
 جمهوری عراق

 وزارت دارایی 

 سازمان کل گمرک

 و گمرکی حقوقیبخش امور 

  

 های داخلی نمایشگاه –ها وخدمات تجاری عراق  شرکت نمایشگاه –وزارت تجارت  :به 

 موضوع : مواد ممنوعه

 باسالم..

بود به نچه در یادداشت ذکر شده آخصوص  در و 8/11/2021مورخ  6831بازگشت به یادداشت به شماره د/

 دارد: شرح ذیل اشعار می

ذکر شده  1984مصوب سال  23از قانون گمرک به شماره  124واردات که در ماده  برایوعه کاالهای ممن مواد و

 است به شرح ذیل شامل:

مراجع ذیصالح تعیین و در روزنامه رسمی منتشر  توسطکه  عمومی و سیستمکاالهای ممنوعه مخالف  .1

 شود. می

گذاری که توسط  برای کارهای سرمایهالزم های  یا قابل اشتعال، به استثنای سوخت متعفنکاالهای  .2

 کند مجاز است. گذار در شرایطی که مشخص می طرف سرمایه

 .هر نوع از اسلحه و  ومهمات و مواد منفجره .3

 .هنری ادبی و، صنعتی ،تجاری مالکیت کاالهای مخالف قانون حفاظت از  .4

 آن.انواع مواد مخدر و مشتقات  .5

 که عراق آن را بایکوت اقتصادی کرده است. یکاالهای ساخت کشور .6

 

 تشکر ... با

 عادل سلیمان عبود

 مدیر امور قانونی وگمرکی



 خوراکی  مواد

 "ی ممنوع از وارداتراعلیست مواد غذایی و ز "

 

رد اسم ماده قرار ممنوعیت

 یف

 1 خوراکی صنعتی و حیوانی دمبه 13کمیته امور اقتصادی س.ل /

مصوب  76به شماره  کشاورزی های قرنطینه عملالدستور 

 / اصالحی2012سال 

 2 همه اجزاءش جز میوهبا گیاه انگور  

مصوب  76به شماره  کشاورزی عملهای قرنطینهالدستور 

 / اصالحی2012سال 

گیاه حنا واجزای آن به استثنای حنای 

ای ه ایرانی که به صورت پودر و در کیسه

 بندی شده روزنه بستهبدون 

3 

مصوب  76به شماره  کشاورزیعملهای قرنطینه الدستور 

 / اصالحی2012سال 

 4 نآبا تمامی اجزای  یونجهگیاه 

مصوب  76به شماره  کشاورزیعملهای قرنطینه الدستور 

 / اصالحی2012سال 

الیاف حاوی  گیاه نارگیل و اجزای آن و

 پوست ) پوست خارجی(

5 

مصوب  76به شماره  کشاورزیعملهای قرنطینه الدستور 

 / اصالحی2012سال 

 6 موم قطعاتعسل حاوی 

مصوب  76به شماره  کشاورزیعملهای قرنطینه الدستور 

 / اصالحی2012سال 

گیاهی مورد استفاده در بسته بندی  مواد

ز کشاورزی یا های وارداتی، اعم ا محموله

 )حلفه( یا زلف شیطانغیره ، مانند کاه 

7 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

 8 نی شکر

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

های  و دانه ]نوعی کاکتوس[ کایگیاه استرا

 آن

9 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

 10 قارچ ها و باکتری های مضر برای گیاهان

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

خاک مناسب کشاورزی وحاوی مواد 

 ارگانیک

11 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه  بذر، جوانه و برگ گیاه  میوه، نهال، 12 



 اتورهتات و ق خشخاش، / اصالحی2012

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

 نهال، جوانه ،برگ و بدر گیاه نیل

 )آیخورنیا(

13 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزی دستور عملهای قرنطینه

 / اصالحی2012

 14 تنباکوی بسته بندی نشده

سال مصوب  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

 15 گیاه رز مهر و اجزای آن

مصوب  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه    

 / اصالحی2012سال 

یا هر قسمتی  بافته نشدهشاخه های نخل 

 ه شدههای بافت جز شاخه نخلاز 

16 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

اجزای آن و محصوالت نخل واشنگتن و 

 آن

17 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

 گیاه پنبه با تمامی اجزای آن به استثنای

 ساقه ]یا کنف آن[

18 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

 19 ]آن[انواع مرکبات به جز میوه ]گیاه[ 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

و کرک )آنچوچک(  البی بیگ انبه،گیاه  

 ]آن[  جز میوه آنانو

20 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

 21 آنگیاه زیتون به جز میوه 

مصوب سال  76به شماره  کشاورزیدستور عملهای قرنطینه 

 / اصالحی2012

همه با انواع و  (Hibiscusختمی )گیاه 

 اجزا

22 

 

 

 

  



 بخش خودروها

 لیست خودروهای ممنوعه

 ردیف ماده قرار ممنوعیت

نفر  20یش از  باتوبوس با ظرفیت  2012مصوب سال  432شورای نخست وزیری به شماره 

سال  3که تاریخ ساخت آن بیش از 

 است

1 

بیش از   ظرفیتحمل با خودروهای  2012مصوب سال  432وزیری به شماره شورای نخست 

که تاریخ ساخت آن بیش از  تن  3

 سال است. 3

2 

، ساختمانیخودروهای کشاورزی،  2012مصوب سال  432شورای نخست وزیری به شماره 

بیش  نآمبوالنس که تاریخ ساخت آ

 سال است 5از 

3 

که الزامات  ها ]خودروها[ الستیک 2012مصوب سال  432شورای نخست وزیری به شماره 

را  های الزماستاندارد ایمنی و

 ندارند.

4 

استیشن و ، نالسخودروهای  2009مصوب سال  215شورای نخست وزیری به شماره

 و کمتر نفر 14اتوبوس ها با ظرفیت 

و تن  2وخودروهای باری با بار 

سال  2 از بیش نآ کمتر که از تولید

 است.گذشته 

5 

سی  40موتورسیکلت های حجم  2020مصوب سال  101شورای نخست وزیری به شماره 

سی وبیشتر که تاریخ ساخت آن 

 بیش از یکسال است.

6 

 

 

 

 



 خش مواد مختلفب

 همحصوالت وارداتی ممنوع

 

 ردیف نام محصول قرار

ممنوعیت بازی های  2013مصوب سال  12قانون شماره 

 تحریک کننده خشونت

 1 تش بازی و ترقهآ

 2 اسلحه وتجهیزات و سالح های سرد 2017مصوب سال 51قانون اسلحه به شماره 

مورخ  24کمیته امور اقتصادی به شماره س/ل/

15/01/2014 

متعلق به  اثاثیهجز  اثاثیه دست دوم

کارکنان دیپلماتیک وسفارتخانه ها و 

 سرکنسولگری ها وابستگی ها و

3 

مورخ  24به شماره س / ل/  کمیته امور اقتصادی

15/01/2014 

 4 دست دوملباس زیر  

مورخ  24کمیته امور اقتصادی به شماره س /ل /

15/01/2014 

بخاری جز تمامی مواد استفاده شده 

ماشین  نفتی، ابزار یدکی ماشین و

االت، قطعات یدکی و پرده، کفش، 

 کیف، ظرف و تجهیزات اشپزخانه

5 

نخست وزیری به شماره م ن  طبق نامه دبیرخانه شوری

 2/09/2012مورخ  27515/ بخشنامه /8/1/1/

دوربین های تجسسی کوچک به شکل 

 دیگر اشکالمداد و 

6 

سیگارهای که عالمت هشدار به زبان  2012مصوب سال  19قانون مبارزه با دخانیات به شماره 

 عربی ندارد

7 

دارد  ومحصوالت تنباک عالمتمواد که  2012مصوب سال  19قانون مبارزه با دخانیات به شماره 

و  ها هن مثل کاله و کیسآو محصوالت 

عالیم راهنمایی رانندگی و بنرهای 

 غیره و تبلیغاتی

8 

 12قانون عالئم تجاری و داده های تجاری به شماره  

 1957مصوب سال 

دارای لوگو واردات مواد بسته بندی 

یا طرف مجاز به مالک مگر توسط 

 از آناستفاده 

9 

 

 



 بخش مواد مختلف

 محصوالت وارداتی ممنوعیت

 ردیف نام محصول قرار

 اداره –قرار شورای نخست وزیری 

 به ها کمیته و وزیری نخست  امور

 04/35507/ل. ز. ش شماره

 1 (شمارش میکانیکی)الکترومترها   

   2 آنانواع  وفیبر نوری نسل جدید 

 3 آهک مُردهآهک زنده )کلوخه و نرم( .  

 4 پنبه طبی 

 5 کفش خدمت نظامی

 6 سپر نظامی

 7 نظامی خود کاله 

شواری نخست وزیری / کمیته 

 858امور اقتصادی به شماره 

 16/09/2018مورخ 

 8 جر ساختمانی با تمامی احجامآ

شواری نخست وزیری / کمیته 

 858امور اقتصادی به شماره 

 16/09/2018مورخ 

 9 ها )کف( در همه اندازهدال بتنی 

شواری نخست وزیری / کمیته 

 858امور اقتصادی به شماره 

 16/09/2018مورخ 

 10 ب ج لفا انواع  در همه مانیاجر ساخت

شواری نخست وزیری / کمیته 

 858امور اقتصادی به شماره 

 16/09/2018مورخ 

 11 زاییکوم

قرار شورای نخست وزیری به 

 2015موصب سال  409شماره 

 12 سیمان سیاه

مصوب سال  12قانون شماره 

ممنوعیت بازی های  2013

 تحریک کننده خشونت

 13 اتش بازی و ترقه

موصب  51قانون اسلحه به شماره 

 2017سال 

 14 اسلحه و تجهیزات و تجهیزات سرد 



 کمیته –شورای نخست وزیری 

 858 شماره به اقتصادی امور

  16/09/2018 مورخ

 15 پالستیکی کشاورزیپوشش های 

 14کمیته امر دیوانی به شماره 

 2018مصوب سال 

 16 قوطی های المینیوم

کمیته امور اقتصادی به شماره 

 24س/ل/

متعلق به کارکنان  اثاثیهجز اثاثیه دست دوم در همه انواع 

 دیپلماتیک و سفارتخانه ها.

17 

 












