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 لیست کاالھای ممنوعھ یا دارای شرایط ورود بھ عراق  

 
 ممنوعیت یا شرایط   نام کاال  ردیف

   مصوبات ویژه وزارت بھداشت  داروھا  1

 مصوبات وزارت دفاع و کشور  سالح و تجھیزات  2

  ویژه  موافقت ھای مواد شیمیایی و گازھا   3

  خاص  موافقت ھای کودھا   4

 ویژه   موافقت ھای کلر  5

  مصوبات وزارت نفت برای اھداف اکتشاف مواد منفجره   6

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .گیاه پنبھ و تمام قسمتھای آن  7
1966. 

و  8 دست  کف  ھای  قسمت  تمام  و  نخل  ھای  قلمھ 
 محصوالت آن 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد 
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .اشنگتن ، قطعات و محصوالت آننھال نخل و 9
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .گیاه حنا و قطعات آن ، بھ استثنای اصل ایرانی 10
1966. 

) 17ماره ( مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی ش مواد  .گیاه یونجھ  و تمام قسمتھای آن 11
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .انگور با تمام قسمتھا و میوه ھای آن 12
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  میوه ھا و نھال ھای مانکو ، گواوا و خامھ ان   13
1966. 

الیاف و میوه ھا 14  ، آن  نارگیل و قسمتھای  ی حاوی گیاه 
 پوست (پوستھ خارجی ) 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد 
1966. 

ھای  15 شاخھ  و  درختان  از  قسمت  ھر  و  زیتون  نھال 
 .زیتون

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد 
1966. 

زنبورھای  16 و  ھا  بستھ  ھمچنین  و   ، موم  با قرص  ) 17انون قرنطینھ کشاورزی شماره ( مندرج در ق مواد عسل 
1966. 
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 .ملکھ

مواد گیاھی مانند کاه و مواد کاھی  بستھ بندی شده برای  17
چھ  و  کشاورزی  چھ   ، وارداتی  ھای  محمولھ 

 .غیرکشاورزی

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد 
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .نیشکر 18
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .و دانھ ھای آن Stracha (Hydra) گیاه 19
1966. 

و  20 انگلی  جز  بھ  خود  مراحل  تمام  در  زنده  حشرات 
 .شکارچیان

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد 
1966. 

) 17ندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره ( م مواد  .قارچ ھا و باکتری ھای مضر برای گیاھان 21
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .خاکی کھ قابل کشت است ودارای کود است  22
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .hypex انواع گیاھان 23
1966. 

) 17انون قرنطینھ کشاورزی شماره ( مندرج در ق مواد  گیاھان گل ( ختمھ )  24
1966. 

گیاه  25 برگھای  و  ھا  جوانھ   ، ھا  دانھ   ، ھا  میوه  نھال 
 .خشخاش ، قات و داتورا

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد 
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .نھال ، میوه ، دانھ ، جوانھ و برگ چمن نیل 26
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .تنباکو مالس 27
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  توتون شرقی بستھ بندی نشده  28
1966. 

) 17مندرج در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مواد  .سیب ایرانی 29
1966. 

) 17در قانون قرنطینھ کشاورزی شماره (  مندرج مواد  چای ایرانی  30
1966. 

  .سیگاری کھ بھ زبان عربی ھشدار دھنده نداشتھ باشد  31

 وزارت زراعت   یموافقت ھا حیوانات و پرندگان   32
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فیلم ھای پورنوگرافی ، ضبط کننده ھا ، تصاویر و اندام  33
 .ھای تناسلی مصنوعی

 

استتار   34 ضبط  و  عکاسی  ابزارھای  صورت کلیھ  بھ 
 .خودکار ، ساعت یا عینک

 

 وزارت کشور و دفاع   موافقت ھای لباس نظامی   35

  .ارز طبق دستورالعمل بانک مرکزی 36

  .مواد بستھ بندی کھ با عالمت خارجی مشخص شده اند  37

  .منقضی شده تاریخ  مواد  38

) سال 215وسایل نقلیھ و کلیھ تجھیزات طبق قطعنامھ ( 39
 .مدل آخر ، دو 2009

 

داروھایی کھ خارج از کنترل وزارت بھداشت وارد می  40
 .  شوند 

 

وزارت صنعت و معدن / اتاق عملیات   موافقت ھای با ھک  آ 41
 کنترل واردات سیمان ) 

 تأیید وزارت نفت و مجوز واردات تجارت    ی خودروروغنھا 42

  شیرینی ھای کودکانھ بھ شکل جعبھ سیگار  43

را اسباب   44 ھا  خشونت  انواع  کھ  کودکان  ھای  بازی 
 .تحریک می کند 

 

  .ماھی سرد  45

مواد پالستیکی بازیافتی کھ برای نگھداری مواد غذایی  46
 .وارد می شوند 

 

  .سیگارھای الکترونیکی 47

  .بشکھ ھای آلوده 48
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 با تصویب کمیسیون عراق برای کنترل منابع رادیواکتیو  منابع رادیواکتیو  49

  .گوشت کانادایی 50

  گوشت خوک  51

دستگاھھا و تجھیزات الکترونیکی برای استفاده امنیتی  52
 و اطالعاتی  

 خاص   موافقت ھایبا 

  .مبلمان دست دوم 53

 (بھ غیر از سیمان سفید ، با تصویب شورای وزیران )  سیمان از ھر نوع   54

  .وسایل شکاری 55

  اثاثیھ دست دوم   56

  .ت اسرائیلیمحصوال 57

(آثار  58 قدیمی  ھای  فرش  و  ھا  نقاشی   ، باستانی  آثار 
 باستانی ) 

 

  .تصادفیاتومبیل ھای  59

 محصوالت کشاورزی :   60

فرنگی زمینی،    گوجھ  ، بادمجان ،  خیار،پیاز،  سیب 
 چغندر ، شلغم ،  ھویج،  کدو سبز،  گل کلم ،  کلم ، کاھو

سیب ،  اران،  خربزه ،    ھندوانھ ،    سیر ،    فلفل ،  باقال
 شیره خرما،خرما، ذرت ،  کنار، انگور،  درختی ایران 

 ، قطعات مرغ یا مرغ کامل ، مرغ زنده،  عسل

 . چربی ھای حیوانی ،  ماھی سرد و منجمد ،  تخم مرغ 

با مجوز خاص وزارت کشاورزی  بعضی از محصوالت 
بھ صورت موقت رفع  زراعت در فصول غیر برداشت 

 ممنوعیت می شود 

 


