
گزارش وضعیت بازار لوازم 

عراق و تجهیزات ساختمانی

1400شهریور ماه -رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق بغداد 



مقدمه

آنازهخانمحیطدرافرادفردیبهداشتوراحتی،سالمتیبرایساختمانتکمیلازپسکهجانبیلوازممجموعهبه•
.میگویندساختمانبهداشتیلوازمشودمیاستفاده

وهداشتیبهایسرویسوکاراییزیباییدربسزاییتاثیرکهباشدمیمصرفیاجناسجزءساختمانبهداشتیلوازم•
بسیارریاممحصوالت،کیفیتساختمانبهداشتیلوازماقالمبودنمصرفیبهتوجهباوداردساختمانیآشپزخانه
جملهاز،دانکردهواردراخودنیزتزئینیوسایلگروهبهامروزهزندگیدرکهساختمانبهداشتیلوازم.باشدمیضروری
که؛میشوندمحسوبهاساختمانازبسیاریدرکاربردیبسیارالبتهومهملوازم بهبودبهدمیتوانبهداشتیلوازمچرا
کهچونود؛شدورانسانازهابیماریازازبسیاریتاگرددباعثبهداشتینظرازوکردهکمکبسیارافرادزندگیسبک
ومالیهایخسارتانواعازجلوگیریهمچنینوزندگیبهترکیفیتباعثهامکانانواعدرساختمانبهداشتیلوازم

کیفیتواستانداردباعثکهاندشدهلحاظلوازمایندرخاصیاستانداردهایکهدلیلاینبهشودمیجسمیهمچنین
شوندمییافتطبیعتدرکهصورتیهمانبهگاهاساختمانیمصالح.میشونداستفادههنگامدرشدهیادلوازمباالی
.شودمیاصلحجدیدساختمانیمصالحیکدیگرباهاآنترکیبازگاهی،و.شوندمیاستفادهشکلتغییراندکباتنها

آالتیچیناصلیدودستهبهکاربردومنشاءوتولیدنحوهجنس،اساسبرساختمانیبهداشتیمصالحلیست
اینکناردرتیکیپالسپرکاربردلوازمازتوانمیبندیتقسیمایندرکنارالبته.گردندمیتقسیمساختمانیوشیرآالت

.بردناماصلیدستهدو



موجود در بازار مصالح بهداشتی ساختمان در عراق برندهایمهمترین 

واسپانیایی،چینیبرندهایقویحضور

ایتالیایی

تیسایساوکاترینمانندشركتهاییحضور

بهداشتیمصالحسایرزمینهدرایرانی

ساختمانی

: برند های معروف ایرانی در عرراق عاارتنرد از

( شیراالت)آریاناو راسانشرکت قهرمان، 

 Itimat,Teska,Tekoمعتارر ملر  هترکیبرندهای

plus,SERICO و در عررررررررررررراق نماینرررررررررررردگیدارایو

و adellو karamanملرر  نیررزهترکیرربرنرردهایسررایر

generic وvitra

OLIو المانیايديالمل  جهانیهایبرند 

اسپانیاییروکاو پرتقالی



2020ساختمانی عراق از کشورهای جهان تجهيزاتواردات لوازم و ليست

باال کلیک فرماییدفایالبر لطفا

https://drive.google.com/file/d/1WHXYT3DhAGW_fCTelUWh4F3sKu_Ik3TT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHXYT3DhAGW_fCTelUWh4F3sKu_Ik3TT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHXYT3DhAGW_fCTelUWh4F3sKu_Ik3TT/view?usp=sharing


تعرفه ورودی مصالح بهداشتی ساختمان به عراق 

6910تهرسکدباغربیتوالتوهادستشوییوسیفونوشرقیتوالتوجکوزیوبانیو●

کاالارزش%15+دالر0/25کیلوگرمهرازایبه:محاسبهنحوه

صابوننگهدارندهوشدهرنگحمامدوشوسینگوفلزیهایدستشوییانواع●

6910رستهکدباغیرهوحمامدوشوشوییدستبهداشتیشیراالتوکاغذیدستمالو

کاالارزش%10+دالر0/75کیلوگرمهرازایبه:محاسبهنحوه

8481رستهکدباحرارتیشوکهایشیراالتوفشارشیراالتوشیراالتانواع●

کاالارزش%15+دالر1/25کیلوگرمهرازایبه:محاسبهنحوه

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgQlFuziXmCv1vq9utSpbgMpJ3F9xjkFLdX6kqc4GmU/copy


ساختمانی عراق تجهيزاتلوازم و ليست تعرفه 

68.01

68 01 00 10

سنگ فرش و  سنگ ماسه

ڕێگاوڕێککردنىبۆسروشتىلمینبهردى

بهردتاشهلهجگه( رەسیف)شۆسته
0.1%15کغم

68 01 00 20

گرانیتبلوک های سنگ فرش 

ڕێگاوڕێککردنىبۆسروشتىگرانێتبهردى

ىکردنفهرشبۆ)بهردتاشهلهجگه( رەسیف)شۆسته

(شهقام

0.15%15کغم

68 01 00 40
سنگ فرش و  سنگ خام مرمر

ڕێگاوڕێککردنىبۆسروشتىمهڕمهڕبهردى

بهردتاشهلهجگه( رەسیف)شۆسته

0.2%15کغم

68 01 00 90
سایر سنگهای طبیعی

بهردى سروشتى تر بۆ ڕێککردنى ڕێگاو 

جگه له تاشه بهرد( رەسیف)شۆسته

0.2%15کغم



68.02

68 02 10 10
کاشی موزاییک برای ساخت و ساز

كاشی موزایك ههموو جۆرێک 
0.4%15کغم

68 02 10 20
سنگ موزائیک شکسته

هورده  موزایك ههموو جۆر
0.1%15کغم

68 02 21 00
انواع سنگ مرمر

مهڕمهڕ ههموو جۆر
0.25%15کغم

68 02 23 00
گرانیت خرد شده

پارچهکراو/گرانێت هه موو جۆر 
0.25%15کغم

68 02 29 00
(موصل)سنگ مرمر حالن 

به ردى حه الن 
0.1%15کغم

68 02 91 24
دستشویی های از سنگ مرمر مصنوعی

سنگ ومه غسه ل و هاوشێوەکانى له مه ڕمه ڕى صناعى  
0.25%15کغم

68 02 91 29
غیــــره

ئهوانى تــر
0.25%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



68.03

68 03 00 10
سنگفرش پیاده رو

(بهردى رصیف)بهردى ڕێک کردنى شۆسته 
0.35%15کغم

68.04

68 04 10 00
سنگ آسیاب

به ردى ئاش
0.25%15کغم

68 04 30 00
سنگ جالف

به ردى جه الیه بۆ كارگه ى مه ڕمه ڕ
0.25%15کغم

68.06

68 06 10 00
پشم سنگ و سرباره فوالدی الیاف سنگ

بهردو پاشماوەى توانهوەى ئهزبێست
0.5%15کغم

68 06 20 00
لوله های فایبرگالس 

بؤڕى ئاوو ئاوەرۆله فایبه ر گالس 
0.25%15كگم

68.07

68 07 10 00
از آسفالتفلت

قیر لبادى
0.35%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



68.08

68 08 00 00
گیره های ثانویه از الیاف ، خاک اره و گچ

مشبك بۆ له وحه ى گه چ به كاردێت
0.75%15کغم

68.09

68 09 11 00
(سقف های ثانویه پوشیده از گچ )محصوالت گچی 

دووه متایبه ت بۆ دروستكردنى بانى( جبستك )كوسته ك 
0.25%15کغم

68 09 90 10
پانل های تزئینی گچ

له وحه ى جوانى له گه چ ئاماده كراو 
0.25%15کغم

68 09 90 20
وسایل تزئینی برای زیبایی و دکوراسیون

بو جوانى( دیكۆرات )دروستكراو له بۆره ك 
0.25%15کغم

68 09 90 40
پانل های چوبی مخلوط با گچ یا تخت گچ

لهوحهى دارو کۆنکریت تێکهڵ جبسى بۆرک 
0.25%15کغم

68 09 90 90
غیــــره

ئهوانى تــر
0.25%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



68.10

68 10 11 00
ثرمستون

ثرمستون
0.25%15کغم

68 10 19 10
کاشی های سیمانی سقف

قرمیت دروست کراو له چیمهنتۆ یان بهرد بۆ سهقف
0.25%15کغم

68 10 19 20
شتایگر

شتایگه ر
0.25%15کغم

خیابان ها از سیمانروسازیبلوک 21 19 10 68

شۆستهبۆچیمهنتۆلهسورکراوڕەنگبهخشتىو بلۆک
1%15کغم

68 10 19 24
بلوک عایق چوب پنبه

(عازل)بلۆکى تێکهڵ به فلین 
0.25%15کغم

68 10 19 25
(کربستون)پیاده رو /بلوک روسازی

بلۆكى كربستۆن 
1%15کغم

68 10 19 26
بلوک معمولی

بلۆكى ئاسایی ئامادە کراو  
1%15کغم

عناصر سازه پیش ساخته برای ساخت و ساز و مهندسی10 91 10 68

ستون و کوتلهى كۆنكریتى ئامادەکراو ههموو جۆرێک شیشدار
0.25%15کغم

68 10 91 20
پانل های بتنی

ته به قه ى كۆنكریتى هه مووجۆر 
0.25%15کغم

68 10 99 10
انواع لوازم بهداشتی ثابت سیمانی

جۆرى تر دروستكراو بۆ توالیت له چیمهنتۆ
2%15کغم

68 10 99 90
غیــــره

ئهوانى تــر
2%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



68.11

68 11 10 00
(حوضه سنگ موج دار)ورق های موج دار 

ئهزبێز ته به قه ى گه ڕگه ڕ
0.5%15کغم

68 11 20 10
آجرهای سنگی ، ورق ها و پانل ها

(ئهزبیز)ته به قه  و لهوحهى قرمید بۆ سه ربان 
0.5%15کغم

68 11 30 10
(از سنگ آزبز)لوله ها و لوله های تهویه 

بۆڕی ئه زبێز هه موو قه باریه ك 
0.25%15کغم

68 11 30 30
اتصاالت لوله و حلقه های لوله ساخته شده از آزبست

صمونه وههلقه بۆ بۆرى ازبیست بهستن
0.25%15کغم

68 11 30 90
غیــــره

ئهوانى تــر
0.25%15کغم



68 11 90 20
سرویس های بهداشتی ثابت و حوضچه های آزبست

ئاوده ستى ئه زبێز
2%15کغم

68 11 90 30 
گلدان های سیمانی و آزبست

ست[گوڵدان له چیمهنتۆ و ئةزب
2%15کغم

68 11 90 90
غیــــره

ئهوانى تــر
2%15کغم

68.13

68 13 10 00

(ترمز)دستگاه های اصطکاک 

شمى دروستکراو له ئاوری( بانص)بهنج ودیسک برێک 

بهردى یان مهوادى کانزایى تر  
1%15کغم

68.14

68 14 90 10
لوله های فاضالب بتنی

بۆڕی كۆنكریتى 
0.2%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



69.01

69 01 00 00
محصوالت چینی ، فسیل ، قطعات خاک و سرامیک

گۆزە و بهرههمى تر له قوڕ دروستكراو
0.3%15کغم

69.02

69 02 20 10
کاشی ، بلوک و کاشی سرامیکی

فهخفورى بۆ هیتهر به شێوەى جیاواز
0.3%15کغم

69.03

69 03 20 10
لوله ها ، لوله ها و میله های سرامیکی

بۆڕى سیرامیکى بۆ هیتهر 
0.3%15کغم

69.04

69 04 10 10
سنگ ساختمانی سفالی

کهرپوچ  دروست كراوله سیرامیک و لهوبابهتانه
0.2%15کغم

69 04 10 20
بلوک سرامیکی

بلۆكى پونزا سۆر له ماددەى گلینى 
0.2%15کغم

69 04 10 30
کوره سفالی

تهنورى گڵ
0.2%15کغم

69 04 90 00
غیــــره

ئهوانى تــر
0.2%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



69 07 10 00
آجرهای کوره ای

کهرپوچى نهسۆز بۆ کورەى ئاگر
0.2%15کغم

69.08

69 08 10 10
کاشی سرامیک

یك و كاشی فه خفوری ڕەنگاو ڕەنگ و سپى کاشى سیرام

پۆرسهلین بۆ دیكۆر بیانى   

0.2%15کغم

69 08 90 90
غیــــره

ئهوانى تــر
0.2%15کغم



69.10

69 10 10 10
وان و جکوزی

دروستکراوى ( جاکوزى)بانیوى حمام به ترومپاوە 

فخفورى کارەبایى  

0.25%15کغم

69 10 10 20
وان حمام سرامیکی

بانیوى حه مام فخفورى هه مووجۆر 
0.25%15کغم

69 10 10 30
مباول

(مبوال)سهرپێ
0.25%15کغم

69 10 10 40
سرویس بهداشتی شرقی سرامیکی

ئاوده ستى شه رقی فخفورى 
0.25%15کغم

69 10 10 60
سیفون

ێك سیفۆن بۆ پاككردنه وى توالێت فخفورى هه مووجۆر
0.25%15کغم

69 10 10 70
دستشویی ها

دەست شۆر فخفورى 
0.25%15کغم

69 10 10 80
توالت فرنگی

ئاودەستى غهربى 
0.25%15کغم

69 10 90 00
غیــــره

ئهوانى تــر
0.25%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



69.11

69 11 10 10
ظروف آشپزخانه سیرامیکی

پێداویستى ناوماڵ  فخفورى 
0.3%15کغم

69 11 10 20
وسایل سرامیکی برای تزئین

پێداویستى ناوماڵ  بۆ جوانى له سیرامیک 
0.3%15کغم

69 11 10 30
گلدانهای سرامیکی

كوپه  ئاو و جهڕە و گۆزەى ئاو دروست کراو له 

سیرامیک 

0.3%15کغم

69 11 90 00
غیــــره

ئهوانى تــر
0.3%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



69 13 10 30
سرامیکیگلدان 

(فه خفورى)فه خارىمه ركانى
0.3%15کغم

69 13 10 40
جا سیگاری

جگارەتهبلهى
0.3%15کغم

69 13 10 50
جعبه جواهرات سرامیکی

قوتوى خشل 
0.3%15کغم

69 13 10 60
مجسمه های سرامیکی

پهیکهرى جوانى له سیرامیک دروست کراو
0.3%15کغم

69 13 10 90
ــــرهغی

تــرئهوانى
0.3%15کغم

69.14

69 14 90 10
اجاق سرامیکی ، وسایل گرمایش سرامیكی

ئاگردان و بابهتى ترى گهرم كردنهوە
0.3%15کغم

69 14 90 20
برای باغبانیسرامیکی/سایر محصوالت چینی

باخچهباغ و بۆخهزەفلهتر دروستكراوى
0.3%15کغم

69 14 90 30

کوزه ها و ظروف برای استفاده در آزمایشگاه ها ، 

.داروخانه ها و غیره

هتد...دەرمانخانهو تاقیگهبهکارهێنانىبۆدەفرگۆزەو
0.3%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



84.81

84 81 20 00
ا ، و سایر ابزارهای مشابه برای لوله هشیرآالتتولید 

بخار ، شیرها و مخازن مشابه از جمله دیگهایمخازن ، 

.و قطعات آنهاترموستاتیکدریچه های کاهش فشار و 

غاز،زمانهىتانکى،سهرەبتلىئاو،سهراوىمژه ری

ه،ڤاڤتایراگرىبۆغاز،کۆسپهسهرەبتلىبهلۆعه،دەرزى

1.25%15کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



73.24

73 24 10 00
سینک ظرفشویی استیل

سینگ مهغسل ستیل
0.75%10کغم

73 24 21 00
دوش حمام رنگ شده

شاوری حه مام
0.75%10کغم

73 24 90 10
نگهدارنده کلنکس و صابون

سابون و له وبابه تانه  ,هه ڵگری كلینكس 
0.75%10کغم

73 24 90 20
دستشویی/مخلوط کن سینک

تێكه ڵ كه ری ئاو 
0.75%10کغم

73 24 90 40
دوش حمام

تاقمى دوشی حه مام 
0.75%10کغم

73 24 90 50
شلنگ از کروم ، شامل قطعات

سپی كرۆم ( ده ستاو)سۆنده ى دوشی سه رشۆر 
0.75%10کغم

73 24 90 90
غیــــره

ئهوانى تــر
0.75%10کغم

73.25

73 25 10 10
دریچه چاه فضالب

(  ستیل)مینى هۆڵ ئاسن 
0.75%10کغم

ليست تعرفه لوازم و تجهيزات ساختمانی عراق 



نمونهمختلفلوازموتجهیزات

درعراقساختمانی



نمونهمختلفلوازموتجهیزات

عراقدرساختمانی



نمونهمختلفلوازموتجهیزات

عراقدرساختمانی



نمونهمختلفلوازموتجهیزات

عراقدرساختمانی



نمونهمختلفلوازموتجهیزات

عراقدرساختمانی



نمونهمختلفلوازموتجهیزات

درعراقساختمانی



ساره كمب–بغداد 

https://goo.gl/maps/7W3MPCgEDLPiLhJCA
https://goo.gl/maps/7W3MPCgEDLPiLhJCA
https://goo.gl/maps/7W3MPCgEDLPiLhJCA


التجار-شعب -بغداد 

https://goo.gl/maps/AVRkbRLDEGtDfrdm7
https://goo.gl/maps/AVRkbRLDEGtDfrdm7
https://goo.gl/maps/AVRkbRLDEGtDfrdm7


الكفاح-بغداد 

https://www.google.com/maps/dir/@33.3376408,44.4052943,18.44z/data=!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1
https://www.google.com/maps/dir/@33.3376408,44.4052943,18.44z/data=!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1
https://www.google.com/maps/dir/@33.3376408,44.4052943,18.44z/data=!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1


كراده خارج–بغداد 

https://www.google.com/maps/dir/33.2892234,44.4090931/33.3038008,44.4463158/33.3048199,44.4487865/@33.2843492,44.4112787,13z/data=!4m20!4m19!1m5!3m4!1m2!1d44.4416404!2d33.301936!3s0x1557817729a882c3:0xafd4ca1f58fd3423!1m10!3m4!1m2!1d44.447807!2d33.3043938!3s0x15578164d0b8917b:0x804fab477869601e!3m4!1m2!1d44.4438933!2d33.303102!3s0x1557817a7079cb29:0xbb35b1d52761517e!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/33.2892234,44.4090931/33.3038008,44.4463158/33.3048199,44.4487865/@33.2843492,44.4112787,13z/data=!4m20!4m19!1m5!3m4!1m2!1d44.4416404!2d33.301936!3s0x1557817729a882c3:0xafd4ca1f58fd3423!1m10!3m4!1m2!1d44.447807!2d33.3043938!3s0x15578164d0b8917b:0x804fab477869601e!3m4!1m2!1d44.4438933!2d33.303102!3s0x1557817a7079cb29:0xbb35b1d52761517e!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/33.2892234,44.4090931/33.3038008,44.4463158/33.3048199,44.4487865/@33.2843492,44.4112787,13z/data=!4m20!4m19!1m5!3m4!1m2!1d44.4416404!2d33.301936!3s0x1557817729a882c3:0xafd4ca1f58fd3423!1m10!3m4!1m2!1d44.447807!2d33.3043938!3s0x15578164d0b8917b:0x804fab477869601e!3m4!1m2!1d44.4438933!2d33.303102!3s0x1557817a7079cb29:0xbb35b1d52761517e!1m0!3e0


تغییرات صادرات ظرفشویی و شیرآالت بهداشتی به عراق جدول درصد 
1398نسات به مدت مشابه سال 1399در سال 

1398نسبتبهسال1399مقایسهکاالییصادراتجمهوریاسالمیایرانبهعراقدرسال
میلیون: ارزش
تن: وزندالر

عنوانتعرفهردیف
درصدتغییراتتغییرات13981399

وزنارزشوزنارزشوزنارزشوزنارزش

169101000
ثابتسايرادواتو...ظرفشوئي

.زچينيابهداشتي
21

26,539 
25

29,478 3 2,938 16 11 

284818010
مخلوطشيربهداشتيشيرآالت
...روپيسوادستشوييحمامو

16
1,657 

14
1,880 2-223 13-13 

324 13,161 37281963931,358جمع

.قلمکاالیاولصادراتیبهعراقمیباشد100قابلذکراستآمارفوقمربوطبهجدول
.شدهاستنآوردهپایینبودنارقامصادراتیدراینآماردلیلدیگراقالمکاالهایبهداشتیوساختمانیبه



-مالحظات

دراتصازمینهدرعراقبازاردرترکیهوچین،ایرانکشورسهرقابت•

تواندیمکشوریواستنزدیکبسیارساختمانیبهداشتیمصالح

ابتیرقوقیمتکیفیتدارایکهبماندباقیرقابتپربازاردراین

.باشد

بودهباالتکیفیباایتالیاواسپانیاترکیه،کشورهایکاالهایعرضه•

.ندارندرقابتیقیمتولی



-مالحظات

ایتالیاییواسپانیاییشیراالتبامقایسهدرایرانییکدرجهشیراالت•

ایرانیشیراالتخریدبرایتمای عراقیطرف.باشندمیرقابتقاب 

رادوسالهحداق تاریخباگارانتیومناسبقیمتهایوباالکیفیتبا

.دارددرخواست

موثرنقشیتواندمیمستمرصورتبهعراقهایدرنمایشگاهشرکت•

.باشدداشتهایرانیمحصوالتدرمعرفی



-مالحظات

آلمانچین،جهاندرساختمانیبهداشتیلوازمصادرکنندهکشورهایبزرگترین•

،متقیهایمزیتزابایدوبودهعراقدرمااصلیرقاایکشورهااین.باشندمیوایتالیا

.مودناستفادهکشورهااینبارقابتجهتسریعوتحوی ونق حم ،کیفیت

یبهداشتلوازمانواعوارداتدالرمیلیارددوازبیشساالنههمسایهکشورهای•

توجهباایویژهریزیبرنامهکشورهااینبهصادراتبرایبایدکهدارندساختمانی

.شودانجامکشورمانتولیدیظرفیتبه

معتارهایشرکتبهوفقطتفکیکبرندغیرازبرنددارایهایشرکتاستالزم•

راقعدربازارماراسهمپایینکیفیتباکاالهایصادرات.شوددادهصادراتاجازه

.استدادهکاهش



Alternative resources

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق بغداد 

1400شهریور ماه 

+9647700055150-3 http://iraq.tpo.ir/ iraq.tpoir@gmail.com

http://iraq.tpo.ir/
http://iraq.tpo.ir/

