
 

المعفية من الرسوم الجمركية لدى  المنتجاتائمة ل مدى استفادة الشركات الصناعية من
 الجانب العرالي

 
، فمد لامت االعفاءات الجمركٌة لدى العراق الشمٌك بهدؾ توضٌح حجم استفادة المنتجات الصناعٌة من 

، 8102الى السوق العرالً خالل عام  الؽرفة عبرؼرفة صناعة الزرلاء ببحث السلع الصناعٌة المصدرة 
المعفٌة من الرسوم الجمركٌة  المنتجاتائمة لتشملها االعفاءات حسب  حٌث تبٌن وجود منتجات كثٌرة ال

تشٌر بٌانات الؽرفة الى أن مجموع الصادرات الى العراق خالل عام و( 0)ملحك رلملدى الجانب العرالً 
( ملٌون دوالر، وبلػ حجم المنتجات الصناعٌة المشمولة باالعفاء حسب لوائم العراق 0,730)بلػ  8102

 ةؼٌر مشمولوبالً المنتجات المصدرة %( فمط ,8( ملٌون دوالر من المجموع الكلً وبنسبة )032,)
 .( ملٌون دوالر,0153) بلػ وبحجم صادرات

 

شمول هذه والبد من وبناء على ذلن فإنه تبٌن وجود منتجات عدٌدة ؼٌر مشمولة بالمائمة المشار الٌها أعاله، 
 فعالا رق والتً تموم الزرلاء والمف تًمصانع محافظ صادرات المنتجات لكونها تمثل نسبة كبٌرة من

وتشٌر بٌانات الؽرفة كذلن الى انخفاض الصادرات الشهرٌة ، (8)ملحك رلم بالتصدٌر الى السوق العرالً

(4)ملحك  8107ممارنة بنفس الفترة من عام  8102تشرٌن أول الى السوق العرالً منذ شهر

 رات حسب المطاعات والمنتجات المعفية وغير المعفية توزيع الصاد( 1ملحك رلم )

 8112صادرات محافظتي الزرلاء والمفرق الى العراق خالل عم 
 موزعة حسب السلع المعفية وغير المعفية حسب المائمة المعتمدة من العراق/ مليون دوالر

مجموع  المطاعات الصناعية
 الصادرات

8112 

الصادرات حسب لائمة 
 العراق

 غير معفية معفية

 0634 034 0732 لطاع الصناعات الكيماوية

لطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا 
 المعلومات

483, 1 483, 

لطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم 
 المكتبية

0834 0036 1328, 

 8,35 538 437, لطاع الصناعات الغذائية

 1 131,5 131,5 لطاع الصناعات االنشائية

 ,043 0,35 8732 لطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية

 1311,5 131802 ,13185 الجلدية والمحيكاتلطاع 

 8 1 8 الصناعات العالجية واللوازم الطبيةلطاع 

 ,1153 132, 1,731 المجموع

 



 

 المنتجات ذات الوزن النسبي في الصادرات والتي يجب ان تشملها لوائم االعفاء ( ,ملحك رلم )

 المنتجات المطاعات الصناعية

 زٌوت معدنٌة ، دهانات، أسمدة مركبة، كلور، صودا لطاع الصناعات الكيماوية

لطاع الصناعات الهندسية والكهربائية 
 وتكنولوجيا المعلومات

آلٌات مجهزة )سٌارات اسعاؾ(، كٌبالت واسالن كهربائٌة، 
 أجهزة كهربائٌة

لطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون 
 واللوازم المكتبية

 فوط اطفال ومنادٌل ورلٌة

حلٌب مجفؾ، اجبان، حالوة، اعالؾ ومضافات علفٌة،  لطاع الصناعات الغذائية
 مشروبات ؼازٌة، عصٌر، معسل

، اكٌاس بالستٌكٌة، مواسٌر مواسٌر ولطع كهربائٌة لطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية
 بالستٌكٌة، اكٌاس بالستٌكٌة، خزانات بالستٌكٌة

، ومبٌدات الصحة مبٌدات زراعٌة ، بٌطرٌة تشملادوٌة  الصناعات العالجية واللوازم الطبيةلطاع 
 العامة، مراٌل طبٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( 4ملحك رلم )

 

 8112 8117 الشهر

 12 7 كانون ثاني
 6.9 6.9 شباط
 8.8 9.3 اذار
 7.9 6.2 نيسان
 16.1 8.6 ايار

 11 7.6 حزيران
 16.1 10.1 تموز
 14.6 9.5 آب
 13.8 5.5 ايلول

 10.8 10.5 تشرين اول
 10.4 9.6 تشرين ثاني
 8.4 13.7 كانون أول
 7.3  8112كانون ثاني 
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تفصيليا   مصنفة لطاعيا   تحليل للسلع المشمولة وغير المشمولة بالمائمة الخاصة بالمنتجات المعفية من الجمارن للسوق العرالي( 8ملحك رلم )

 حسب المنتجات

 لطاع الصناعات الكيماوية

 ملٌون دوالر 0732 8112 مجموع صادرات المطاع الى العراق

 ملٌون دوالر 0634 مجموع صادرات المنتجات غير المشمولة

 ملٌون دوالر  0،4 صادرات المشمولةالمجموع 

 منتجات أعضاء ؼرفة صناعة الزرلاء

 المائمةالتسلسل فً  المائمة المعفاةمشمولة ب المنتجات

  ال زٌوت معدنٌة

 017-018 نعم منظفات

  ال صابون، صابون سائل

 0,-,2 نعم عطور

 010-8, نعم مستحضرات تجمٌل

  ال مركبة اسمدة

 بنودباستثناء  ال دهانات

 24-,2 نعم معاجٌن سد

  ال ثنر

 084-005 نعم محضرات دهانات

 22-25 نعم احبار

  ال مبٌدات ومواد زراعٌة

  ال صودا

  ال كلور

  ال الصودٌوم هاٌبوكلورات



 

 

 لطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات

 ملٌون دوالر ,483 8112 مجموع صادرات المطاع الى العراق

 ملٌون دوالر ,483 مجموع صادرات المنتجات غير المشمولة

 دوالر  1 صادرات المشمولةالمجموع 

 منتجات أعضاء ؼرفة صناعة الزرلاء

 التسلسل فً المائمة المائمة المعفاةمشمولة ب المنتجات

  ال كٌبالت واسالن كهربائٌة

  ال الٌات، سٌارات اسعاؾ، كرفانات

 ال لوالب خزانات بالستٌكٌة
 

 ال نوالل حلزونٌة

 ال جهاز لاتل حشرات )شبح(

 ال دفاٌات كهربائٌة 

 ال سشوار

  ال فالتر هواء ومرشحات

  ال فلنجات ومسكوبات معدنٌة
 

 

 

 

 

 

 

 



 لطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية

 ملٌون دوالر 0834 8112 مجموع صادرات المطاع الى العراق

 ملٌون دوالر ,1328 مجموع صادرات المنتجات غير المشمولة

 ملٌون دوالر 00.577 صادرات المشمولةالمجموع 

 منتجات أعضاء ؼرفة صناعة الزرلاء

 التسلسل فً المائمة المائمة المعفاةمشمولة ب المنتجات

 006 نعم بولً بروبلٌن مطبوع

 0,5-086 نعم  لٌبٌل وورق الصك

عبوات ؼذائٌة معالق وسكاكٌن 
وصحوب بالستكٌة مؽلفة ومنادٌل 

 معطرة
 040 نعم

  ال فوط اطفال

  ال منادٌل ورلٌةفوط 

  ال منادٌل ورلٌة

 ,,0-0,0 نعم واجنداتدفاتر مدرسٌة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الصناعات الغذائيةلطاع 

 ملٌون دوالر 437, 8112 مجموع صادرات المطاع الى العراق

 ملٌون دوالر 8,35 مجموع صادرات المنتجات غير المشمولة

 ملٌون دوالر 5.8 صادرات المشمولةالمجموع 

 منتجات أعضاء ؼرفة صناعة الزرلاء

 المائمةالتسلسل فً  المائمة المعفاةمشمولة ب المنتجات

  ال مشروبات روحٌة

  ال مشروبات روحٌة

  ال مشروبات ؼازٌة/ عصٌر

مشروبات ؼازٌة/ مشروب طالة 
 /عصٌر/ 

  ال

  ال اجبان

  ال حلٌب مجفؾ

علؾ بروتٌنً من مخلفات 
 الدواجن

 77 نعم

  ال اعالؾ ومضافات علفٌة

 8 نعم دجاج مجمد

 4 نعم بٌض تفرٌخ

 48-7, نعم لحوم مجمدة

   

  ال معسل

 ,5-47 نعم شوكالته، وٌفر، كٌن 

 75 نعم اٌس كرٌم

 ,5 نعم خبز تورتٌال
 6, نعم الطحينة )راشي(

 ال الحالوة

 ال اعشاب/  زعتر 
 ال الشوفان



 62 نعم المربى
  ال العسل
  ال الكاكاو

 70 نعم لهوة سريعة التحضير
 58-51 نعم كين مكس 

 76 نعم مهلبية ،كسترد ،جلي

  ال / اعشاب زعتر

  ال خل

 76 نعم  رلائك بطاطا

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لطاع الصناعات االنشائية

 دوالرالؾ  537, 8112مجموع صادرات المطاع الى العراق 

 - مجموع صادرات المنتجات غير المشمولة

 دوالرالؾ  537, صادرات المشمولةالمجموع 

 منتجات أعضاء ؼرفة صناعة الزرلاء

 المنتجات
مشمولة 
بالمائمة 
 المعفاة

 التسلسل في المائمة

 825 نعم الواح عازلة -الساندوش بانل 

 825 نعم  اكسسوارات خاصة باالنشاءات

,85-851 نعم رخام بمختلؾ انواعه  

,85-851 نعم  جرانٌت بمختلؾ انواعه  

,85-851 نعم حجر بناء بمختلؾ انواعه  

,85-851 نعم  الترافرنتٌن   

,85-851 نعم البازلت  

 

 

 

 

 

 

 

 



 لطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية 

 8112مجموع صادرات المطاع الى العراق  8112مجموع صادرات المطاع الى العراق 

 مجموع صادرات المنتجات غير المشمولة مجموع صادرات المنتجات غير المشمولة

 صادرات المشمولةالمجموع  صادرات المشمولةالمجموع 

 منتجات أعضاء ؼرفة صناعة الزرلاء

 التسلسل في المائمة مشمولة بالمائمة المعفاة المنتجات

 0,7 نعم  امبوالت بالستٌكٌة 

 0,6 نعم  عبوات بالستٌكٌة 

  ال  اثٌلٌن للخزاناتبودرة بولً 

  ال  اصباغ بالستٌكٌة

cpvc fittings ًال  للماء الحام  

cpvc pipe  ال الحامً للماء  

pvc fittings ال  

pvc pipe  ال  الصحً لصرؾ  

HDPE pipe ال  بارد  

PPR ال للماء البارد  

PPR-t ال للماء البارد  

  ال  مواسٌر ولطع كهربائٌة

  ال  اكٌاس بالستٌن مشبكة

  ال شبان ظل

  ال خٌوط زراعٌة

 0,5-086 نعم  شرٌط بالستٌن للتؽلٌؾ

  ال  ومطبوعاكٌاس بالستٌكٌة سادة 

  ال  اكٌاس بالستٌن للتسوق

  ال  اكٌاس نفاٌات

  ال  المواد الخام البولً اٌثٌلٌن البودرة الملونة

  ال  المواد الخام البولً اٌثٌلٌن الحبٌبات الملونة

  ال  المواد الخام البولً اٌثٌلٌن الحبٌبات الشفافة

عدا التً تتعدا  ال  خزانات المٌاه البالستٌكٌة جمٌع االحجام



 لتر 11,سعتها

  ال  حواجز الطرق المرورٌة

  ال  الموارٌر الزراعٌة

  ال  احواض تفرٌخ االسمان

 0,6 نعم  مختلفةسطل بالستٌن سعات 

  ال  01انثى    UDFحشوة فلتر 

  ال 81انثى    UDFحشوة فلتر 

  ال 01انثى   CTOحشوة فلتر 

  ال 81انثى   CTOحشوة فلتر 

  ال 01انثى  PPحشوة فلتر لطنٌة 

  ال 81انثى  PPحشوة فلتر لطنٌة 

  ال 1,انثى  PPحشوة فلتر لطنٌة 

  ال 41انثى  PPحشوة فلتر لطنٌة 

  ال 81bigانثى  PPحشوة فلتر لطنٌة 

مواد خام بولً اٌثٌلٌن منخفض الكثافة لتصنٌع 
 خزانات المٌاه البالستٌكٌة

  ال 

عدا التً تتعدا  ال  االحجامخزانات بالستٌكٌة مختلفة 
 لتر 11,سعتها

  ال فرشات زنبركٌة

 
 كراسً بالستٌن مختلؾ االحجام واالشكال

  ال 

  ال  طاوالت بالستٌن مختلؾ االحجام واالشكال

المجروشحبٌبات بالستٌن من البالستٌن    ال  

 0,6 نعم عبوات بالستٌكٌة

  ال  اكٌاس ناٌلون 

 

 



 الجلدية والمحيكات لطاع 

 دوالر الؾ ,853 8112مجموع صادرات المطاع الى العراق 

 دوالر الؾ 35, مجموع صادرات المنتجات غير المشمولة

 دوالرالؾ  80.2 صادرات المشمولةالمجموع 

 التسلسل في المائمة مشمولة بالمائمة المعفاة المنتجات اسم الشركة

 منتجات أعضاء ؼرفة صناعة الزرلاء

 البسة متنوعة
 841-8,1 نعم 

 البسة متنوعة
 841-8,1 نعم 

 زراعً شاش
  ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصناعات العالجية واللوازم الطبيةلطاع 

 ملٌون دوالر 8 8112مجموع صادرات المطاع الى العراق 

 ملٌون دوالر 8 مجموع صادرات المنتجات غير المشمولة

 دوالر 1 صادرات المشمولةالمجموع 
 

 التسلسل في المائمة مشمولة بالمائمة المعفاة المنتجات

 منتجات أعضاء ؼرفة صناعة الزرلاء

مستحضرات بٌطرٌة تشمل :) بودرة ، سوائل ، 
 مراهم ، حمن ، بلعات(

  ال 

مبٌدات زراعٌة بودرة سوائل وتشمل )حشري ، 
 فطري ، عناكبً ، عشبً اسمدة(

  ال

 مبٌدات الصحة العامة
  ال

CEFEXIM-400 CAPSULES 
  ال 

CEFXIME- 100 DRY SUSPENSION 
  ال

CEFDINIR - 125DRY SUSPENSION 
  ال

CEFDINIR -30 CAPSULES 
  ال

CEFPODOXIME- TABLET 
  ال



CEFPODOXIM-DRY SUSPENTION 
  ال

CEFDITOREN-TABLET 

  ال

CEFDITOREN- DRY SUSPENTION 
  ال

شراشؾ طبٌة معممة لمختلؾ التخصصات )  
الجراحة العامة ،العٌون، المسطرة،النسائٌة، 

 surgical drapeالعظام، الملب، المسالن ...( 

packs sterile  (universl 
,ophthalmic,angiography,gynecology, 

oithopedics  ،cardiology,urology..) 

  ال 

 patient gownsمراٌٌل الؽٌر معممى للمرضى 

non sterile 

  ال

dressing kits disposables 
  ال

 

 

 

 

 


