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HS Code (For 
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ع الغذائية   1  All food products (except fresh food  الطازجة)االغذية  (عداافة البضا

products) 
    

     Food additives  الغذائية املضافات  1-1

 Vanilla used in foods 1507  9050000   االغذية  املستخدمة الفانيال   1-1-1

   Food colour-2G 1528  ج 2احمر  –االغذية  ملونات  1-1-2

سو  –االغذية  ملونات  1-1-3    Food colour (ponceau 4R) 1529  ر 4بو

ن –االغذية  ملونات  1-1-4 وس    Food colours erythrosine 1530  ار

Food colour  امارانث –االغذية  ملونات  1-1-5  - amaranth 1531   

ك املستعمل  حامض  1-1-6  Phosphoric acid used in foods 1532  28092010  االغذية الفسفور

وك  1-1-7    Sodium carboxy- methyl cellulose used in foods 1533  األغذية  املستعمل الصوديوم سليلوز  مثيل ار

ن  1-1-8 يالت   Gelatin used in food 1619  35030010  االغذية  املستعمل ا

ن  1-1-9   Bectine used in foods  1620    35030010  الغذية ا  املستعمل البكت

يك حامض  1-1-10      Ascorbic acid used in foods 1621  االغذية  املستعمل االسكور

 Citric acid used in food  1622    29181400  االغذية  املستعمل الليمون  حامض  1-1-11

      Food colour\  annatto extracts  1623  االناتو مستخلصات/  االغذية ملونات  1-1-12

ك حامض  1-1-13  Tartaric acid used in foods-+L  1645    29181200  االغذية  املستعمل التارتار

ن  1-1-14 ث  Lecithin used in foods  1646    29239000  االغذية  املستعمل اللس

انث صمغ  1-1-15 ا ا  Tragacanth Gum Used in Foods  1649    13019020  املستعمل  االغذية ال

ليك حامض  1-1-16   Glacial acetic acid used in foods 1650   29152120  االغذية  املستعمل الثل ا

وات  1-1-17      Sodium benzoate used in foods 1651  االغذية  املستعمل الصوديوم ب

وت  1-1-18 ة الز ت/ العطر سون  ز       Essential oils-oil of aniseed  1684  اليا

ونات  1-1-19 ار  Ammonium bicarbonate used in foods  1725   28361000  االغذية  املستعمل االمونيوم بي

ونات  1-1-20 ار  Sodium bicarbonate used in foods 1726   28363000  االغذية  املستعمل الصوديوم بي

ات  1-1-21       Sodium citrate used in foods  1727  االغذية  املستعمل الصوديوم س

ونات  1-1-22 السيوم ار  Calcium carbonate used in foods  1752    28365000  االغذية  املستعمل ال

  Sodium pyrophosphate used in foods  1753    28353100  االغذية  املستعمل الصوديوم بايروفوسفات  1-1-23

ن  1-1-24 يدروج وكسيدال      Hydrogen biroxide used in foods  1754  االغذية  املستعمل ب

وت  1-1-25 ة الز ت/ العطر يل ز       Essential oils – oil of cardamom  1783  ال

ن  1-1-26  Saccharin used in foods 1784   21069080  االغذية  املستعمل السكر

سلفام  1-1-27      Acesuilfame potassium used in foods 1785  االغذية  املستعملبوتاسيوم  االس

ي  1-1-28 يت ثا      Sulpher dioxide used in foods  1786  االغذية  املستعمل اوكسيدالك

يت  1-1-29       Sodium nitrite used in foods  1857  االغذية  املستعمل الصوديوم ن

ي الصمغ  1-1-30       Arabic gum used in foods  1859  االغذية  املستعمل العر

ن املستعمل   1-1-31       Curcumin  used in foods  1928  االغذية الكركم

      Potassium iodate used in foods  1932  االغذية  املستعمل البوتاسيوم يودات  1-1-32

ون   1-1-33 ار شط ال   Activated carbon used in foods  1959    38021000  املستعمل  االغذية امل

تام  1-1-34      Aspartame  used in foods 1960  االغذية  املستعمل االس

 Talc used in foods  1961    25261020  االغذية  املستعمل الطلق  1-1-35

 Sodium hydroxide  used in foods 1963   28353100  االغذية  املستعمل يدروكسيدالصوديوم  1-1-36

 Caramel used in foods 1964   17029060  االغذية  املستعمل الكراميل  1-1-37

1-1-38  

ن شمع     Paraffin wax used in foods  1965  االغذية  املستعمل الباراف

27122010 

27122020 

27122090 
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ن  1-1-39       Niacin used in foods  1967  االغذية  املستعمل النياس

 Tannic acid used in foods  1968    14030000  االغذية  املستعمل التانيك حامض  1-1-40

ي  1-1-41 تانيوم ثا  Titanium dioxide used in foods  1969   32061100  االغذية  املستعمل اوكسيدالت

تول   1-1-42   Sorbitol used in foods 1970   29054400  االغذية  املستعمل السور

 Lactic acid used in foods  1991    29181100  االغذية  املستعمل الالكتيك حامض  1-1-43

ات  1-1-44  Sodium nitrate used in foods  1993    28342900  االغذية  املستعمل الصوديوم ن

ي ميتا  1-1-45 ت ثنا يت       Sodium metabisulphite used in foods  1994  املستعمل  األغذية الصوديوم ك

ديد  1-1-46 اسيدا   Iron oxides  2035    28211000  ا

تول   1-1-47      Mannitol used in foods  2037  االغذية  املستعمل املان

ت  1-1-48 ي  الز ن) املستعمل(املعد ت البارف       Minetal oil (Liquid paraffin) used in foods  2038  األغذية  ز

روب املستعمل  صمغ ح  1-1-49       Carob bean gum used in foods  2039  االغذيةبة ا

ن  1-1-50 ــــــدروج ــ ــ ــ ــ ــ ـــ يــ ـــــة ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوديوم ثنائيــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ات الصــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ  ســ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــتعمل  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ املسـ

  االغذية
Sodium dihydrogen citrate used in foods  2040      

      Beet red used in foods  2041  املستعمل  االغذية احمر البنجر   1-1-51

ك  1-1-52       Fumaric acid used in foods  2042   االغذيةاملستعمل  حامض الفيومار

يتات البوتاسيوم  1-1-53       Potassium sulfate used in foods  2043  املستعمل  االغذية ك

      Potassium promate used in foods  2048  املستعمل  االغذية برومات البوتاسيوم  1-1-54

السيوم  1-1-55 وات ال       Calcium benzoate used in foods  2049   االغذية ةاملستعمل ب

نات النباتية املستعمل  1-1-56 اروت      Vegetable carotenes used in foods 2050   االغذية ةال

ان املستعمل  االغذية  1-1-57 رو و       Nitropropane used in foods  2051  الني

ك املستعمل    1-1-58 و       Benzoic acid used in foods  2061  االغذيةحامض الب

ي االثيل املستعمل  االغذية  1-1-59       Diethyl ether used in foods  2062  اي ثنا

ة/   1-1-60 وت العطر ت النعناعالز  Essential oils / oil of spearmint  2063    33012500  ز

ــــــة/   1-1-61 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــــوت العطر ــ ــــــ ــ ــ ــ ــا الز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــــون االيطـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــت الليمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتخرج ز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املســ

  بالعصر
Essential oil/Oil of lemon, Italy obtained by expression  2073    33011300 

1-1-62  
ة /  وت العطر لو املستخرج بالعصرالز تقال ا ت ال   ز

Essential oil / Oil of sweet orange obtained by 

expression  
2074   33011200 

ت البوتاسيوم   1-1-63 يت   Potassium sulfate used in foods  2075    31049010  املستعمل  االغذيةك

ارايا  1-1-64       Karaya gum used in foods  2076  املستعمل  االغذية صمغ ال

  Ethyl alcohol used in foods  2077   22072090  املستعمل  االغذية الكحول االثي  1-1-65

ن  1-1-66       Riboflavin used in foods  2086   االغذية املستعمل الرايبوفالف

  Sodium phosphate mono basic used in food  2087    28353100  املستعملة  االغذية فوسفات الصوديوم احادي القاعدية  1-1-67

ة/   1-1-68 وت العطر ت جوزة الطيبالز       Essential oils / oil of nutmeg  2088  ز

ي البوتاسيوم املستعمل  االغذيةفوسفات   1-1-69      Dipotassium monophosphate used in foods 2089  ثنا

  Food colour /  sunset yellow  used in foods  2090    21069093  املستعمل  االغذية اصفر الغروبملونات االغذية/   1-1-70

ن  1-1-71 يدروج ات البوتاسيوم ثنائية ال      Sodium potasium dihydrogen citrate  2095  س

1-1-72  
يتوز    املستعملة  حفظ املواد الغذائية امالح حامض الك

Salts of sulphurous acid used in preservation of food 

stuff 
2110     

ي عديد الفوسفات املستعمل  االغذية  1-1-73      Sodium tripolyphosphate used in foods 2121  صوديوم ثال

      Food colours / Briliant blue used in foods  2122  ذيةاملستعمل  االغ صبغة االزرق املتألقامللونات الغذائية /   1-1-74

ات الطبيعية  1-1-75      General requirements for natural flavourings 2123  املتطلبات العامة للمنك

ال  1-1-76 د ال   Calcium chloride used in foods 2132   28272000   االغذيةوم املستعمل سيلور

نامللونات الغذائية /   1-1-77 ارموس       Food colours / Carmoisine used in foods  2173  املستعمل  االغذية صبغة ال

نامللونات الغذائية /   1-1-78       Food colours/ Tartrazine used in foods  2174  املستعمل  االغذية صبغة التارتراز

      Agar gum used in foods  2181  املستعمل  االغذية صمغ االغار    1-1-79

      Guar gum used in foods  2183  املستعمل  االغذية صمغ الغوار   1-1-80

يك  1-1-81      Sorbic acid used in foods  2188  املستعمل  االغذية حامض السور

      Tara gum used in foods  2189  املستعمل  االغذية صمغ التارا  1-1-82

يونات الصوديوم  1-1-83       Sodium propionate used in foods  2190   االغذية ةاملستعمل برو
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افتامللونات الغذائية /   1-1-84 املستعمل   صبغة االزرق ا

  االغذية
Food colours / Patent blue used in foods Food colours  2191      

ونات الصوديوم  1-1-85   Sodium carbonate used in foods  2192   28363000   االغذية ةاملستعمل ار

يدات  1-1-86 س ل ي ال       Mono and diglycerides used in foods  2203  املستعمل  االغذية احادي وثنا

ات   1-1-87      Potassium sorbate used in foods  2205   االغذية ةاملستعمل البوتاسيومسور

ة /   1-1-88 وت العطر نةالز ت ليمون ا       Essential oil / Oil of grape fruit (obtained by expression)  2206  ز

ن كاليكول املستعمل  االغذية  1-1-89 ل   Propylene glycol used in foods 2216   29053200  برو

ة/   1-1-90 وت العطر رةالز ت الكز       Essential oils / oil of coriander  2217  ز

ة/   1-1-91 وت العطر ت العطرةالز       Essential oils / oil of patchouli  2218  ز

ة /   1-1-92 وت العطر تقال املرالز ت ال      Essential oil / Orange oil  bitter 2223  ز

ة /   1-1-93 وت العطر ت قشرة جوز الز      Essential oil / Mace oil 2224  طيبال ز

ول -الفا  1-1-94       Alpha – tocopherol  2255  توكوف

ت   1-1-95 سثمز       Essential oils / oil of parsley fruit  2256  ار البقدو

ت ثمار الورد  1-1-96      Essential oil of rose used in foods 2257  املستعمل  االغذية ز

ت اللوز املر  1-1-97      Essential oil/  almond oil  bitter 2258  ز

م التارتار)  1-1-98 امضية (كر      Potassium acid tartarate 2265  تارتارات البوتاسيوم ا

     Xanthan gum used in foods 2266  صمغ الزانثان املستعمل  االغذية  1-1-99

ة والشرابت   1-1-100 ات الغاز  –املستحلبات  –مركزات املشرو

ات  بات –املنك   املض

Concentrates of carbonated beverage and drinks, 

emulsifying  agent , flavoring, cloudy agent. 
 Food 2 21069093  

1-1-101  
شمل:املضافات الغذائية  تة املثخنة، (املواد و  املواداملث

(   واملوادامللونة ... ا

Food additives include (Thickener, stabilizer & colouring 

agent …etc.)(Which are not covered by special IQS 

standard) 

 Food 9 21069093 

ين  1-1-102 س  Glycerin  Food 23 15200000  ل

لب)املواد املثخنة   1-1-103  Thicking agent ( orchid)  Food 34 7149010  (ال

ات  1-1-104  Mix flavorings  Food 68 21069093  خليط منك

ليب  1-1-105 ن ا  Milk protein concentrate   Food 83 35022000  مركز بروت

1-1-106  
تام +أس   ) سلفامخليط محليات صناعية (أس

Mix of  2 artificial sweeteners of (Acesulfame + 

Aspartame) 
 Food 97   

 Artificial lemon juice   Food 100 29181500  حامض الليمون الصنا  1-1-107

ايفوما   1-1-108   Kerry)(  [ hyfoma DSN ] Brand(Kerry)  STR Food 20عالمة   DSNمادة ال

1-1-109  
ادي  ت الز وق مث ن)م ي (الل اله ايرا   املطعم عالمة 

Powderd stabilizer for flavored yoghurt, brand 

(Kalleh),Iran 
 STR Food 130 4031000 

ا  املواد الغذائية كبدائل   1-1-110 ليات املسموح استخدام ا

  للسكر

Sweeteners permitted in food products as sugar 

substitute  
 Food 117  1701991117019913  

ايرالس  1-2 ي  Cigarettes   

  Cigarettes 546   24029020  ايريالس  1-2-1

  Meassel 1652  24039960  التبغ املعسل  1-2-2

ار–التبغ ومنتجاته   1-2-3   Tobacco and products cigars 1716  24029010  السي

ليب   1-3       Milk and dairy products  ومنتجاتها

د  1-3-1   Butter  607   4051000  الز

ام  1-3-2 ليب ا     Raw milk 5157  ا

س  1-3-3 ليب امل   Pasteurized Milk  608/2    4012090  ا

ليب املعقم  1-3-4   Sterilized Milk   608/3    4012090  ا

ليب املكثف ا وغ ا  1-3-5   Condensed Milk sweetened and non sweetened  608/4    4029110  ا

وق   1-3-6 وق القشدةم ليب وم   Milk powder and cream powder  608/5    4021010  ا

ليب   1-3-7 رارة الفائقةا ليب املطعم املعامل بدرجة ا   Milk and flavoured milk UHT  TREATED 5066  4049000  وا

ليب املبخر  1-3-8  Evaporated milk  Food 106 4011090  ا

وع  حليب  1-3-9 تو مجفف م امل واملرضع عالمة (لي الدسم لالم ا

  ماما)

skimmed powder milk for pregnant and lactating 

woman brand (LiptoMama) 
 STR Food 12 4029110  

ي  1-3-10  حليب باودر مقشود مضاف اليه الدسم النبا

  

Blend of skimmed milk and vegetable fat powdered 

form 
5082  4021010  
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ـــه   1-3-11 ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاف اليــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــود املضــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ املقشـ ــ ــ ــــ ــــــف ا ــ ــــــ ـــــب املكثــ ــ ـــ ــ ــ ليــ ـــــــيط ا ــ ــ ــ خلـــ

ي   الدسم النبا

blend of sweetened condensed skimmed milk and 

vegetable fat 
5081  4029910  

   Organic milk for kids with vanilla brand majan  STR Food 66  حليب عضوي لالطفال بطعم الفانيال /عالمة ماجان  1-3-12

ــــــيوم   1-3-13 ــ الســـ ــا ال ـــــ ــ ــــــــف عـ فــ ــــــب ا ــ ليــ ا ا ــــــــ ـــة اساســ ــ ــ ــ ــــة غذائيـ ــ ــ تركيبــ

نامل الدسم  ن للبالغ   / عالمة انيل

 HIGH CALCIUM FULL FAT MILK-BASED POWDER  

MARK/ Anlene 
 STR Food 24 4022190  

ــــــيوم   1-3-14 ــ الســـ ــا ال ـــــ ــ ــــــــف عـ فــ ــــــب ا ــ ليــ ا ا ــــــــ ـــة اساســ ــ ــ ــ ــــة غذائيـ ــ ــ تركيبــ

نقليل الدسم  ن للبالغ   / عالمة انيل

HIGH CALCIUM LOW FAT MILK-BASED POWDER  

MARK/ Anlene  
 STR Food 25 19019020  

ــــــل   1-3-15 ــ ــ ــ ــ ــ امـ ـــــف  ــ ــــــ ــ ــــــــــب مجفــ ــ ا حليـــــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــة اساسـ ـــ ــ ــ ــ ــــة غذائيــــ ــــــ ــ ـــ ــــم تركيبــ ـــ ــ ــ ــ الدســــ

شن)(   ارن
Carnation formula based on full milk powder  STR Food 5 19019030  

ي عالمة (نكتاليا  1-3-16   Nactalia mama  STR Food 28 4012030  ماما) مشروب حليب غذا

ن الطري   1-3-17 افا اف وشبه ا   Cheese soft or semi-hard ,hard   693/1   4069020  وا

ن املطبوخ   1-3-18 ن  –ا شر واغذية ا ن املطبوخ القابل لل ا

  املطبوخ

Processed cheese , Processed cheese spread and 

Processed cheese food    
693/2    4069010  

دنت  1-3-19 ز ال والقشقوان عالمة بر ن املوزار   Mixed mozzarella and kashkaval president  STR Food 83 4062000  خليط من ج

لول املل  1-3-20 لل با ن االبيض ا   White cheese pickled in brine   1573    4061000  ا

ن  1-3-21   Whey cheese  1714   4069090   الشرش ج

ن  1-3-22   Margren  1715    15171020  املارجر

ن الشدر  1-3-23   Cheddar cheese  1807    4069020  ج

ليب/   1-3-24 ن القشطةمنتجات ا   Dairy products/ Cream cheese 5115  4069010  ج

ن  1-3-25 وت نباتية ا توي ز  Processed cheese with vegetabele  oils   1900   4069090  املطبوخ ا

ن االيدام  1-3-26       Edam cheese  1992  ج

ن الكودا  1-3-27       Dairy products/Gouda cheese  2111  ج

ت النخيل عالمة   1-3-28 ال مع ز ن املوزار  FESTINO Mozzarella with palm oil fistino  STR Food 111 4063000ج

وت النباتية  1-3-29 ن االبيض مع الز   White cheese with vegetable oil  5070  4052000  ا

 BOILED WHITE CHEESE 5065  4063000  االجبان البيضاء املغلية   1-3-30

ال  1-3-31 ن املوزار  Mozzarella cheese 5134  4069020  ج

كيبة الغراض طبية للرضيع/ املرحلة   1-3-32 كيبة الغذائية وال ال

ة االو    العمر

infant formula & formulas for special medical purposes 

intended for infants 
5132   19011010  

ة الثانية /   1-3-33   Baby food/ follow – up formula/p. 2  2105    19011020  2جاغذية االطفال/ املرحلة العمر

وق غذاء تكمي لألعمار من سنة ا   - ة  10م سنوات بنك

شأ   الفانيال عالمة (بدياشور كومبليت)/ سنغافوري امل

Complementary food powder from 1 to 10 years_vanilla 

flavored (brand Pediasure complete) Singapore origin 
 STR Food 162   

وق غذاء تكمي  - ة  10لألعمار من سنة ا  م سنوات بنك

شأ   الفراولة عالمة (بدياشور كومبليت)/ سنغافوري امل

Complementary food powder from 1 to 10 

years_strawberry flavored (brand Pediasure complete) 

Singapore origin 

 STR Food 163   

وق غذاء تكمي لألعمار من سنة ا   - ة  10م سنوات بنك

شأ   شوكوالته عالمة (بدياشور كومبليت)/ سنغافوري امل

Complementary food powder from 1 to 10 

years_chocolate flavored (brand Pediasure complete) 

Singapore origin 

 STR Food 164   

وق غذاء تكمي لألعمار من سنة ا   - ة  10م سنوات بنك

شأ    العسل عالمة (بدياشور كومبليت)/ سنغافوري امل

Complementary food powder from 1 to 10 years_honey 

flavored (brand Pediasure complete) Singapore origin 
 STR Food 165   

1-3-34  
ا  القشدة  والقيمرالدسم ومتوسطة وعالية  (واطئةبأنواع

جعة وال كيب)شدة معادة قوالقشدة املس   ال

Cream ,half Cream, whipping Cream, whipping Cream 

and double Cream subjected to pasteurization , 

sterilization , UHT or ultra pasteurization  

609    4029120  

 Cream with honey  Food 72 4029920  قشطة بالعسل  1-3-35

ة القشطة"  1-3-36 وت النباتية "شب     diary cream with vegetable oils (cream analouge)  Food 132  قشطة بالز

ن الرائب بنوعيه االعتيادي واملطعم  1-3-37  Yoghurt and flavoured Yoghurt  610    4031000  الل

ن الناشف   1-3-38  Concentrated yoghurt (Labneh)  1384   4039010  )(اللبنةالل

ت  1-3-39 ن الناشف (اللبنة) بالز  Concentrated yoghurt (labneh) with oil  Food 50 4052000  الل

1-3-40  
مية ي عالمة / لبنة كر   Creamy labneh brand (kiri)  STR Food 51 4052000  )(ك

ن  1-3-42 ة ا  Cheese yeast.  Food 14 21023090  خم

وق الشرش  1-3-43  Whey powder 2247  4069090  م
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ن الفيتا)  1-3-44 ن الدمياطي وج ن االبيض (ا  White cheese domiti and vita cheese  Food 165 4061000  ا

ولندي   1-3-45 شور كومبليت/  وق مغذيات بالفانيال عالمة ا م

شأ   امل

prebiotic vanilla powder ( ensure complete)/ 

Netherlands  
 STR Food 138  19019030 

ي   1-3-46 افار ن     Dairy producs/ Havarte cheese 5135  منتجات االلبان / ج

ليب عالمة (انكور اليومي +)   1-3-47 ا ا تركيبة غذائية اساس

ا محدودة املسؤولية  شأ بواسطة شركة فونت نيوزلندي امل

ومعبأ من قبل الشركة السعودية النيوزلندية ملنتجات االلبان 

دودة    ا

Fortified millk based nutritious formula (ANCHOR 

DAILY + BRAND) new Zealand origin by Fonterra packed 

by Saudi NewZealand     milk-product 

 STR 169  

وق   1-3-48 ـــ ــة م ا تركيبـ ليـــب اساســـ ــر  مـــنلالطفـــال  ا  ســــنة عمـ

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر  ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــــنوات عشـ ــ ــ ـــــ ــ ــــع ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي مــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ ن و  ثال وت ـــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ  )DHA،ARA(ال

ة    (بيدياشوركومبليت) عالمة الفانيال  بنك

Milk based powdered food formula for young children 

(1-10years) with triple protein .DHA,ARA and vanilla 

complete pediasure  brand 

 STR  162  

وق   1-3-49 ــــــــ ــ ــــة م ـــ ــ ا تركيبـ ــــ ــ ليــــــــــب اساســــ ــال ا ــ ــ ــ ــــــــن لالطفــ ــــر  مــ ــــنة عمــــــ ــ  ســــ

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر  ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــــنوات عشـ ــ ــ ـــــ ــ ــــع ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي مــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ ن و  ثال وت ـــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ) DHA،ARA(ال

ة     (بيدياشوركومبليت) عالمةالفراولة  بنك

Milk based powdered food formula for young children 

(1-10years) with triple protein .DHA,ARA and Straw 

berry flaver complete pediasure  brand   

 STR 163  

وق   1-3-50 ــــــــ ــ ــــة م ـــ ــ ا تركيبـ ــــ ــ ليــــــــــب اساســــ ــال ا ــ ــ ــ ــــــــن لالطفــ ــــر  مــ ــــنة عمــــــ ــ  ســــ

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر  ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــــنوات عشـ ــ ــ ـــــ ــ ــــع ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي مــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ ن و  ثال وت ـــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ) DHA،ARA(ال

ة   (بيدياشوركومبليت) عالمةالشوكوالته بنك

Formula for young children (1-10 years) with triple 

protein .DHA,ARA and chocolate flavor complete 

pediasure  brand  

 STR 164  

وق   1-3-51 ــــــــ ــ ــــة م ـــ ــ ا تركيبـ ــــ ــ ليــــــــــب اساســــ ــال ا ــ ــ ــ ــــــــن لالطفــ ــــر  مــ ــــنة عمــــــ ــ  ســــ

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر  ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــــنوات عشـ ــ ــ ـــــ ــ ــــع ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي مــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ ن و  ثال وت ـــــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ  )DHA،ARA(ال

ة    (بيدياشوركومبليت) عالمةالعسل  بنك

Formula for young children (1-10years) with triple 

protein .DHA,ARA and hony  flaver complete pediasure  

brand  

 STR 165  

ــــب   1-3-52 ــ ــ ليـــــ ا ا ــــ ــ ــــــ ــة اساســ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مدعمـ ـــــ ــ ــ ــــــة غذائيـــ ــ ــ ــ ــــانيال تركيبـ ـــ ــ ــ ــ ـــة الفـ ــ ــــــ ــ ـ بنك

تو ماما بلس) امل واملرضع عالمة (لي   لالم ا
Fortified milk based nutritious formula for pregnant and 

nursing mother (Lipto Mama plus brand) 
 STR 170 

  

  

 

ــــــور   1-3-53 ـــ ــ ــ ــــــــــاف (انكــ ــ ــــة باالليـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــب غنيــ ــ ــ ــ ليــ ا ا ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــة أساســ ــ ـــــ ــ ـــة غذائيـــ ــــ ــ ــ ــ تركيبـ

  دايجستف بلس)

millk based nutritious formula (ANCHOR  Digestive + 

BRAND) manufacture & packed by Saudi NewZealand  

milk-product Co. Ltd /Saudi 

 STR 173   

ــــانيال)   - ــ ــ ــ ــ ــــوكوالته، فـــ ــ ــ ــ ــ ـــة، شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة (فراولـ ـــ ــ ــــــ ـــــر بنك ــ ــ ــ ــ شـ ـــة لل ــ ــــــ ــ ــة قابلـ ــ ــ ــــــ مــ كر

ن شأ: البحر  عالمة (بوك)/ امل
Spreadable cream with flavour (strawberry, chocolate, 

vanilla) brand (puck)/Bahrain origin. 
 STR 179   

ــــة  - ــ ــ ــ ــ ــ ــــاف عالمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدعم باأليـ ــ ــــــ ــ ــــب مـ ــــ ــ ــ ــ ليـ ا ا ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــة اساســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــــة غذائيـ ــ ــ تركيبـــ

ية املتحدة شأ: اإلمارات العر   (نيدو)ظ امل
STR Food 180 Milk based nutrition's formula with fiber 

brand (NIDO) UAE origin 
 STR 180   

ون   1-4 و الد توالز  Fats and oils  

تون/   1-4-1 ت الز تون  املصفى،ز ت متبقى الز ليط خ املصفى،ز

ام واملصفى تون ا ت الز   ز

olive oil, virgin olive oil, refined olive oil and refined 

olive pomace oil  
15   15091000 

ت بذور القطن املعد للطعام  1-4-2  Edible cotton seeds oil  16    15122100  ز

ت بذور السمسم املعد للطعام  1-4-3  Edible sesame seed oil  18    15155000  ز

ر  1-4-4  Butter fat  435    15020020  السمن ا

ت الذرة املعد للطعام  1-4-5  Edible maize oil  453    15152100  ز

ي السائل املعد للطعام  1-4-6 ت النبا  Edible vegetable oil  1373    15159000  الز

ي السمن   1-4-7 درج(النبا  Vegetable ghee (hydrogenated) 1150    15179090 ) امل

رة الشمس  1-4-8 ت بذور ز  Edible sunflower seed oil  1582    15121100  ز

ت النخيل املعد للطعام  1-4-9  Edible palm oil 1904    15132100  ز

ا املعد للطعام  1-4-10 ت فول الصو  Edible soya bean oil  1903   15079000  ز

ت نوى النخيل املعد للطعام  1-4-11  Edible palm kernel oil  1971    15132900  ز

ت بذرة اللفت املعد للطعام  1-4-12  Edible rapeseed oil 2017    15141100  ز

يوانية املعدة للطعام  1-4-13 وم ا  Edible tallow                              452    15161000  ال

ت بذر العصفر املعد للطعام  1-4-14  Edible safe flower seed oil  2018    15121100  ز

قل املعد للطعام  1-4-15 ت فستق ا  Edible a rachis oil   2064   15081000  ز

ند املعد للطعام  1-4-16 ت جوز ال   Edible coconut oil 2114   15131100  ز

اص  1-4-17 ي ا ن النبا  Specified vegetable fat product 2208    15162000  منتجات الد

قل  1-4-18 دة فستق ا  Peanut butter                                            2267  20081120  ز
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ون املعدة للطعام  1-4-19 وت والد  Edible fat and oil                        451   15161000  الز

او  1-4-20 ا دة ال  Cocoa butter  Food 12 18040000  بديل ز

ن النخيل  1-4-21  Palm olein  Food 49 20089100  اول

ن النخيل  1-4-23 يار ت س  Palm kernel stearin  Food 108 15030019  ز

او  1-4-24 ا دة ال  Cocoa butter 2325  18040000  ز

لو  1-4-25 ت اللوز ا   Alomond oil  Food 126  ز

ت بذور العنب بانواعه  1-4-26   Grape seed oil   Food 127  ز

ت - ام بذر  ز   Crude sunflower seed oil  Food 168  عباد الشمس ا

ا  1-4-28 ون عالمة فونت  FAT BLEND (Fonterra)  STR Food 105 15179090  خليط د

وم  1-5 وم ومنتجات ال   Meat and meat products ال

مدة  1-5-2 دة وا  Sheep and coat meat fresh chilled and frozen 1185/1  2041000  وم االغنام واملاعز الطازجة وامل

مدة  1-5-3 دة وا اموس الطازجة وامل  Beef and buffalo meat  fresh chilled and frozen 1185/2  2012000 وم البقر وا

وق البيض  1-5-4 فف)  م  Egg powder (dried egg) 1186/1  4089100  (البيض ا

وق بياض البيض وصفار البيض  1-5-5  White egg powder and yolk egg powder 1186/2  4081100 م

 Canned salmon 1338  054100 السلمون املعلب  1-5-6

وم نصف املطبوخة  1-5-7     meat pre cooked products 1339   منتجات ال

 Sausages 1340  16010019 الصو  1-5-8

شون   1-5-9  Luncheon meat 1341  16029010 وم الال

 Canned corned beef 1342  2023090 املقدد وم البقر  1-5-10

 Canned sardine 1350  16041300 السردين املعلب  1-5-11

مدة  1-5-12  Frozen fish                                   1372  3037999 االسماك ا

 canned tuna 1481  16041400  التونة املعلبة  1-5-13

 Canned beef mutton and goat meat  1545  16025090 وم البقر والضان واملاعز املعلبة  1-5-14

ل   1-5-15   Canned mackerel 1579  16041500 املعلباملاكر

مراء غ املطبوخة  1-5-16 وم ا     Red meat uncooked product 1580 منتجات ال

ن  1-5-17 وت  Protein concentrate 1617  21061000  مركزات ال

مدة  1-5-18  Quick frozen fillets of flat fish  1683  3049000 شرائح السمك ا

ساء واملرق   1-5-19  Bouillons and consommés 1827  21041000  ا

1-5-20  
مدال   frozen liver 1923   كبد ا

2062200 

2069019 

ع) او اجزاء   1-5-21 عا (اصا مد سر الشرائح الطولية للسمك ا

مص  السمك املكسوة بفتات ا او ا

Quick frozen fish –sticks (fish fingers)and fish portions 

–breaded or in batter  
1922  3042090 

ي) املعلب  1-5-22 م يان (ا  Canned shrimps (prawns) 2078  3062300 الرو

ن (املدخنة)   1-5-23 فوظة بالتدخ وم ا  السالمي البقري  \ال
Smoked meat beef salami 2159  

2109990 

16010019 

 Turkey thighs  Food 19 2072400 أفـخــاذ الـديــك الــرومــي  1-5-24

 Chicken kebab  Food 48 16023200 كباب الدجاج  1-5-25

مدة (كالوي، مخ،   1-5-26 م ا  Frozen meat products (kidney,brain,tongue)  Food 71 2083000  لسان)منتجات ال

مد، البط،   1-5-27 مامالطيور الداجنة (السمان ا   Frozen poultry (quail, pigeon, duck…)              Food 88 2089032  )... ا ا

م املقطع املطبوخ  1-5-28     Cooked cured chopped meat 5002  ال

 Smoked and Non smoked Mortadella  Food 99 16010019  املدخنة وغ املدخنةارتيدال امل  1-5-29

ا  1-5-30 ا معامل حرار  Beef toppings fully cooked (heat treated)   STR Food 8 16029010  م بقري مطبوخ لسطح البي

ففة املسلوقة  1-5-31 ة وا شوجة املم  Boild dried saled anchovies  Food 109 2109990  اال

1-5-32   
ً
عا مد سر  Quick frozen lobsters  Food 111  3061400  سرطان البحر ا

ش طاووق)  1-5-33  Shish tawook  Food 114 16023200  تكه دجاج (ش

ليط   1-5-34 منتجات الطيور الداجنة املغطاة وغ املغطاة با

فتات ا ي و   ال

Frozen poultry product breading with or without batter 

and bread crumb 
2312  16023200 

1-5-35   
ً
عا مد سر يان ا  shrimps quick frozen 2324  3061300  الرو

انيكيا (املعد الغراض   1-5-36 وعة العظم مي م الدواجن م

يع)  التص

Mechanically debond poultry meat intended for further 

processing 
5112  16023900 

 Smoked fish 5087  3054900 االسماك املدخنة  1-5-37

م  1-5-38 غر ال  Meat burger 5110  2023010 ب

ـــــ (عالمـــــة   1-5-39 ــة الســـــمك املق ) شـــــركة Magic chef IASغليفـــ

شأ ي امل ية للتجارة العامة/ امارا   مجموعة الثقة الكو

 Fish batter Trade Mark Magic chef IAS

(AL-THIQA Kuwaiti group for general trade Co.) Origin UAE 
 STR Food 134  
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ــــــركة   1-5-40 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلة) شــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ــــة املسـ ــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــماط (عالمـ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــار بالبقســ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــات حبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ حلقـ

شأ ي امل ية للتجارة العامة/ امارا   مجموعة الثقة الكو

Breaded Squid rings Trade Mark AL- Messilah

(AL-THIQA Kuwaiti group for general trade Co.) Origin UAE 
 STR Food 135 

3074100  

3074900 

1-5-41  
يان بالبقسماط كب حار (عالمة املسلة) شركة مجموعة  رو

شأ ية للتجارة العامة/ كو امل   الثقة الكو

 Breaded Shrimp monster spicy  Trade Mark AL-  Messilah

(AL-THIQA Kuwaiti group for general trade Co.) Origin 

Kuwait 

 

 
STR Food 136 

3061300 

3062300  

1-5-42    ( ام (صغ , وسط  وكب يان بالبقسماط بثالثة ا رو

ية للتجارة  (عالمة املسلة )شركة مجموعة الثقة الكو

شأ   العامة/ كو  امل

Breaded Shrimp in for three sizes (Small, medium and 

monster)    Trade Mark AL- Messilah (AL-THIQA Kuwaiti 

group for general trade Co.) Origin Kuwait 

 STR Food 137 16052000 

م املفروم   43 -1-5    Minced Meat 5105  ال

ات  1-6   Beverages املشرو

1-6-2  Alcoholic beverage Araak 1132    22071090   (العرق)املشروب الكحو  

1-6-3 يذ   Wine  1133    22041000  الن

1-6-6 ات الكحولية   Ethyl alcohol for Alcoholic drinks  1324   22089090  الكحول االثي املستخدم  املشرو

1-6-7 اندي) املشروب الكحو    Alcoholic beverage Brandy   1513    22087000  (ال

1-6-8 ن)املشروب الكحو    Alcoholic drinks (Gin)  1514   22085000   (ا

1-6-9 ا)املشروب الكحو    Alcoholic drinks (vodka)  1515    22086000  (الفود

1-6-01 ي)املشروب الكحو   س  Alcoholic drinks ( whiskey)  1516    22083000   (الو

1-6-11      Water and artificial rose water   1539  والصناماء الورد الطبي  

1-6-31 املضاف اليه مواد حافظة واملعد مركز عص االناناس  

يع   للتص

Concentrated pineapple juice with preservatives for 

manufacturing  
2126    20094100 

1-6-16 ي الصنا  س  Imitation whiskey.  Food 6 22087000  الو

1-6-18 ـــــوة   ــ ــ ــ ــــراب الق ــ ــــــــشـــــ ــ ـ ، ذا ــــث ــــ ي(املـــــــ ــ ـــ ــــره) جميــ ــ ــ ــ ـــــ اخـ ــ ــ ــ ن... ا ـــــ ــ ــ ــ  عال

ات  النك

Coffee drink(iced,self-heated,…etc)with different 

flavors 
  Food 101 21011100 

1-6-19 ا (املنكه وغ املنكه)   Soya bean milk and drink (flavored and non flavored)  Food 102 22029010  حليب وشراب فول الصو

1-6-20  Maltose syrup  Food 105 17029010 شراب املالتوز  

1-6-21 ات   حان بمختلف النك  Basil seeds drink with different flavors  Food 135 33029000 شراب بذور الر

1-6-22  Ouzo   Food 136 22041000 اوزو 

1-6-23 ا من الكحول    Non alchoholic malt beverage 2292  22029070 شراب الشع ا

1-6-24 ات منخفضة السعرات     Low calories beverages (diet) 2246  مشرو

1-6-26  Bottled drinking water 1937  22019090  مياه الشرب املعبأه 

1-6-27 شأ  ي امل  Peach cubes / greek origin  STR Food 67 20087000  مكعبات خوخ يونا

1-6-28  
وخ عالمة  شأ Dohlerمكعبات ا ي امل  Peach dices dohler made in spain  STR Food 114 8129000 اسبا

1-6-29 وخ املقشور عالمة     .intercomm food  S.Aمكعبات ا

شأ ي امل   يونا
Peach dices intercomm food  S.A. Greece origin.  STR Food 115 8129000 

1-6-30 ي مشروب غازي   ا/عالمة باز / لبنا كحو منكه مع الفود

شأ   امل

Alcoholic carbonated flavored drink with vodka/ brand 

BUZZ/ Lebanon  origin  
 STR Food 97 22086000 

1-6-31 ا / عالمة   ي xxlمشروب غازي كحو منكه مع الفود / املا

شأ   امل

Alcoholic carbonated flavored drink with vodka/ brand 

xxl/ Germany origin 
 STR Food 121 22086000 

1-6-32 م   وخ (قطع ب ) 10×10×10( وقطع ) مم6×6×6مكعبات ا

شأ  .VITOM S.Aعالمة  مم ي امل   يونا

Peach dices (6×6×6) mm (10×10×10)mm VITOM S.A. 

MADE IN  GREECE  
 STR 168   

1-6-33  
ة الرمان  غ)شراب كرات بنك غ با شأ (جوس با ي امل   تايوا

Syrup Ball – Grenadine (Pompegranate) Flavor 

Taiwanese origin Brand (Gus Bang Bang) 
 STR Food 122 22029060 

1-6-34  
غ) غ با شأ (جوس با ي امل ة املانكه تايوا  Syrup  Ball – Mango  flavor  Taiwanese (Gus Bang Bang )  STR Food 123 22029060  شراب كرات بنك

1-6-35  
غ) غ با ي (جوس با ة التفاح االخضر تايوا   شراب كرات بنك

Syrup Ball –  green apple flavor Taiwanese (Gus Bang 

Bang) 

 

 
STR Food 124 22029060 

1-6-36  
غ) غ با شأ (جوس با ي امل ة الفراوله تايوا   شراب كرات بنك

Syrup  Ball - Strawberry flavor  Taiwanese (Gus Bang 

Bang ) 
 STR Food 125 22029060 

1-6-37  
غ) غ با شأ (جوس با ي امل ة االناناس تايوا   شراب كرات بنك

Syrup  Ball – Pineapple  flavor  Taiwanese (Gus Bang 

Bang ) 
 STR Food 126 22029060 

1-6-38  
ي  ة الكرز تايوا غ)شراب كرات بنك غ با شأ (جوس با  Syrup  Ball – Cherry  flavor  Taiwanese (Gus Bang Bang )  STR Food 127 22029060  امل
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1-6-39 ند ع  ند بالفراولة مع قطع جوز ال مة ال شراب حليب جوز ال

ش )سامفران(   أ/ تايلندي امل

Coconut milk drink strawberry with nata de coco 

BRAND SAMPHRAN  

 Thailand origin 

 STR Food 172  

- 
تقال عالمة ( شأ (الدنمارك)SUNQUICKمركب ال   Orange compound  brand (SUNQUICK) Denmark region  STR Food 178  ) امل

تلفة  1-7     Other food products  املنتجات الغذائية ا

ل  1-7-1  Vinegar 110  22090010  ا

 Tomato paste 284  20029010  املكثفعص الطماطة   1-7-2

فوظة (  1-7-3  Ketchup 509  21032000  الكجب)منتجات الطماطة ا

س  1-7-4  Dibis ( date syrup) 1041  17031000  الد

 Honey 1061  4090000  عسل النحل  1-7-5

ضر  1-7-6  Fruit and vegetable sauce 1064  21039090  صاص الفواكه وا

لالت  1-7-7  Pickles 1128  20019014  ا

ند املركز  1-7-8  Tamarind concentrate 1151  20019014  مستخلص تمر ال

ية   1-7-9 )الطحي  Tehynia 1176  13021930  (الرا

ية   1-7-10 الوة الطحي الوةا ة) (ا  Halawa- Tehina 1177  17049060  الشكر

الم واملرمالد  1-7-12 يات وال  Jams, jellies and marmalade 1188  20079919  املر

ردل  1-7-13  Mustard sauce 1189  21039090  صلصة ا

لة  1-7-14   Chocolate 1345   18061010  الش

تون املائدة  1-7-15  Table olives 1348  7112000  ز

 Chewing gum 1374  17041000  علك املضغ  1-7-16

 Kamar  al-din 1376  20079920  قمر الدين  1-7-17

فر  1-7-18 سكت والو  Biscuit and wafer 1389  19053100  ال

لوكوز   1-7-19 ة ال  Glucose syrup 1418  17023000  ش

 Corn flakes 1482  19041091  فليكس) (الكورنرقائق الذرة   1-7-20

 Mayonnaise 1517  21039010  املايون  1-7-21

مدةالبازالء   1-7-22  Frozen peas 1534  20049020  ا

مد  1-7-23 زر ا عة ا قة السر  Quick – frozen Carrots 1535  20049010  بالطر

مد  1-7-24 عة القرنابيط ا قة السر  Quick  frozen Cauliflower 1536  7041000  بالطر

عة  1-7-25 قة السر مد بالطر غ ا  Quick – frozen Spinach 1537  7103000  السبا

فوظة   1-7-26  Preserved Tomato products – Tomato  syrup 1544  20095000  عص الطماطة –منتجات الطماطة ا

مدة  1-7-27 عة الباميا ا قة السر  Quick  frozen okra 1581  20049070  بالطر

مدة  1-7-28 ضراء ا  Frozen green bean 1662  20049030  الفاصوليا ا

فة  1-7-29  Toffees 1858  17049020  ال

 Nougat 1855  17049020  النوكه  1-7-30

ات الصلبة  1-7-31  Hard boiled sugar 1853  17049010  السكر

مص واملقشور واملم  1-7-32 قل ا  Groundnut (peanuts) (roasted, peeled and salted ) 1873   20081110  فستق ا

ند  1-7-33  Tamarind 1927  8134020  تمر ال

 Lactose 2106  29400000  الالكتوز   1-7-34

1-7-35   
ً
عا مدة سر لوة ا املة ا  Quick frozen whole kernel corn 2193  7104000  حبوب الذرة ال

ا  1-7-36  Mango chutney 2204  21039090  عنبة املان

ففة  1-7-37     Dried okra 2207  الباميا ا

وق الفالفل  1-7-38  Falafel powder 2287  11061012  م

فة   1-7-39 ر  Chilli sauce   Food 159  21039020  (الشطة)صلصة الفلفل ا

شوة واملكسوة  1-7-40  Stuffed and covered date 1607  8041090  التمور ا

ا  1-7-41 ن الصو  Soya  protein  products 2036  23040000  منتجات بروت

 Malt  extract 2084  19019090  مستخلص املولت  1-7-42

ز  1-7-43 ا  Cake  5049  19059090  الكيك ا

1-7-44  
فر  ات مختلفة / بلغاري  و ة بنك   مح عا الرطو

Filled Wafer with high moisture with different flavors / 

Bulgarian origin/ Brand Bg Line 
 STR Food 133  18063190 
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-  
ع التحض لبية (البودنج) سر وق امل    Instant pudding powder 5155  م

ي   1-7-46 وة عالمة (رو دة او الق ة الز نات بنك غطية للم مة  كر

  بوي)

Toping Cream for dough with butter or coffee flavor 

(Rotiboy brand) 
 STR 154  

اسافا   1-7-47 ل عالمة (اومايتوش)رقائق ال ة امل وا   Cassava Chips (salt and vinegar flavoring) Omitosh)  STR 155  املقلية بنك

ار عالمة (اومايتوش)  1-7-48 ة الفلفل ا اسافا املقلية بنك   Cassava Chips (with chili flavor) Omitosh)  STR 156  رقائق ال

شأصلصة شاورما / عالمة   1-7-49 ي امل ي/ امارا  Shawarma Sauce / brand Tiffany/ UAE origin  STR Food 141 21039090  تيفا

ز للطعام  1-7-50  Ready to eat jelly  Food 36 21069020  ج جا

ليب   1-7-51 ي)شوكوالتة با  Milk chocolate with sugar coated (dragee)  Food 39 17049010  (سم

مدة  1-7-52 ائن ا  Frozen dough 5136   19012020  ال

   Gum base  Food 4  قاعدة العلك  1-7-53

المية  1-7-54 لوى ال  Jelly candy 5122  20079919  ا

شمل   1-7-55 ة و ةحلوى طر مارشملو،  ، كراميل،(حلوى طر

ينةفج،  فوندانت، ة) لقم،    الفاك

Soft candy including (soft candy, caramel, marshmallow, 

fondant, fudge, Turkish delight, fruit pastes) 
5047  17049020 

1-7-56   
ً
عا مدة سر ع البطاطا املقلية ا  Quick  frozen  French fried potatoes  Food 53 20041000  اصا

1-7-57   
ً
عا مد سر  Quick frozen leek  Food 64 7039000  الكراث ا

1-7-58   
ً
عا مد سر وك ا  Quick frozen broccoli  Food 65 7041000  ال

1-7-59   
ً
عا مد سر وسيل ا  Quick frozen Brussels sprouts  Food 66 7041000  ال

املة ومقطعة)   1-7-60 م املعلبة ( ة ا  Canned baby corn (whole and cut)  Food 67 20058000  الذرة صغ

مدة   1-7-61 ضروات ا  خليط ا
ً
عا  Quick frozen vegetables (single or mixed)  Food 69 20049080  خليط)(املفردة او سر

ن و/أو   1-7-62 ــا ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــوة بــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــة محشــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــائر ملفوفــــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ فطـ

ضروات(سمبوسك)   ا

Rolled pastry stuffed with cheese and /or vegetables 

(sambosic) 
 Food 73 19021120  

شوات  1-7-63 افة ا   Croissants with all kind of stuff  Food 74  الكرواسون ب

يصلصة فلفل حار/ عالمة   1-7-64 شأ تيفا ي امل  Hot pepper Sauce / brand Tiffany/ UAE origin  STR Food 143 21039020  / امارا

ل  1-7-65 زة لال ا  Ready to eat meals  Food 80 16029010  الوجبات املطبوخة ا

وق   1-7-66 ليم وة غ ا  Non- dairy coffee whitener (creamer) powder 5021  21011290  مبيض الق

بوب عدا رقائق الذرة   1-7-67 رقائق االفطار املصنوعة من ا

اقية رقم    1482املشمولة باملواصفة القياسية العر
Breakfast cereal flakes except corn flakes in IQS 1482 5058   19041091 

افة انواعه)  1-7-68 شة (الكعك ب بوزة ال بوب ا  Crispy baked cereal dough in all kinds (Kaak)  Food 84 19012020  ينة ا

مدة  1-7-69 ائن ا ا وال  Pasta Pizza tomato sauces  Food 89 21032000  صلصة الطماطة للبي

ـــــات   1-7-70 ــ ــــــ ــ ــ ــــ ــــــــك بنك ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة والبودنـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ لبيــ ـــــــب (امل ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ليـ ا ا ــــ ــ ــــــ ــ ـــــة اساســـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اغذيــ

  مختلفة) مع إضافات غذائية مسموحة

Milk based food (Mahalabiya and pudding in different 

flavor)with permitted food additions 
 Food 91 19019020  

ون   1-7-71 ـــــد ــ ــ ـــ ــ ـــــــوت والــ ــ ـــــــ ــــع الز ـــــ ــ ــ ـــــــــق مــ ــ ــ ــ فـ ـــــدة ل ــ ــ ــ ــ ــــة املعــ ــ ــ ــ ــ ــ وق الكرمــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ م

  النباتية
Whipping cream powder with vegetable oils and fats 2319  4021090 

بوب  1-7-72  sesame and other nuts and cereals sweets 5033  19059040  حلوى السمسمية وانواع النقل وا

 Light mayonnaise (medium and low fat)  Food 104 21039010  اليت (متوسط وواطيء الدسم) مايون  1-7-73

ان  1-7-74 ع الذو وق شراب الشوكوالتة سر  Instant chocolate drink powder  Food 131 18061010  م

  عالمة  مطبوخ حلقات بصل مخبوز  2\1  1-7-75

  (laml Weston) 
onion ring brand (laml Weston) breaded2 Gourmet \1  STR Food 7  

اراميل  1-7-76  Chocolate with caramel block  STR Food 9 18063190  قطع الشوكوالتة بال

 Puffed corn (Pop corn) 5004   19059080  منتفخات الذرة (الشامية)  1-7-77

مة  1-7-78 ت خا من السكر مح بالكر  Sugar free cream cookies  STR Food 15 19059099  سكو

م كراميل  1-7-79 وق كر  Cream caramel powder 2311  17029060  م

 Baklawa  Food 128  19059040  بقالوة  1-7-80

شاميل  1-7-81 وق خلطة ال  Bachamel mix (powder)  Food 129 19019020  م

ون الثوم عالمة (  1-7-82  CAMEL(  GARLIC PASTE Brand (CAMEL)  STR Food 37 021039090م

ادي عالمة   مايون   1-7-83  Delicio(  Yogurt Mayonnaise, Brand  Delicio  STR Food 64 21039010(بالز

1-7-84  
عناع قوي) عناع،   EXTRA MINTS (berries, spearmint, peppermint)  STR Food 21 21069091  اقراص النعناع (فراولة، 

زة  1-7-85 ا فق ا مة ا  WHIPPING CREAM  Food 95  21069010  كر

يصلصة فلفل حار/ عالمة   1-7-86 شأ تيفا ي امل  Hot pepper Sauce / brand Tiffany/ UAE origin  STR Food 143 21039020  / امارا
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ات الشرقية  1-7-87 لو  Oriental sweet  Food 142 19059040  ا

 Maamoul   Food 143 19059040  املعمول   1-7-88

 Salad sauce  Food 140 21039090  صلصة السلطة  1-7-89

اي  1-7-90 شاير عالمة  نز وورست  Lea & perrins brand heinz  STR Food 75 21039090  صلصة  و

1-7-91  
اردن انا  شاير عالمة امر  Worcestershire sauce/ American garden brand  STR Food 82 21039090  صلصة وورست

اردن  1-7-92 انا  ا عالمة امر  Soya sauce brand American garden  STR Food 77 21031000  صلصة صو

ـــي   1-7-93 ــ ــــر/ صــــ ــــ ـــــيخ االحمـ ــ ــــة البطــ ــ ـــ ـــــالون بنك ــ ــــة بــ ــ ــــــة وعلكـــ ــ ــــــوى قطنيـ حلـــ

شأ   امل
Cotton candy bubble gum with watermelon flavor  STR Food 78 17041000 

1-7-94  
شأ ة العنب/ صي امل  Cotton candy bubble gum with grape flavor  STR Food 79 17041000  حلوى قطنية وعلكة بالون بنك

1-7-95  
شأ ة الفراولة/ صي امل   Cotton candy bubble gum with strawberry flavor  STR Food 80 17041000  حلوى قطنية وعلكة بالون بنك

ـــــي   1-7-96 ــ ـــــي/ صـــــــ ــ ــــــ ي فرو ـــــو ــ ـــة تـــــــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــــالون بنك ــ ــ ــ ــ ـــــة بـ ــ ــ ــ ــــــة وعلكـــ ــ ــــــــــوى قطنيـــــ ــ حلـ

شأ   امل
Cotton candy bubble gum with tutti frutti flavor  STR Food 81 17041000 

1-7-97  
يصلصة فلفل حار/ عالمة  شأ تيفا ي امل  Hot pepper Sauce / brand Tiffany/ UAE origin  STR Food 143 21039020  / امارا

مدة  1-7-98  Frozen strawberries  Food 146 8111000  الفراولة ا

مد  1-7-99  Frozen grape leaves  Food 147 7108000  ورق العنب ا

عبوات زجاجية)  1-7-100 فوظ (املعلب او املعبأ   Preserved wine leaves canning or packaging in glass  ورق العنب ا

containers  
 Food 148 20059097 

مد 1-7-101   Frozen bilberries  Food 149 8119000  التوت ا

مدتوت   1-7-102  Frozen blueberries  Food 150 8112000  العليق االسود ا

مد  1-7-103  Frozen rasberries  Food 151 8112000  توت العليق االحمر ا

ن عالمة   1-7-104 تقال املندر بات ال  Zhejiang Three Childrenحب

Food Co. LTD  شأ   صي امل

Mandarin orange sacs/ Zhejiang Three Children Food Co 

.LTD / CHINA 
 STR Food 85 22021022 

يل  1-7-105  Onion Rings packet  / Nabil brand  STR Food 87 7122000  حلقات البصل عالمة ن

لو)  1-7-106 شب عالمة (  Mayochup Mayonnaise /  (Hello) brand  STR Food 95 21039010  مايون مايو

1-7-107 
روسة ي طماطم م تو شأ/ عالمة ب ي امل  Tomato Coulis brand ( Buitoni  )\ Spain origin  STR Food 120 20029010  اسبا

1-7-108  
ية / شأ صلصة طماطم عر ي امل ي/ امارا  Tomato Arabiatta Sauce / brand Tiffany / UAE origin  STR Food 142 20095000  عالمة تيفا

1-7-109  
غر /  شأصلصة ب ي امل ي/ امارا  Burger Sauce / brand Tiffany / UAE origin  STR Food 139 20059019  عالمة تيفا

1-7-110  
شأ ي امل ي/ امارا  Cheese Sauce / brand Tiffany/ UAE origin  STR Food 140 20059013  صلصة جبنة / عالمة تيفا

1-7-111  
لوة للسمك والدجاج  ارة ا يجالصلصة ا   Sweet chili sauce for chicken and fish brand thaiprestige  STR Food 71  عالمة ثاي برس

1-7-112  
اي   Light Italian salad dressing\  Heinz  STR Food 84  صلصة ايطالية خفيفة/ عالمة 

1-7-113  
اي   Toumaya sauce \ Heinz   STR Food 86  صلصة الثوم (ثومية) / عالمة 

1-7-114  
( اي ية عالمة (   Tahini Sauce \ Heinz  STR Food 96  صلصة الطحي

1-7-115  
ندق عالمة  شأ Balparmakعسل و ي امل   تر

Honey &Hazelnut  Trade Mark (Balparmak) Origin 

Turkey 
 STR Food 131    

د  1-7-116 اس وق ال     Custard 1329  م

زخليط الكيك   1-7-117 ا    Prepared cake mix 1401  ا

ة  1-7-118 رار ى منخفضة السعرات ا  Low caloric value jam  Food 145 20079919  مر

    Canned food products  املنتجات الغذائية املعلبة  1-8

ففة للرضع   1-8-1  Processed cereal – based foods for infants and children 1103  19011090  واألطفالاالغذية املصنعة واملعلبة وا

   Canned  eggplant 1152  الباذنجان املعلب  1-8-2

   Canned squash 1153  القرع املعلب  1-8-3

   Canned mushrooms 1154  الفطر املعلب  1-8-4

ضراء املعلبة  1-8-5    Canned green peas 1181  البازالء ا
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     Canned foul medames 1184  الفول املدمس املعلب  1-8-6

   Canned fruit  cocktail 1190  كوكتيل الفواكه املعلبة  1-8-7

ضراء والشمعية املعلبةالفاصوليا   1-8-8    Canned green beans and wax beans 1191  ا

زر املعلب  1-8-9    Canned carrot 1192  ا

ضر املنوعة املعلبة  1-8-10    Canned mixed  vegetables 5090  ا

   Canned okra 1203  الباميا املعلبة  1-8-11

ى   1-8-12    Canned pears 1349  (العرموط) املعلبالكم

   Canned strawberries 1388  الشليك املعلب  1-8-13

   Canned pineapple 1434  االناناس املعلب  1-8-14

مص بطحينة املعلبة  1-8-15    Canned chick peas with tehena 1540  ا

   Canned  broad – bean 1543  الباقالء املعلبة  1-8-16

مص املعلب  1-8-17    Canned chick peas 5095  ا

   Canned tomato 1889  الطماطة املعلبة  1-8-18

ا املعلبة  1-8-19    Canned mango 2157  املان

ري املعلب (توت العليق)  1-8-20    Canned raspberries 2316  الراز

   Canned tropical fruit salad 2320  املعلبة سلطة الفواكه االستوائية  1-8-21

  Green peas and carrots  / Almotamayez  STR Food10  عالمة املتم  عبأةم  خضراء وجزر زاليا ب  1-8-22

  Kimchi (fermented salted vegetables)  Food 112  كم  1-8-23

افة املطبوخة املعلبة  1-8-24 يا ا    Canned cooked dry cowrea 5069  اللو

س الرمان الطبي  1-8-25   Natural punica granatum rasine  Food 123  د

افة املطبوخة املعلبة  1-8-26    Canned cooked dry beans 5068  الفاصوليا ا

ــــــل)   1-8-27 ــ ــ ز لال ــا ــ ــ ــ ــــب (جــ ــ ــ ــــور معلــ ــ ــــــدمس مقشــــ ــ ــــول مــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ـــــــة صلصــ ــ ـ بنك

ــا  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ انـ ـــة امر ــــ ــ ــ ــ ــ ــــار عالمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل ا ـــــ ــ ــــة الفلفـــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــــت ونك ــ ــ ــ ـــــ ــــاطم والز ــــ ــ ــ ــ الطمــ

اردن اليفورنيا   و

Canned peeled fava beans with flavor of oil and tomato 

and with chili flavor brand Americana and California 

garden 

 STR Food 69  20059011 

ة   1-8-28 ر ة ذات النواة ا    Canned stone fruit  5067  املعلبةالفاك

   Canned apple sauce 5085  صلصة التفاح املعلبة  1-8-29

يج  1-8-30 ار عالمة ثاي برس   Oyster sauce brand thai prestige  STR Food 70  صلصة ا

لل   1-8-31 يار ا      Pickled Cucumbers 5106  ا

لوة املعلبة   1-8-32      Canned sweet corn 5109  الذرة ا

عبوات متعددة الطبقات   1-8-33 فول مدمس عالمة الكسيح معبا 

اباك)   (ت

Foul Medammas broad beans Kasih brand (tetra pak 

packaging) 
 STR 152    

عبوات   1-8-34 ز عالمة الكسيح معبا  حمص حب مسلوق جا

اباك)   متعددة الطبقات (ت

Chick peas ready to serve Kasih brand (tetra pak 

packaging) 
 STR 153   

مدة)  1-8-35 ضراء ا   FROZEN BEANS ( Frozen green beans )  Food 162  فول اخضر مجمد (الباقالء ا

تون   1-8-36   Table olives (salad)  Food 163  سلطة الز

رشوف املعلب  1-8-37   Canned artichoke  Food 157  ا

افة  1-9     Dry food products  املنتجات الغذائية ا

 Sugar  36  17019911  السكر  1-9-1

نطةمنتجات   1-9-2  Wheat Flour for bread industry 37  10019010  / الدقيق املستعمل  صناعة اا

 Bread 677   19059010  ا  1-9-3

اري   1-9-4 وق ال  Curry powder 721  9105000  م

ة ا  1-9-5 شطة خم ففة غ ال ة ا م  Bakers yeast and inactive dried yeast 814  21021000  وا

ــ   1-9-6 ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــون وغ ــ ـــــ ــ ــــــ ــ ــــار املطحــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــل ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــــارات/ الفلفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــل وال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ التوابــ

امل)املطحون         (ال
Spices and condiment/ Chills, whole and ground 847  9041200 

يلالتوابل   1-9-7 ارات / ال  وال

  
Spices and condiments / cardamons 848  9083000 

ارات/ الزنجبيل  1-9-8 امل واملطحون  التوابل وال اف ال  Spices and condiment/ dried Ginger  whole and ground 850  9101000  ا

امل   1-9-9 ارات/الفلفل االسود ال  Spices and condiment/ black pepper whole  or ground 853 -1  9041200  واملطحون االتوابل وال

ارات/الفلفل اال   1-9-10 امل  بيضالتوابل وال  Spices and condiment/ white pepper whole or ground 853 -2  9041200  واملطحون اال

ارات  1-9-11 ارات / ال  Spices and condiment/ condiments 1025  9109100  التوابل وال
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بوب والبقول للرضع   1-9-12 االغذية املصنعة املعتمدة ع ا

  واالطفال
Processed cereal – based food for infants and children 1102   

ن االخضر   1-9-13 وةال ضراء) (الق  Green Coffee Beans 1155/1  9012100  ا

ن   1-9-14 ــــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــوة)الــ ــ ــــــ ــ ــــــ ـ ع  (الق ــــر ــ ــ ـــــ ــ ـــــــون والســــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــل واملطحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امـ ـــــص ال ــــــ ــ ـــــ ــ مـ ا

ان   الذو
Whole roasted, ground and instant coffee 1155/2  9012200 

1-9-15  
بية  غل وا نطة (ال ش) منتجات ا ر   وا

Wheat  products burgul, habbia(partially debranned 

wheat), gerreesh(crushed partially debranned wheat ) 
1178  11031110 

شأ املعد للطعام  1-9-17  Edible starch 1209  11081100  ال

 Rice 1343  10063000  الرز   1-9-18

 Packing powder 1390  21023010  بيكنك باودر  1-9-19

ية   1-9-20 ــع ــ ــ ــ ــ ـــ ــــة، الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املنك ــــ ـــ ــ ــــــة املنفوشـ ــ نطــــــ س، ا ــــــ ـــ ــ ــ ـ ــــائب ا ــــــ ــ حصــ

ات عة التحض بمختلف النك   سر

Hsaib chips, flavors puffed wheat, instant noodles with 

different flavors 
 Food 1 19030000 

ان   1-9-21 ــــــذو ــ ــ ــ ـــ ــ عة الـ ـــــــر ــ ــ ـــــ ـــــوة ســ ــ ــ ــ ـــــــ ــــات الق ـــ ــ ــ ــ ــ نو،منتجــ ــــــــ ــ ــ ــ شــــ ابو ــــــــيض  ( ــ ــ ــ ــ مبــ

وة)   الق

Instant coffee products ( Cappuccino, coffee with cream 

) 
5078  21011210 

   Tea 1447  الشاي  1-9-22

امل واملطحون التوابل   1-9-23 ارات/القرنفل ال    Spices and condiment/Cloves whole and ground 1448  وال

امل واملطحون   1-9-24 ارات / الدارصي ال    Spices and condiment /Whole and ground cinnamon 1450  التوابل وال

الم  1-9-25 وق ال    Jelly powder 1460  م

ائن)السميد (السمولينا املستعملة  صناعة   1-9-26    Semolina used in manufacture pasta products 1464  ال

او  1-9-27 ا وق ال    Cocoa 1465  م

امل  1-9-28 مص ال    Whole chickpeas 1574  ا

   Lentils 1575  العدس  1-9-29

امل  1-9-30 ارات / الكمون ال    Spices and condiment/whole cumin 1576  التوابل وال

امل أواملطحون   1-9-31 ارات /الكركم ال    Spices and condiment/Turmeric – whole or ground 1578  التوابل وال

افة  1-9-32 ال ا ة التور    Dried torula yeast 1587  خم

فف العنب   1-9-33 ب(ا    dry grape( raisin or sultanas) 1664  والكشمش) الز

املة واملطحونة  1-9-34 رة ال ارات/ الكز    Spices and condiment/Coriander, whole and ground 1717  التوابل وال

وع القشرة  1-9-35 لو امل    Shelled Sweet kernels of Apricot 1768  نوى املشمش ا

وع القشرة  1-9-36 امل وامل وز ال    Whole shelled  walnuts 1808  ا

وع القشرة  1-9-37    shelled  almonds 1809  اللوز امل

   Unshelled Pistachio nuts 1810  الفستق االخضر غ املقشر  1-9-38

1-9-39  
يلة السلطة عالمة    Salad Seasoning Brand "durra"  STR Food 34  (Durra)تت

   Sesame 1826  السمسم  1-9-40

   Hazelnut 1828  البندق  1-9-41

املة واملطحونة  1-9-42    Spices and condiment/nutmeg whole and ground 1856  جوزة الطيب ال

1-9-43  
املة أو املطحونة لبة ال ارات/ ا   التوابل وال

Spices and condiment /Fenugreek, whole or 

ground(powder) 
1860   

   Maize (corn) 1861  الذرة  1-9-44

فف  1-9-45 ند ا وش جوز ال    Grated desiccated coconut 1872  م

سون   1-9-46 ارات/ اليا    Spices and condiment/Aniseed 1929  التوابل وال

املة  1-9-47 ة ال ارات/ الكراو    Spices and condiment/Whole caraway 1931  التوابل وال

ارات/  1-9-48 امل التوابل وال    Spices and condiment/Whole Thyme 1962  الزع ال

فف  1-9-49    Dehydrated garlic 1966  الثوم ا

افة  1-9-50    Dry Bean 1988  الباقالء ا

افة  1-9-51    Dry phaseoluse 1989  الفاصوليا ا

املة  1-9-52 ش الذرة ال    Whole maize (corn) Meal 1990  جر

ا  1-9-53    Soya beans 2002  فول الصو

   White maize grains 2003  حبوب الذرة البيضاء  1-9-54

نطة  1-9-55    Wheat 2058  ا

املة أو املطحونة  1-9-56    Bitter Fennel seed, whole or ground (powdered) 2059  بذور الشمام املرة ال
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يوي   1-9-57 نطة ا ن ا    Vital wheat gluten 2083  لوت

   Barley malt 2097  مولت الشع  1-9-59

ارات/ الزعفران  1-9-60    Spices and condiment/Saffron 2124  التوابل وال

نات  1-9-61 سكت وامل    Wheat flour used in biscuit and paste industry 2141  دقيق القمح املستعمل  صناعة ال

او   1-9-62 ا يع  ذرور) قالب،، كتلة (مجروش،ال املستخدم  تص

  منتجات الشكوالتة

Cocoa (Nib/Mass/Press cake /dust) forused in the 

manufacture of cocoa and chocolate product 
2142   

فف  1-9-63    Dry Apricot 2156  املشمش ا

فف  1-9-64 ن ا    Dry Apricot 2168  الت

اليا   1-9-65 افةال    Dry peas 2169  ا

روش  1-9-66 مص ا    Split chickpeas 2170  ا

ي  1-9-67 ن النبا وت    Vegetable protein products 2202  منتجات ال

   Thyme mix  powder 2280  خليط الزع  1-9-68

كة  1-9-69    Nigella sativa seeds 2281  بذور حبة ال

  Bread improver  Food 3  محسن ا  1-9-70

ــيقان   1-9-71 ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمل (سـ ــــ ــ ــــــ ــ شــ ــــل و ــ ــــــ ــ ــ ــــل،التوابـــ ــ ـــــ ــ ــــــة، القرنفـــــــ ــ ــــــ ــ ــ ــل  الكبابـ ــ ــــ ــ ــــــ ــ الفلفــ

روش،االسود  يل ... قولنجان، ا )عرق ال   ا

Spices  include (clove steams, cubeb,crushed black 

pepper, colngan&race cardamom) 
 Food 7  

ي املعدل  1-9-72 شأ الغذا   Modified food starch  Food 28  ال

قل مغطى  1-9-73 ) فستق ا   Crispy coated peanut(spicy)  Food 37  ومقرمش (سبا

1-9-74  
شمل  اجو، حباملكسرات و )ابيض  (   Nuts  Food 8  خام ...ا

فف  1-9-75 قوق ا   Dried prunes  Food 55  ال

1-9-76  
مصة مغطاة وغ مغطاة  بوب ا ع رقائق ا لةاصا   بالش

The fingers of roasted cereals chips cover and not cover 

with chocolate for all flavors 
 Food 58  

فف  1-9-77   Dehydrate onion  Food 59  البصل ا

  Ground Paprika  Food 60  الفلفل االحمر البارد املطحون   1-9-78

فف  1-9-79 بل ا ليل ا   Dried rosemary  Food 61  ا

امل وراقاال  الغار/  1-9-80    Laurel/Whole and ground leaves 5097  ة واملطحونةال

ففة (مفردة او مخلوطة)  1-9-81 ضروات والفواكه ا   Dried Vegetables and fruits (singleor mixed)  Food 70  خليط ا

ن الذرة االصفر واالبيض  1-9-82   Corn flour (white or yellow types)  Food 77  طح

     Ground Sumac  5028  املطحون  السماق  1-9-83

ش الذرة  1-9-84 ن وجر وع االجنة  طح      Degermed maize (corn) meal and maize (corn) grits 5003  م

اف  1-9-85   Spray driedmalt extract  STR Food 1  مستخلص املولت ا

  Sugar types (icing sugar, soft brown sugar ,lump sugar)  Food 107  نبات) ناعم، سكر  مطحون، ب مكعبات،(سكر انواع   1-9-86

نات عالمة   1-9-87   Escaut Valley  Pastry improver Brand (Escaut valley)  STR Food 16محسنات امل

  Sponge cake improver  STR Food 17  (Escaut Valley)محسن الكيك االسفن النوع الذ   1-9-88

ياء  1-9-89   cow peas or black eyed bean  Food 118  لو

اردن)  1-9-90 ان    BAKED bread brand "American garden"  STR Food 40  ا املطحون عالمة (امر

ند  1-9-91 ند وقشطة جوز ال    Coconut milk and coconut cream  Food 144  حليب جوز ال

1-9-92  
  خلطة توابل الدجاج بالتوابل والثوم عالمة كنور 

Mix seasoning for chicken with spices and garlic brand 

knorr 
 STR Food 72  

1-9-93  
  خلطة توابل الدجاج بالزع والسمسم عالمة كنور 

Mix seasoning for chicken with oregano & sesame/ 

knorr 
 STR Food 73   

1-9-94  
ات عالمة كنور    Mix seasoning for chicken with grill brand knorr  STR Food 74  خلطة توابل الدجاج بطعم املشو

1-9-95  
ي وة قابلة للمضغ عالمة فو   Coffee chewable tablets brand fuwei  STR Food 76  اقراص ق

ت   1-9-96 ارات مع ز ة وال تون منقوع النباتات العطر   Flavor infused olive oil  Food 152  الز

لو  1-9-97 فف ا حان ا   Dried sweet basil  Food 153  الر

  Roselle karkaddea  Food 154  الكركديه  1-9-98

  Karkadea drink  Food 155  مشروب الكركديه  1-9-99

مد  1-9-100 وخ ا   Quick frozen peaches  Food 156  ا

رشوف املعلب  1-9-101   Canned artichoke  Food 157  ا



 
REPUBLIC OF IRAQ 

 

 
 

VOC Iraq – List of Products & standards 
Ed 22.2  14/27 

COSQC 

Number  

  اسم املنتوج
Product name IQS No.  TR No.  

HS Code (For 

information only) 

او عالمة بن العميد  1-9-102 ا وة بال   Coffee with cocoa brand ameed coffee  STR Food 68  ق

ي \عناع بلدي عالمة (العطار)  1-9-103   Mint (Baladi) brand (Alattar)\ Jordan  STR Food 89  أرد

ورات شامية  1-9-104 ي \عالمة (العطار)  ز   Zhourat Shamia brand (Alattar) \ Jordan  STR Food 90  أرد

ي \بابونج وتفاح عالمة (العطار)   1-9-105   Chamomile & Apple brand (Alattar)\Jordan  STR Food 91  أرد

ي \بابونج وعسل عالمة (العطار)   1-9-106   Chamomile & Honey brand (Alattar) \ Jordan  STR Food 92  أرد

ال عالمة (العطار)  1-9-107 ي \زنجبيل و   Ginger & cardamom brand (Alattar) \ Jordan  STR Food 93  أرد

ي \رمان عالمة (العطار)   1-9-108   Pomegranate brand (Alattar) \ Jordan  STR Food 94  أرد

ار البابونج عالمة (العطار)  1-9-109 ي \از   Chamomile flowers  brand( Alattar) \ Jordan  STR Food 98  أرد

مية عالمة (العطار)  1-9-110 ي \م   Sage  brand( Alattar) \ Jordan  STR Food 99  أرد

سون شمر عالمة (العطار)  1-9-111 ي \يا   Aniseed &Fennel  brand( Alattar) \ Jordan  STR Food 100  أرد

ورات لبنانية عالمة (العطار)  1-9-112 ي \ز   Zhourat Lebnania  brand( Alattar) \ Jordan  STR Food 101  أرد

ي \بابونج وليمون عالمة (العطار)  1-9-113   Chamomila & lemon  brand( Alattar) \ Jordan  STR Food 102  أرد

ي \زنجبيل وليمون عالمة (العطار)  1-9-114   Ginger & lemon  brand( Alattar) \ Jordan  STR Food 103  أرد

1-9-115  
ي عناع عالمة العطار/ أرد   Ginger and mint brand alattar/ Jordan  STR Food 104  زنجبيل و

سون عالمة (العطار)   1-9-116 ا ي \بابونج و   Chamomile & Aniseed brand( Alattar)\Jordan  STR Food 106  أرد

عناع عالمة (العطار)   1-9-117 ي \بابونج و   Chamomile &Mint  brand( Alattar)\Jordan  STR Food 107  أرد

ي \زنجبيل وعسل عالمة (العطار)  1-9-118   Ginger & Honey  brand( Alattar) \ Jordan  STR Food 108  أرد

ي \وعسل عالمة (العطار) زنجبيل ليمون   1-9-119   Ginger Lemon & Honey  brand( Alattar) \ Jordan  STR Food 109  أرد

ي \شرش الزلوع عالمة (العطار)  1-9-120   Zallouh root ( Alattar) \ Jordan  STR Food 110  أرد

ي   1-9-121   Chicken Shawarma Spices / brand Abido  STR Food 112  ار شاورما دجاج / عالمة عبيدو/ لبنا

يار   1-9-122   Colden Broasted Spices / brand Abido  STR Food 113  بروستد غولدن / عالمة عبيدو/ لبنا

 G.C FOOD JOINTمم عالمة  5ˣ 5ˣ 6- 8حبيات الصبار   1-9-123

STOCK COMPANY  شأ نامي امل  في

ALOE VERA CRUSH 5ˣ5ˣ6 - 8 mm Brand (G.C FOOD JOINT 

STOCK COMPANY) / Vietnam 
 STR Food 116   

1-9-124  ARABESCHI BILBERRY N  ) عالمةPreGel S.p.a  ايطا (

شأ   امل

ARABESCHI BILBERRY N  brand  PreGel  S.p.a made in 

Italy    
 STR Food 117   

وق   1-9-125 ات BASE RIMINI 50م مادة تكميلية  صناعة املث

شا PREGELااليطالية عالمة (   ) ايطا امل
RIMINI 50 powder for gelato/ Italy (PreGel )  STR Food 118   

شأ  \كمون وليمون عالمة (العطار)   1-9-126 ي امل     Cumin and Lemon & Apple/ (Alattar) / Jordan  STR Food 119  أرد

شأ \زنجبيل وقرفة عالمة (العطار)   1-9-127 ي امل   Ginger  and Cinnamon Brand ( Alattar)Jordanian origin  STR Food 129  أرد

ن عالمة اللؤلؤة  1-9-128 لوت    Glutin free mix brand pearl  STR Food 144  خليط خا ال

ن   1-9-129 ـــــ ــ ــ ــ ــــيط طحـــــ ــ ــ ــ ــ ــ اخلـ ــــدقيق  البيــــــــــــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاحن الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــركة مطــ ــــ ــ ــــة (شــــــ ــ ــ ــ ــ ــ عالمــ

ابز  شأوا ية) كو امل   الكو

Pizza flour mix Trade Mark (Kuwait flour mills and 

bakeries Co.) Origin Kuwait 
 STR Food 132  

 Oats   Food 141 11041200  حبوب الشوفان  1-9-130

ــــكوالتة   1-9-131 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــدات الشــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــات مقلــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــ ليــــ يفيا(با ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ تول، سـ ـــــالت ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) مـ

شأ. ن) اندنو امل انا سلم شوكومالت ي   (عالمة ترو

Imitation chocolate with sweetener (Maltitol,Stevia) ( 

brand Tropicana slim/ chocomaltin ) made in Indonesia 
 STR Food 158  

يمااليا عالمة الكسيح   1-9-132   Himalayan salt brand kasih   STR 159  م جبال ال

ش  1-9-133 ماليا الوردي عالمة درو    Himalayan pink salt brand durvesh   STR 160  م ال

1-9-134 
شأ  ي امل نيدي أرد عمان ا   Falafel paste brand noman al- juneidi origin of Jordan   STR 161  ينة الفالفل عالمة 

غانو  1-9-135 اف االور املة االوراق – ا     Dried Oregano Whole or ground leaves 5108  املطحونة او  ال

ة) 1-9-136 ع الط عالمة (   White Oat quick cooking brand (Sahha)  STR 157  شوفان ابيض سر

يلة السلطة عالمة   1-9-137 شأ golden saladتت ي امل   Salad seasoning brand (golden salad) made in Jordan  STR 171  ارد

وز   1-9-138 وق الدكس  Powdered dextrose 1930  29400000  م

 Noome-basraa 2175  8055020  نومي بصرة  1-9-139

 Fructose sugar 2182  17025000  سكر الفركتوز   1-9-140

املة  1-9-141 ش الذرة ال  Whole maize (corn)heal 1990  11031310  جر

ام  1-9-142  Raw- sugar 2245  17011110  السكر ا

ام  -   Unpackaged raw sugar (Bulk)  Food 169  الغ املعبأ (الفل) السكر ا
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شأ  1-9-143 ي امل تون امارا   Herbal Blend (Chamomile)  Lipton Brand / Emirates  STR 174  توليفة اعشاب (بابونج) عالمة لي

شأ  1-9-144 ي امل تون امارا   Herbal Blend (Lemon & Ginger)  Lipton Brand / Emirates  STR 175  توليفة اعشاب (ليمون وزنجبيل) عالمة لي

شأ  1-9-145 ي امل تون امارا عناع) عالمة لي   Herbal Blend (Mint)  Lipton Brand / Emirates  STR 176  توليفة اعشاب (

شأ  1-9-146 ي امل تون امارا سون) عالمة لي   Herbal Blend (Anise)  Lipton Brand / Emirates  STR 177  توليفة اعشاب (يا

يماليا، عالمة   - شأم جبال ال ي امل   Himalayan salt, brand (fulla), made in Jordan  STR 181  (فلة)، ارد

شأ - ي امل )/ عالمة فلة/ ارد   Bread crumbs/brand Fulla/Jordanian origin  STR 182  قرشلة مقرمشة (فتات ا

   Shelf Life Of Food Stuffs 1847  مدة صالحية املواد الغذائية  1-10

ة    - ا للسموم الفطر دود القصوى املسموح  ا

يوانية   األغذية واألعالف ا

Maximum level for mycotoxins permitted in food 

and feed 
5144   

ةاملواد   2     Chemical products  الكيماو

2-1  
ا) افة أنواع   املواد التجميلية (

  شمل املستحضرات لالغراض الطبية او العالجية) (ال 

Cosmetics (all kinds) 

(Excluding products for medical or therapeutic 

purposes) 

      

االعطور   2-1-1 ة) املركزات (بضم     Perfumes  939  العطر

33030010 

33030020 

33030090  

2-1-2  
ناءالغسول الغسول  ل ضدالقشرة (باست  الغسوالت و

  االطفال)  وغسول  االخرى  الطبية
Shampoo  945    33051000  

2-1-3  

وق  شمل (لالطفال  الطلق م وق ال  للكبار  الطلق م

 مساحيق مثل العال التأث  ذات الطبية واملساحيق

صف)   ا

Baby talc powder  1123    

33049110 

33049190 

  

 ---   Hair conditioner  1124  الشعر وملطف مكيف  2-1-4

دود أحمر   2-1-5  Rouge (Blusher)  1159   33049940  ا

2-1-6  

ان شمل د شرة (ال ية املستحضرات ال لي  القوام ا

انات شمل التجميلية أو  الطبية لالغراض والد انا وال  تالد

اصة   باالطفال) ا

Skin creams  1161   
33049920 

33049930 

 Lip stick  1163  33041000  الشفاه أحمر   2-1-7

   Nail polish  1164  االظافر طالء  2-1-8
33043010 

33043090 

2-1-9  

ــــــــــوت ــ ــ ـــــــعر  ز ــ ــ ــ ــــــمنالشــ ــ ــ ــ ـــــــوي  (تتضـــ ــ ــــــعر  مقــــــ ــ ــ ــ ــــــزات الشـــ ــ ــ ــ ــ ــــة واملركـ ـــ ــ ــ ــ يــ  الز

ـــعر  ــ ـــان  للشـــــــ ــــ ــ ـــ ـــمل د ــ شـــــــ موال ـــــــرا ــ ــ ــــعر  ومـ ـــــ ــ ــــــوت الشـ ــ ــــ ــــ والز ــ ـــ ـــ ــا ال ــ ــ ــ ـــ ـ  ل

)ط  تأث    وعال

Hair oils 1175   

33059020 

33053000 

33059090 

 

انات الشعر   2-1-10 م الشعر)د وت ومرا شمل ز  Hair creams  1194  33059090  (ال

ون  –صبغ الشعر   2-1-11  Hair  dye – liquid or putty  1405   3305930  السائل أو امل

2-1-12  

ـــــــعر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل الشـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــــواع  –مز ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــمل االنـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ شــ ــــاوي (ال ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــوع الكيميـ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ النـ

ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اكيــ ــــــزات وذات ال ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــ ــ ـــــدات الفلـــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ يـــ ي ـــــة ك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ او ا

ة)   القصدير

Depilatories , chemical  1602    33079010  

  cosmetic pencils  2322    33042000  أقالم التجميل  2-1-13

2-1-14  

ـــرة  ــــ ــ ـــ ــ ــ شــ ــــاحيق ال ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــملمســ ــ ــــــ ــ ــ شــ ــال  (ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــق لألطفــ ــ ــ ـــــ وق الطلـ ــــــــ ــ ــ ــــــ م

ــل  ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ مثــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــأث العال ـــ ــ ــ ــ ــ ـــة ذات التــ ــ ــــــ ــ ــــاحيق الطبيـــــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــمل املســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ وال

صف)   املساحيق املستعملة ل

Skin powders 1654    ---  

2-1-15   
ـــــفاه  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ م الشـ ــــر ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــملمــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ شـ ــــراض  (ال ــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــفاه لألغــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م الشــــ ــــرا ــ ــــــ ــ ــــــ ــ مـــ

شمل أحمر الشفاه وملمع الشفاه)   العالجية وال
Lip salve  1678    ---  

2-1-16  
ات  ــــأث ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ م ذات التــ ــــرا ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ـــــــمل املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ـــــعر (ال ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ م الشـ ــــرا ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ مــــــ

  الفسيولوجية أو املصنوعة الغراض عالجية)
Hair pomades and brilliantines  1679    33059020  

وق  –صبغ الشعر   2-1-17   ---    Hair dye – powder  1680  امل

ناء  2-1-18 وق ا   Henna powder  1681    14041040  م

2-1-19  
شمل منتوج  القة (ال القة لألغراض  منتجاتعد ا عد ا

  الطبية أو العالجية)
After shaving product  1682    33071090  

2-1-20  

  يتألف من مجعد الشعر الدائ

  املادة الفعالة-أ

ا –املعادلة  املادة -ب وكسيد أساس ن ب يدروج   ال

Hair permanent waving preparation  1790    33052000  
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2-1-21  
ــــــرذاذ وال  ــ ــ ــ ــ ـــــــعر الـــ ــ ــــــ ــــبغ الشـ ــ ـــــ ــ ـــمل صـــ ــ ــ ــ ـــ ــ شــ ــــرذاذ (ال ــ ــــــ ــ ــــعر الــ ــ ــــــ ــ ــــــــت الشــ ــ ــ ــ ــ مث

ت الشعر البخاخ)   شمل مث
Aerosol hair spray  1795    ---  

  Eye shadow  1832    33042000  عيون ال ظل  2-1-22

ن)الم   2-1-23  Petroleum jelly (Vaseline) 1886  27101997  النفط (فازل

2-1-24  

ناء  ـــــت ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــــرة (باســـ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ شـ ـــــة لل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ نيـ ــــائلة الد ـــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــــــرات الســ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ املستحضـ

ــــــ  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــأث العال ـــــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــة أو ذات التــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــ ــ ــــــرات الطبيـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ املستحضــ

  أومستحضرات االطفال)

Skin lotion 2079    ---  

المي  2-1-25 ت الشعر ال  ---  Hair styling gel 2219  مث

2-1-26  
ل رائحة العرق الذي يحوي   IrgasanDPأوTriclosan)( مز

300 )( 
Deodorant 2289  33074910 

ل طالء االظافر  2-1-27  Nail polish remover    Chem. 4 33043020  مز

ن   2-1-29 يدروج وكسيد ال ) و  30(٪9ب
ً
)40(٪12ما

ً
 Hydrogen Peroxide 9 %( 30 vols.) And12 %( 40 vols.)    Chem. 6  28470000  ما

ت الشعر الرذاذ الرغوي   2-1-30  --- Foam hair styling spray    Chem.7  مث

ل الشعر الرذاذ الرغوي   2-1-31  ---  Foam hair remover spray    Chem.9  مز

 ---  Children lotion     Chem.10  مستحضر سائل د لالطفال  2-1-32

شرة الطفل  2-1-33 ت مطري ل  ---  Emollient oil for children skin    Chem.11  ز

ع   2-1-34 ل انواعه)التعرق (ما  Anti- perspirant    Chem.12  33072000  ب

سم غسول   2-1-36   Body shampoo  5101   34012030  ا

ة الزالة الشعر  2-1-38  Halawa – hair remover    Chem.16  33079010  ش

ان أساس(سائل, اصبع)  2-1-39  Foundation cream(lotion, stick)    Chem.18  33043010  د

ا  2-1-40 ارة بأنواع  Maskara – all Types    Chem.19  33042000  مس

 Liquid eye liner     Chem.20  3304000  كحل سائل  2-1-41

 Lip gloss    Chem.47  33041000  ملمع الشفاه  2-1-42

ت الشعر   2-1-43  ---  Hair spray    Chem.51  البخاخ –مث

    Baby shampoo 5179  غسول األطفال  -

 Stick eye liner    Chem.57  33042000  كحل اصبع  2-1-46

ساس أو املصبوغ أو املتضرر   2-1-47  Shampoo for sensitive, dyed or damaged hair    Chem.59  33051000  غسول للشعر ا

 Hair oil bath    Chem.87 33059010  حمام ز للشعر  2-1-48

2-1-49  
عد) القاعدي والشامبو املعد  شن (ا مسرح مؤقت ا

  (Sofnfree)لعالمة 

Temporary based straighter for (waved hair) and 

Conditioning shampoo(Sofnfree) 
  STR chem. 4 --- 

ل رائحة العرق اساسه   2-1-50  farnesol Deodorant based on (farnesol)   Chem. 105 33072000مز

ل رائحة العرق   2-1-51 ن واللينالول مز ي الليمون اوي ماد  Deodorant Containing limonene and linalool   Chem. 125 33072000  ا

القة الرغوي   2-1-52 ون ا  Lather shaving cream 931  34011130  م

2-1-53  
ون االسنان  شملم ن االسنان لألغراض الطبية  (ال معاج

  أو العالجية)
Tooth paste  1100    33061010  

وق االسنان  2-1-54   Tooth powder   1162    33069090  م

القة بدون فرشاة  2-1-55 ون ا   Brushless shaving cream  1956    33071010  م

القة الرذاذة  2-1-56  Shaving foam spray     Chem.8  33071090  رغوة ا

 Shaving gel spray     Chem.49  33071090  الم حالقة بخاخ  2-1-57

القة جل الم  2-1-58  Shaving gel   Chem.92 33071090  ا

 Safety Requirements for Cosmetic Products   Chem.132 34011900  متطلبات السالمة ملستحضرات التجميل  2-1-59

ا)  2-2 افة انواع        Detergents (all types)  املنظفات (ب

لية مساحيق الغسيل لألغراض   2-2-1   Household detergent powders  1276    34022021  وللغساالت) العادية(امل

ليةاملنظف السائل   2-2-2   Liquid detergent for domestic use  1070    34022022  لألغراض امل

لية  2-2-3 ون التنظيف لألغراض امل   Domestic detergent paste  1565    34012020  م

 Liquid detergent for dark fabrics  Chem.89  34022029  املنظف السائل لالقمشة الغامقة  2-2-4

  Hand wash  695    34012030  غسول األيدي  2-2-5

اوي منظفات عالمة  2-2-6  Soap(Dove)   STR Chem. 1 34011180  (Dove)الصابون ا

ساسة  2-2-7 سم للمناطق ا  Balanced intimat wash   Chem. 116 34012030  غسول ا

ي   2-2-8  Detergent for multi use ( JIF ) type spray    STR Chem. 7 34029000  منظف متعدد االستعماالت عالمة (جف) نوع س

 Detergent Scouring cream 5013  34029000  منظف حاك كثيف القوام  2-2-9

مام عالمة (جف) نوع بخاخ  2-2-10  Bath detergent (jif) type spray  STR Chem. 43 34029000  منظف ا

س  2-2-11  ---  Fabric softener 2304  منعم املال

 Liquid Glass Cleaner  1552  34059010   الزجاج السائلمنظف   2-2-12

اد ومواد التنجيد  2-2-13  Cleaning compound, rug and upholstery  1553  34031100  مركبات تنظيف ال
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وم  2-2-14 ل ال  Oven cleaner and grease remover  2296  34059020  منظف االفران ومز

2-2-15  
دران  (مثلمنظف السطوح العام السائل  االرضيات وا

  واملغاسل واحواض االستحمام)

General surface liquid cleaner (e.g floors, walls, washing 

basins and bath tubs) 
 Chem. 48 34022029 

المي متعدد االستعماالت  2-2-16    Multipurpose gel cleaner  5143  املنظف ال

ف املياه القلوي (الصلب)  2-2-17 ب تصر  Pipeline cleaning compound – alkali (solid) 1789  34022010  منظف اناب

اري   2-2-18 سليك ا   Liquid pipe cleaner   Chem. 55  سائل 

ية ر مركب تنظيف امل  2-2-19 زفيةافق ال   Porcelain sanitary cleaning compound – solid type  1277   34022022  الصلب النوع-ا

زف الصي   2-2-20   Porcelain cleaner- liquid type 1723   34022022  النوع السائل –منظف ا

المي  2-2-21   Sterile Hand Gel  Chem. 140  معقم األيدي ال

يا  2-2-22  --- Antibacterial Hand wash   Chem. 141  غسول األيدي ضد البك

يا  2-2-23 نة ضد البك   Antibacterial Toilet Soap  Chem. 142  صابون الز

سم عالمة اليف بوي   2-2-24  Body wash (Life buoy)  STR Chem. 47 34012030  غسول ا

سم غسول   2-2-25   Body wash (Dettol)  STR Chem. 62  ديتول  عالمة ا

ل البقع السائل لألقمشة  2-2-26  ---  Liquid Stains Remover for Fibers 5111  مز

نة لألطفال  2-2-27    Toilet soap for children 5121  صابون الز

س البيضاء وامللونةاملنظف السائل او   2-2-28 المي للمال  --- Liquid or Gel detergent for white and colored clothes  Chem. 143  ال

       Paper products  املنتجات الورقية  2-3

  Baby diapers  5020   48184010  األطفالحفاظات   2-3-1

زة  2-3-2   Disabled adult diapers 5056    48184030  حفاظات ال

مام ( ورق  2-3-3  Toilet paper 934  48189000  )التواليتا

 Facial tissue paper 1111  48030010  مناديل الوجه الورقية  2-3-4

 Kitchen towels,paper 1120  48189000  املناشف الورقية املطبخية  2-3-5

ية املبللة  2-3-6  Wet hygienic tissue paper 5048  48182000  املناديل الورقية ال

 Napkin,table,paper 1561  48030010  مناديل املائدة الورقية  2-3-7

 Paper cups 1315  48236000  االقداح الورقية  2-3-8

  Drinking paper tubes 1331   39173210  قصب شرب السوائل الور  2-3-9

ون الورقية  2-3-10   Paper plates 1487   48236000  ال

سائيةاملناشف   2-3-11 ية ال  Sanitary Napkins 5043  48184020  ال

سائية  2-3-12 ية ال  Sanitary Feminine diapers daily use  Chem. 112 63079093  لالستعمال اليومي  املناشف ال

     Writing and printing papter 812  *  ورق الكتابة والطباعة  2-3-13

ية واملطاطية نتجاتامل  2-4        Plastic and rubber products  اللدائ

  Rubber eraser 1891   40169200  املمحاة املطاطية  2-4-1

ية  2-4-2      Plastic eraser 1920  املمحاة اللدائ

  Tooth brushes 5016   96032100  فرش االسنان  2-4-3

ن  2-4-4 ي وأدوات املائدة املصنوعة من امليالم   Melamine plastic tableware 241   39241010  أوا

2-4-5  
ة املستعملة  رار ي واالدوات املصنوعة من اللدائن ا األوا

  لألغراض الغذائية
Thermoplastic  kitchenware  1114   

39241010  

39241030 

 Children toys    Chem.101  األطفاللعب   2-4-6

95033000 

95034100 

95034900 

95035000 

95036000 

95037000 

95038000 

2-4-7  
ا  أرجوحة وزحليقة املستخدمة داخل وخارج املنازل ومن ضم

 (القابلة للنفخ)

Swings, slides and similar activity toys for indoor and 

outdoor family domestic use,include the (inflatable) 
  Chem. 100 95089010 

ستعمل ملرة واحدة  2-4-8 يكية ال    Disposable plastic tableware 1169   39241020  أدوات املائدة البالس

ن ومالعق (لالستعمال ملرة   2-4-9 اك  Forks, spoons ,knifes (for single use only )   Chem. 79 39241020  واحدة)شوك وس

ن املمدد (لالستعمال   2-4-10  Extended poly styrene dish (for single use only )   Chem.82  39241020  مرة واحدة)ن من البو ستاير

2-4-11  
ي واالدوات املصنوعة من اللدائن املستعملة لالغراض  االوا

  العامة غ الغذائية 

plastics plates and tools for general use (not for food 

grade) 
 Chem. 108 39249090 

  Plastic straws for liquid drinking  1632   39173210  قصب شرب السوائل اللدائ  2-4-12

  
االقداح و العبوات املصنوعة من اللدائن الصلبة و شبه 

  الصلبة املستخدمة ملرة واحدة لتعبئة املواد الغذائية

Single-use rigid and semi-rigid plastic cups and 

containers for packaging of food 
5150    
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2-4-13  
ة املقواة بالياف طبيعية او صناعية  رار خراطيم اللدائن ا

واء املضغوط   واملستعملة لنقل املاء وال

Plastic textile- reinforced thermoplastic hoses for water 

and compressed air  
1166   39173900  

د املرنة املستعملة  2-4-14 لور يل    Flexible PVC tubing for transportation of liquids   1241   39173100  ائللنقل السو  خراطيم بوليفي

2-4-15  
د غ  لور يل  ب البو في ية/اناب ب اللدائ منظومة االناب

اري  ف مياه ا   امللدن املستعملة تحت األرض لتصر

Plastic piping systems for non-pressure underground 

drainage and sewerage unplasticized poly (vinyl 

chioride) (pvc-u) 

5037  39172300 

ن لنقل املاء البارد  2-4-16 ب املصنوعة من البو اثيل  polyethylene pipes for cold water services   Chem. 81 39172100  اناب

2-4-17  

دونه يكية لتج املياه بالضغط و ب البالس  -منظومة االناب

ب البو اس غ املشبع املقواة بااللياف  اناب

  الزجاجية(معدل)

Plastics piping systems for pressure and non-pressure 

water supply  Glass-reinforced thermosetting plastics 

(GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) 

resin(MD) 

5140  39172900 

2-4-18  
ي التغذية املصنوعة من اللدائن  أدوات املائدة واوا

صصة لألطفال دون    36وا
ً
را   ش

Cutlery and feeding utensils made of plastic and 

intended for children under 36 months 
 Chem. 147  

ب  2-4-19 يل بو اناب داملستعملةالغراض في ل  لور   UPVC field drain pipes  1598   39172100  ال

ب  2-4-20 ن بو اناب  -   PE subducts for cables   2143  قابلواتال المرار  املستعملة الكثافة عا اثيل

2-4-21  

د غ امللدن  لور يل  ية من البو في ب اللدائ منظومة أألناب

)PVC-U ( ل ي املستخدمة لنقل مياه الصرف الص داخل 

رارة املنخفضة و العالية) ي (عند درجات ا  املبا

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low 

and high temperature) within the building structure – 

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) 

1512  39174000 

2-4-22  

ـــــة -1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـ ــــــب اللدائ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة االناب ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــــب–منظومــ ــ ــ ــ ــــــ ــــــو اناب ــ ــ ــ ــ ــ ن بــــ ل ــــرو ـــــ ــ ــ ـــــ  بــ

زء االول  ار والبارد ا  عام–لنقل املاء ا

 

 

 

ـــارد -2 ــــ ــ ــــــار والبــــــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــاء ا ــ ــ ــ ــ ــــــل املــ ــ ـــ ــ ـــة لنقـ ــ ــ ــ ــ ــ يــ ـــــــب اللدائ ــ ــ ــ ــ ـــــة االناب ــ ــ ــ منظومـــ

ي زء الثا ن - ا ل ب البو برو  اناب

 

 

ــــار  -3 ــ ـــــ ــ ـ ــــــــاء ا ــ ـــ ــــل املـ ــ ــ ــ ــ ـــــة لنقــ ــ ــ ــ ــ يـ ــــــــب اللدائ ــ ـــ ـ ـــة االناب ــــ ــ ـــ منظومــ

زء الثالثوالبارد  ن -ا ل   وصالت البو برو

1.PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR HOT AND COLD 

WATER INSTALLATIONS – POLYPROPYLENE (PP)  

PART 1:GENERAL 

2.PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR HOT AND COLD 

WATER INSTALLATIONS – PART 2: POLYPROPYLENE 

(PP) PIPES 

3.PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR HOT AND 

COLD WATER INSTALLATIONS – PART3 : 

POLYPROPYLENE (PP) FITTING  

5075-1 

 

 

 

 

5075-2 

 

 

 

5075-3 

 

 

 

 

 

 

 

2-4-23  
ــــيلة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــة توصـــ ــــ ـــ ــ ــ ــ يـــ ف لدائ ــــــر ــ ـــــ ــ ــــــاه لتصـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة امليــ ــ ـــــ ــ ــــــات ذات معرجـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ايـ

افة لولبية ال ب   االش

Plastic joints for water drain (corrugated with screw 

ends), all kind  
 Chem. 75  

2-4-24  
افق لدائ يدوي  دوش ية للمر  عليق باداة مزود ال

  مناسبة

Plastic manual shower for toilet with suitable hanging 

hook 
 Chem. 77  

2-4-25  

ـــب ــــــــتت تالالســــتخدام متعرجـــة ووصــــالت اناب ــ  االرض حـ

ف ــــــــر ــ ــاه لتصــ ـــــ ــ ــ ــاري  ميــ ــ ــ ـــــــ ـــاه ا ــ ــــــ ــــار  وميــ ــ ــ ــــــــن االمطــــ ــ ــــو مـــ ـــــ ــ ن البــ ـــــ ــ ــ ــ  اثيلــ

ـــو ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ن اوالبـ ل ــــــرو ــ ــــــ ــ ــ ــــو بـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــل اوالبـ ـــــ ــ ــــــ ــ يــ د في ـــــلور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــــطح ذات كـ ــ ـــ ــ ــ ــ  ســ

  خشن خار

Plastic pipes and fittings for underground drainage and 

sewerage, structured-wall, of unplasticized poly (vinyl 

chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene 

(PE).  

  Chem.83  

2-4-26  

ــــــب ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــو  أناب ــ ــــــ ــ ــــــ ـــــالت بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن ووصــــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــددةالطبقات(PEX)اثيلـــ ــ ــ ــ ــ ــ  متعـــــــ

ــــتخدمة ــ ـــــ ــ ــــل واملســ ـــــ ــ ــــازل  داخــــ ــ ـــ ــ ــ ــــات املنــ ــ ـــ ــ ــ ــــــل والبنايــ ـــ ــ ــ ـــاء لنقــ ــ ــــــ ــ ــــــارد املــ ــ ــ ــ ــ  البـ

ار  وا

Thermoplastics multilayer cross-linked polyethylene 

(PE-X)  pipe and fitting systems for hot and cold water 

for domestic purposes and heating installations in 

buildings 

 Chem.84  

2-4-27  
ــــــات ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــنوعةمن خزانــ ــ ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــو املاءاملصــ ـــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ن البــ ــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــة  اثيلـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ املقولبــ

  بالدوران
Rotational molded Polyethylene water storage tanks   5063   39251000  

2-4-28  
 البو راتنجات املصنوعةمن االفقية، الشرب مياه خزانات

  الزجاجية بااللياف املقواة املشبع غ اس

Horizontal potable water tanks made of glass fiber 

reinforced unsaturated polyester  
1721   

2-4-29  PVC-O ب   PVC-O pipes  Chem.93 اناب

د غ امللدن املستخدمة لنقل املياه  2-4-30 لور يل  ب البو في   اناب
UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE (PVC - U) PIPES 

USED FOR WATER  TRANSPORTATION 
5113  39172300 

دائق  2-4-31 د املرنة ل لور يل    Flexible PVC garden hoses   943   39173100  خراطيم بو في

2-4-32  
ثان املرنة املستعملة الغراض التوسيد (  رغوة البو يور

  االسفنج الصنا ) 

Flexible cellular polyurethane foam for seat cushioning 

and bedding  
1167     

نا اوعيةالبو  2-4-33      Blow moulded  polyolefin containers  5062-  بالنفخ  املقولبة وليف

2-4-35  
ي العبوات يل بو من املصنوعة والقنا داملنتجة في  لور

  بالنفخ القولبة عملية
Blow-moulded UPVC containers  1666     

 Insulated domestic water jug     Chem. 2 96170010  ماء ترمس  2-4-36
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2-4-37  
ات املعبأة أو  األطعمة فظ لدائ صندوق  واملشرو

ا)   املغلفة(ال ال تكون بتماس مع

Plastic box for preserving wrapped or packed foods 

and/or drinks  in their own containers(which  not 

contacted with it)  

 Chem. 130 39231020 

يةات اعبو ال  2-4-38   Plastic potable water bottles 2328   39233000  املستخدمة لتعبئة مياه الشرب  لدائ

رارةقارورة   2-4-39    Vacuum flask 2240  حفظ ا

2-4-40  

ــــتخدام  ــ ــ ــــرج لالســ ــ ــــــــ معــــ ــ ـــــار غ ــ ــــــطح خــ ــ ــــــالت ذات ســ ــــــب ووصــــ ـــ اناب

ــــــــن  ــ ــ ـــار مـــ ــ ــــــ ــ ــــــاه االمطــ ــ ـــ ــ ــــاري وميــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــــــاه ا ــ ف ميـــــ ــــــر ـــ ــ ــ ـــــــت االرض لتصــ ــ ــ ــ تحـ

ــــد  ــ ــ ــ ــ ـــ ـ لور ــــل  ــ ــــــ ــ يــ ـــــو في ــ ــــــ ــ ن او البـ ل ــــــرو ــ ــــــ ــــــو بــ ــ ــ ــ ــ ن او البــ ـــــ ــ ــ ــ ـــو اثيلـــــ ــ ــ ـــــ ــ البــ

  غ امللدن

Plastic piping systemsfor non-pressure  underground 

drainage and sewerage, structured-wall piping systems, 

of unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U), 

polypropylene (PP) and polyethylene (PE)- pipes and 

fittings with smooth external surface 

  Chem. 118  

2-4-41  
ــــدن  ــــ ــ ـــــ امللــ ــ ــ ــ ـ ــــــد غ ــ ــ ــ لور ــــل  ــ ــ ــ يــ ــــو في ـــــ ــ ـــــب بـ ــ ـــــ ــل اناب ــ ــــ ــ ـــــتخدمة لنقــ ــ ــ ــ املسـ

  مياه الشرب الباردة (بنظام االنجات)

unplasticized polyvinyl chloride pipes for cold potable 

water (inch system) 
 Chem. 107  

-  

ــــرف  ـــــ ــ ـــــاه والصـــــ ــ ــــــ ــ ــــدادات امليـ ــ ــــــ ــ يكية إلمــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــــــــــب البالســ ــ ــــ ــــة األناب ــــ ــ ــ ــ أنظمــ

ـــــت  ــ ــــــ ــ ـــــ تحـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــرف الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــوق األرض والصـــ ــ ــ ـــــ ــ ــــدفون وفـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ املـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ الصـ

ب PVC-U -الضغط ات: األناب   والتج

Plastic piping systems for water supply and for buried 

and above ground draingae and sewerage under 

pressure-PVC-U: Pipes and fittings 

5160-1/2/3   

فظ املواد الغذائية الطازجة  2-4-42 ية     Plastic Clingwarp Film for Keeping Fresh of Food 5044  رقائق لدائ

ب اطارات السيارات  2-4-43      Automobile rubber tubes 1293  اناب

وائية  2-4-45 ب اطارات الدراجات ال   -   Rubber inner tubes for bicycles 5015  اناب

 Passenger car tyres  اطارات سيارات الركوب  2-4-46

5184 (only 

for the tire 

age) 

Chem. 103  - 

ة  2-4-47 ب اطارات الدراجات النار  Inner tubes for motorcycle tyres 5014  40114000  اناب

2-4-48  

افالتاطارات    الشاحنات وا

مل - عاد ومقررات ا م واال  ال

ية -   السلسلة امل

Truck and bus tyres 

- Tyres designation and load ratings 

- Metric series 

2293-1   40112000 

افالت  2-4-49  Truck and tyres- general requirements  املتطلبات العامة -اطارات الشاحنات وا

2293-2 + 

5184 (only 

for the tire 

age) 

 40112000 

ة  2-4-50  Motorcycle tyres- General Requirements 5064  40114000  املتطلبات العامة  -اطارات الدراجات النار

يات   2-4-51   Soothers fpr babies and young children  Chem. 135 40149020  والرضع  األطفال الصغارمل

-  
اصة باالطفال ا عمر  ي الرضاعة ومعدات الشرب ا  14قنا

ر متطلبات السالمة   ش

Feeding bottles and drinking equipment for children up 

to 48 months of age - Safety requirements 
 Chem. 146  

ن وامللمعات الطالء   2-5         All kinds of paints, pastes and varnishes  بأنواعهواملعاج

-  
ش الطالء الزخر نوع مستحلب الراتنج  - الطالء والوارن

  الصنا

Paints and varnishes- textured paints 

(synthetic resin emulsion type) 
5125    

ه) طالء ألكيدي  2-5-1 ارجية (بو   Enamel,alkyd,gloss for exterior and interior surfaces  960   32073000  ملاع للسطوح الداخلية وا

ار طالء ألكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخ  2-5-2   -   Decorative alkyd paint for interior and exterior use (flat) 1057  وا

  -   Spraying general use  1105  لالستعماالت العامة الرذاذطالء ال  2-5-3

وسليلوز ) معتم (بدون ملعة)  2-5-4 لك + ن  Spraying  lacquer , matt (acrylic + nitrocellulose)  Chem. 65  32081010  طالء رذاذ د (اكر

2-5-5  
ش  يا والعفن –الطالء والوارن الطالء املستحلب املضاد للبك

اتواملقاوم    للفطر

Paints and varnishes – Anti – Bacterial , Mold and Fungi 

Resistance Emulsion Paints 
5084   32081090  

وسليلوزي  2-5-6 ة الن سو ون ال  -  Nitrocellulose surface   1059  م

ات طالء   2-5-7  السليلوز اللماع للسياراتن
Lacquer , cellulose nitrate for automobile ,pigmented 

finishing , glossy for automobiles  
1121  32082090 

ة وتصليح   2-5-8 سو ون بو اس ل   سطوح املركبات واالثاثم
Polyester putty for adjustment and equalization the 

furniture and vehicles surface.  
 Chem. 111  - 

لك   2-5-9 واءطالء سيارات أكر  -  Air – drying acrylic paint for automobiles 1710  يجف  ال

ون   2-5-10  -  Polish , automobile, paste 1764  ملمع السيارات نوع م

 -  Automobile polish , liquid  1765  ملمع السيارات السائل  2-5-11

2-5-12  ( ل وسليلوزي ( ش شفاف ن  -  Nitrocellulose clear varnish  1840  وارن

ن (طالء + مصلب )   2-5-13 لك ذو عبوت   طالء سيارات أكر
Acrylic paint for automobiles (two packs: paint + 

hardener)  
 Chem. 66 - 

لك ذو   2-5-14 ) طالء سيارات أكر ل   ثالث عبوات (طالء + مصلب+ 
Acrylic paint for automobiles (three packs: paint + 

hardener+ clear)  
 Chem. 67 - 
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لك ) ذو عبوة واحدة  2-5-15 ة للسيارات (نوع أكر سو ون ال  - Acrylic surfacer  for automobiles (one pack)   Chem. 68  م

2-5-16  
ن )  لك) (ذو عبوت ة للسيارات (نوع أكر سو ون ال   م

  ( مادة + مصلب)

Acrylic surfacer  for automobiles (two pack: material + 

hardener)  
 Chem. 69 - 

ديد االحمر اساس طالء   2-5-17  -  Paints and varnishes red iron oxide primer-alkyd resin. 1056  الكيدي نوع –اوكسيد ا

بي طالء تخطيط الطرق   2-5-18 ي –غ ا   نوع املذيب غ املا
Paints and varnishes Road Marking paint- solvent type 

(non-water)  
1101  - 

ي لالسطح الداخلية  2-5-19 ون ذو اساس ما  - Liquid base putty for interior surfaces  Chem. 127  م

2-5-20  
ب وخزانات مياه الشرب  الطالء االيبوك الداخ الناب

رسانةاملصنوعة من الفوالذ او    ا

Interior epoxy coating for pipelines and tanks made of 

steel or concrete and used for drinking water 
 Chem. 123 32129090 

ات السليلوز   2-5-21  Thinner for cellulose – nitrate based 1414  38140000  مخفف طالء ن

لك  2-5-22  - Acrylic thinner   Chem. 64  مخفف طالء أكر

  -   PVA Synthetic resin emulsion paint 985  اصطناعية PVAطالء مستحلب راتنجات   2-5-23

لك  2-5-24   -   Acrylic emulsion paint 1709  طالء مستحلب أكر

افذ  2-5-25 يت زجاج النو ون تث  Putty for use on windows  glass  Chem. 133 32141010  م

ا من املذيبات لألرضيات  2-5-26  -  Solvent free epoxy floor paints 5123  طالء االيبوك ا

ي العازل للماء  - لي     Acrylic water-proof roof paint 5098  طالء السطوح االكر

ة  2-6         Chemical products  املنتجات الكيمياو

ت الصوديوم 2-6-1 لور يبو       Sodium hypochlorite solution  1266  سائل 

لور   2-6-2 لس امل السيوم وال ت ال لور      Calcium hypochlorite and chlorinated lime  2140  يبو

ون   2-6-3 د امليثان (فر ي فلور د ثنا لور     Chlorodifluoromethane gas (Freon-22) 5030  ) 22غاز 

د االيثان   2-6-4 ا فلور    HFC-134a(  Tetrafluoroethane gas (HFC-134a) 5031(غاز ر

ي فلوروميثان و خما فلوروايثان (      R410a(  Difluoromethane and pentafluoroethane gas r410a 5129غاز ثنا

يوتان       R600a  Isobutane Gas R600a 5131غاز ايزو

-  
ي فلوروايثان  ا فلوروايثان ثال غاز خما فلوروايثان ر

ون (   ) R404A -فر

Pentafluoroethane, tetrofluoroethane and 

trifluoroethane gas r404a (HFC) 
5165   

تلفة  2-7        Other products  املنتجات ا

 Safety matches 58   44219094  ثقاب األمان  2-7-1

ية )    2-7-2 ش  Writing Pencils 1313   96092000  أقالم الكتابة ( ا

ية  2-7-3 ش   Wooden Coloring Pencils 1560   96099030  االقالم امللونة ا

ة  2-7-4 اة أقالم الرصاص اليدو    Pencil Sharpener  Chem. 28  م

يل)  2-7-5 ن الشمعية (الباس  Wax crayons   Chem. 23  96099090  اقالم التلو

ة)  2-7-6  Water colors   Chem. 22 32139000  الوان مائية للرسم (سليبو

شكيل  2-7-7 ن ال  Modelling clay   Chem. 102 25070010  ط

و   2-7-8   االيروسول ) الداخلية (نوع  لالستعماالت معطرا
Deodorant , general purpose, (aerosol, for indoor 

occupied areas) 
1864    33074110 

ل الرائحةاملستعمل   2-7-9 ) التواليت (النوع مز  Deodorant, toilet – cake  1869    33030090  القر

 Air – deodorant spray    Chem. 61  33074910  بخاخ جو معطر  2-7-10

2-7-11  
اص االستخدام معطرمتعدد اد بـ (الستائر  ا  والفرش وال

 SARAوالسيارات عالمة  واملناشف

Multi use water freshener for sofas and furnitures and 

curtains Carpets and holy sites bed covers and quilt 

towels Cabinet and clothes and ironing vehicles 

Trademark SARA 

  STR Chem. 3 33074120 

يح االبيض  2-7-12  Correction fluid, white oplaque 1702  38249020  سائل الت

    Petroleum products  املنتجات النفطية    2-8

اق الداخ  2-8-1 ات االح ت محر وت تز    LUBRICATING OILS FOR INTERNAL COMBSITON 5092  ز

ركة االوتوماتيكية  2-8-2 وت نقل ا    Automatic Transmission Oils 1954  ز

ت ال  - ي السيوموم ال ا ال    Calcium - base lubricating grease 1592  اساس

ا الصوديوم - ت ال اساس ي    Sodium - base lubricating grease 1593  وم ال

ندسية  3 ع ال     Engineering products  البضا

    Table cultery ادوات املائدة  3-1
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3-1-1  

ــــدأ  ــ ــ ــــــ ــ ــــاوم للصـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوالذ املقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الفـ ـــــ ــ ــ ـــــ ــ ــــنوعة مـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــدة املصــــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ادوات املائــ

ـــة  ــ ــــــ ــــة بالفضـ ـــ ــ ــ ــارف واملطليـ ــ ــ ــــق واملغـــــــ ــ ــ ــ ــــــــوك واملالعــ ــ ن والشــ اك ـــــ ــ ــ ــ والسـ

  ومجموعة القطع والنقش

Stainless steel and silver-plated table cutlery(knives 

,Forks, Spoons ,Ladles and Carving set) 
 Eng. 128 68079040 

3-1-2  
ون  ــــــــ ــ ــ ــ ـــ ــوم  ـــــ ــ ــــــ ـــــائق االملنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن رقــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــنعة مـ ــ ــ ــــــ ــ ــام املصـ ــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــة الطعـ ــ ــ ـــــ ــ اوعيـ

ام ستخدممختلفة  واوعية بأ   واحدة)ملرة  (

Aluminum foils Catering containers  

Disposable Containers and dishes 
1139   76151910 

3-1-3  
ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــــوم االعتياديـ ــــ ــ ــ ــــائق االملنيــ ــ ـــ ــ ــ ـــــتخدمةرقـ ــ ــ ــ ــــة املســــ ــ ـــ ــ ــ ــــة واملرنـ ـــ ــ ــ ــ  واملدعمـ

  والدوائيةلتغليف املنتجات الغذائية 

Aluminum foils and flexible laminated for wrapping 

food products and pharmaceutical 
1731  76129020 

     Metallic cans and lids  واالغطية املعدنيةالعلب   3-2

3-2-1  
ــــــتديرة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــة املســ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــب املعدنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــثالثالعلـ ــ ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــ ــ ـــع الـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ  ذات القطــ

عبئة املواد الغذائية    املستخدمة  

Three pieces steel round cans used for canning food-

stuffs 
 Eng. 143  73102120 

 Crown closures 2108   83099090  السدادات التاجية   3-2-2

 Metal closures for glass containers  Eng. 119  83099010  السدادات املعدنية للعبوات الزجاجية  3-2-3

3-2-4  
ـــن  ــــ ــ ـــ ــ ــــة مــ ــ ــ ـــــ ـــة واملفتوحــ ــ ــــ ــ ــ ات الرقيقـــ ـــــما ــ ـــ ــ ــ ــــة ذات السـ ــــــ ــ ــــــب املعدنيــــ ــ ـــــ العلــ

عاد والسعات  –االع  ف وحساب اال   التعار

Light gauge metal containers- definitions and 

determinations and capacities – open  top cans.  
5050-1    

3-2-5  
ــــتخدمة  ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ن املسـ ــــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــتديرة ذات القطعتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املســ ــــــ ــ ــــــ ـــــب املعدنيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ العلـ

ة ( العلب واالغطية)للعصائر  ات الغاز   و املشرو

The two –pieces metal cans use for juices and 

carbonated beverage (cans and lids) 
 Eng. 74  73102110 

فظ املعدنية املستخدمة لالغراض الغذائية  3-2-6  Metal containers for food materials  Eng. 98 73102120  اوعية ا

3-2-7  

ــــــالت  ــ ـــــ ــــع  ــــــ ــ ـ ر ذات ار ــــدو ـــــ ــ ــــادة التــ ــ ــ ــ ــــات واعــ ـــــ ــ ــــل النفايــ ــــ ــ ـــات نقـــ ــ ــ ــ ـــ حاو

ـــــ ( ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــل ا ـــــ ــ ـــــــعة تصـــــــ ــ ــ ــ ــ ـــــع 1300وســ ــ ــــــ ــ ــ ـــــطح مـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــاء مســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ وذات غطــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ) ل

زة الرفع املتمفصلة  عاد والتصميم . –اج   اال

Mobile waste and recycling containers. Containers with 

4 wheels with a capacity up to 1300 L with flat lid(s), for 

trunion and / or comb lifting devices .Dimension and 

design. 

 
Eng.157  

  
87059030 

ب   3-3 ل وسبائكه (القضبان واالناب االملنيوم املش

  واملقاطع)
Aluminum and its alloys (bars, tubes and sections)     

3-3-1  

ل وسبائكه/ القضبان ب املستدي االملنيوم املش رة واالناب

وفة واملقاطع ندسية العامة لالغراض  ا   ال
Aluminum and Aluminum alloys –extruded rod /bar, 

hollow tube and sections (profiles) for engineering 

purposes 

 
  

Eng. 108 

 

76121000 

وفة املصنوعة من االملنيوم  3-3-2 ا ا   االبواب والشبابيك ومقاطع
Aluminum windows and door sets Aluminum profiles 

used for windows and door sets  
 Eng. 107  76101090 

 Corrugated aluminum sheets  1417  76061100  صفائح االملنيوم املموج  3-3-3

كيب الكيمياوي  –االملنيوم وسبائك االملنيوم     3-3-4 ل ش –ال

لة    املنتجات املش

Aluminium and Aluminium alloys- chemical 

composition and form of wrought products 
 Eng. 116  76042100 

شاءات وقضبان فوالذ   3-4     Structural steels and bars  اال

3-4-3  
زانات  يع ا عند او فوق مستوى قطع فوالذية مغلونة لتص

  االرض

Sectional steel tanks for storage of liquids at or above 

ground level  
 Eng. 101  72241000 

3-4-5  
ا ع البارد من  ي املقلل سمك و صفائح الفوالذ الكر

ب ة ونوعيات ال   النوعيات التجار

COLD-REDUCED CARBON STEEL SHEET OF 

COMMERCIAL AND DRAWING QUALITIES 
5053 

  

 
 

رارة العالية   3-4-6 ي غ املدروزة ولدرجات ا و ب الفوالذ الكر   اناب
Seamless carbon steel pipes for high –temperature 

service 
 Eng. 117  72271000  

رسانة   3-4-8 سليح ا ومة ل ات الفوالذ امل   Welded fabric steel for the reinforcement of concrete  Eng. 93 73063000  مشب

3-4-10  
ات  ي ولعزل الواج –الواح معدنية مزدوجة لإلسناد الذا

ج بنل)   منتجات مصنعة (سندو

Self-supporting skin metal faced insulating panels- 

factory made products specifications 
 Eng.151  84841000  

ة  - رار ب الفوالذية غ املدروزة للمبادالت ا    Seamless steel tubes for heat exchangers 1750  االناب

- 

ارجية  ق لالكساءات ا ر ألواح االملنيوم املركبة املقاومة ل

وند) اءات الداخلية (أأل كو   واال

  

Fire Resistant Aluminum Composite Panel (FR – ACP) 

for External Cladding and Internal Finish 
 Eng. 181  

ديد   3-5 ب ا ي املغلونة واناب و ب الفوالذ الكر اناب

ا   الطروق وتوصيال

Galvanized carbon steel tubes, forged iron tubes 

and fittings 
   

3-5-1  
ي و ار ب الفوالذ ال ية  اناب سات املائية وال –للتاس

  املتطلبات العامة

Carbon steel tubes suitable for sanitary applications –

general requirements 

 

  
Eng. 180  73045100  

ي  3-5-2 ب من الفوالذ غ السبائ ط االناب      Non-alloy steel fittings 2128  توصيالت ر

3-5-3  
ا  ا وتوصيال ا وتراكي قا ديد املطي مع م ب ا اناب

  املستخدمة للماء

Ductile iron pipes ,fittings, accessories and their joints 

for water applications 

2306/1 

2306/2 
 

  

73071100  

ر  3-5-4 ب املصنوعة من حديد الز قات االناب   Malleable cast iron fitting  Eng. 95 73072900  م

3-5-5  
ي لنقل السوائل  ا من الفوالذ غ السبائ ب وتوصيال االناب

ا مياه  شري املائية ومن ضم الك ال   مستخدمة لالس

non alloy steel tubes and fittings for the conveyance of 

aqueous liquids including water for human consumption 
 

 

Eng .133  
73045100 
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يد   3-5-6 زة الت ب النحاس غ املدروزه املستخدمة  اج اناب

  والتكييف

Seamless copper tube for air conditioning and 

refrigeration field service 
 Eng. 137  74111000  

اري عدا مياه الشرب   3-5-7 ام وا ب الفوالذية للماء ا  Steel tubes for water and sewage except potable water  Eng. 140 68149010  االناب

اري   3-5-8 ديد املط الستخدامات ا ب ا   Ductile Iron Products for Sewerage application  Eng.173  اناب

3-5-9  
ية املصنوعة من النحاس  سات ال قات التأس م

  وسبائكه

Copper And Copper Alloys-Pipe Fittings, Joining 

(Plumbing Fittings) 
 Eng. 182  

ائية  3-6 ر ا الك ية ومكونا واء التبخ دات ال     Evaporative air coolers and electrical components  م

ية  3-6-1 واء التبخ دات ال ائية – م ر   Evaporative air coolers – Electrical requirements    Eng. 126  84146000  املتطلبات الك

  
لية  ية املعدنية امل واء التبخ دات ال دات  –م ة ( م راو

انيكية –)    املتطلبات املي

(Evaporative –air cooler (Desert Coolers) made of steel 

sheets  intended for household) - Mechanical 

requirements 

  Eng. 165 84146000  

ية املصنوعة من البالستك   3-6-2 واء التبخ دات ال  Evaporative air coolers made of plastic  Eng. 96 84146000  م

ية نوع عامودي   3-6-3 واء التبخ دات ال  Evaporative air coolers Vertical type           Eng. 97 84146000  م

واء   3-6-4 دة ال    Motor for evaporative air coolers  Eng. 90  محرك م

واء  3-6-5 دة ال ة ماء م  Water pump for Evaporative air coolers  Eng. 9 84149000  م

اقفال املاء   3-7 حنفيات وصمامات املياه(صناب و

سدادات الغلق اللول وصمامات خلط املاء,صمامات 

ة وقفل ماء نوع بوابة)   كرو

Water taps and valves (faucets, water stop-off 

with solenoid valves, water mixing valves, ball 

valves and gate type water locks) 

   

ية نفيات ا  3-7-1 ) ال   Sanitary taps  Eng. 131  84818090  ( الصناب

  Mixing valves  Eng. 44 84814000  صمامات خلط املاء  3-7-2

3-7-3  
والفوالذ املقاوم للصدأ من   اقفال ماء من سبائك النحاس

  النوع الكروي

Copper alloy & stainless steel ball valves for potable 

water supply in building  
 Eng.100  

  بوابةالنوع  من سبائك النحاس من ماء القفا  3-7-4
 

 Copper alloy gate valve 
 

Eng. 99  

 
84813000 

ة من سبائك النحاس لالغراض الصناعية  3-7-5   copper alloy ball valves for industrial purposes   Eng. 102  الصمامات الكرو

3-7-6  
ة املصنوعة من الفوالذ للتطبيقات  الصمامات الكرو

  لالغراض العامة –الصناعية 

Steel ball valves for general purpose industrial 

applications 
5059   

3-7-7  

ية ماماتص  سبائك من املصنوعة االيقاف صمامات – االب

ية  الصا للشرب املاء لتج  النحاس  لباتاملتط – االب

  والفحوص

BUILDING VALVES – COPPER ALLOY STOPVALVES FOR 

POTABLE   WATER SUPPLY IN BUILDINGS – 

REQUIREMENTS AND TESTS 

5008    

عمل بالغاز   3-8 لية ال  انات املاء امل زة الطبخ و اج

  املسال

Cooking appliances and domestic water heaters 

that operate on liquefied gas 
   

عمل بالغاز املسال   3-8-1 لية ال  زة الطبخ امل   Domestic LPG cooking appliances  Eng.123  73211110  اج

عمل بالغاز املسال  3-8-2   Gas- Fired water heaters for household use  Eng. 120  84191100  انات املاء ال 

ة   3-8-3 ء الغاز لية املشعةاملدا   Radiant gas fired domestic heaters  Eng. 127 73218110  امل

ن املاء انيا  3-8-4   ان غازي بدون خزان و
Fired instantaneous water heaters for the production of 

domestic water, fitted with atmospheric burners. 
 Eng. 26  84191100  

  Open oven to grill the bread  Eng. 110 84381000  تنور غازي   3-8-5

القة ذات   3-9 ائن ا دين وم القة ذات ا شفرات ا

  االستخدام الواحد
Double-edged razors and single-use razors    

دين   3-9-1 القة ذات ا   Razor blades 359   82121090  شفرات ا

شفرة واحدة او   3-9-2 د الواحد  زة ذات ا ا القة ا منظومة ا

  اك 
Shaving systems – multi blades cartridges  Eng. 20  

82121010 

  82121020 

انات املاء النفطية   3-10 زة التدفئة والطبخ و اج

  لالستخدام امل

Heating, cooking and oil water heaters for home 

use 
   

3-10-1  
ة ع معدة  او زة التدفئة والطبخ النفطية غ ا اج

ف للغازات لالستخدام امل (املدفئة  ولة)–تصر   ا

Paraffin unflued space heating and cooking appliances 

for domestic use  
2283   

  

73211210  

لية  3-10-2   Kerosine – Fired water heaters for household use 59 -1   73218290  انات املاء النفطية امل

ونية  3-11 ائية وااللك ر لية الك زة امل     Household electrical and electronic appliances  االج

ائية  3-11-1 ر ية انات املاء الك   Electric storage water heaters   Eng. 109  التخز

ظية)انات املاء   3-11-2 ائية اآلنية (ال ر   Electric instantaneous water heaters   Eng. 81  85161000  الك

لية  3-11-3 ائية امل ر  Electric room heaters   Eng. 81 85162910  مدا الغرف الك

لية  3-11-4 ائية امل ر ات املاء الك  Electric pumps   Eng. 81 84138120  م

ليةاملراوح   3-11-5 ائية امل ر  Electric fans and its regulators   Eng. 81 84145100  الك

لية  3-11-6 ائية امل ر واء الك  Electric ventilating fans   Eng. 81 84141000  مفرغات ال
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لية  3-11-7 ائية امل ر اوي الك  Electric irons   Eng. 81 85164000  امل

ات   3-11-8 ليةشاحنات البطار  Electric battery chargers   Eng. 81 85139000  امل

لية (غاليات املاء)  3-11-9 ائية امل ر ن السوائل الك زة   Electric heating liquids appliances   Eng. 81 85161000  اج

لية  3-11-10 ائية امل ر س الك ا  Electric vacuum cleaners   Eng. 81 85091000  امل

لية  3-11-11 ائية امل ر ون الك  Electric dish washers   Eng. 81 84221100  غساالت ال

لية  3-11-12 ائية امل ر شرات الك  Electric insects killer   Eng. 81 85438940  قاتلة ا

ا)  3-11-13 ة وغ او ن املتنقلة (ال  Electric portable heating tools   Eng. 81 85151100  عدد وادوات ال

لية  3-11-14 ائية امل ر س الك  Electric clothing dryers and spin extractors   Eng. 81 84211200  مجففات املال

لية  3-11-15 ائية امل ر نات املاء املغمورة املتنقلة الك  Electric portable immersion water heaters    Eng. 81 85161000  م

لية  3-11-16 ائية امل ر القة وقص الشعر الك ائن ا  Electric shavers, hair clippers and similar   Eng. 81  85101000  م

لية  3-11-17 ائية امل ر مصات والشوايات الك  Electric toasters, grills, roasters, and similar   Eng. 81 85167200  ا

ائية   3-11-18 ر ليةاملقالة الك  Electric frying pans, deep fat fryers and similar   Eng. 81 85167990  امل

ا)  3-11-19 امة .. وغ الطة و العصارة وال ائن املطبخ (ا  Electric kitchen machines   Eng. 81 85094000  م

لية  3-11-20 ائية امل ر شرة الك زة العناية بالشعر وال  Electric skin and hair care   Eng. 81 85163200  اج

لية  3-11-21 ائية امل ر ف الك  Electric microwave ovens   Eng. 81 85165000  افران املايكروو

لية  3-11-22 ائية امل ر  Electric clocks   Eng. 81 91052100  الساعات الك

لية  3-11-23 ائية امل ر ياطة الك ائن ا  Electric sewing machines   Eng. 81 84521000  م

لية  3-11-24 ائية امل ر زة الطبخ الك ا)اج  ,Electric cooking ranges (electric cookers and similar  (الطباخ والفرن وماشا

Ovens) 
  Eng. 81 85166000 

لية (براد املاء  3-11-26 دات مياه الشرب امل  Drinking water dispenser    Eng.106 84186910  )م

از الراديو  3-11-27  Radio   Eng. 82  85252050  ج

ون   3-11-28 از التلفز  Televisions     85252060  ج

يل   3-11-29 از   Tape recorders     85199200  األشرطةج

 CD & DVD CD and DVD players     85192100مشغل اقراص   3-11-30

از استقبال(   3-11-31  Receiver (  Receivers     85281291ج

لية  3-11-32 واء امل  Household Air conditioners    Eng. 81  84158290  مكيفات ال

       Eng. 148 84151090 

3-11-33  
لية ( ائية امل ر يد الك زة الت ،  مجمدة-ة ، ثالجةثالجاج

  ) ةمجمد
Household refrigerating appliances    

Eng. 81  

Eng. 159  

84181000 

84182100 

84182200 

84182900 

84183000 

84184000 

لية  3-11-34 س االوتوماتيكية امل    Automatic washing machines  غساالت املال
Eng. 81+ 

Eng. 166 
 

لية  3-11-35 ائية امل ر س الك  Electric washing machines   Eng.  81  األخرى   غساالت املال

84501100 

84501200 

84501900 

84502000 

84509000 

لية    3-11-36 ائية امل ر زة الك   متطلبات االداء لالج
Performance requirements for household electrical 

appliances 
  Eng.168  

  
لية وما  ائية امل ر زة الك ا / شامتطلبات السالمة لألج

زء االول   متطلبات عامة- ا

Household and similar electrical appliances-safety- 

part1 general requirements 
5181-1    

زة تكنلوجيا املعلومات   3-11-37  Information technology equipments   Eng.146 84701000 اج

سعة ال تتجاوز   - روضوئية  اواط 1 املنظومة الشمسية الك  مي
Photovoltaic solar system to generate electrical energy 

with a capacity not exceeding 1 MW 
  Eng. 185  

- 
روضوئية  الت السالمة للوحدات الك زء االول  ) (PVمؤ / ا

كيب –   متطلبات ال

Photovoltaic (pv) module safety qualifications  part1 - 

requirements for construction 
5182-1    

ي   3-12 ق الشاي و اوا ي الطبخ  (غاليات املاء وابار اوا

دمة ) املعدنية و املعدنية املطلية    ا

Cooking utensils (water kettles, teapots and 

service utensils) metal and painted metal 
    

 Kettles    Eng. 121  85167100  غاليات املاء والشاي  3-12-1

3-12-2  
ق ) من فوالذ املقاوم  ي و دالل و ابار دمة ( صوا ي ا اوا

  للصدأ
Stainless steel ,serving utensils  2237   

 

73239300 

مولة متعددة الطبقات املصنوعة من   3-12-3 اوعية الطعام ا

  ( سفرطاس ) –االملنيوم 
Aluminium Tiffin carrier utensils  1774   76129020 
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 Stainless steel cooking utensils    Eng. 104 73239300  اوعية الطبخ املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدا  3-12-4

ي الطبخ  3-12-5  Cookware (Except stainless steel cookware)   Eng. 122 69111000  ( عدا املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ)اوا

ان)  3-12-6 ن , دلو , كفة م لية(القدح ,  ي االملنيوم امل  Aluminum  household utensils 2242   76151990  اوا

لية   3-13 ائية لألغراض امل ر سات الك قات التأس  Accessories for electrical installations for  م

household purposes 
   

ائية   3-13-1 ر ليةاملفاتيح الك  Switches   Eng. 83  85365000  امل

س والتقسيم  3-13-2 س واملقا  Plugs, Socket-outlets and Adapters   Eng. 78  85366900  القوا

ي  3-13-3 ا ر  Cord extension sets   Eng. 79  85444100  السيار الك

ائية الثابتة   3-13-4 ر سات الك قات التاس ات م صناديق وحاو

لية    امل

Boxes and enclosures for electrical accessories for 

household and similar fixed electrical installations  
  Eng. 113 70199050 

ليه  3-13-5 ائية امل ر  Circuit breakers for household and similar installations   Eng. 138 85362000  قواطع الدورة الك

زة   3-13-6 ليةاج ائية امل ر زة الك ماية لالج  Power guard for household electrical appliances   Eng. 136 85369000  ا

ات  3-14       Batteries  البطار

ركة  3-14-1 امضية لبدء ا ات الرصاص ا  Lead-acid starter batteries 81/1,2,3  85071000  بطار

افة  3-14-2 ات ا  Primary batteries 114   85066010  البطار

لية  3-15      Lamps for household purposes  املصابيح لألغراض امل

ت  3-15-1  Fluorescent lamps   Eng. 103 85393100  مصابيح الفلورس

ن  3-15-2  Tungsten lamps 177 Eng. 84  59080000  مصابيح فتيلة التنكس

3-15-3  
شمل املصابيح  واط  60اك من  حاملصابيأيضا االقتصادية و

 E27ورأس مصباح اك من   

Energy saving lamps( Self – ballasted lamps ) including 

saving lamps with rated power > 60 wattage and lamped 

cup > E27 

  Eng. 85  85392100 

 LED)(  LED lamps, modules and  control gears   Eng. 147 85312000االضاءة بتقنية  ، وحدات و وحدات تحكممصابيح  3-15-4

  
ي الباعث للضوء الستخدامات   LEDوحدات االنارة بالثنا

  االنارة العامة 
LED modules for general lighting 5139    

ائية   3-16 ر      Electrical cables  القابلوات الك

د PVCالقابلوات املعزولة بمادة  3-16-1  فولت450/750مقرر بج

مسة  ا ا   بأجزا
PVC cables for rated voltage 450/750   (1-5) 

1145 

(1-5) 
  85445110 

د مقرر   3-16-2  Rubber cables for rated voltage 450/750 2136   85445910  فولت450/750القابلوات املعزولة باملطاط بج

س)  3-16-3      Flat cable (siemens)  2200  القابلو املسطح (سيم

ةالقاب  3-16-4 ر سات الظا    PVC insulated, sheathed flat cable  2313  لو املسطح للتأس

3-16-5  

يل  د البوليفي لور القابلوات املرنة املعزولة واملغلفة بمادة 

)PVC د ج فولت ذات مساحة مقطع عر  500/ 300) و

  )2مم 10و 2مم6(

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords 300/500 V 
2& 10 mm2with Cross Sectional Area 6mm 

 Eng. 150 85442010 

د مقرر   3-16-6  Power cables for rated voltage 600/1000   Eng. 11  85446010  فولت 600/1000قابلوات القدرة بج

3-16-7  
وموصل ) ˚90) غ مغلف (PVCقابلو احادي اللب معزول (

  مجدول 

Single core cable (PVC) unsheathed  (90˚) stranded 

conductor 
  Eng.164 85445120 

اتف  3-16-8  Telephone cable   Eng. 89  85442020  قابلوات ال

ا   3-17 لية ومكونا      Home lighting installations and components  تراكيب االنارة امل

 Luminaries   Eng. 7 94052000  االنارةتراكيب   3-17-1

شغيل  3-17-2     Starters 214/1,2  بادئ ال

وك)  3-17-3  Ballasts 281/1,2   85369000  ابح التيار (ا

شغيل  3-17-4  Lamp and starter holders   Eng. 86 85366100  حامل املصباح وحامل بادئ ال

الماء عناصر التسخين والثرموستات لسخانات   3-18
 الكهربائية المنزلية

Heating Elements and Thermostats 
for Home Electric Water Heaters  

    

ن  3-18-1  Heating elements   Eng. 87  85331000  عناصر ال

ي امل   3-18-2 ا ر ان املاء الك رارة ل  Temperature regulator for household electrical water  منظم درجة ا

heater  
  Eng. 88  90321000 

ندسية اخرى   3-19       Other engineering products  منتجات 

3-19-1  

ن  وائية لالطفال اليافع –متطلبات السالمة  –الدراجات ال

زء االول  ن االدر  ا ائية لالطفال اليافع و طرق –جات ال

  الفحص  

Cycles safety requirements for bicycles for young 

children –cycles for young children-test method  

1884 –

P1&P2  
 95010010 

ن   3-19-2 وائية للبالغ  Cycles- safety requirements for bicycles   Eng. 115  87120010  الدراجات ال

 Locks and latches   Eng. 111 83015000  االقفال واملزاليج (الكيلونات)  3-19-3

منظم الضغط الواطى لصمام اسطوانة الغازات النفطية   3-19-4

  املسالة 
Low pressure regulator for valves of LPG cylinders 1287  84818030 
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منظم الضغط املتغ لصمام اسطوانة الغازات النفطية   3-19-5

  املسالة 
Adjustable pressure regulator for LPG cylinders valve 1358  84818030 

 Lighter- safety specification   Eng. 125 96138000  متطلبات السالمة–القداحات   3-19-6

 Utility lighter  Eng. 135 96132000  قداحات املطبخ  3-19-7

 Steel wire ropes for lifts  Eng. 145 84313100  حبال املصاعد  3-19-8

 Rail way elevator  Eng. 149 84313100  سكك التوجيه ملقصورة املصاعد  3-19-9

اصة باالقفال واملزاليج   3-19-10  Lever handles and knob of latches and lock    Eng. 112  83015000  اذرع العتالت واملقابض ا

 Hexagon head bolts - product grade C 5055  39269040   منتوج درجة ج -املسام اللولبية سداسية الرأس  3-19-11

افعات  3-19-12 بال الفوالذية للر   Steel wire ropes for slings  Eng. 179  ا

ع   4 سيجيةالبضا     Textile products  ال

ا  4-1 س الداخلية بانواع      Underwear   املال

4-1-1  
ــــــــة ( ــ ــــــ ــ لوطـ ـــانيالت ا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــنالفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ-قطــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ،) بولسـ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادة (رجـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  الســ

  اطفال) االبيض واملصبوغ  والدي،
Plain(cotton –polyester) blended vests 

1361 

 
  61071900 

 cotton vests 1354   61071100  الفانيالت القطنية   4-1-2

4-1-3  
ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الرجاليةالقطنيــ ــــ ـــ ــ ــ ل الداخليــ ــــــراو ــ ــ ــــــ ــةالسـ ــ ــــ ــ ـــ ــ اكــ س  ا ــــا ــــ ــ ــ ــ ــ (اللبـ

  الرجالية)
Cotton short drawers for men 1355   61071100 

ل  4-1-4 سوج)(الساق  وقص  لباس رجا طو  Long and short  drawers for men ( woven )   Tex. 8 61072200  م

ي (  4-1-5 سا  Drawers for women(knitted)  Tex. 8 61083100  محاك)لباس 

 Drawers for children(knitted)   Tex. 8  محاك)لباس اطفال (  4-1-6

61111000 

61112000 

61113000 

61119000 

ي ( والدي،لباس   4-1-7  Drawers for boys and girls(knitted)  Tex. 8 61083100  محاك)بنا

سائية  4-1-8  Under wear- Brassieres   Tex. 19  62121000  حماالت الصدر ال

سائية (  4-1-9 ات)القمصان الداخلية ال    s  slips'Women 1523  االت
61082100 

61083900 

ي  4-1-10 سا  Under wear (corset) for men and women  Tex. 20 62123000  مشد (كورسيه) رجا و

ب 4-2 وار ا ا     All types of socks  بانواع

سائية 4-2-1 ب النايلون ال    Ladies Naylon socks 1359  جوار

61151100 

61151200 

61151900 

61152000 

61159100 

61159200 

61159300 

با  4-2-2  Socks                          1877   62171010  وار

ب مسرولة  4-2-3 ي(كولون جوار  Girls pantyhose  Tex. 14  61151100  ) بنا

    Sheets and blankets  الشراشف والبطانيات   4-3

دات  4-3-1   Bed sheets and pillow cases 1063  شراشف االسرة واكياس ا

63049240 

63021000 

63022100 

63022200 

63022900 

63023100 

63023200 

63023900 

سوجةالبطانيات   4-3-2   Woven blankets 1051  امل

63012000 

63013000 

63014000 

63019000 

ليك  4-3-3  Tufted blankets made from acrylic yarns  1052  63014000  البطانيات املغرزة املصنوعة من غزول االكر

اكة وامل  4-3-4 وجة غ املشمولة بـ م ق ع رقم سالبطانيات ا

  )1052) و م ق ع  رقم (1051(

blankets (woven and knitted not include in the IQS 1051 

and IQS 1052 ) 
 Tex. 17 63019000 

سيجية   4-4     Other textile products  أخرى منتجات 

 Pillow  Tex. 16 94049020  الوسادة   4-4-1
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اف  4-4-2  Quilt   Tex. 15 94049010  ال

 Sponge mattresses  Tex. 18 94042990  دواشك االسفنج  4-4-3

زة للرجال واألوالد  4-4-4 ا   Mens & boys ready – made shirts 1396  القمصان ا

61051000 

61052000 

61059000 

اكة  4-4-5 س االطفال ا  Knitted outer wear – measurements of children apparel 1240 Tex. 5  مال

61111000 

61112000 

61113000 

61119000 

اك  4-4-6 سوج وا يليا) امل  Woven & knitted fabric for upholstery  1223  52095100  قماش التنجيد (املو

رة  4-4-7 سوجة ذات الو   Terry weave cotton towels  1227  املناشف القطنية امل

63026000 

63029110 

63029120 

63029130 

63029140 

63029190 

   Iraq Flag 2201  علم العراق  4-4-8

4-4-9  
لوط (قطن س وا -قماش الشراشف القط والبول

( س     بول
Cotton and cotton-polyester sheeting. 1062   

س   4-4-10    Leno fabric for clothing 1596  قماش اللينو للمال

شماغ  -    Head wear - yashmak 1235  غطاء الرأس ال

ن القط  - ل    Cotton polin fabric 1364  قماش البو

زة - ا    Ready made work wear for men 1625  بدالت العمل الرجالية ا

ة البيضاء –غطاء الرأس  -    Head wear-White ghautra 5171  الغ

شائية  5 ع اال     Construction products  البضا

يةالزجاج  5-1 ن للمركبات ال     Safety Glass for road vehicles  االم

  Laminated glass and all its types بانواعه الزجاج الرقائقي 5-1-1
 

TRConst.7 
70193200 

 Toughened glass and all its types                70071900 الزجاج املق بانواعه 5-1-2

 Glass –plastics and all its types     39233000  بانواعه الزجاج اللدائ 5-1-3

ن  5-2     Porcelain cutlery  أدوات املائدة املصنوعة من خزف البورسل

 Flat ware  1494  69120000  ن مسطح 5-2-1

 Small hollow ware   69120000 اناء عميق صغ 5-2-2

 Large hollow ware   69120000 اناء عميق كب 5-2-3

زن  5-2-4  Storage hollow ware   69120000 اناء عميق ل

ن واكواب 5-2-5    Mugs and cups فناج
69120000 

 

   Cup small dish ن فنجان  5-2-6
69120000 

 

 Different plates   69120000 اطباق مختلفة 5-2-7

ي طبخ 5-2-8  Cooking ware   69120000 اوا

    Cement   السمنت  5-3

 White cement 5   25232100 ابيض 5-3-1

   Cements and materials for well cementing 2310  ومواد االبارسمنت  5-4

ن (االجر) 5-5      Clay bricks   الطابوق املصنوع من الط

 Type(A) :Loaded 25  69041000 صنف (أ): محمل 5-5-1

 Type(B) :Loaded   69041000 صنف (ب): محمل 5-5-2

 Type(C) :Un loaded   69041000 صنف (ج): غ محمل 5-5-3

ات   5-6  Facing brick   TRConst.6 69041000  طابوق الواج

ص لألغراض البنائية  5-7     Plaster for structural purposes  ا

ص األعتيادي  5-7-1  Ordinary plaster 28  25202090  ا

ص   5-7-2  Technical plaster   68099090  الفا

 Plaster of paris   68099090  البورق  5-7-3

ا  5-8      Tiles  ال

ا املوزائيك  5-8-1 ن ال  Terrazzo tiles with two layers 1042  68101922  ذو الطبقت
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ا املوزائيك ذو الطبقة الواحدة  5-8-2  Terrazzo tiles for internal use 5038  68101922  لالستعمال الداخ ال

ي البالط ا  5-9 امي درانلس   Ceramic tiles used for walls and floors   TRConst.8  املستخدم لالرضيات وا

ن  5-9-1  Porcelain  TRConst.8 69089010  البورسل

ي  - ال ا الكر   Glazed Karbalaian  TRConst.8  ال

ر الطبي   5-10  Natural building stone 1387  68010020  الستخدامات البناءا

ية 5-11       Sanitary ware  املواد ال

ة    5-11-1 ية املز    Wash basins 1612  املغاسل-االدوات ال

ة   5-11-2 ية املز افق–األدوات ال ية الشرقية املر  Vitreous Sanitary Appliances-Squatting pans 1610  69101000  ال

5-11-3  
ة  ية املز ية  –االدوات ال ية الغر افق ال املر

ن الغسل بدفع املاء والسيفون    املرتبطة بخزان شطف للنوع

Vitreous Sanitary Appliances- pedestal close coupled 

washdown andsyphonic water closets 
1911  39222000 

  Bidets 1613  الشطافات  5-11-4
39229000 

 

5-11-5  
ر)  ديد الصب (الز أحواض االستحمام املصنوعة من ا

  ناملطلية بالبورسل
Baths made from porcelain cast iron 1688  68029121 

ة  5-11-6  Vitreous enameled steel bath tubs  1689  73242100  أحواض االستحمام الفوالذية املز

شمل: أدوات املائدة الزجاجية  5-12      :Glass tableware includes  و

 Glass  االقداح  5-12-1

1391  

70132900 

 Jugs 70131010  الصراحيات  5-12-2

 Cups 70131010  االكواب  5-12-3

ون   5-12-4  Dishes 70131010  ال

ات الكحولية واملرطبات  5-12-5  Stemware 70131010  الكؤوس املستعملة للمشرو

 Tea cups 70132900  أقداح الشاي  5-12-6

 Tea Dishes  70131010  ون الشاي  5-12-7

اسات  5-12-8  Hollow ware 70133100  ال

ائر  5-12-9  Ash-tray  68029150  نفاضات الس

 Salt and pepper shaker 70131010  املما 5-12-10

 Silvered glass mirrors for general purposes  1137  70099100  مرايا الزجاج املفضض لألغراض العامة  5-13

ة  5-14 عة للرطو     Moisture repellent products  منتجات ما

5-14-1  
رسانية لالستعمال  ام الفواصل ا ي املرن ألح ون الق امل

ار   ع ا

Asphaltic sealer for concrete joints, hot poured elastic 

type. 
1110  27150000 

سطيح  5-14-2  Asphlat used in roofing 1196  27149010  الق املستعمل  ال

5-14-3  
ي  ون الق رسانية لالستعمال ع  امل ام الفواصل ا الح

  البارد
Concrete joint sealer , cold application type 1288  2715000 

5-14-4  
ي املستخدم كطالء وا للسطوح لالستخدام  املسنحلب الق

 ع البارد 

Cold-applied  emulsified asphalt used as aprotective 

coating for roofing  
1173  27150000 

ي الصلدة املتداخلة  5-15 رسا  Solid Concrete interlocking paving units 1606  251711000  وحدات الرصف ا

رسانية املسبقة الصب  5-16  Pre-cast concrete kerbs and channels 5164  68010010  حافات االرصفة والسوا ا

ات تصفية املياه  5-17   الرمل وا املستخدم ملر
Filter sands and filter gravels for water 

purification filters 
1555 

 

 
 

5-18  
سطيح ومنع املاء ق  االساس املستعمل   عمليات ال

ة   والرطو

Asphalt primer used in roofing dampproofing and 

waterproofing 
1195  27149010 

5-19  
رسانة املتطورة نوع فاي كالس  سليح ا  & Fiber-reinforced polymers (FRP) ,Basr,Grids قضبان 

sheet 
 

TR.cons 

10 
 

سية  -    Gypsum boards 1676  االلواح ا

  
  Gypsum board thermal acoustic Insulation 

composite panels 
5163   

ع السالمة  6     Safety products  بضا

مولة  6-1 ق ا ر    Portable fire extinguishers 5071  مطا ا

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


