
 واردات به عراق برای لیست اقالم ممنوعه 

 

 مواد مخدر     ) با موافقت های خاص از سوی وزارت بهداشت (  -1

 اتشبازی کودکان     ) ترقه  (  -2

 اسلحه و مهمات ) موافقت وزارت دفاع وداخله  (  -3

 مواد شیمیائی وگاز ) موافقت های خاص (  -4

 کود های شیمیائی ) موافقت های خاص (  -5

 کلر ) موافقت های خاص (  -6

 ( مواد منفجره ) موافقت های وزارت نفت برای حفاری   -7

 (  1966سال   17موارد که در قانون ممنوعیت وزارت کشاورزی شماره )  -8

 

گیاه  /) واشنگتونیا ( وجزئیات وتولیدات ان  /نهال نخل خرما وهمه جزئیات و تولیدات نخل گیاه پنبه ) همه جزئیاتش (  /

میوه و نهال منگه /  همه جزئیات و میوه  وانگورجزئیات ان باستثنای منشا ایرانی / گیاه یونجه وتمامی جزئیات /  حنا و

های عسل و قرص/نهال های زیتون و همه اجزای ان /  گیاه نارگیل و الیاف ومیوه حاوی پشم وپوست خارجی / ) عنبه ( 

گیاه الستراکا  /نی شکر /  بسته بندی کشاورزی و صنعتی  مواد گیاهی پشمی و پوشال های /شمعی عسل و ملکه 

خاک کشاورزی وحاوی  /قارچ و باکتری که به گیاهان مضر است  /حشرات زنده بجز انگل ها وشکاری  /های ان وبزر

ر و میوه و بذو /نهال و میوه وبذور و برگه خشخاش و قات  /گیاهان گل ) ختمه (  /انواع گیاهان ) هایبکس  (  /کود 

مجان / باد /چای ایرانی  /سیب درختی ایرانی  /تنباکو شرقی بسته بندی نشده  /تمباکو عسلی  /نهال و برگه و گیاه النیل 

 = فصلی[ هندوانه/خربزه/سیب زمینی] /هویج / کدوی سبز / کلم / گل کلم / ذرت / پرتقال / سیر / کاهو 

 ار بزبان عربی نیستند سیکارهای که حاوی هشد-9

 حیوانات وپرندگان ) موافقت وزارت بهداشت ( -10   

 فیلم ومجالت سکس -11     

 که بصورت خودکار و ساعت وعینک هستند دستگاه اهی فیلم برداری  -12

 وداخله ( لباس های نظامی ) موافقت وزارت دفاع  -13

 ارز برحسب مقررات بانک مرکزی  -14

 مواد بسته بندی با برند خارجی  -15

 اب معدنی  -16

 اخرین مدل  2009سال  215ماشین و تمامی تجهیزات بر حسب قانون  -17

 دارو های وارداتی خارج مقررات وزارت بهداشت  -18

 اهک با موافقت وزارت صنایع / اتاق عملیات واردات سیمان  -19



 روغن موتور موافقت وزارت نفت و مجوز وزارت بازرگانی  -20

 شیرینی بچه بصورت سیکار  -21

 اسباب بازی تحریک به خشونت  -22

 ماهی سرد شده  -23

 

 مواد پالستیکی بازیافت شده برای بسته بندی  -24

 سیکار الکترونی  -25

 بشکه های الوده  -26

 منابع رادیو اکتیو با موافقت هیئت رادیو اکتیو  -27

 گوشت های کانادا  -28

 گوشت خوک  -29

 گاه ها وتجهیزات الکترونی امنیتی   موافقت های مخصوص دست -30

 اثاثیه دست دوم  -31

 انواع سیمان بجز سیمان سفید با موافقت نخست وزیری  -32

 ابزار هراس انگیز  -33

 کاالهای اسرائیلی  34

 اثار باستانی و تابلو فرش قدیمی  -35
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