
 افـذة ــالتعليمات الكمركيـة الن  
 بموجب قانون الكمارك العراق   

 
تقدم قهائم تفريلية بالسهاد )السعروضات ( الداخلة الى العراق من قبل الجهات السذاركة  -1

في السعارض ويثبت فيها السشفذ الحدودي الذي سيتم من خالله  ادخهال السعروضهات مه  
بغههداد الههدولي( فههي السش يدههتات   ليتدههشى لذههركتشا  تثبيههت ارههارة الهاهههة الشهائيههة )معههرض

 مفاتحة الهيئة العامة للكسارك لتدهيل مهسة ادخال السعروضات.

التهدقي  للتكدهد مهن مقابقهة و عشد وصهل الرزائ  الى السشفذ الحهدودي تهتم ااهرال الكذه   -2
ؤقهت( السهاد الداخلة م  الكتب والقهائم السرسلة   ويهتم تشيهيم ترهريحة )ادخهال كسركهي م

وتدههههق اارسهههالية بحراسهههة  4991( لدهههشة 9فهههي السشفهههذ الحهههدودي وفقهههار للتعليسهههات رقهههم )
دسركيههة الههى ارض السعههرض مهه  تدههليم السدههتشدات الههى السهخهه  الكسركههي السخههت  فههي 
مدترية كسرك معرض بغداد الدولي م  مالحية ان تهتم تقهد م اههادة السشذهك مرهدقة مهن 

 السذاركة تحدرار لبي  السعروضات.قبل الدفارة العراقية في الدولة 

عشههد وصهههل الرزههاعة الههى ارض السعههرض واسههتالمها برهههرة اصهههلية مههن قبههل مدتريههة  -3
دسهههرك معهههرض بغهههداد تهههتم افهههاض السعروضهههات والسههههاد فهههي الجشههها  السخرههه  للجههههة 

والتههدقي  مهه  الكتههب والسدههتشدات الكذهه  السهههقعي  ااههرال السذههاركة بكاههراك الكسههارك مهه 
 م الرزاعة بعدة ذلك ألصحاب العالقة وتدجل في سجالتهم الخاصة.السرسلة  وتدل

او مهن  تتم تسذية السعاملة الكسركية من قبل صاحب الذهركة السذهاركة او مخهله  رسهسيار  -4
 قبل وكيل ااخراج الكسركي.

علهى  بزهائعهماصهدار  بإعهادةعشد ااتهال مهدة السعهرض تبهدل الهدول والذهركات السذهاركة  -5
 (واقههه  حهههالان تقههههم الهههدائرة الكسركيهههة بالكذههه  والسقابقهههة مههه  ترهههريحة ادخهههال السههههاد )

  اعادة اصدارها وف  ااصهل. لغرض (اصداراعادة وتشيم ترريحة )
دويههههة   السهههههاد الغذائيههههة   ااضههههة السذههههسهلة بهههالفح  السعرو و تؤخهههذ عيشههههات مههههن السههههاد  -6

الجهههههات  وغيرههههها لغههههرض ارسههههالها الههههى الجهههههاز السركههههزي للتقيههههيس والدههههيقرة الشهايههههة او
والتكدههد مههن سههالمتها السعشيههة فههي وزارة الرههحة او وزارة الزراعههة العراقيههة لغههرض فحرههها 

وصحة استخدامها او استهالدها   على ان تهرد اتيجهة الفحه  قبهل الترهرك بالرزهاعة 
 ل بيعها او تهزيعها.اسه 

تؤخذ تعهد خقهي من قبل صاحب الذركهة بعدم التررك بالرزاعهة اا بعد خههر  -7
من سالمتهها وخالك ذلك تتحسل كافة ااارالات القااهاية عشد  والتكدداتيجة التحليل 
 التررك بها.



 
اسهراب ذلهك ويهتم معرفهة  د ااهرال الكذه  تهتمي السهاههدات عشهفي حال خهههر اههاق  فه -8
  امهها اذا كههان الههشق  بدههبب الشافههذ العراقههي تخههاذ اااههرالات وفهه  احنههام قههااهن الكسههاركا

وفقههار لسهها اههال  واسههتيفال الرسهههم الكسركيههة السقههرربيعههها بههالسعرض تههتم احتدههاب الههشق  
 . 2242لدشة  22بقااهن التعرفة الكسركية رقم 

بعهههد ذلهههك تهههتم تشيهههيم ترهههريحة ااصهههدار بهههالسترقي واعهههادة اصهههدارها وفههه  احنهههام قهههااهن  -9
وتكتيههد ذلههك الههيهم علههى ان تخههرج تحهه   إلخرااهههاالسشفههذ الحههدودي  الكسههارك واا عههاز الههى

  اااراك الكسركي لغرض التكدد من صحة ترسيم السهاد من عدم .
لغهرض اسهتيفال  السههادالسعروضهات و تشيم ترريحة ادخال دائم فهي حالهة عهدم اصهدار  -11

  دافة الرسهم الكسركية السترترة عليها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسـم المعارض الداخليـة                                                                   
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