين
 واالثاث

IX-03 Paint thinner Paints and varnishes - 
Thinner for cellulose 
nitrate base 
paints and lacquers 

IQS 1414 1-23 مخفف طالء نترات السليلوز 

 مخفف االصباغ )ثـنر(

Acrylic Thinner TR Chem N°64 2-23  مخفف طالء أكريلك  
IX-05 Emulsion paint (acrylic and 

P.V.A), plastic paint 
Paints and varnishes - 
PVA Synthetic resin 
emulsion paint 

IQS 985 1-34 PVA صطناعيةطالء مستحلب راتنجات ا   
ـ طالء المستحلب )األكريليك و ال

P.V.Aطالء بالستيكي ،)  

Acrylic emulsion paint IQS 1709 2-34 طالء مستحلب أكريلك 

Water-based paste for 
interior surfaces 

TR Chem 
N°(127) 

 معجون ذو اساس مائي لألسطح الداخلية -

IX-06 Others Putty for use on window 
glass  

TR Chem 
N°(133) 

 مواد اخرى معجون تثبيت زجاج النوافذ -

 
Category Products Details Standard COSQC 

Number المنتجات التفاصيل 

Group X – Textile       النسيجية 
X-02 Socks Cotton (100%) socks for 

men, children , babies 
IQS 1146 72-5 رجالي, والدي , اطفال (001)%  الجواريب القطنية ,  الجوارب 

Nylon (100%) socks for 
men, children , babies 

IQS 1147 
 

72-6 
المطاطة قصيرة  (100)%  جواريب النايلون

 الساق,رجالي,والدي,اطفال
Woolen and woolen 
blended socks and 
Stockings for men, 
children , babies 

IQS 1148 72-7 
اريب الصوفية والصوفية المخلوطة, رجالي, الجو

 والدي, اطفال

Socks  IQS 1877 72-3 جواريب 

Blended yarn socks for 
men, children , babies 

IQS 2138 72-4 
 الجواريب المصنوعة من الغزول المخلوطة, رجالي,

, اطفالوالدي  
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Category Products Details Standard COSQC 
Number المنتجات التفاصيل 

Group X – Textile       النسيجية 
Ladies pantyhose (tights) IQS 1359 72-2 الكولون (يب النسائية المسرولةالجوار (  
Nylon (100%) Long and 
three – quarters stockings 
for women (under the 
knee) 

IQS 1501 72-1 

ة النسائية الطويلة والثالث (100)% النايلون  الجواريب
 ارباع )تحت الركبة(

Girls panty house (tights 
for girls)  

TR Tex N°(14) 72-8 )جواريب مسرولة )كولون بناتي 

X-03 Under wear Cotton vests for men, 
women, girls, boys and 
babies 

IQS 1354 5-71 
ة والوالدية الرجالية والنسائية والبناتي الفانيالت القطنية

 واالطفال

 المالبس الداخليّة

Plain (cotton - polyester) 
blended vests for men, 
children , babies, white 
and dyed 

IQS 1361 4-71 
, بولستر(السادة, رجالي-الفانيالت المخلوطة )قطن

 والدي, اطفال, االبيض و المصبوغ

knitting cotton drawers for 
men 

IQS 1355 6-71 
  المحاكة السراويل الداخلية الرجاليةالقطنية

 )اللبائس الرجالية (
Brassier TR Tex N°(19) 12-71 حماالت الصدر النسائية 
Women slips IQS 1523 13-71 ) القمصان الداخلية النسائية )االتكات 
Drawers for women  
(knitted) 
Drawers for children 
(knitted) 
Drawers for boys and 
girls 
(knitted) 
Long and short drawers 
for men  
(knitted , woven )  

TR Tex N°(8) 

9-71 
 

10-71 
 

11-71 
 

8-71 

 لباس نسائي 
 )محاك (

 لباس اطفال 
 )محاك (

 لباس والدي و بناتي 
 )محاك (

الساق و قصير لباس رجالي طويل  
 )محاك ، منسوج(

Under wear (corset) for 
men and women 

TR Tex N°(20) - المالبس الداخلية )مشد كورسيه( رجالي ونسائي 

X-04 Bed linen, blankets, sheets, 
Pillow and mattresses and 
other 

Terry weave cotton 
towels  

IQS 1227 - يات، الشراشف، البطانأغطية السرير المناشف القطنية المنسوجة ذات الوبرة 
او غيره ،الوسائد و فراش السرير  

Textiles woven and 
knitted fabric for 
upholstery 

IQS 1223 - 
ج الغزل والنسيج قماش التنجيد )الموبليا ( المنسو

 والمحاك

Bed sheets and pillow 
cases 

IQS 1063 1-73 شراشف األسرة و أكياس المخدات 

Woven wool and blended 
blankets 

IQS 1051 2-73 و المخلوطة المنسوجة البطانيات الصوفية  

Tufted blankets made 
from acrylic yarns 

IQS 1052 3-73 البطانيات المغرزة المصنوعة من غزول االكريليك 

Quilt TR Tex N°(15) 2-74 لحاف 
Pillow TR Tex N°(16) 1-74 وسادة 
Blanket (woven and 
knitted) – not included in 
IQS 1051 & 1052 

TR Tex N°(17) 4-73 
مشمولة فيغير ال –محاك(  )منسوج البطانيات  

IQS 1051 & 1052   

Sponge mattresses TR Tex N°(18) - )فراش السرير)الدوشك االسفنجي 
X-05 Ready clothes  Knitted outer wear 

measurements of 
children's apparel 

IQS 1240 - قياسات مالبس االطفال -المالبس الخارجية المحاكة  
ةمالبس جاهز  

Men's and boys' ready 
made shirts 

IQS 1396 -  القمصان الجاهزة للرجال و االوالد –الغزل والنسيج  

Ready clothes (men, 
women, boys, girls and 
babies) 

TR Tex N°(5) - ال(مالبس جاهزة )رجالية، نسائية، والدية، بناتية، أطف  

 
Category Products Details Standard COSQC 

Number لتفاصيلا  المنتجات 

Group XI - Household 
burning fuels Appliances  

 
 

االجهزة المنزلية   
 النفطية

XI-01 Domestic cooking appliances 
and water heaters working 
on Liquid petroleum gas 

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

TR ENG N°26 4-57 
د مزودة بموق سخانات الماء التي تعمل بالغاز المسال

 يعمل على الضغط جوي )دون خزان ماء( 

اجهزة الطبخ المنزلية وسخانات 
از التي تعمل بالغ المياه المنزليّة ،

 المسال

Open oven to bake the 
bread   

TR ENG N°110 - التنّور الغازي 

Domestic cooking 
appliances burning gas 

TR ENG N°123 - اجهزة الطبخ المنزلية التي تعمل بالغاز المسال 

Gas – fired storage water 
heaters for the production 
of domestic hot water 

TR ENG N°120 - 
نتاج شتعل إلسخانات الماء التي تعمل بالغاز المسال الم

 المياه الساخنة المنزلية

LPG domestic flueless 
space heaters 

TR ENG N°127 - المدافىء الغازية المنزلية المشعة 

XI-02 Paraffin space heating and 
cooking appliances and 
water heaters for domestic 
use 

Kerosene - fired water 
heaters for household use 

IQS 59-1 2-59  الجزء االول–سخانات الماء النفطية المنزلية اجهزة التدفئة والطبخ النفطية  
 وسخانات الماء لالستخدام المنزلي

Kerosene (paraffin) 
unflued space 
heaters, cooking and 
boiling appliances for 
domestic use 

IQS 2283 1-59 
عدة فطية غير الحاوية على ماجهزة التدفئة والطبخ الن

جولة(ال–تصريف للغازات لالستخدام المنزلي )المدفئة   

 
Category Products Details Standard COSQC 
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Group XII - Others      مواد اخرى 
XII-01 All kinds of metallic cans and  

covers 
Light gauge metal 
containers - Definitions 
and determination of 
dimensions and 
capacities - open - top 
cans 

IQS 2250-1 - 
 التعاريف و/ العلب المعدنية ذات السماكات الرقيقة

  العلب المفتوحة من االعلى/ حساب االبعاد و السعات

 جميع انواع العلب المعدنية واالغطية 

Crown closures IQS 2108 2-48 السدادات التاجية 

Metal Closures for glass 
containers except crowns 

TR ENG n°119 3-48 
سدادات ء الباستثنا المعدنية للعبوات الزجاجية السدادات
 التاجية

The two-piece metal 
round cans use for 
carbonated beverage 

TR ENG n°74 5-48 
دمة ذات القطعتين المستخالعلب المعدنبة المستديرة 

(للعصائر و المشروبات الغازية )العلب و االغطية  

Three Piece Steel round 
cans used for canning 
foodstuffs 

TR ENG n°143 - 
دمة المستخ ثالثة قطعالعلب المعدنبة المستديرة ذات 

 لتعليب المواد الغذائية

XII-02 Generators  Generators (up to 16 
KVA) 

TR ENG n°134 -  (كيلوفولت أمبير 16المولدات )الى حد  المولدات 

XII-03 Stationery White correction fluid  IQS 1702   قرطاسية سائل التصحيح األبيض 

XII-04 Gas  

Chlorodifluoromethane 
gas (Freon-22) 

IQS 5030 -  (22 -غاز كلوريد ثنائي فلوريد الميثان )فريون  غاز 

Tetrafluoroethane gas 
(HFC-134a) 

IQS 5031 - )134a   – ه ف سيثان )رباعي فلورو األ غاز

XII-05 Epoxy paint 

Epoxy paint used for the 
inner surface of steel & 
concrete tanks or pipes 
used for drinking water  

TR Chem 
N°(123) 

- 
لشرب ابيب وخزانات مياه االطالء االيبوكسي الداخلي ألن

 المصنوعة من الفوالذ او الخرسانة

 الطالء االيبوكسي

Solvent free epoxy floor 
coating 

TR Chem 
N°(134) 

  الطالء االيبوكسي الخالي من المذيبات لالرضيات -

XII-06 Fire extinguishers Portable fire extinguishers SAFETY No. 01 - ق المحمولةطفايات الحري  طفايات الحريق 

XII-07 Waste containers 

Plastics  household  
dustbins  

IQS1599 - الحاويات اللدائنية للنفايات المنزلية 

 حاويات النفايات

Mobile waste and 
recycling containers-
Containers with 4 wheels 
with a capacity up to 1 
300 l with flat lid(s), for 
trunnion and/or comb 
lifting devices. 
Dimensions and design 

TR ENG n°157 - 
الت حاويات نقل النفايات و اعادة التدوير ذات اربع عج

لتر ( و ذات غطاء مسطح مع  1300و سعة تصل ال ) 
االبعاد و التصميم –اجهزة الرفع المتمفصلة   

For further information, please visit: http://verigates.bureauveritas.com/iraq  

http://verigates.bureauveritas.com/iraq

