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چند دهه اخیرروند همگرایی های تجاری در 
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اریمیزان مشارکت مناطق مختلف جهان در بلوک های تج
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کاهش بخشی از تعرفه های گمرکیقلمرو تجارت ترجیحی   ( 1

حذف تعرفه های گمرکیقلمرو تجارت آزاد      ( 2

تعرفه های مشترک+ 2= اتحادیه گمرکی ( 3

تحرک و جابجایی عوامل   + یکسان  سازی + 3=بازار مشترک ( 4

هماهنگی سیاست ها  +  4=اتحادیه اقتصادی ( 5
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توافق های تجاری دو جانبه ایران

تاریخ امضاتعداد ترجیحات تعرفه ایکشورردیف
آخرین وضعیت  

98در سال 

پاکستان1
رقمی اعطایی6کد309
رقمی دریافتی6کد 338

در حال اجراست02/03/1385

تونس2
رقمی اعطایی8و 6و 4کد 256

رقمی دریافتی8و 6کد 174
در حال اجراست27/08/1386

در حال اجراست06/05/1387(موافقتنامه تجارت آزاد)سوریه3

کوبا4
رقمی اعطایی8کد 44

رقمی دریافتی8و 6کد 88
در حال اجراست29/02/1387

بوسنی5
رقمی  اعطایی6کد 170

رقمی دریافتی6و 4کد 170
در حال اجراست15/06/1388

ترکیه6
رقمی اعطایی6کد 125
رقمی دریافتی6کد 139

در حال اجراست18/03/1393

(به استثنای سوریه) مجموع امتیازات اعطایی در کل توافق های تجاری 
(به استثنای سوریه) مجموع امتیازات دریافتی درکل توافق های تجاری

ردیف تعرفه ای904
ردیف تعرفه ای909



توافق های تجاری چندجانبه ایران
وضعیت اجراوضعیت مذاکراتکشورردیف

1
شور  موافقت نامه تجارت ترجیحی هشت ک

(دی هشت)بزرگ اسالمی
.به اجرا گذاشته شده است1394از سال به اتمام رسیده

2
ی  نامه تجارت ترجیحی کشورهاموافقت

(OIC)عضو سازمان همکاری اسالمی
به اتمام رسیده

ایران اخیرا فهرست امتیازات خود را ارایه  
.نموده ولی هنوز توافق اجرایی نشده است

3
توافق تجارت ترجیحی در چارچوب  

سازمان همکاری های اکو
به اتمام رسیده

هنوز اجرایی نشده و قرار است مذاکرات  
.مجدد صورت گیرد

به اتمام رسیدهیاتوافق تجاری ایران با اتحادیه اوراس4
به تصویب نهایی رسیده و از تاریخ  

.الزم االجرا شده است05/08/1398
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فرصتهای صادراتی اقتصاد ایران
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183/6: جمعیت

:GDP (PPP) 5تریلیون دالر

5/4: نرخ بیکاری

PPP)) دالر27000: درآمد سرانه

عمیلیون کیلومتر مرب20:  مساحت



( در د ا  ج ان 14/5 رت ه ا   است را  ن ت 

(در د ا  ج ان  20/2 رت ه ا   تو ید  ا  ج ان 

(در د ا  ج ان  /4 رت ه   ار  تو ید انر ی بر  

(در د ا  ج ان 8 رت ه سو   و     آ   

(در د ا  ج ان 4/7 رت ه   ار  تو ید آ   

 در د ا  ج ان 5 تو ید  والد  5رت ه 







 کهاستاینامهموا قتتری جامع تری م صلنامهموا قتمت
:باشدم ذیل صل شامل کردهمنعقدایرانتاکنون

عموم قواعد
کاالتجارت
تجاریکار ای اره
تجارتراه را ن موانع
یا  ب داشت ب داشت اقدامات 
م داءقواعد
تجاریتس یل
ا تال ات صل حل
پایان مقررات

 کهاستاینامهموا قتتری جامع تری م صلنامهموا قتمت
:باشدم ذیل صل شامل کردهمنعقدایرانتاکنون

عموم قواعد
کاالتجارت
تجاریکار ای اره
تجارتراه را ن موانع
یا  ب داشت ب داشت اقدامات 
م داءقواعد
تجاریتس یل
ا تال ات صل حل
پایان مقررات



راسیامهمترین تعهدات طرفین در موافقتنامه او









راسیامهمترین تعهدات طرفین در موافقتنامه او

اصل آزادسازی تجاری
o(در حد کاالهای تحت پوشش) کاهش نرخهای تعرفه

o(شدر حد کاالهای تحت پوش) تثبیت نرخهای تعرفه

oی تحت در حد کاالها) ممنوعیت استفاده از موانع غیر تعرفه ای
(پوشش



راسیامهمترین تعهدات طرفین در موافقتنامه او

اصل انضباط تجاری
(در حد کاالهای تحت پوشش) قواعد حاکم بر استانداردها 

  ،عدم تبعیض

، شفافیت

  ، اطالع دهی

 در حد ضروری برای تامین اهداف مشروع
مبتنی بر اصول علمی و ارزیابی خطر



راسیامهمترین تعهدات طرفین در موافقتنامه او

تسهیل تجاری و همکاری های گمرکی
قواعد مبداء
سیستم حل و فصل اختالفات
ت  ترجیحات تعرفه ای طبق ضمایم فهرس

های کاالیی تحت پوشش توافق



اسیامهمترین استثنائات از تعهدات در موافقتنامه اور

 مالحظات اخالقی، فرهنگی) استثنائات عمومی ،
(    امنیتی و مذهبی

اقدامات دفاع تجاری
آنتی دامپینگ  •
اقدامات حفاظتی تجاری•
(در مقابله با یارانه ها) اقدامات جبرانی •



(6.22ماده )شروط اعطای  رفتار تعرفه ای ترجیحی

بدأمدارایکاالهایبرایراترجیحیایتعرفهرفتارواردکنندهطرفگمرکیمقامات

:کنندمیاعطازیرشرایطباصادرکنندهطرف

کردهاحرازراموافقتنامهاین3.6مادهدرشدهذکرمبدأمعیارکهکاالهایی(الف

.باشند

دهدنشانرافصلاینالزاماتباانطباقکاال،اظهارکننده(ب.

ر و به این فصل گواهی مبدأ معتب( مدارک و اسناد مبدأ)مطابق با الزامات بخش دوم ( پ
.موقع تکمیل شده ،به مقامات گمرکی طرف وارد کننده تسلیم شده باشد
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معیارهای احراز مبدا کاال طبق فصل ششم موافقت نامه

که  در صورتی کاالها به عنوان کاالهای دارای مبدأ محسوب می شوند
(:6.3ماده ) یک از شروط زیر را رعایت کرده باشند

ه  به طور کامل در یکی از طرفین به دست آمده یا تولید شد(الف•
باشند، یا

ورطبهطرفینیاطرفیکمبدأشرایطواجدموادازاستفادهبا(ب•

؛یادباششدهتولیدموافقتنامهطرفینیاطرفیکقلمرودرکامل

روطمشباشد،شدهتولیدطرفهردرمبدأفاقدموادازاستفادهبا(پ•

درصد50ازکمترطرفآنداخلیمحتوایافزودةارزشکهآنبر

نباشد،(EXW)کارمحلدرتحویلارزش

این(2)پیوستدرخاصمبدأتعیینمعیارکهمواردیاستثنایبه

.استشدهبیانمزبورکاالهایبرایموافقتنامه



موافقت نامه3قواعد و معیارهای احراز مبدا طبق پیوست 
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Origin criteria Insert in Box 9 

(a) Goods wholly obtained or 

produced in a Party as  provided 

for in Article 6.4 of this 

Agreement 

 
 

 

WO 

(b) Goods produced entirely in the 

territory of one or both Parties, 

exclusively from originating 

materials from one or both of the 

Parties 

 
 
 

 

PE 

(c) Goods produced in a Party using 

non-originating materials provided 

that value added content of the 

Party is not less than 50 percent of 

the EXW value 

 
 
 

 

VAC Х %* 

(d) Goods produced in the territory of 

a Party using non-originating 

material and satisfy the 

requirements as specified in 

Annex 2 to this Agreement 

 
 
 

 

PSR 

 



مهمترین فرصت های پیش رو

ابهبود در دسترسی به بازار از طریق کاهش تعرفه ه
 حذف موانع غیر تعرفه ای
انضباط تجاری و تثبیت فضای کسب و کار
بهبود فرصت های سرمایه گذاری و انتقال فناوری
تمرین آزادسازی های تجاری بیشتر
  (ن کاریادگیری حی) کسب تجربه و کار با سایر کشورها



مهمترین چالش های پیش رو

  تشدید رقابت
 تجاری ناشی از تحریم هابی ثباتی محیط
بی اطالعی بخش خصوصی از حقوق و تعهدات
چالش های اجرایی

oپایش و نظارت موثر بر اجرای موافقت نامه
o مبداقواعد
o گمرکیارزش گذاری
oسایر اقدامات رویه ای (تدابیر دفاع تجاری/TBT/SPS)
oکمبود نیروی انسانی و متخصص در توافق های تجاری

ضرورت آموزش
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والسالم

با تشکر از حسن توجه حضار محترم

علی زاهدطلبان

09122493967

alizahedtalaban@gmail.com


