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نبهچندجاکوتاه به سیر مذاکرات تجاری در نظام نقبی

و نظام سازی در حوزه تجارت از نیمه دوم قرنچندجانبه گرایی
بیستم

oمبادلههزینه هایکاهش پیوسته موانع تجاری و : هدف اصلی
(۱۹۶۴-۱۹۴۷از )تعرفه گمرکینرخ هایکاهش و حذف : الیه اول

جاری  تسیاست هایو انضباط بخشی غیرتعرفه ایکاهش موانع : الیه دوم
(۱۹۹۴-۱۹۶۴) دولت ها

ارجی  کاری حاکم بر تجارت خرویه هایارتقاء شفافیت و بهبود : الیه سوم
در تصویب نهاییسنگاپور و طرح موضوع تسهیل تجاری در اولین اجالس وزیران •

(۲۰۱3-۱۹۹۶)بالیاجالس 
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موضوعات اصلی در ادوار مذاکرات گات

تعداد موضوعات تحت پوشش محل/نامسال 
اكشوره

كاهشميانگين
در بخشتعرفه ها
(درصد)صنعت 

2319تعرفه هاژنو1947
132تعرفه هاآنسي1949
383تعرفه هاتوركواي1951
262تعرفه هاژنو1956

267تعرفه ها(ديلندور )ژنو1961-1960

6235نيتعرفه ها و اقدامات ضد قيمت شك(دوركندي)ژنو1967-1964

10234تعرفه ايغيرو اقدامات تعرفه ها(وتوكيدور )ژنو1979-1973

1994-1986
دور )ژنو

(اروگوئه

ررات، ، مقغيرتعرفه اي، اقدامات تعرفه ها
،  حل اختالف، مالكيت فكريخدمات، 

...وWTOتأسيس، كشاورزي، منسوجات
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دامنه گسترده موضوعی تسهیل تجاری
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مساله چیست؟
آنهاو طوالنی بودن فرایندهاتعدد •
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، فراوانی اسناد، ناهماهنگی ادارات کنترل مرزیفرایندهاپیچیدگی 
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رویه های اداری ناکارآمد در تجارت خارجی
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و افزایش هزینه هاتاخیرهاتعدد اسناد، 
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متوسط تعداد اسناد و زمان صرف شده در هر مبادله تجاری
به تفکیک واردات و صادرات
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کثرت اسناد و مدارک درخواستی
رویه های ناکارآمد مدیریت تجارت مرزی و فرامرزی
تاخیر در حمل و نقل و ترانزیت کاالها
عدم شفافیت و ضعف هماهنگی میان دستگاه ها
 غیر خودکار بودن رویه ها و ضعف استفاده از فناوری

اطالعات
 ت  تجارو نظام اداره  تشریفات گمرکی هزینه های باالی

خارجی

رکیمشکالت و مسائل شایع در تشریفات گم
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راتضرورت ایجاد تعادل بین تسهیل تجارت و اجرای کارآمد قوانین و مقر

11zahedtalaban



یعناصر اصلی و بنیادی تسهیل تجار
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های فعال در حوزه تسهیل تجاریمهم ترین سازمان

(WTO) سازمان جهانی تجارت •
(WCO) سازمان جهانی گمرک •
(UNCTAD) کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد •
(WB) بانک جهانی •
(ITC) مرکز تجارت بین الملل•
(OECD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه •
(…,USAID)  آژانس های توسعه ای •
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روند شکل گیری موافقت نامه تسهیل تجاری
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2021ن اکتبرپایاتجاری تا نامه تسهیل آخرین وضعیت تصویب موافقت 
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روندهای تصویب و اجرا



اریشاکله اصلی موافقت نامه تسهیل تج

اقدامات اساسی برای تسهیل رویه های گمرکی: بخش اول
 اقدام و ضابطه فنی مرتبط3۶حاوی حدود ۱۲الی ۱مواد

عهرفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توس: بخش دوم
 با رویکرد دسته بندی تعهدات و ظرفیت سازی۲۲الی ۱3مواد

ترتیبات نهادی و مقررات پایانی: بخش سوم
 شامل همکاریهای گمرکی و الزام تاسیس کمیته۲۴و ۲3مواد

تسهیل تجاری در سطح بین المللی و ملی
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نقش معیارها و ضوابط وضع شده در تامین اهداف تسهیل تجاری 
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ماهیت و نوع تعهدات موافقت نامه
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۱۹۹۴مضامین اصلی مواد موافقت نامه و ارتباط آن با گات 
 (شفافیت ) اجرا و نشر به موقع قوانین و مقررات تجاری : گات۱۰ماده

انتشار به موقع و در دسترس بودن اطالعات-۱ماده •
فرصت اظهارنظر و مشورت قبل از اجرا-۲ماده •
احکام زودرس در پاسخ به استعالم ها پیش از ورود کاال-3ماده •
رویه های استیناف یا بازنگری-۴ماده •
سایر اقدامات مرتبط با تقویت بی طرفی، عدم تبعیض و شفافیت-5ماده •

 عوارض و تشریفات واردات و صادرات: گات8ماده
ضوابط مربوط به کارمزدها و عوارض اعمالی-۶ماده •
ترخیص کاالها-۷ماده •
همکاری ادارات کنترل مرزی-8ماده •
جا به جایی کاالها تحت کنترل های گمرکی-۹ماده •
تشریفات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت کاالها-۱۰ماده •

 آزادی ترانزیت: گات5ماده
آزادی ترانزیت-۱۱ماده •

همکاری های گمرکی-۱۲ماده •
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اقدامات اساسی و ضوابط اصلی ذیل هر ماده برای تسهیل تجارت: بخش اول

 انتشار به موقع و در دسترس بودن اطالعات-۱ماده:
oانتشار اطالعات
oدسترسی به اطالعات از طریق اینترنت
oایجاد مراکز پاسخگویی
o ابالغ رسمی و اطالع دهی

 فرصت اظهارنظر و مشورت قبل از اجرا-۲ماده:
oدر نظر گرفتن فرصت اظهار نظر برای تجار و شرکای تجاری
oفرصت مشورت

 احکام زودرس در پاسخ به استعالم ها پیش از ورود کاال-3ماده
o (الزامی) برای طبقه بندی تعرفه ای
o (الزامی) برای تعیین مبدا کاال
o(الزامیتشویقی و غیر ) برای تعیین ارزش گمرکی کاال
oدر بازه زمانی معقول
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اقدامات اساسی و ضوابط اصلی ذیل هر ماده برای تسهیل تجارت: بخش اول

 ترخیص کاالها-۷ماده:
oپردازش پیش از ورود
oپرداخت الکترونیکی
oجداسازی ترخیص از تعیین تکلیف نهایی
oاستفاده از مدیریت خطر
oپس از ترخیصحسابرسی
oبکارگیری متوسط زمان ترخیص و انتشار آنها
oتسهیالت تجاری برای عامالن مجاز
oتسریع در ترخیص محموله های فوری
oتسریع در ترخیص کاالهای فساد پذیر
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اقدامات اساسی و ضوابط اصلی ذیل هر ماده برای تسهیل تجارت: بخش اول

 همکاری ادارات کنترل مرزی-8ماده:
o تنظیم روزها و ساعات کاری
oیکسان سازی رویه ها و تشریفات گمرکی
oایجاد و به اشتراک گذاری تاسیسات و تسهیالت خود
oکنترل های مشترک
o ایجاد یک ایستگاه مرزی واحد برای اعمال کنترل ها
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اقدامات اساسی و ضوابط اصلی ذیل هر ماده برای تسهیل تجارت: بخش اول

 تشریفات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت  -۱۰ماده
:کاالها

oتشریفات و الزامات اسنادی
oپذیرش کپی اسناد
o المللیاستفاده از استانداردهای بین
oایجاد پنجره واحد تجاری
oالزامات بازرسی پیش از حمل
oعدم الزام به استفاده از کارگزاران گمرکی
oبکارگیری رویه های مشترک مرزی و الزامات اسنادی یکسان
oالزامات کاالهای غیر قابل ترخیص
oاجازه ورود موقت برای پردازش داخلی و خارجی
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چهار منظومه اصلی در تسهیل تجاری

 اطالعات و شفافیت آزاد به دسترسی

 منصفانه مقررات تجاریاجرای

 گمرکی آسانترخیص

 از مسیر ترانزیتتضمین تجارت
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توسعهرفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال : دومبخش 

و  طبقه بندی داوطلبانه تعهدات•
زمان بندی برای اجرا

ر  رفتار مطلوب تر با کشورهای د•
یکمترین درجه توسعه یافتگ

تعهد به اعطای کمک های فنی و•
ظرفیت سازی و آموزش  

استفاده از ظرفیت کمک های  •
تهداوطلبانه اعضای توسعه یاف
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فرجه های زمانی برای کشورهای در حال توسعه
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ترتیبات نهادی و مقررات پایانی: سومبخش 

دریتجارتسهیلکمیتهتاسیس•
WTOاجرایبرنظارتبرای

نامهموافقت

یملکمیتهایجادبهاعضاالزام•
لیهکمدیریتبرایتجاریتسهیل
نامهموافقتبامرتبطشئون
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نامه تسهیل تجاری اجرای موافقت آخرین وضعیت 
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کم شمارترین تعهدات پذیرفته شده
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واحد تجاریپنجره •

عامالن مجازبرای تسهیالت ویژه•

خواسته قبل از وروداحکام پیش •

همکاری نهادهای مرزی  •

زمان ترخیصاستفاده از متوسط •



ات شناسی رژیم تجاری ایران از منظر الزامآسیب
تجاریموافقت نامه تسهیل 

 های قوانین و مقررات تجاری  نارساییشناسایی

 گمرکیسازوکارها و فرایندهای اصلی تجاری و
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ابعاد مطالعه
حقوقیدابعا

(تموافقمقرراتوقواعدباایرانمقرراتوقوانینتعارضبررسی
(تجاریتسهیلنامه

اجرایی_نهادیابعاد
نایراتجارینظامدراجراییهایرویهونهادها،سازوکارهابررسی

ومرکیگفرایندهایبازیادیبسیارحدتااگرچهتجاریتسهیلموضوع•
بهمنحصرالزاماتایناماکندمیپیداارتباطکاالترخیصهایرویه

همارگمرکازخارجوتجاریدیگرفرایندهایازبسیاریونبودهگمرک
.گیردمیدربر
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ر خارجی کشوتجارت حاکم بر دسته بندی فرایندهای اصلی  

آغازینکنترلیفرایندهای
بازرگانیکارت

سفارشثبت

میانیکنترلیفرایندهای
گیاهیبهداشتوبهداشتیاقدامات

فنیمقرراتوضوابط

موردیمجوزهایسایر

پایانیکنترلیفرایندهای
گمرکیتشریفات

نهاییترخیص
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تجاریالزامات موافقت نامه تسهیلبا بررسی تطبیقی فرایندهای آغازین 

 و ۱3۷۲قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال
آننامه اجرایی آیین

.مسکوت استمتعددیدر مواردجهات منطبق و برخی از –
ی، مشورت  گویپاسخایجاد مراکز اینترنتی، انتشار های استیناف، رویه–

قبل از اجرا، ضوابط مربوط به عوارض و هزینه ها از جمله مفقوده  
.استهای محرز 

قانون ساماندهی مبادالت مرزی
ضعف عمومی در رعایت الزامات عام موافقت نامه–
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تشتت و پراکندگی سامانه های سازمان های همجوار
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هیل تجارینامه تسبررسی تطبیقی قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن  با الزامات موافقت

 انطباق  موارد
استینافتجدیدنظر و درخواست حق •
،پس از ترخیصحسابرسی •
امکان ترخیص با اخذ تضمین،  •
سریع کاالهای فاسدشدنی، ترخیص •
سازمان های مرزی برای اجرای پنجره واحد،  همکاری •
ش  الزام به بازرسی پیش از حمل برای طبقه بندی تعرفه ای و تعیین ارزعدم •

گمرکی کاالها،  
اجباری بودن استفاده از کارگزاران گمرکی برای ترخیص کاالها،  عدم •
ورود موقت با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، اجازه •
خارجی،موقت برای پردازش داخلی و ورود •
مرجوع نمودن کاالها در صورت عدم ترخیص و عدم اجازه ورود،  امکان •
کاالهاترانزیت و عبور خارجی آزادی •
پیش بینی استفاده از عامالن مجاز •
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 قانونالزامات مفقوده و موارد سکوت
اینترنتطریقازاطالعاتانتشار•

پاسخگوییمراکزایجاد•

اجراازقبلاظهارنظرومشورتفرصت•

ورودازقبلهایاستعالم•

مجازآزمایشگاه هایوآزمایشروش هایاخطاریه•

گمرکیتشریفاتوفرم هارویه ها،ادواریتجدیدنظر•

الکترونیکیپرداخت•

گزینشیضوابطوخطرمدیریتاصولازاستفاده•

آنانتشاروکاالهاترخیصزمانمتوسط•

مرزیسازمان هایمیانهمکاری•

واحدپنجرهازاستفاده•

تجاریتسهیلملیکمیتهتشکیل•
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سهیل تجارینامه تبررسی تطبیقی قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن  با الزامات موافقت



شاخص های عملکرد و ابزارهای سنجش و ارزیابی نتایج نقشه ملّی راه و برنامه اقدام تسهیل تجاری در ایران
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اصالحات پیشنهادی و توصیه های سیاستی در حوزه تقنینی
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اصالحات پیشنهادی و توصیه های سیاستی در حوزه اجرایی
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اصالحات پیشنهادی و توصیه های سیاستی در حوزه اجرایی
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اصالحات و توصیه های سیاستی در حوزه نهادی
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تجاریساختار پیشنهادی کمیته ملی تسهیل
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و راهبردی شورای  سیاست گ اری  

 

TF دبیرخانه 

کمیته راهبری و مدیریت اجرایی 

 تسهیل تجاری

کارگروه 

 امور

حمل و نقل  

 و  

 ترانزیت

 

کارگروه 

تهیه و 

تدوین نقشه 

راه و 

نظارت بر 

 اجرا

 کارگروه

 بازن ری

فرایندها  

رویه ها  

شریفات و ت

الزامات 

 اسنادی

کارگروه 

امور 

صادرات و 

 واردات 

و  مقررات 

 تجاری  

 

    کارگروه

همکاری  و 

 هماهن ی

میان 

 هایسازمان

 مرزی

 

کارگروه 

امور 

گمرکی و 

تشریفات 

ترخیص 

 کا 

کارگروه 

ارتبا  

مشورتی 

با جامعه 

تجاری 

 کشور

 



والسالم

رمبا تشکر از حوصله و بذل توجه حضار محت
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