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مسائل اساسی سیاست تجاری ایران 
بی ثباتی محیط تجاری کشور •

عدم شفافیت و پیش بینی ناپذیری فضای کسب وکار •

تودرتویی های نهادی و تداخل وظایف و مسئولیت ها•

دیدبی اعتنایی به تحوالت سیاست تجاری دنیا و موضوعات ج•

ج دنیاناهمگونی قوانین و مقررات کهنه با گفتمان اقتصادی رای•

رن  کاستی ها و نواقص ابزاری در چارچوب یک سیاست تجاری مد•



و. پیشینه و سیر تحول قانون مقررات ص

1373و آئین نامه 1372مصوب •
اصالحات و جرح و تعدیل های مکرر•
اورحذف و نسخ بسیاری از مواد با قوانین و مقررات مج•

 1390قانون امور گمرکی
قانون ساماندهی مبادالت مرزی
قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
قوانین برنامه پنجساله

تهتالش ناکام برای تنظیم یک قانون جدید در گذش



و.ص.ماصلی قانون کارکردهایدامنه شمول و 
دامنه شمول •

صادرات و واردات کاال

تعیین شرایط و ضوابط ایجابی و سلبی•
(2ماده )دسته بندی کاالها از نظر مجوزدهی
 (5و4ماده ()سود بازرگانی)تعرفهنرخهای تعیین شرایط ورود و
(3ماده )الزام به اخذ کارت بازرگانی
(8ماده )الزام به ثبت سفارش واردات
 (یورود موقت، استرداد، مرزنشین) تجویز برخی تسهیالت تجاری
کارگران  یملوان، وری، پیله مرزنشینی) تعیین مستثنیات و معافیت ها ،

...(خارج از کشور و 
سایر مقررات

مسئولتعیین نهادهای •
(آئین نامه1ماده )1کمیته ماده –



و.ص.ها و کاستی های قانون ماز نارسائی برخی 

غفلت از مسائل اساسی و کالن سیاست تجاری•
ورود بیش از حد به جزئیات –

فقدان نهاد مسوول در حوزه سیاست تجاری•
معافیت هاو فراوانی استثنائات و کثرت •
مسکوت بودن نسبت به بسیاری از موضوعات جدید سیاست تجاری•

(مولفه ها و عناصراصلی یک سیاست تجاری مدرن) رژیم های چندجانبه تجاری

تعارض و ناسازگاری با معیارها و ضوابط بین المللی•
فقدان سازوکارهای دفاع تجاری موثر و ابزارهای مناسب آن•

  ضرورت بازنگری و تدوین الیحه جدید



حق تجارت

حقوق مالکیت فکری 
در قوانین تجارت خارجی 

حل اختالفات تجاری در 
قوانین تجارت خارجی

تجارت خدمات

وملیرفتارکامله الوداد،دولتاصل
تبعیض آمیزرفتارهایبامثلبهمقابله

مطالعات موردی

سوآپ



دیدهای اصلی قانون فعلی و افزوده های الیحه جمفقوده

oشفافیت
oتثبیت فضای کسب و کار
تشکیالتیسیاست تجاری و انسجام وحدت فرماندهی  •
مالکیت فکری درتجارت خارجی  حقوق •
تجارت خدمات  •
تجارت الکترونیک•
مجددصادرات •
ترانزیت•
پنجره واحد•
تجدیدنظرخواهیجق•
بازنگری های دوره ای•
رفتار متقابل•
تدابیر دفاع تجاری•
ترازپرداختهادشواری •



الیحهنویسبرخی مواد مهم در پیش 

وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت-2ماده •

وکشورخارجیبازرگانیهایسیاستاجرایوتنظیممسؤول•
.استآنهایکپارچگیوانسجام

تجاریهاینامهموافقتانعقادبرایتجاریمذاکراتانجام•
و المللیبینسازمان هاییاوکشورهاسایرباچندجانبهیادوجانبه
ردمنحصراًموجود،تجاریهاینامهموافقتاصالحبرایمذاکره

تجارتومعدنصنعت،وزارتهایمسؤولیتواختیاراتحیطه
.است

.و.ص.م.ق4مادهجایگزین-3•



شورای عالی تجارت خارجی-5ماده 
وصاداقتکشاورزی،جهادوزرایازمتشکلوتجارتومعدنصنعت،وزیرریاستبهشورا▰

وصنایعوبازرگانیاتاقمرکزی،بانکرؤسایوخارجهاموروشهرسازیوراهدارایی،
.ودمی شتشکیلبودجهوبرنامهسازمانمعاونوتعاوناتاقوایرانکشاورزیومعادن

:استزیرمواردبهنسبتگیریتصمیمشورا،اینهایمسؤولیتواختیارات

وارداتیکاالهایورودیحقوقمیزان-1▰

آنهاتغییروحذفوصادراتیکاالهایعوارضوضع-2▰

آنهاخاتمهوتجاریدفاعاقداماتاتخاذ-3▰

آنهاخاتمهوتجاریمحدودیتهرگونهاعمال-4▰

تجارتکنندهتسهیلسیاست هایاتخاذ-5▰

صادراتیمشوق هایوسیاست هااعمال-6▰

و.ص.م.ق.آ.آ1مادهجایگزین▰



5ادامه ماده 
کشورهاسایربهتجاریترجیحاتومعافیت هااعطای-7▰

ودوجانبهتجاریموافقت نامه هایومعاهداتانعقاد-8▰
الحاص،بین المللیسازمان هایوکشورهاسایرباچندجانبه

آنهاازخروجوموجودهاینامهموافقت

ارتتجرژیمبهمربوطگزارش هایارسالوتنظیموتهیه-9▰
طذی رببین المللیسازمان هایونهادهابرایکشورخارجی

رکشوخارجیتجارتبامرتبطقانونیلوایحتنظیم-10▰

درخواستبهخارجیتجارتبامرتبطموضوعاتسایر-11▰
.تجارتومعدنصنعت،وزیر



5ادامه ماده 

ومعدنصنعت،وزارتدرخارجیتجارتعالیشورایدبیرخانه-1تبصره▰
تجارتحوزهدرتجارتومعدنصنعت،وزیرذی ربطمعاونومستقرتجارت

.بودخواهدشورادبیرخارجی

هجلسموضوعبامرتبطاجرایی،هایدستگاهسایرکهمواردیدر-2تبصره▰
دعوتهجلسدرحضورجهترأیحقبادستگاهآناجراییمقامباالترینباشند

.شدخواهد

هایکارگروهخود،هایمسؤولیتووظایفانجامراستایدرشورا-3تبصره▰
جارتتتجاری،دفاعتدابیرتجاری،تسهیلدرخصوصازجملهراالزمتخصصی
شکیلتبهمربوطجزئیات.کردخواهدایجادمنطقه ایتجاریترتیباتوخدمات

.شدخواهدبینیپیشقانونایناجراییآیین نامهدرهاکارگروهاین

نایمجرایازصرفاًکشورخارجیتجارتحوزهدرتصمیماتتمامی-4تبصره▰
.شدخواهداتخاذشورا



نرخ های حقوق ورودیتثبیت -6ماده 

موظفخارجیتجارتعالیشورایقانون،اینشدناالجراالزمزماناز▰
یتتثبوورودیحقوقهاینرخبازنگریبهنسبتماه6مدتظرفاست
.کنداقدامسال5مدتبهآنها

-نرخیرتغیکهغیرعادیاحوالواوضاعواستثناییشرایطدر-تبصره▰

بهخارجیتجارتعالیشورایباشد،ضروریورودیحقوقهای
ورودیحقوقنرختغییربهنسبتتجارتومعدنصنعت،وزیردرخواست

.کردخواهدتصمیم گیریآراچهارمسهاکثریتبا
.و.ص.م.ق6و5موادجایگزین-▰



خارجیاهلیت اشخاص برای تجارت -7ماده

.استمتقاضیاناهلیتوصالحیتاحرازبهمنوطتجاریحجمدرکاالصادراتوواردات▰
-میذکراین قانوناجرایینامهآییندرخارجیتجارتبهمبادرتبرایالزمهایصالحیت

ت هایدرخواسبهرسیدگیمسؤولایرانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق.گردد
وعدنمصنعت،وزارت.داشتخواهدبرعهدهرااولیهشرایطاحرازوظیفهوبودهمتقاضیان

معاملههردرمتقاضیهربرایالزمقانونیهایصالحیتوشرایطبقایاحرازوظیفهتجارت
.بودخواهددارعهدهراتجاری

ومعدن،صنعتوزارتمتقاضیاناعتبارسنجیدردقتوتسریعتسهیل،منظوربه-1تبصره▰
جیاعتبارسنسامانهقانوناینالزم االجراشدنتاریخازماه6مدتظرفاستموظفتجارت

.گیردکاربهوکندایجادراالزم

هایکبانایران،گمرکمالیاتی،امورسازمانازجملههاسازمانوهادستگاهکلیه-2تبصره▰
فادماجرایراستایدراندموظفایرانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقوعامل

-اشتراکبهطریقازراالزمهمکاری هایتجارتومعدنصنعت،وزارتبامادهاین1تبصره

.آورندعملبهمتقاضیانسوابقواطالعاتگذاری

ازمجکاالیآن،انجاملزومصرفونیستورودمجوزکاال،وارداتسفارشثبت-1تبصره▰
.دهدنمیقرارمشروطمجازکاالهایزمرهدررا



شفافیت-10ماده 

ات،واردازاعمخارجیتجارتبامرتبطرویه هایومقرراتکلیهانتشار▰
،مالیات هاعوارض،وورودیحقوقازجملهو(ترانزیت)عبوروصادرات
طبقه بندی،جریمه ها،ممنوعیت ها،سهمیه ها،محدودیت ها،هزینه ها
واتاختالفبهرسیدگیمبدأ،قواعدگمرکی،ارزشتعیین،تعرفه ای

داقلحواقدامپاسخگوییمراکزبهمربوطاطالعاتوتجدیدنظرخواهی
ردکهنحویبهنمایند،منتشرراآنهاشدن،الزم االجراازقبلروز60

اینموضوعاطالعات.باشدداشتهقرارنفعانذیکلیهوعمومدسترس
ایشبکه هوداده هاپایگاهطریقازبایدباشد،مقدورکههرجادرماده

.شودمنتشراطالع رسانی



10ادامه ماده 
حقوقداشتننظردربامی توانددولتاضطرار،وغیرعادیشرایطدر-1تبصره▰

هیچدر.دهدکاهشانتشارازپسروز15بهرامصوبهاجرایزماناشخاص،مکتسب
.بودنخواهندالزم االجراانتشارازقبلمقرراتوقوانینموردی

هایماستعالیاوسؤاالتبهپاسخگوییمرکزچندیایکراه اندازیوایجاد-2تبصره▰
تجاریهایطرفوصادرکنندگان،واردکنندگانتجار،ازاعمنفعانذیومراجعان

.نمایداقداممادهاینموضوعاتبامرتبطمسائلکلیهدرباره

برایراالزماداریسازوکارهایاستموظف تجارتومعدنصنعت،وزارت-3تبصره▰
عاننفذیوکشورتجاریجامعهبامؤثرمشورتیفرایندیکحفظوبرقراریامکان
هبکهتغییریدستدریاوجدیدموجود،مقرراتوقوانیندربارهخودکاریحوزه

،می شودمربوطدیگریمرتبطموضوعهریاومادهاینپوششتحتموضوعات
مؤثرشورتیمروندیکحفظوبرقراریچگونگیوجزئیات.گیردکاربهوکندپیش بینی

.شدخواهدبینیپیشقانونایناجراییآیین نامهدر



تجدیدنظرخواهیحق -11ماده 

بههکدیگریهایدستگاهوایرانگمرکتجارت،ومعدنصنعت،وزارت▰
موظف انددارند،مسؤولیتکشورخارجیتجارتاموردرقانونموجب

اداریسازوکارهایقانون،اینتصویبزمانازماهششحداکثرظرف
واعتراضبهسریعومؤثر،بی طرفانهرسیدگیبرایراکافیوالزم

ادره،صآراءوتصمیماتبهنسبتمتقاضیانازیکهرتجدیدنظرخواهی
.گذارنداجراموقعبهوپیش بینی

اداریمرجعیکدرهموارهتجدیدنظرخواهیدرخواست های-تبصره▰
.گرفتخواهندقراررسیدگیموردباالتر



هزینه خدمات-12ماده 

هچنانچکشور،خارجیتجارتدرمسؤولدستگاه هایکلیه▰
  ایهالزحمحقیاوعوارضمتقاضیانبهخودخدماتارائهبابت

رااحق الزحمه هوعوارضمبلغکهموظف اند،می کننددریافت
وتعیینخودشدهارائهخدماتتقریبیهزینهبامتناسب
ربشرایطیهیچدرهزینه هاوعوارضاین.نماینددریافت

عبوریوصادراتی،وارداتیکاالهایارزشازدرصدیمبنای
.شدنخواهدتعیین(ترانزیتی)



رویه هابازنگری -13ماده 
وتجارتتسهیلهدفباکشور،خارجیتجارتدرمسؤولدستگاه هایکلیه▰

زاماتالتشریفات،،فرایندها،رویه هااندموظف،هزینه هاوساالریدیوانکاهش
خارجیعبوروصادراتواردات،براعمالیعوارضوهزینه هاواسنادی

نیازصورتدروبازنگریمناسبفواصلدرودوره ایطوربهرا(ترانزیت)
.نماینداصالح

ری هابازنگاینمؤثراجرایبرنظارتوظیفهتجاریتسهیلکارگروه-1تبصره▰
.داشتخواهدبرعهدهرامنظمفواصلدر

صورتباریکسالدوهرحداقلمادهاینموضوعبازنگری های-2تبصره▰
.گرفتخواهد

ری هایبازنگانجامتضمینبرایالزمسازوکارهایتفصیلوجزئیات-3تبصره▰
دروصیخصبخشفعالینوتجاریجامعهمشورتینظراتبهاثرترتیبومؤثر

.شدخواهدپیش بینیقانونایناجراییآیین نامه



واحد  پنجره -14ماده 
کاهشوگمرکیتشریفاتومراحلسازیسادههدفباوتجارتتسهیلبه منظور▰

ششظرفاستموظفتجارتومعدنصنعت،وزارتکاالها،ترخیصزمانوهزینه ها
-تگاهدسسایروایران،گمرکباهماهنگیوهمکاریباقانوناینتصویبتاریخازماه

عماخارجیبازرگانیدرکاریفرایندهایکلیهکشور،خارجیتجارتدرمسؤولهای
ورکیگمتشریفاتگیاهی،بهداشتوبهداشتیوفنیمجوزهایاخذسفارش،ثبتاز

ارض،عوورودی،حقوقبهمربوطمالیوانتقاالتنقلوهاپرداختکلیهوکاالترخیص
ادالتتبکلیهکهدهدساماننحویبهرامتعلقههایهزینهسایروجریمه  ها،هامالیات

چهیکپاروجامعواحدپنجرهیکوورودینقطهیکطریقازصرفاًاطالعاتواسناد
طریقازداًمجدیربطذمقاماتبهتسلیمیاطالعاتواسنادبررسینتایجوگیردصورت
.گرددابالغمربوطهمتقاضیانبهمعینیزمانظرفواحدپنجرههمان

سامانه هایواطالعاتفناوریازامکانحدتاواحدپنجرهاجرایدر-1تبصره▰
.آمدخواهدعملبهاستفادهالکترونیکی

از هرگونه سامانه موازی دیگری تحت عناوین بهره برداریاندازی یا راه-2تبصره ▰
بادل مسؤول در حوزه تجارت خارجی کشور برای دریافت و تدستگاه هایمشابه توسط 

.اطالعات و اسناد با تجار ممنوع است



دفاع تجاریتدابیر -27ماده 

یاانهغیرمنصفتجارتبامقابلهمنظوربهاستمکلفدولت▰
شکنیضدقیمتاقداماتواردات،دراضطراریشرایط

حفاظتیاقداماتو(جبرانی)ضدیارانه ای،(ضددامپینگ)
أتهیمصوبهایرویهوضوابطشرایط،بامطابقرامقتضی
.نمایداتخاذوزیران

بهآنهاخاتمهوتجاریدفاعاقداماتاتخاذ-تبصره▰
الیعشورایتصویبوتجارتومعدنصنعت،وزیردرخواست

.بودخواهدخارجیتجارت



هاپرداختتراز هایدشواری-28ماده 

هاپرداختترازهایدشواریوجودشرایطدرمی توانددولت▰
تاقدامامرکزی،بانکتشخیصحسببرارزیتنگناهایو

قالبدردارد،ادامهمزبورشرایطکهزمانیتارا،مقتضی
با،ممنوعیتومقداریهایمحدودیتوضعیاتعرفه هاافزایش
وتجمالتیکاالهایوارداتخصوصدرآنهااعمالاولویت

.نمایداتخاذ،غیرضروری

شرایطدروارداتموقتتحدیدیاوممنوعیت-تبصره▰
بهارزیتنگناهایوهاپرداختترازشدیدکسریوجود

ورایشتصویبومرکزیبانککلرییسدرخواستوتشخیص
.می گردداعمالخارجیتجارتعالی



ترانزیت-38ماده 

مزایایازبهره گیریمنظوربهاستمکلفدولت▰
ور،کشلجستیکیوزیرساختیامکاناتوجغرافیایی

ازکاالهاخارجیعبورتوسعهبرایراالزمتمهیدات
قه ایمنطدوجانبه،توافقاتانعقادطریقازازجملهکشور،

.نمایدفراهمکشورها،سایرباچندجانبهو

لیداخقوانیندرمندرجاحکاممغایرتموارددر–تبصره▰
طمرتبایراناسالمیجمهوریالحاقیهاینامهموافقتبا
-مهناموافقتدرمندرجاحکامخارجی،(ترانزیت)عبوربا

.استحاکمها

.و.ص.م.ق7مادهجایگزین-▰



الکترونیکتجارت -40ماده 

واریتجهایرویهتسریعوتسهیلضرورتبهتوجهبا▰
تاسمکلفدولتمبادله،هزینه هایکاهشمنظوربه

الزمیرتدابکشورهاسایرباتجاریمناسباتتنظیمدر
تبادلامکانازجملهالکترونیک،تجارتتوسعهبرایرا

.دنمایاتخاذگمرکی،وتجاریاسنادالکترونیکی
کیالکترونیصدورواینترنتیخدماتصدورمزایای

خدماتتجارتبرحاکمضوابطبامطابقافزارنرم
.بودخواهد



تجارت خدمات-42ماده 

-فعالیتازمتنوعیطیفشاملکهخدمات،وارداتوصادرات▰

ارتباطات،خدماتبازرگانی،خدماتازجملهاقتصادیهای
توزیع،خدماتمرتبط،مهندسیخدماتوساخت وسازخدمات
خدماتمالی،خدمات،زیست محیطیخدماتآموزشی،خدمات

خدماتمسافرت،وگردشگریخدماتبهداشتی،واجتماعی
مشمولاست،حمل ونقلخدماتوورزشیوفرهنگیتفریحی
6ظرفکهبودخواهدنامه ایآیینبامطابققانوناینمقررات

یرانوزهیأتتصویببهقانوناینشدناالجراالزمتاریخازماه
.می رسد



فکریمالکیت حقوق -45ماده 

دراست،تهپیوسآنهابهایرانکهالمللیبینهاینامهموافقتوداخلیمقرراتوقوانینبامطابقاستمکلفدولت▰
قوقحنقضبهمنجرکهصادراتیووارداتازوکندحمایتزیرمواردمانندفکریمالکیتحقوقازخارجیتجارت
:آوردعملبهجلوگیریمی شودمذکور

تجاری؛عالیمبهمربوطحقوق-▰

مرتبط؛حقوقو(رایتکپی)بردارینسخهحق-▰

؛اختراعحق-▰

گیاهی؛هایگونهبهمربوطحقوق-▰

جغرافیایی؛هاینشانهبهمربوطحقوق-▰

مصرفی؛یاکاربردیهایمدلوصنعتیهایطرحبهمربوطحقوق-▰

یکپارچه؛مدارهایساختهایطرحبهمربوطحقوق-▰

تجاری؛اسراریاافشانشدهاطالعاتبهمربوطحقوق-▰

.ضدرقابتیهایرویهبامرتبطحقوق-▰



با تشکر از توجه حضار محترم


