


  أ
 

  تعالی باسمه
  135342/56057: شماره
  12/10/1397: تاریخ

  الریجانی جناب آقاي دکتر
  رئیس محترم مجلس شوراي اسالمی

  

موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین جمهـوري اسـالمی ایـران و اتحادیـه اقتصـادي      «الیحه   
هیـأت وزیـران    18/9/1397که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه » اوراسیا و کشورهاي عضو

  .شود تصویب رسیده است، براي طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می فوریت به   با قید یک
  

  حسن روحانی                                                                                            
 جمهور رئیس                                                                                            

   

 الف  



  ب
 

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
هاي سنتی چندجانبه بین جمهوري اسالمی  اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاريبا توجه به 

ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو آن و نظر به تمایل به ایجاد محیط وشرایط مناسب براي 
ي مورد عالقه ها طرفها در زمینه  توسعه تجارت چندجانبه و روابط اقتصادي و ارتقاي همکاري اقتصادي بین

منظور تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاري بین طرفین، الیحه زیر براي طی تشریفات قانونی مربوط  متقابل و به
  :شود تقدیم می
  
  :الیحهعنوان 

  موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین جمهوري اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادي
  اوراسیا و کشورهاي عضو 

موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین جمهوري اسالمی ایران و اتحادیه اقتصـادي   -واحده ماده
  .شود شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می اوراسیا و کشورهاي عضو به

 در مورد هرگونه اصالحقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ) 77(رعایت اصل هفتاد و هفتم  - 1تبصره 
  .موافقتنامه الزامی است

قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران در مـورد       ) 139(رعایت اصل یکصد و سی و نهم  - 2تبصره 
  .موافقتنامه الزامی است) 8(هرگونه ارجاع به داوري و صلح دعوي موضوع فصل 

  
  
  جمهور رئیس                              وزیر صنعت، معدن و تجارت                                      

   



  ت
 

  
 

     ه  عا ی 
  
  
  

  نامه موقتموافقت
  بین

  جمهوري اسالمی ایران 
  و  

  اتحادیه اقتصادي اوراسیا 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 )1397خرداد  24برابر با ( 2017ژوئن  14پیش نویس 

 

 پ    



  ث
 

  فهرست فصول
  

  
  
  

    عنوان

  1                        مقدمه

  2                مقررات سازمانی و عمومی: 1فصل 

 8                    تجارت کاال: 2فصل 

  18                  کارهاي تجاريچاره: 3فصل 

  31                موانع فنی فرا راه تجارت: 4فصل 

  38              تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی: 5فصل 

  44                     هاي گمرکیو همکاري مبدأ قواعد: 6فصل

  66                    تسهیل تجاري: 7فصل 

  80                  هاوفصل اختالفحل: 8 فصل

  88                    مقررات پایانی: 9فصل 

  
  

 ت



  ج
 

  موقت امهتنموافق
  تجاريآزاد  منطقهتشکیل  

  بین
  جمهوري اسالمی ایران  

  و
  اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو اتحادیه 

 
  :مقدمه

که از این پس (راسیا واقتصادي ا اتحادیهاز یک طرف و ) شودخوانده می "ایران"که از این پس (جمهوري اسالمی ایران 
جمهوري قرقیزستان و فدراسیون  و جمهوري ارمنستان، جمهوري بالروس، جمهوري قزاقستان،) شودخوانده می "اوراسیا"

خوانده  "ها طرف"، که از این پس از طرف دیگر) شوند خوانده می "اسیاراو عضو کشورهاي"که از این پس (روسیه 
  : شوند می

  ؛هاطرفهاي سنتی چند جانبه بین با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاري
اقتصادي بین همکاري  انبه و روابط اقتصادي و ارتقايایجاد محیط و شرایط مناسب براي توسعه تجارت دو ج بهبا تمایل 

  هاي مورد عالقه متقابل؛زمینهدر  هاطرف
آن از سوي دیگر  کشورهاي عضواوراسیا و  ایران از یک سو و آزاد بین منطقهموقت تشکیل  نامهموافقت این که هاذعان ب با
اوراسیا و ایران و اقتصادي بین  همگرایینخستین گام جهت گسترش تجارت و ) شودخوانده می "نامهموافقت"که از این پس (

   ؛خواهد بودآن کشورهاي عضو 
   ؛به عنوان هدف اصلیاوراسیا و اعضاي آن  ایران و بزرگ آزاد تجاري بین منطقهتشکیل یک  با هدف - 
   ؛بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاري هاطرفبین  متقابلبا تاکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط  - 
اوراسیا و  هاتحادی ایران و مراتب عضویتسازمان تجارت جهانی و تصدیق  به سریع ها از الحاقآن حمایت این که با تاکید بر - 

 موجب ایجاد شرایط مناسب براي ،در آن سازمان) اندسازمان تجارت جهانی نشدهکه تاکنون عضو (آن  کشورهاي عضو
را گسترش خواهد  نامهموافقتاین  هايطرفدر نظام تجارت چندجانبه خواهد شد و همکاري میان ها آن همگرایی تشدید

  . داد
  : ندبه شرح زیر توافق نمود

  
  
  
  
  
  
  

     ١ 
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عمومی سازمانی ومقررات : فصل اول  
 1.1ماده 

  کلیتعاریف 
  :نامهموافقتنظر این از بینی نشده باشد، در صورتی که به نحو دیگري پیش

 طبق است که کشورهاي عضو اوراسیاهر یک از  ایران یا مسئولبه معناي باالترین مقام گمرکی  "مقام گمرك مرکزي" )الف
  . کنداعمال می گمرکیا در حوزه رنظارت  و پایشها، اجراي سیاست وظیفه، قوانین و مقررات داخلی مربوط

  . اوراسیا است اتحادیهکشورهاي عضو ایران یا گمرکی  هايمقامبه معناي مقام یا  "گمرك هايمقام " )ب
  . روزهاي آخر هفته و تعطیالت است از جملهبه معناي روزهاي تقویمی  "روزها" )پ
از طرف او اظهار  این کهیا  کندمیگمرکی اظهار  شخصی است که کاالها را براي مقاصد به معناي "اظهارکننده" )ت
  . گردد می
اقتصادي اوراسیا  اتحادیه پیمان طبقاوراسیا اقتصادي  هنظارتی دائمی اتحادی نهادبه معناي  "کمیسیون اقتصادي اوراسیا" )ث

  ). شودخوانده می "اوراسیا پیمان"که از این پس (است  )2014می  29( 1393خرداد  8 مورخ
المللی بین گذاري کاال است که براساس کنوانسیونبه معناي نظام هماهنگ توصیف و کد "اچ اس"یا  "نظام هماهنگ" )ج

راساس قوانین و ب هاطرفاست شده  ایجاد)  1983ژوئن  14 ( 1392خرداد 24 مورخنظام هماهنگ توصیف و کدگذاري کاال 
   .نماینداجرا می را هاآنخود  مقررات

  . قانونی است دیگر مصوباتشامل هرگونه قانون یا  "قوانین و مقررات" )چ
سایر  روش یا، اداري، تصمیم، اقدام ، رویهقاعده، ه، چه به صورت قانون، مقررطرفیک  تدبیره معناي هرگونه ب "تدبیر" )ح

  . باشداشکال می
  . است نامهموافقتاین ) مبدأقواعد ( 6فصل  موضوع ،مبدأقواعد  به معناي واجد شرایط بودن به موجب "مبدأداراي " )خ
 از سوي دیگر اقتصادي اوراسیا اتحادیهاقتصادي اوراسیا و  اتحادیهکشورهاي عضو ایران از یک سو و به معناي  "طرفها" )د

  .کنندفعالیت میاوراسیا  پیمان به موجب خودبه صالحیت مربوط  هباشد که به طور مشترك یا جداگانه در حیطمی
  .به معناي شخص حقیقی یا حقوقی است "شخص" )ذ

  2. 1 ماده

  اهداف
  : عبارتند از نامهموافقتاهداف این 

اي براي اي و غیرتعرفهکاهش یا حذف موانع تعرفهاز طریق ، از جمله، هاطرفبین آزادسازي و تسهیل تجارت کاال ) الف
  ؛نامهموافقتاین  )1( پیوستدر  مندرج مبدأکاالهاي داراي 

 خصوصدر  اساساً تجاري هکنندمحدودعوارض و سایر مقررات   که در آن آزاد تجاري منطقهایجاد بستري براي تشکیل ) ب
  1؛شود حذفالمللی، هاي بینبراساس قواعد، استانداردها و رویهباید  هاطرفکل تجارت میان 

  ؛هاطرفبین هاي اقتصادي و تجاري همکاري حمایت از) پ
و تسهیل نامه موافقتهاي مورد توافق این تر در زمینههاي نزدیکافزایش همکاريایجاد چارچوب مناسب در جهت ) ت

  .هاطرفبین ارتباطات 
  

                                                             
 سازمان نامهموافقت مفاد معناي به »المللیبین هايرویه و استانداردها قواعد،« هستند جهانی تجارت سازمان عضو که نامهموافقت این هايطرف براي - ١

   .باشدمی ،)1994 (1373 تعرفه و تجارت عمومی نامهموافقت )24( ماده ویژه به جهانی، تجارت
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  3 .1 ماده

  آزاد تجاري منطقهآزادسازي تجاري و تشکیل 
یا  نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و هرگونه مالیات و هزینه نامهموافقتاالجرا شدن این از تاریخ الزمها طرف - 1

  . کننداقدام باید  ،نامهموافقتاین  )1( شده در پیوستفهرست  مبدأثیر مشابه درخصوص کاالهاي داراي تدابیر داراي تأ دیگر
نامه موافقتانعقاد به  مربوط مذاکراتباید  ،نامهموافقتن این االجرا شدالزم تاریخحداکثر ظرف یک سال از  هاطرف - 2

  . ندکنآغاز  را 2. 1ماده  )ب(بند  موضوع تجاريآزاد  منطقه
  . دنماینمنعقد این ماده را  )2(بند ع وموض نامهموافقت باید ،نامهموافقتاالجرا شدن این الزم زمانسال از  3ظرف  هاطرف - 3
این ماده را نهایی نکرده  )2(بند  موضوعمذاکرات  هاطرف چنانچه ،نامهموافقتاالجرا شدن این تاریخ الزمپس از سال  3 - 4

به شکل پروتکل این  مزبورهاي تصمیم. کنند گیريتصمیمنامه موافقتدر مورد نیاز به تداوم اجراي این  ، بایدباشند
 . دشخواهد  تنظیم نامه موافقت

  4 .1ماده 

  هانامهموافقتارتباط با سایر 
ا نهکه در آ المللیدو جانبه و بین هاينامهموافقت ناشی از هاطرفحقوق و تعهدات  بدون لطمه به باید نامهموافقتاین  - 1

   .شوداعمال  عضویت دارند،
اقتصادي اوراسیا  اتحادیهعضو  بین کشورهاينامه موافقت، مفاد این نامهموافقتاین ) مبدأ تجمیع( .67به ماده  خدشهبدون  - 2

عضو هد بود و مزایایی که کشورهاي اقتصادي اوراسیا قابل اعمال نخوا اتحادیهاقتصادي و  اتحادیهعضو کشورهاي یا بین 
 . شدنخواهد  اعطا به ایران ،می کننداعطا  به یکدیگربه طور خاص  اقتصادي اوراسیا اتحادیه

  
  5. 1 ماده

  مشترك کارگروه
که ریاست آن بر عهده دو دهند تشکیل می، متشکل از نمایندگان هر طرف را یمشترک کارگروه هاطرفبدین وسیله  - 1

 باید هاطرف بدین منظور، .دبود خواه -  و کشورهاي عضو اوراسیا دیهاتحا طرفایران و دیگري از  ی از طرفیک - نماینده
   .نمایند خود را معرفی ارشد هايمقام

  : است زیرمشترك به شرح  کارگروهوظایف  - 2
  ؛نامهموافقتاین ي اجرا سازيمربوط به پیادهبررسی هرگونه موضوع  )الف
به  یا نامهموافقتبه موجب این  ،کاري و دیگر نهادهاي متشکله هايهاي فرعی، گروهکارگروه تمامینظارت بر عملکرد  )ب

  ؛این ماده )3( طبق بند مشترك کارگروه صالحدید
وص نهایی نمودن مذاکرات گیري درخصو تصمیم شودانجام می نامهموافقتاین  1.3ماده  که طبق یبررسی روند مذاکرات )پ

  مهم؛ و 
  ؛هاطرفبین بیشتر روابط تجاري گسترش هاي  بررسی راه )ت
  ؛هاطرفبه  موافقت نامههرگونه اصالحات این  بررسی یا پیشنهاد )ث
  .هاطبق توافق طرف نامهموافقتتحت پوشش این  هر موضوعدیگر درخصوص  تدابیر اتخاذ )ج
و وظایف  موردي را ایجادنهادهاي  از جملههاي فرعی، نهادتواند می خودوظایف ایفاي  راستاي درکارگروه مشترك  - 3
از مشاوره  جهت درخواستدر صورت نیاز، تواند کارگروه مشترك می .نماید تعیین در موضوعات مشخص را هاآن
   .گیري کنددر موضوعات تحت صالحیت خود تصمیم ،هاي ثالثاص یا گروهاشخ
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   :دهدتشکیل جلسه  زیربه صورت  باید مشترك، کارگروهها به نحو دیگري توافق کرده باشند، جز در مواردي که طرف - 4
  و ها برگزار شود؛طرف قلمروبه صورت متناوب در جلساتی که قرار است  وجلسات منظم ساالنه  )الف
مورد ان طرف دیگر یا مکقلمرو جلساتی که قرار است در  و، طرفروز از زمان درخواست هر  30 ، ظرفجلسات ویژه )ب

  .برگزار شودها توافق طرف
اجماع  ابباید  نامهموافقتاین  به موجبهاي فرعی و سایر نهادهاي متشکله کارگروهمشترك،  کارگروه هايتصمیم تمامی - 5

  . داتخاذ گرد هاطرف
ها و سایر اظهارات ها، درخواستیهتمامی اطالعبینی شده باشد، پیش نامهموافقتجز در صورتی که به نحو دیگري در این  - 6

صورت مربوط آن به زبان انگلیسی به زبان انگلیسی یا فارسی یا روسی با ترجمه  ،مشترك کارگروهیا  هابه طرفارسالی کتبی 
  .پذیردمی

 مکرر  5 .1ماده 

  گفتگوي تجاري
توسط نمایندگان  که هاطرفتجاري  مجامعبا هدف گسترش همکاري میان نسبت به برقراري گفتگوي تجاري  هاطرف - 1

  . کننداقدام  باید د،وشمیانجام  مزبور تجاري مجامع
همکاري  هتوسع زمینهدر  از جمله پیشنهادهایی ،نامهموافقتگفتگوي تجاري درخصوص موضوعات مرتبط با اجراي این  - 2

 کارگروهپیشنهاد به  ارایهاز حق  باید ،آنها بینو نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دوجانبه  هاطرفاقتصادي و تجاري بین 
  . مشترك برخوردار باشد

میزگرد بازارمکاره، هاي تجاري،  ، نمایشگاه)سمینارها( هاهم اندیشیگفتگوي تجاري، در صورت نیاز، نسبت به برگزاري  - 3
  .د کرداقدام خواه هاطرفو سایر رویدادهاي مشترك با هدف گسترش روابط دوجانبه اقتصادي و تجاري بین 

  6 .1اده م

  نقاط تماس
تحت شمول این  موضوع با هرمرتبط  تماس هنقطیا چند یک  طرفهر ها، طرفبه منظور تسهیل ارتباطات بین  - 1

  .نماید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلعباید مشترك را  کارگروهو  را تعیین نامه موافقت
 دفتردر صورت لزوم،  طرف دیگر،بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس ها، به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف - 2
   .کند معرفی باید را مورد نظر موضوع رسمی مقام یا

  1.7ماده 

  اطالعات محرمانه
این  ه دهنده به موجبطرف ارایاطالعاتی که توسط محرمانگی ، نسبت به حفظ خودقوانین و مقررات  طرف طبق هر - 1

  .دایاقدام نمباید  گردد،تلقی میمحرمانه  نامهموافقت
ث ممانعت در که افشاي آن باع ها الزامی کندطرف از اي رااطالعات محرمانه ارایه نباید نامهموافقتاین  یک از مفادهیچ  - 2

را  ،خصوصیهاي خاص، اعم از دولتی یا یا منافع تجاري مشروع بنگاه استخالف منافع عمومی  بر یا گرددمیاجراي قانون 
   .سازدمی مختل
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  8 .1ماده 

  استثنائات عمومی
بـه   تـدابیر مزبـور   این که، مشروط بر ها شودهر یک از طرفزیر توسط  تدابیر اعمالمانع نباید  نامهموافقتهیچ یک از مفاد این 

در شـرایط   هـا نگردند که تبعیضی خودسرانه یـا غیرقابـل توجیـه یـا محـدودیتی پنهـان را در تجـارت بـین طـرف          اعمالاي  گونه
  :به وجود آورند یکسان،
  ؛یاخالق عموم حفظضروري براي  تدابیر) الف
  ضروري براي حفظ حیات یا سالمت انسان، حیوان و گیاه؛ تدابیر) ب
  مربوط به ورود یا صدور طال یا نقره؛ تدابیر) پ
د که از تولیـد داخلـی حمایـت یـا بـه آن      نشوبه نحوي اعمال نمیمقرراتی که  یات قوانین ضروري براي تضمین رعای تدابیر) ت

، از جملـه  دنثالث تبعیضـی قائـل شـو   شابه کشور داراي مبدأ میا نسبت به کاالهاي طرف دیگر در مقایسه با کاالهاي  دنکنتوجه 
کننـد،   عمـل مـی   نامـه موافقـت  ایـن  11 .2 مـاده  به موجـب  که هاي تجاريهبنگا تقویتاجراي امور گمرکی،  همقررات مربوط ب
  ؛کنندهگمراه هاي رویهبرداري و جلوگیري از  نسخه حق عالمت تجاري و اختراع،  حمایت از حق

  کار زندانیان؛ مربوط به محصول تدابیر) ث
  ی؛ختشنا هاي ملی داراي ارزش هنري، تاریخی یا باستان به حفظ گنجینهمربوط  تدابیر) ج
ا مصـرف داخلـی   یـ محدودیت بر تولیـد   لبا اعما تدابیرچنین  این کهمربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط  تدابیر) چ

  همراه باشد؛
 مذکور بـراي صـنعت فـرآوري داخلـی     ضروري موادمقدار صادرات مواد داخلی الزم براي تضمین  تحدید مربوط به تدابیر )ح

داشـته  زار جهـانی نگـه   قیمت با تر ازبه عنوان بخشی از طرح ثبات دولتی،کم ،در طول دوره هایی که قیمت داخلی مواد مذکور
 عدم عـدول  محدودیت هاي مذکور براي افزایش صادرات یا حمایت از صنایع داخلی مذکور یا عدم اعمالمشروط بر  ،شودمی

  ؛مربوط به عدم تبعیضیا مقررات  نامهموافقتاز مقررات این 
عدم  رمشروط ب ؛مواجه استکمبود با محلی  یاها در سطح کلی آن ۀالزم براي تهیه یا توزیع محصوالتی که عرض تدابیر) خ

  .رددگمتوقف  ه، این تدابیرآورند، باید به محض برطرف شدن شرایط به وجود نامهموافقت این مزبور با مفاد تدابیر انطباق
 

  9 .1ماده 

  استثنائات امنیتی
  : ي تفسیر شود کهنحونباید به نامه موافقتهیچ یک از مفاد این 

  یا  ؛دهد آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می افشايکند که اطالعاتی  ارایهبه طرف را ملزم  هر) الف
در مـوارد زیـر    ي گـردد کـه بـراي حراسـت از منـافع اساسـی امنیتـی خـود        تدبیرهر گونه اتخاذ  در هامانع هر یک از طرف) ب

  :ضروري تشخیص می دهد
  ؛هااز آنمشتق یا مواد  پذیرمواد شکاف )1(
کاالها و مواد دیگر که به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه منظـور تـدارك        قاچاق  و یاسلحه، مهمات و ادوات جنگ قاچاق )2(

  ؛گیرد می تشکیالت نظامی صورت
  یا ؛المللی بط بیندر زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراري در روا )3(
ملل متحـد  سازمان بر اساس منشور  خود تعهدات ازعملی ناشی گونه هر انجام درنامه موافقتاین  هايطرفاز  یک هر مانع) پ

  .المللی گردد حفظ صلح و امنیت بین براي
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 10. 1 ماده

  2هابراي حفظ تراز پرداخت تدابیري
هـاي خـود،   ند به منظور حفظ وضعیت مالی خـارجی و تـراز پرداخـت   نتوا می هاطرف ،7 .2ماده  )1(مقررات بند  نظر ازصرف -1

هاي وارداتی که هـر  محدودیت .دناین ماده محدود کن زیرهاي  مقدار یا ارزش کاالي مجاز براي ورود را با رعایت مقررات بند
 :کند، نباید از آنچه براي موارد زیر ضروري است تجاوز کنداین ماده برقرار، حفظ یا تشدید می طرف به موجب

  شدید ذخایر پولی خود، یا هش کادفع خطر فوري یا متوقف ساختن ) 1(
  . خود در ذخایربه نرخ افزایش متعارف  دستیابیك، داراي ذخایر پولی بسیار اند در مورد طرف) 2(

ازجمله نیاز  ،یا نیاز وي به ذخایر تاثیرگذار باشند که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور ايموارد، عوامل ویژهیک از این  در هر
مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وي قرار بینی استفاده به پیش

  .گیرند، باید مورد توجه کافی قرار گیرندمی
را با بهبود شرایط به تدریج تخفیف  هاند، باید آناین ماده اعمال می کن )1(بند به موجب  هایی که محدودیتهایی راطرف - 2
باید هاي مزبور طرف. نمایدمیها را توجیه همچنان اعمال آن جزءن شرایط مقرر در آد که ندر حدي حفظ کن فقطو  دنده

  .دنبند مذکور توجیه نکند، آن ها را لغو کن را به موجب هاي فوقمحدودیت برقراري یا حفظموجود  که شرایط هنگامی
3 -   

هاي خود هاي داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداختد که در اجراي سیاستشونتعهد میم هاطرف) الف
بر  نهاآ. د، توجه مقتضی مبذول دارندبه ضرورت اجتناب از به کارگیري غیراقتصادي منابع مولیی معقول و پایدار و بر مبنا

کنند که به جاي ایجاد انقباض در تجارت  اتخاذ را تدابیريالمقدور، که به منظور دستیابی به این اهداف، باید حتیاین باورند 
  .الملل سبب بسط آن گرددبین
هاي وارداتی موارد اعمال محدودیتمیزان توانند کنند، میاین ماده اعمال می هایی را به موجبکه محدودیت هاییطرف) ب

تر اولویت ورود محصوالت اساسیاي تعیین کنند که براي هاي مختلف از محصوالت را به گونهبر محصوالت مختلف یا دسته
  .قائل شوند

  :شوندکنند، متعهد میاین ماده اعمال می هایی را به موجبکه محدودیت یهایطرف )پ
  3.دیگر اجتناب ورزند ع تجاري یا اقتصادي هر طرفهاي غیر ضروري به منافاز وارد آوردن زیان) 1( 
ورود هر نوع کاال در حداقل مقادیر تجاري، که جلوگیري از ورود آن به اي اعمال نکنند که از گونهها را بهمحدودیت )2(

  .عمل آیدزند، به طور غیرمعقول ممانعت بهمجاري معمول تجارت لطمه می
هاي برداري یا رویههاي تجاري یا رعایت حق اختراع، عالمت تجاري، حق نسخهرا که مانع ورود نمونه ییهامحدودیت )3(

  .عمال نکنندگردد، امشابه می
منابع  ههدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسع هاي داخلی بادر نتیجه سیاستبر این باورند که  هاطرف )ت

 یدتهد را این ماده )1(بند موضوع  ذخایر پولی داشته باشد وبراي واردات  زیادي درخواستممکن است  ، یک طرفاقتصادي
 در تغییر ایجاد به منظور کهنخواهد بود کند، ملزم این ماده را رعایت می مفاد يدیگر نحوبه ی که این طرف بنابر. کند

                                                             
   .آورند فراهم ماده این مفاد موجب به مشاوره هر انجام در را محرمانگی حداکثر شرایط باید آنها -2
 آن به زیاد مقدار به متعاهد هايطرف از یکی اقتصاد که کاالیی صادرات به جدي لطمه ایراد از کند تالش باید کندمی عمالا را محدودیتی که طرفی -٣

  .کند اجتناب است، وابسته
  



 

٧ 
 

 ،دنمایاین ماده اعمال میهایی را که به موجب محدودیت ،هاي غیر ضروري گرددتواند موجب محدودیتمی یی کهها سیاست
  .لغو یا اصالح کند

تجارت  واین ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد  هاي وارداتی به موجباعمال محدودیت اگر - 4
ها باید در مورد لزوم اتخاذ ، طرفمزبور عدم تعادلبرطرف کردن موجبات  به منظورها محدود سازد، بین طرفالملل را بین

ها هاي آنکه تراز پرداخت هاییها تحت فشار قرار دارد یا طرفهاي آنکه تراز پرداخت هاییطرفتدابیر دیگري توسط 
  .ندکنگفتگوهایی را آغاز  ،ی ذیربطتدولیک سازمان بینیا به طور استثنایی مطلوب است 

  
  11 .1ماده 

  شفافیت
 مشمول هر موضوع خود را درقوانین و مقررات عمومی اعمال  داخلی طبق قوانین و مقررات دهد کهمیینان اطم طرف هر - 1

به  ،و در صورت امکان دهددر اختیار افراد یا طرف ذینفع قرار  ده یا به صورتی دیگرنموسرعت منتشر ه ب نامهموافقتاین 
  . نماینداقدام رسمی نیکی وهاي چاپی و الکترنسبت به تبادل فهرست رسانه باید هاطرف .کند ارایهصورت نسخه الکترونیکی 

  : باید هر طرف - 2
   ؛ ونماید ، منتشردگردکه براي تصویب پیشنهاد می را این ماده )1(بند  قوانین و مقررات موضوع ۀنویس نمونپیش )الف
این ) 1(قوانین و مقررات مزبور موضوع بند  ار نظر نسبت بهجهت اظهطرف دیگر  و افراد ذینفع فرصت مناسبی را براي )ب

   .گیردبدر نظر  ،کندمی پیشنهادتصویب  ماده که جهت
 کننـده، است، فارغ از اطـالع یـا عـدم اطـالع قبلـی طـرف درخواسـت       ف مکل هر طرف، صورت درخواست طرف دیگردر  -3

یـا اعمـال عمـومی قواعـد     یا پیشنهادي عملی  هايقوانین و مقررات، رویه ت مربوط بهسواالبه  پاسخ اطالعات و یا هاراینسبت به 
بـه   ،از زمان دریافـت درخواسـت  روز  45ظرف  این ماده را موضوعاطالعات  استموظف مزبور طرف  .اقدام کند فورياداري 

  .دنمای ارایهزبان انگلیسی 
ماه از زمان  6ظرف  ،و دهد اطمینانطرف دیگر  هبخود  واردات ماتانسبت به وضوح و شفافیت الز باید هاطرف هر یک از -4

 خود بـراي صـادرکنندگان طـرف    حاکم یواردات گام مقرراته انتشار راهنماي گام به نسبت ب، نامهموافقتاالجرا شدن این الزم
 بـه طـور   عمـومی و  تارنمـاي مقـام رسـمی،   به زبان انگلیسی تهیه گردیـده و از طریـق یـک     باید راهنماي مزبور. کند اقدام دیگر

مقـررات واردات   اصـالح زم بـه انعکـاس سـریع هرگونـه     ملـ  هاطرف .گیرددر دسترس عموم قرار  مربوطاز سوي طرف  رایگان
   .باشندمیدر راهنما  خود

 تارنمـاي از طریـق یـک مقـام رسـمی،     مربـوط  پـس از اعـالم عمـومی اطالعـات      )3(بند  به موجب باید مذکور رسانیاطالع -5
   .ر انجام گیردبوزماز سوي طرف  رایگانبه طور عمومی و 

اختیار طـرف دیگـر قـرار     در از طریق نقاط تماس باید مادهاین به موجب  شده ارایهاطالعات هرگونه اطالعیه، درخواست یا  -6
  .گیرد

  12. 1 ماده

  مقررات و قوانین تعدیل
 زم عام و خاص را براي اجراي تعهدات خود به موجبال تدابیر تمامی باید هاطرف ،نامهموافقتجرا شدن این االاز زمان الزم

 نامهموافقتبا مفاد این قوانین و مقررات خود براي انطباق  تعدیل نسبت به ،در صورت نیاز ،و نماینداتخاذ  نامهموافقتاین 
  .ندکناقدام 
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  تجارت کاال: 2فصل 
  1. 2ماده 

  کامله الوداد مللرفتار 
المللی کاال یا مرتبط با آن یا انتقال بین صادرات و وارداتدر خصوص حقوق گمرکی و هرگونه عوارض وضع شده بر  - 1

شریفات مرتبط با صادرات و قواعد و ت تمامیوضع این حقوق و عوارض، و در خصوص  هشیو مورد، و در امراین وجوه براي 
امتیاز یا معافیت  ،گونه مزیت، مساعدت هرباید  هر طرف ،2.2ماده  )3(و ) 2( موضوعات مذکور در بندهاي تمامیواردات و 

ابهی که محصوالت مش هو بدون قید و شرط ب اًفور است يدیگر کشورهر قلمرو  یا مقصد آن مبدأکه  را التیمحصو بهاعطایی 
  .کنددیگر است، اعطا  طرف قلمروها یا مقصد آن مبدأ

  :گردد اعمال نباید زیرترجیحات  در مورد) 1( بندمفاد  - 2
  ؛اعطا شده باشد به کشورهاي همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزيتوسط هر طرف ) الف
 اتحادیهتشکیل  براي موقت الزم نامهموافقت تجارت آزاد، یا منطقهگمرکی،  اتحادیه هنامموافقتطبق  هر طرفتوسط ) ب

  ؛اعطا شده باشد تجاري آزاد منطقه یا گمرکی
اعطا  ايترجیحات تعرفه طبق طرح عمومی مترین درجه توسعه یافتگیبه کشورهاي در حال توسعه و با کتوسط هر طرف ) پ

  .شده باشد
  2 .2ماده 

  4رفتار ملی
هاي داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مـؤثر بـر فـروش داخلـی، پیشـنهاد       ها و دیگر هزینهکه مالیات بر این باورند هاطرف -1

ی مقـررات   ا استفاده از محصوالت، وونقل، توزیع ی فروش، خرید، حمل یـا   مخلـوط کـردن، فـرآوري    مسـتلزم  داخلـی کـه   کمـ
اعمـال   نحـوي نباید در مورد محصوالت وارداتی یا داخلـی بـه    باشند، میمشخص  یهایمقادیر یا نسبت بهاز محصوالت  استفاده

  5.دی باشلد که متضمن حمایت از تولید داخشو
هـاي  به طور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم مشـمول مالیـات       ، نبایددشو دیگر می طرف قلمروکه وارد  هر طرف قلمرومحصوالت  -2

مورد محصـوالت  مستقیم در  د که به طور مستقیم یا غیرهایی شو ها و هزینههاي داخلی دیگر مازاد بر مالیات هزینهداخلی یا انواع 
هـاي داخلـی را در مـورد     هاي داخلـی یـا هزینـه   ی نباید به طریق دیگري، مالیاتبه عالوه هیچ طرف. گردد میاعمال مشابه داخلی 

  6.داعمال کن )1(مغایر با اصول مقرر در بند  نحويمحصوالت وارداتی یا داخلی به 

                                                             
 مشابه کاالهاي و وارداتی ايکااله مورد در و است شده اشاره آن به )1( بند موضوع الزام یا مقررات قانون، هر یا داخلی، عوارض سایر یا داخلی مالیات هر -4

 بند موضوع الزام و مقررات قانون، یا داخلی، عوارض سایر یا داخلی مالیات عنوان به گردد، می اجرا یا اخذ کاال ورود نقطه یا زمان در و رود می کار به داخل
  .شود می 2.2 ماده مفاد مشمول نتیجه در و گردد می محسوب )1(

 خود قلمرو در محلی هايمقام و ها دولت توسط )1( بند رعایت از تا باشد هاآن دسترس در است ممکن که کنند اتخاذ را متعارفی تدابیر باید ها،طرف -5
 وضع اجازه محلی هاي دولت به که بود نخواهد موجود داخلی قوانین از دسته آن لغو مستلزم مثال، براي ،»متعارف تدابیر« اصطالح .کنند حاصل اطمینان

 ها دولت براي هاآن لغو حال عین در و دارند انطباق آن روح با واقع در ،2.2 ماده نص با فنی مغایرت رغم علی که دهند می را داخلی هايمالیات از ستهد آن
 که کنند می وضع محلی هايمقام یا هاحکومت که هاییمالیات از دسته آن درخصوص .آورد می وجود به جدي مالی هايدشواري بطذیر محلی هايمقام یا
 هاي دشواري مغایر، هايمالیات این ناگهانی حذف اگر که دهد می اجازه طرف یک به » متعارف تدابیر « اصطالح دارند، مغایرت 2.2 ماده روح و نص با

  .دهد صورت انتقالی دوره یک در و تدریج به را تدبیر نای آورد، می وجود به جدي مالی و اداري
 و مالیات مشمول محصول میان که شد خواهد تلقی مغایر دوم جمله مقررات با مواردي در تنها دارد، انطباق )2( بند نخست جمله الزامات با که مالیاتی -6

  .باشد داشته وجود رقابت نیست، مشابهی مالیات مشمول که جانشینی یا رقابت قابل مستقیماً محصول
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نباید نامطلوبتر از رفتاري باشـد   ،شود می يدیگر طرف قلمروکه وارد  طرف هر قلمروشده در مورد محصوالت  اعمالرفتار  -3
 ونقل، توزیـع یـا اسـتفاده،    قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل یتمام خصوصدر که 

 ونقـل داخلـی   هـاي متفـاوت حمـل    هزینه اعمالاین بند مانع از  فادم. گردد می عمالا داراي منشاء ملیمشابه در مورد محصوالت 
  .ونقل مبتنی هستند وسایل حمل کرد اقتصاديبر عمل منحصراً بلکه ،نه بر ملیت محصول که نخواهد شد

 مقـادیر یـا   بـه از محصـوالت   اسـتفاده  فرآوري یا ،کردن  مخلوطداخلی در مورد  کمیمقررات  نحوهیچ به ی نباید هیچ طرف -4
که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصـی از هـر محصـول مشـمول مقـررات      را  مشخصیهاي نسبت

اي  گونـه داخلـی را بـه   کمیی نباید به طریق دیگري، مقررات هیچ طرف ،به عالوه. حفظ کندمزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا 
  7.داعمال کن )1(مغایر با اصول مقرر در بند 

هـاي خـاص،   مقادیر یا نسبت بهاز محصوالت  کردن، فرآوري یا استفاده لوطداخلی مربوط به مخکمی هیچ یک از مقررات  -5
    .اي اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد گونهنباید به

6-   
براي مقاصـد   که هاي دولتیاین ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصوالت توسط کارگزاري فادم) الف

  .دوشاعمال  نباید شوند، خریداري می ،فروش مجدد یا استفاده در تولید کاال براي فروش تجاري به منظورو نه  ،دولتی
کننـدگان داخلـی از    کنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیـد  به تولید انحصاريمانع از پرداخت یارانه  نباید این ماده فادم) ب

خریـد  طریـق   هـاي متـأثر از   یارانـه و  ،ایـن مـاده   مفـاد  طبـق  هـاي داخلـی اعمـال شـده     ههـا یـا هزینـ   محل عواید حاصل از مالیات
  .دگردتوسط دولت،  ت داخلیمحصوال

داخلی، حتی اگر با دیگـر مقـررات ایـن مـاده منطبـق باشـد،         مربوط به کنترل حداکثر قیمت تدابیرکه  بر این باورند هاطرف -7
ی کـه  هـای ، طـرف اینبنـابر . باشد  آثاري زیانبار داشته ،محصوالت وارد شده به کشور ةکنند عرضه هايتواند براي منافع طرف یم

را دیگـر  کننـده    صـادر  منافع طرف ، بایدامکان حد تا سر ،یانبارآورند، به منظور اجتناب از این آثار ز را به عمل میتدابیري چنین 
  .بگیرنددر نظر 

  3 .2ماده 

  یا حذف حقوق گمرکی کاهش و
اي در جدول تعهـدات تعرفـه   مذکور که از رفتار داشته باشد طرف دیگر رفتاري مبدأ داراينسبت به کاالهاي  باید طرف هر -1

  .تر نباشدنامطلوب ،نامهموافقتاین  )1(پیوست  موضوع ،ربراي طرف دیگ
بـه هنگـام ورود بـه    بایـد  شرح داده شده اسـت،   اي طرف دیگرول تعهدات تعرفهیک طرف که در جد مبدأ دارايکاالهاي  -2

د و شرایط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمرکی مـازاد بـر آنچـه در جـدول     وطرف دیگر با رعایت شروط، قیقلمرو 
هـاي دیگـري کـه    تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینهاز  باید این کاالها همچنین. باشدست، معاف شده امقرر  و مذکور درج

  . باشدمعاف  شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است،وضع می واردات خصوصدر  یا اتردابراي و
   :وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان براي واردات هر محصولی گردد مانع یک از مفاد این ماده نبایدهیچ  -3

در خصـوص محصـول مشـابه داخلـی یـا       2. 2ماده  )2(اي معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مقررات بند هزینهدریافت ) الف
  ؛ از آن ساخته یا تولید شده است اًزئدرخصوص کاالیی که محصول وارداتی کالً یا ج

  و؛ نامهموافقتاین ) اريهاي تججبران( 3شده طبق فصل  وضعهرگونه عوارض ) ب
                                                             

 مقادیر به مقررات مشمول کاالهاي تمامی مورد آن در که گردد تلقی موردي هر در جمله دومین مفاد با مغایر نباید )4( بند اول جمله مفاد با سازگار مقررات -7
 به یافته تخصیص مقدار یا نسبت که اساس این بر است، دوم جمله مفاد با سازگار اي مقرره که کرد توجیه توان نمی باشند، شده تولید داخل در مالحظه قابل
  .کند برقرار داخلی و وارداتی کاالهاي بین یکسان اي رابطه باشند، می مقرره موضوع که کاالهایی از یک هر
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  .شده ارایهخدمات  ههزین ب بامتناس هاي دیگرعوارض یا هزینه) پ
شـود بیشـتر از   مـی  اعمـال  نامـه موافقتاین  )1(طبق پیوست  یک طرف که مبدأ دارايچنانچه نرخ حقوق گمرکی کاالهاي  -4

رایط بـراي  بایـد حـائز شـ    ن کاالهـا باشـد، چنـین کاالهـایی    همـا  اعمـال شـده در مـورد    کاملـه الـوداد  ملـل  حقوق گمرکـی  نرخ 
  . باشند برخورداري از نرخ اخیر

 4. 2ماده

  و شرح کاال نظام هماهنگتغییرات کد  
 را بـدون  آن و شرحنظام هماهنگ نامگذاري اعمال شده خود بر اساس نظام دهد که هر گونه تغییر در طرف اطمینان می هر -1

  . انجام دهد ،نامهموافقتاین  )1(پیوست طبق  اعطاییاي تعرفه نقصان در امتیازات
 هو نامگـذاري اعمـال شـد    و شرح آن اساس نظام هماهنگ اقتصادي اوراسیا بر اتحادیه هنامگذاري اعمال شددر  تغییر مزبور -2

بایـد  هـا  طـرف . شـود انجـام  اقتصـادي اوراسـیا    کمیسـیون ایـران و  ه ترتیب توسـط  اید ببو شرح آن  نظام هماهنگ ایران براساس
بـه  و  دهنـد در دسـترس عمـوم قـرار     بالفاصلهرا  و شرح آن هماهنگنظام خود بر اساس  نامگذاري اعمال شده هرگونه تغییر در

   .نمایند مطلع مزبور یکدیگر را از تغییراتطور ساالنه 
  

  5 .2ماده 

  8و تشریفات مربوط به واردات و صادرات ها، عوارض هزینه
1-   

 اجـراي  راسـتاي در  موضوعههاي مالیات غیر ازدرات و صا غیر از عوارض واردات و(از هر نوع  و عوارض ها تمامی هزینه) الف
تقریبـی   هبه هزینـ  ، نزدیکاز نظر میزان باید شوند، وضع می واردات یا صادراتبا  مرتبطدر مورد یا  هافکه توسط طر 2.2ه ماد

واردات یـا صـادرات بـراي مقاصـد      بـر داخلی یا وضع مالیات  کاالهايحمایت غیر مستقیم از  و نباید متضمنشده  ارایهخدمات 
  . دنمالی باش

  .کنند می تأییدرا ) الف( وضوع جزءم و عوارض ها هزینه تنوعلزوم کاهش تعداد و  هاطرف) ب
و کاهش و تسهیل الزامات  واردات و صادراتو پیچیدگی تشریفات  درصدلزوم به حداقل رساندن همچنین  هاطرف) پ

 9.کنند می تأییدرا  واردات و صادراتاسناد  ارایهمربوط به 

  .این ماده بررسی نمایند فادات خود را با توجه به مرمقر عملکرد قوانین و ،باید بنا به درخواست طرف دیگرهر طرف  - 2
در مورد هر  ویژهبه. کندوضع هاي سنگینی ، مجازاتشکلیی نباید براي نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات طرف  هیچ - 3

 و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش هسادگی قابل اصالح بوده اسناد گمرکی که ب ارایهدر  هییا اشتبا ترك فعل
  .فراتر رودضروري است،  به عنوان یک هشداری نباید از آنچه که صرفاً باشد، هیچ مجازات صورت گرفته

 ،صادرات و واردات مورددر  دولتی هايمقامه توسط موضوع تشریفات و الزامات عوارض،ها،  هزینه ناظر براین ماده  مفاد - 4
  :گرددرا نیز شامل می موارد زیر

  ؛کنسولی هايیو گواه سیاهه کنسولی، مانندمعامالت ) 1(
                                                             

 براي ابزاري عنوان به را ارزي هاي مالیات و عوارض از استفاده )4( و )1( بندهاي دهد، نمی پوشش را ارز چندگانه هاي نرخ از استفاده 2.5 ماده کهحالی در -8
 استفاده ارز هچندگان هاي نرخ زا پول المللی بین صندوق موافقت با و ها پرداخت تراز دلیل به طرف هر اگر البته کنند؛ می محکوم ارز چندگانه هاي نرخ اجراي

 یا پول المللی بین صندوق نامهموافقت مواد اساس بر  ارزي هاي محدودیت یا ها کنترل براي طرف هر استفاده مانع نامه موافقت این مفاد از یک  هیچ کند، 
  .گردد نمی دیگر، طرف با ارزي خاص نامه موافقت طبق

 خواهد سازگار )1( بند با لهمسا این باشد، الزم ناپذیريتفکیک حد تا فقط مبدأ گواهی تهیه دیگر، رفط قلمرو به و طرف هر قلمرو از کاالیی واردات در اگر -9
  .بود
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  ؛یکمهاي محدودیت) 2(
  ؛مجوزصدور ) 3(
  کنترل ارزي؛) 4(
  خدمات آماري؛) 5(
  و صدور گواهی؛ مستندسازياسناد، ) 6(
  و بازرسی؛ و   تجزیه و تحلیل) 7(
  .عفونی کردن بهداشتی و ضد تدابیررنطینه، ق) 8(
هاي  تارنمادر  را موضوعه ها و عوارضمربوط به هزینهاطالعات  صالحیتدار مراجعکه  دهداطمینان  ها بایدطرفهر یک از  - 5

  .رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد
  6 .2ماده 

  اجراي مقررات تجاري
آیند و به  به اجرا درمی که توسط هر طرف داراي قابلیت اجراي عاماداري  هايو تصمیم ییقوانین، مقررات، آراي قضا - 1

یا به الزامات، ، ها ها یا دیگر هزینههاي عوارض، مالیاتبراي مقاصد گمرکی، یا به نرخ کاالهاگذاري ارزشبندي یا  طبقه
ونقل،  شوند، یا بر فروش، توزیع، حمل ها مربوط میها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آنها یا ممنوعیتمحدودیت
  به بالفاصلهباید  ،گذارند تأثیر می هموارد استفادسایر ردن و ک ترکیب، فرآوري، شرکت در نمایشگاه ،، بازرسیرداريبیمه، انبا

که  یالملل تجاري بین سیاستهاي مؤثر بر  نامهموافقت. ها آگاهی یابندبتوانند از آن نانو بازرگا هادولتي منتشر شوند که نحو
به افشاي اطالعات  را هاطرفاین بند  مفاد. هستند، نیز باید منتشر شوند اها مجرطرف دولتییا یک کارگزاري  دولتمیان 

یا به منافع مشروع شد بابا منافع عمومی   اي دیگر مغایر گونه، یا بهها مانع اجراي قانونافشاي آن کهسازد  ملزم نمی ايمحرمانه
  .سازدوارد   هاي خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمهتجاري بنگاه

نرخ  بر افزایش یکسانو  مقرراي  رویه به موجبو اند کردهاتخاذ  هاطرف که داراي قابلیت اجراي عام تدابیرهیچ یک از  - 2
در مورد تري  عیت جدید یا سنگینمحدودیت یا ممنو ،لزاما یا ،تأثیر می گذاردواردات بر  مترتب هاي دیگر عوارض یا هزینه

  .دبه اجرا در آی مذکور تدبیر از انتشار رسمی پیش د، نبایدکن میها برقرار واردات یا انتقال وجوه آن
3 -   
، یکسان طوراین ماده را به  )1(بند  موضوعخود  هايمی قوانین، مقررات، آرا و تصمیمباید تما   هر طرف متعاهد) الف 

  .اجرا کند منطقیو  طرفانه بی
اداري مربوط به  اتاصالح اقدامو بررسی فوري براي  را هاییآیینیا  قضایی، داوري یا اداري هايدادگاهباید   هر طرف )ب

ت هاي داراي قدرباید از کارگزاريهاي مزبور آیینیا  هادادگاه. امور گمرکی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند
مگر  دیریت کند،را م هاآن فعالیت ،بودهاالجرا  هاي مزبور الزمباید براي کارگزاري هاآن هاياداري مستقل باشند و تصمیم

به  خواهیپژوهش خواستادد، کنندگان براي وارد خواهیپژوهش خواستاددتسلیم  در بازه زمانی تعیین شده جهت این که
در صورت وجود دلیلی براي قبول مغایرت این تصمیم با  این که رمشروط ب و ؛شده باشدتسلیم تر  عالی دادگاهدادگاه یا 

ی رسیدگ جریان درنظر  مرکزي آن کارگزاري بتواند براي گرفتن رأي تجدید ادارهاصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، 
   .اتخاذ کندرا  تدابیري، بعدي
تاریخ این  از هاطرف یک از هر قلمرودر  االجرا الزمتشریفات  جایگزینیاین بند، مستلزم حذف یا ) ب( جزءمفاد ) پ

نخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور کامالً یا  است،اداري  تدابیر ۀطرفان عینی و بیبررسی  در جهت که در واقع نامهموافقت
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 صورتدر بندد، باید  تشریفاتی را به کار می چنینی که هر طرف. نباشند مستقل هاي داراي قدرت اداريرسماً از کارگزاري
  .تشخیص دهند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء بتوانند اکند، ت ارایه رد آنعات کاملی را در مواطال ،درخواست

  
  7. 2 ماده

  10کمیهاي محدودیت
محدودیتی غیر از ممنوعیت یا  دنبای هاطرفیک از هیچ  ،نامهموافقتاین  )1( پیوستدر  مندرجکاالهاي  در خصوص - 1

اقدامات ق یهاي صادراتی و وارداتی یا از طر ها، مجوز از طریق سهمیه این کهها را، اعم از  ها یا دیگر هزینهعوارض، مالیات
چنین صادرات براي یا فروش  صادراتدیگر یا  هر طرف قلمرواز  واردات کاالهاي مزبور، در مورد اعمال شده استدیگر 

  .دیگر باشد، وضع یا حفظ کند هر طرف قلمروکه مقصد آن  کاالهایی
  :شودنمی این ماده )1(بند  مفاد موارد زیر مشمول - 2
 گرمواد غذایی یا دی بحرانی کمبود جلوگیري یا کاهش منظورهاي صادراتی که موقتاً به ممنوعیت یا محدودیت) الف(

  .شوند کننده، اعمال می صادر ضروري براي طرفکاالهاي 
بندي،  ها یا مقررات مربوط به طبقه هاي وارداتی یا صادراتی که براي اجراي استانداردمحدودیتها یا  ممنوعیت) ب(

  الملل ضرورت دارند؛ بندي یا بازاریابی کاالها در تجارت بین درجه
راي که براي اج، 11به هر شکلی که وارد شده باشد ،کشاورزي یا شیالتکاالي هاي وارداتی در مورد هر محدودیت) پ(

  :زیر ضرورت دارندهاي  به منظور دولتی متخذه بیرتدا
مشابه قابل کاالي مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد یا اگر تولید داخلی کاالي محدود کردن مقدار  )1(

  وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت؛ یا کاالي توان  که می  داخلیکاالي توجه نیست، 
داخلی که کاالي مشابه قابل توجه نیست، کاالي مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی کاالي برطرف کردن مازاد موقتی  )2(

هاي خاصی از وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروهکاالي توان  می
  جاري بازار؛یا زیر قیمت  رایگانکنندگان داخلی به طور  مصرف

ي وارداتی بستگی مستقیم دارد، به  محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کالً یا عمدتاً به کاال) 3(
  .شرط آنکه تولید داخلی آن کاال نسبتاً قابل اغماض باشد

کند، باید کل مقدار یا ارزش محصول  اعمال می هر کاالیی، بر ورود این بند) پ( جزء طبق هایی راهر طرفی که محدودیت
 هر ،به عالوه. گونه تغییري در این مقدار یا ارزش را به اطالع عموم برساندورود طی دوره تعیین شده آتی و هرمجاز براي 
نسبتی که  نباید چنان باشد که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از ،دگرد اعمال می فوق) 1( ردیف طبقکه ی محدودیت
مزبور باید در تعیین این نسبت، طرف . دتر آور ها، میان این دو انتظار داشت، پایینتوان در صورت فقدان محدودیت منطقاً می

در  یا اند که بر تجارت محصول مورد نظر تأثیر داشته 12اي بوده و هرگونه عوامل ویژه غالب پیشینبه نسبتی که در دوره نمونه 
   .حال حاضر تأثیر دارند، توجه کافی مبذول دارد

                                                             
 دولتی تجاري عملیات که شوند می موثري هاي محدودیت شامل » صادراتی هاي محدودیت « یا » وارداتی هاي محدودیت « اصطالح 2.7 ماده کل در -10

  .کنند می ایجاد
 مستقیماً گردند، وارد آزادانه اگر و فسادپذیرند همچنان که گیرد می بر در را پردازش اولیه مرحله در همانند کاالهاي بند، این در » شکلی هر به « اصطالح -11

  .سازد می اثر بی را تازه کاالهاي روي محدودیت و کرده رقابت تازه کاالهاي با
 ولی شود، می خارجی مختلف تولیدکنندگان بین یا خارجی داخلی، تولیدکنندگان بین تولید نسبی کارایی در تغییرات شامل » ویژه عوامل « اصطالح -12

  .گیرد نمی بر در را نشده مجاز نامهموافقت موجب به که ابزارهایی با صوري تغییرات
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 قلمروبه مقصد کاالیی دیگر یا صدور  طرف قلمرواز  کاالیییت یا محدودیتی را بر ورود گونه ممنوع نباید هیچ یطرف  هیچ - 3
تمام کشورهاي ثالث مشابه به کاالي ثالث یا صدور  هايمشابه از تمام کشورکاالي ورود  این کهدیگر اعمال کند، مگر  طرف

  .به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد
 هاکااله باشند که توزیع تجارت این ، باید در نظر داشتکاالییهاي وارداتی در مورد هر دیتبه هنگام اعمال محدو هاطرف - 4

د آور هایی، به دست در صورت عدم چنین محدودیت ممکن استدیگر  توان انتظار داشت طرف تا حد امکان به سهمی که می
  :مقررات زیر را رعایت کنندباید نزدیک باشد و بدین منظور 

به  تخصیص یا عدم تخصیص آناعم از (هایی که مبین کل میزان واردات مجاز است  ، سهمیهصورت امکاندر ) الف(
  ها باید صادر گردد؛آناین ماده در مورد میزان  )5(بند  )ب( جزء طبقاي  اطالعیه بوده،باید ثابت ) کشورهاي عرضه کننده

اعمال  یا پروانه بدون سهمیه هایی از طریق مجوزهاي ورودمحدودیت نتوا ن نباشد، میدر مواردي که اعمال سهمیه ممک) ب(
  کرد؛

ورود  هاي نامه اجازهاین بند، استفاده از مجوزها یا ) ت( جزء طبق هاي تخصیصی نباید جز به منظور اجراي سهمیه هاطرف) پ(
  .خاص الزامی سازند منبعیاز کشور یا  مورد نظرکاالي کردن   را براي وارد

ها ممکن است اعمال کننده محدودیت شود، طرف کننده تخصیص داده میهاي به کشورهاي عرض که سهمیه در مواردي) ت(
 ،از جمله طرف دیگراساسی دارند،  منافع مورد نظرکاالي که در عرضه ی کشورهایدر سهمیه، با  سهامبکوشد براي تخصیص 

اي که  باید، با توجه مقتضی به عوامل ویژه مزبور عملی نباشد، طرف تعارفر مواردي که این روش به طور مد. برسد به توافق
به کل  آن طرف اساس نسبت عرضه را بر سهمی دیگر گذارند، براي طرف یر میاند یا تأث تأثیر داشته کاالاحتماالً بر تجارت 

از سهم  کامل هر طرف هتی که مانع استفادشرایط یا تشریفا. کندتعیین  پیشیننمونه  هدر دور کاالمقدار یا ارزش واردات آن 
مقرري انجام  هدورچارچوب هر در  واردات، به شرط آنکه شودوضع  نباید باشد،می تخصیصیخود در کل مقدار یا ارزش 

  13.شود مزبور به آن مربوط می هسهمی گیرد که
5 -   
باید بنا  اهتمحدودی هاعمال کنند شود، طرف جوز ورود صادر میهاي وارداتی مدر مواردي که در ارتباط با محدودیت) الف(

و توزیع این اخیر  هدر دور واردات ه، مجوزهاي صادرهاطالعات مربوط به اجراي محدودیتتمام ا دیگر طرف  به درخواست
هاي اسامی بنگاه هتعهدي براي دادن اطالعات دربار این که رکند؛ مشروط ب ارایهرا  هي عرضه کنندکشورهامجوزها در میان 

  ؛کننده به وجود نیاید کننده یا عرضه وارد
 کاال، باید کل مقدار یا ارزش هامحدودیت هاعمال کنندطرف  ،ها هاي وارداتی متضمن تثبیت سهمیهدر مورد محدودیت) ب(

را به اطالع عموم مزبور  و هر تغییري در مقدار یا ارزش یافتآتی اجازه ورود خواهند  مشخص دورهکه طی کاالهایی یا 
که در زمان این اعالم عمومی در راه است، نباید جلوگیري به عمل آید؛ مشروط  نظرمورد کاالي هر میزان از  ۀاز عرض. برساند

و همچنین در صورت ضرورت، در  نظردر حد مقدار مجاز براي ورود در مدت مورد  دانسته،اعمال   ها را قابلآن که این رب
وارد شده براي کاالهاي عرفاً  طرفهر اگر  این که رمشروط ب و ؛هاي آتی باشد ه حد مقادیر مجاز براي ورود در دوره یا دور
معاف  هاي مزبورمحدودیتس از این اعالم عمومی از روزه پ یک دوره سی طیرا مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف 

    ؛تلقی گردد جزءکند، چنین عملکردي به منزله رعایت کامل این 

                                                             
 دولتی، هايمقام توسط آن اعمال که رسد می نظرهب زیرا است نشده ها سهمیه اختصاص براي قاعده یک عنوان به » تجاري مالحظات « به اي اشاره هیچ -13

 بند ابتدایی جمله در شده نوشته کلی قاعده با سازگار موافقت، کسب فرآیند در را مالحظات این طرف هر ممکن موارد در عالوه، به نباشد؛ ممکن همیشه
  .برد خواهد کار به ماده این )4(
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 اًفوررا  ها، باید طرف دیگرمحدودیته کنند اعمالکننده، طرف  کشورهاي عرضه تخصیص یافته بین هاي در مورد سهمیه) پ(
داده شده است،  تخصیص هکنند عرضه مختلف براي کشورهاي مقدار یا ارزش، در آن زمان اساسدر سهمیه، که بر  سهاماز 

  .ها را به اطالع عموم برساندمطلع سازد و آن
  دوره، انتخاب این ماده )2(بند ) پ( جزءاین ماده یا  )4(بند ) ت( جزء بر اساس اعمال شده هايدر خصوص محدودیت - 6

 هاعمال کنند  توسط طرف ابتدا باید مزبور،کاالي مؤثر بر تجارت  هویژ عواملهر یک از براي هر محصول و ارزیابی   نمونه
در خصوص نیاز رف با آن ط اًفور طرف مزبور باید بنا به درخواست طرف دیگر این که رمشروط ب آید؛ها به عمل محدودیت
شرایط، تشریفات یا مقررات  یا لغو مورد نظر ه، یا ارزیابی مجدد عوامل ویژشدهانتخاب  هپای هدور بت تعیین شده یابه تعدیل نس
  .وضع شده است، مشورت کند آنیک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمی مناسب یا به کارگیري نامحدود  طور بهدیگري که 

، و اصول این ماده گردد طرف اعمال هر برقرار یا حفظ شده توسطاي  تعرفه هدر مورد هر سهمیباید این ماده  مفاد - 7
  .یابدهاي صادراتی نیز تسري المقدور به محدودیت حتی

  
  8. 2ماده 

  )ترانزیت(گذر آزادي 
در یک طرف هنگامی  قلمروونقل از  ها و دیگر وسایل حمل و همچنین کشتی) بار چمدانی مسافر از جمله(کاالها گذر  - 1

از سفر  یبخش فقط، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، داري، انبارترابري، با یا بدون  يگذرتلقی خواهد شد که چنین  گذر 
ونقل با این  حمل .گیرد آن انجام می قلمرواز  حمل ونقلکه  ی قرار داردکاملی باشد که آغاز و پایان آن در وراي مرزهاي طرف

  .شود خوانده می "گذري ونقل حمل"در این ماده، خصوصیت 
 گذرهاي  ترین مسیرو از مناسب هر طرف قلمرواز  گذر، آزادي یا بالعکس دیگر طرف قلمروبه گذري ونقل  براي حمل - 2

ورود، خروج یا  عزیمت، مبدأ ،کاال مبدأها، محل بر مبناي پرچم کشتی نباید تمایزي  گونه هیچ. المللی وجود خواهد داشت بین
  .اعمال شودونقل  یا دیگر وسایل حمل  یا بر مبناي اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کاال، کشتی ،مقصد

وارد شود، اما به استثناي موارد  مناسبی اداره گمرك از هاآن قلمرواز گذري ونقل  د که حملنکن مقررند نتوا می هاطرف - 3
ختم  قلمروشود یا به آن  غاز می طرف دیگر آ قلمروونقل که از  ، این حملحاکموانین و مقررات گمرکی قصور در رعایت ق

یا دیگر  گذري گمرکی و تمام عوارض عوارضاز  و شودغیر ضروري روبرو  هايیا محدودیت گردد، نباید با تأخیر می
 هزینهیا مربوط به  گذر براي هاي مربوط به امور اداري الزم ونقل یا هزینه هاي حمل هزینه به جز ،گذرهاي متعلق به  هزینه

  .معاف خواهد بود ،شده ارایهخدمات 
ا در ب باید ،یا بالعکسطرف دیگر  قلمروبه گذري ونقل  حمل وضع شده توسط هر طرف در موردها و مقررات  تمامی هزینه - 4

  .دباشبه نحو متعارف ونقل  نظر گرفتن شرایط حمل
دیگر  طرف قلمروبه گذري ونقل  در مورد حمل هر طرف ،گذرها، مقررات و تشریفات مربوط به  تمامی هزینهضمن لحاظ  - 5

  14.دداخواهد نشان گذري ونقل  حمل امر ري مشابه رفتار با هر کشور ثالثی درارفت ،یا بالعکس
اند، نباید نامطلوبتر از  هکردگذر طرف دیگر  قلمروکه از طریق د ده می نشانکاالهایی در مورد  رفتاري که هر طرف - 6

با این . دکن می بروزدیگر، طرف آن  قلمرواز  گذر بدونبه مقصد  مبدأاز  این محصوالت  رفتاري باشد که در صورت حمل
ها با روش ارزیابی گمرکی هاي ترجیحی عوارض یا ارتباط آنونقل کاالهایی که نرخدر مورد حمل توانندمی هاحال طرف

                                                             
  .اند گردیده حمل مشابه مسیر در و مشابه شرایط تحت که دارد مشابهی کاالهاي به اشاره ،)5( بند مفاد ونقل،حمل هاي هزینه به توجه با -14
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 اعمال نامهموافقتونقل مستقیم در زمان امضاي این ها است، مقررات خود را در مورد حملمزبور، پیش شرط ورود آنطرف 
  .نمایند

بار  از جمله(هوایی کاالها  گذر، اما در مورد باید اعمال شودن گذربه هنگام  هواپیما برداريبهرهاین ماده ناظر بر  مفاد - 7
  .شوند اعمالباید  )چمدانی مسافر

  9. 2ماده 

  تجارت کاال کارگروه
تشکل از م ،)شود نامیده می "کاال کارگروه"از این پس که ( را تجارت کاال کارگروه، به موجب این سندها طرف - 1

  .کنندتاسیس می ،نمایندگان هر طرف
کارهاي چاره( 3هاي و فصل ن فصلای مطروحه در اتها براي بررسی موضوعیک از طرفکاال بنا به درخواست هر  کارگروه - 2

گمرك و تسهیل  اداره( 7و ) مبدأقواعد ( 6، )یگیاهاقدامات بهداشتی و بهداشت ( 5 ،)تجارتفرا راه موانع فنی ( 4، )تجاري
  .دهد می تشکیل جلسه) تجاري

  :عبارت است ازکاال  کارگروهوظایف  - 3
  ؛این ماده )2(بند  موضوعبررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول ) الف
مشترك جهت هرگونه اصالح در مفاد این فصل و جداول  کارگروهمناسب به  پیشنهادهاي ارایهبررسی و در صورت نیاز  )ب

  به بازار؛ بهبود یافته تسهیل دسترسی ترغیب وبه منظور  نامهموافقتاین  )1( پیوستاي تعهدات تعرفه
  ؛به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد تدابیرشناسایی و توصیه  )پ
  .ها پیرامون سایر موضوعاتی که از اجراي این فصل حاصل گرددمشترك در مورد یافته کارگروهگزارش به  ارایه) ت
  

 10 .2ماده 

  دار کردن تعهداتنقض یا خدشه 
  :به دلیل کهتشخیص دهد  طرف هرگاه یک - 1
  ، یا نامهموافقتاین  ناشی از خود تعهداتطرف دیگر در اجراي  قصور) الف(
  باشد، یایا نداشته مغایرت داشته  نامهموافقتاین  مفادبا  این کهدیگر اعم از  اقدامی توسط طرفهر انجام ) ب(
  وجود هر وضعیت دیگري،) پ(
از  لطمه دیده یایا  از بین رفتهگرفت  به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن تعلق می نامهموافقته موجب این گونه منفعتی که ب هر

، موضوعبخش رضایت تعدیلتواند به منظور  میجلوگیري به عمل آمده است،  نامهموافقتنیل به هر یک از اهداف این 
شود، باید  بدین ترتیب با وي گفتگو میی که هر طرف. نماید ارایهبه طرف دیگر  خود را  مکتوب توضیحات یا پیشنهادهاي

  .شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد ارایههاي  یا پیشنهاد وضیحاتت
ت مشکالیکی از یا  ها برقرار نشودی بین طرفبخشرضایت تعدیلروز  60ظرف و حداکثر در زمان متعارف چنانچه  - 2

اید بمشترك  کارگروه. دادارجاع به کارگروه مشترك  توانمساله را میباشد،  این ماده وجود داشته )1(بند ) پ( جزء موضوع
 خصوصمقتضی در  ییا تصمیم ارایهرا هاي مناسبی توصیه داده،را مورد تحقیق و رسیدگی قرار هر موضوع ارجاعی  اًفور

  .موضوع اتخاذ کند
یا  مزبور امتیازاتاجازه دهد نسبت به تعلیق طرف  هر به ، در صورت مناسب دانستن شرایط،تواندمشترك می کارگروه - 3

  . شرایط را به اندازه کافی حاد تلقی نمایدمشروط بر این که  ،داقدام کن نامهموافقتاین دیگر به موجب  به طرف تعهداتسایر 
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 طرف مربوط استمرار داشته باشد، همچنانامر  این و نگرددها موفق به ایجاد اجماع بین طرف مشترك کارگروه چنانچه - 4
نسبت به تعلیق یک  نامهموافقت 8فصل  به موجب ،در این زمینهدعوا  ۀاقام مبنی بر به حق طرف دیگر لطمهبدون  تواندمی

  .اقدام نماید امتیازات خود طرفه
  11 .2ماده 

  هاي تجاري دولتیبنگاه
1-15  
رسماً یا  بنگاهیهر کند یا به  اداره، تأسیس یا آنصرف نظر از محل شود که اگر بنگاهی دولتی را،  متعهد می هر طرف) الف(

 متضمن واردات یا صادرات که خودهاي ها یا فروش در خرید باید اعطا نماید، این بنگاه 16عمالً امتیازات انحصاري یا ویژه
دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات  ، ناظر بر تدابیرنامهموافقت این آمیز مقرر در تبعیض منطبق با اصول کلی رفتار غیر ،باشندمی

  .کندعمل  ،خصوصی بازرگانان
 این با توجه مقتضی به دیگر مقرراتباید هایی است که چنین بنگاه الزاماین بند حاکی از این ) الف( جزء مفاد) ب(

 قابلیت، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، 17مالحظات تجاريطبق هاي خود را منحصراً  فروش ها یا ، خریدنامه موافقت
هاي طرف دیگر امکان رقابت براي بنگاهعرف تجاري طبق و  دهندشرایط خرید یا فروش انجام  سایرونقل و  ، حملریابیبازا

  .کنند فراهم هایی راها یا فروش در چنین خرید
از عمل  ،)خیربند باشد یا این  )الف( جزء موضوع این کهاعم از ( را تحت صالحیت خود نباید بنگاهها طرفیک از هیچ ) پ(

  .این بند منع کند )ب(و  )الف(هاي جزءطبق اصول  کردن
فروش مجدد یـا اسـتفاده در تولیـد    و  براي مصرف فوري یا آتی دولتی 18کاالهادر مورد واردات  نباید این ماده )1(بند  مفاد -2

و منصـفانه را در مـورد تجـارت     بیطرفانـه رفتـاري   ی بایدخصوص چنین وارداتی، هر طرفدر . گردد اعمالکاالها جهت فروش، 
  .کندطرف دیگر اتخاذ 

تجـارت بـه   موانعی جدي براي  هاي خود فعالیت توانند بامی )1 ( بند )الف( جزء موضوعهاي که بنگاه بر این باورند هاطرف -3 
مشـترك بـه منظـور تحدیـد یـا      مزایـاي  متقابـل و   رفتـار مذاکرات مبتنی بر  ی،الملل بینبراي گسترش تجارت  ،وجود بیاورند، لذا

  .است بسیار مهم، مزبور تقلیل موانع
4-   
ا صـادر  جـ وارد یـا از آن  هـا  آن قلمـرو ایـن مـاده بـه     )1(بنـد  ) الـف ( جـزء موضوع هاي را که بنگاه کاالهایی باید هاطرف) الف(

  .برسانند مشترك کارگروهد، به اطالع نماین می

                                                             
 هاي فعالیت .نداشب می )ب( و )الف( جزءهاي مفاد مشمول دارند، اشتغال فروش یا خرید به و اند شده تأسیس ها طرف توسط که بازاریابی هاي هیئت عملیات -15

 خصوصی بخش تجارت شامل که پردازند می مقرراتی وضع به ولی ندارند، اشتغال فروش و خرید به و شده ایجاد هاطرف توسط که یابیبازار هاي هیئت
 مفاد با مختلف بازارهاي در کاال یک فروش براي دولتی بنگاه یک توسط مختلف هاي  قیمت اخذ .باشندمی نامهموافقت این با مرتبط مواد مشمول شود، می
 صادراتی بازارهاي در تقاضا و عرضه شرایط گرفتن درنظر براي تجاري دالیل به مزبور شده اخذ هاي قیمت تفاوت که این رب مشروط نیست، مغایر ماده این
  .باشد

 طبیعی منابع کارگیريهب براي اعطایی مزایاي یا خارجی تجارت عملیات در کارایی و کیفی استانداردهاي تضمین منظورهب که دولتی تدابیر -16
 شمرده »خاص یا انحصاري مزایاي « ندارد را نظر مورد هاي بنگاه تجاري هاي فعالیت بر کنترل اعمال اختیار دولت اما اند، شده وضع ملی
  .شود نمی

 تجاري مالحظات حساب به خود خارجی خرید ماتالزا در را وام این که تواندمی کند، می دریافت )مقید قرضه( مقید وام یک که کشوري -17
  .بگذارد

  .است نشده گرفته نظر در خدمات فروش و خرید شمول براي و است تجاري عملیات عرف در کاالها مفهوم به محدود »کاالها« اصطالح -18
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مجـوز  یـا   ،حفظ یانیست، برقرار  نامهموافقتاین  )1( پیوستدر فهرست که  کاالییی که انحصار واردات را در مورد طرف) ب(
 دورهرا کـه طـی   دارد، مبلغـی   کـاال در مورد آن  19که تجارت قابل توجهی ، باید به درخواست طرف دیگرکند میآن را صادر 

بـراي فـروش مجـدد     بهـاي درخواسـتی  ، در صورت عدم امکان این امربه قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده، یا اخیر  هنمون
  .برسانددیگر به اطالع طرف  ،مزبور را کاالي

بـه موجـب    طـرف مزبـور   بر منـافع این ماده  )1(بند  )الف( جزء موضوعهاي بنگاهی لیتکه به دلیلی اعتقاد دارد فعا یطرف) پ(
 د اطالعـاتی کنـ مـی   چنین بنگاهی درخواست هیا اجازه دهند هحفظ کنند یا برقرار از طرفدارد،  نامطلوبتأثیر  نامهموافقتاین 
  .کند ارایه نامهموافقتاین  مفاداجراي  ناظر برهاي خود درباره فعالیت را
اي  آن مـانع اجـراي قـانون یـا بـه گونـه       افشـاي  کـه  ،کندنمی اي اطالعات محرمانهافشاي به ی را ملزم این بند هیچ طرف فادم) ت(

  .دزنهاي خاص لطمه  افع تجاري مشروع بنگاهنیا به م باشددیگر مغایر منافع عمومی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                             
 هاي مالیات بدون( شود می اخذ وارداتی کاالهاي براي انحصاري واردکننده توسط که قیمتی بین است اي حاشیه معنی به »قیمت اضافه« .19

 یک و بیشتر فرآوري یا فروش خرید، بر مترتب هاي هزینه سایر و توزیع نقل، و حمل ،نامهموافقت این )ملی رفتار( 20 ماده به توجه با داخلی
  .است یافته تحقق هاي هزینه از بیش و )معقول سود حاشیه
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  کارهاي تجاري چاره :3فصل 
  1 .3ماده 

  تعاریف
   :شوندمیبه کار برده  در راستاي اهداف این فصل تعاریف زیر

به منظـور  تدبیري است که یک طرف در مورد واردات محصول با مبدأ تولید شده در طرف دیگر،  – "شکنیضد قیمت تدبیر"
 سیس یـک صـنعت داخلـی   أدر تقابل مالحظه  تأخیر یا جديیا تهدید که منجر به لطمه  شکنیقیمتیا جلوگیري از  سازيخنثی
  ؛نمایداین فصل اعمال میمفاد  طبق اتخاذ و، شودمی
 سـازي ، بـه منظـور خنثـی   یک طرف در مورد واردات محصول تولید شـده در طـرف دیگـر   که  است يتدبیر – "جبرانی تدبیر"

شـده  سـیس یـک صـنعت داخلـی     در تأ تـأخیر د یـا  جدي یا تهدی لطمهمنجر به  که مزبورطرف قلمرو شده در  ارایهیارانه خاص 
 د؛کنن فصل اعمال میای طبق واتخاذ  ،است

تهدید یـا   به منظور جلوگیري یا خالصی از ،وارداتیمحصول  در مورد که یک طرف است يتدبیر – "مومیحفاظتی ع تدبیر "
و طبـق   اتخـاذ از تمام کشورها رخ داده اسـت،  محصول جدي ناشی از آن بر صنعت داخلی، که بر اثر افزایش واردات آن  لطمه

   ؛دکنمفاد این فصل اعمال می
بـه منظـور    ،دیگـر  طـرف  درت محصـول تولیـد شـده    واردا در مـورد  که یک طـرف  است يتدبیر – "جانبهحفاظتی دو  تدبیر "

کـاهش یـا حـذف    آن کـاال در اثـر    افـزایش واردات  کـه باعـث  بر صنعت داخلی،  جدي لطمهتهدید یا  جلوگیري یا خالصی از
   .نمایدمفاد این فصل اعمال می طبقو  اتخاذباشد، می نامهموافقتاین  ق و عوارض گمرکی به موجبحقو

  
  2 .3ماده 

  شکنیقیمتجبرانی و ضد  بیراتد
بـق  ط و جبرانی را شکنیقیمتضد  بیراتد باید طرف هربینی شده است، جز در مواردي که در این فصل به نحو دیگري پیش -1

  .اعمال نمایدو جبرانی خود  شکنیقیمتضد و مقررات مالیاتی قوانین 
در جریـان  طـرف دیگـر   بـه   از یـک طـرف  صادراتی آن  که قیمت شودتلقی میشده  شکنیقیمتدر صورتی  محصولیک  -2

طرف صادرکننده در نظر گرفته شـده   مشابهی باشدکه براي مصرف در معمول تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه براي کاالي
هـاي تولیـد بـه    هزینـه  مـوزون  کمتر از میـانگین  که هاییزار داخلی طرف صادرکننده به قیمتمشابه در با محصول فروش. است

بـراي مقاصـد   . گـردد معمـول تجـارت تلقـی مـی     فرآینـد بـه عنـوان    ،نباشـد  هاي عمـومی هاي اداري، فروش و هزینهعالوه هزینه
معمـول تجـارت در بـازار داخلـی طـرف صـادرکننده        فرآینـد مشابه در  محصول زمانی که فروش شکنیقیمتهاي ضد بازرسی

 اجـازه هـایی  چنـین فـروش  بـه  در بازار داخلـی کشـور صـادرکننده،     به دلیل حجم پایین این فروش هرگاهیا  وجود نداشته باشد،
صـادر  کشـور ثالـث   کـه بـه    سـه یمقامشـابه قابـل   محصـوالت  هـاي  قیمت به نسبت شکنیقیمت ه، حاشینشود هدادمقایسه مناسب 

به عالوة مبلـغ   مبدألید در کشور تو ه، یا قیمتی شامل هزیناین قیمت یک قیمت نوعی آن کهبر گردد، مشروط تعیین می ،اند شده
یـا  مـورد قبـول صـادر     مبنـاي سـوابق   ها معموالً بـر  این بند، هزینه از نظر. د باشدسو هاي عمومی وفروش و هزینه اداري، متعارف
کننـده   در کشـور صـادر   مـورد قبـول همگـان    چنین سوابقی با اصول حسابداري این که ، مشروط برگرددمیمحاسبه  هکنند تولید

تمـام   بایـد  ،هـا مقـام . منعکس سـازند  محصول تحت بررسی را به طور متعارف هاي مربوط به تولید و فروش د و هزینهاشنب طبقمن
کننـده در جریـان تحقیـق     که توسط صادر یـا تولیـد   را ها، از جمله مواردي شواهد قابل دسترس در مورد تخصیص صحیح هزینه

 خصـوص کننده به ویـژه در   یا تولید  هایی توسط صادر درگذشته چنین تخصیص این کهمشروط بر  ،ندکنگردد، بررسی  می ارایه
ــدهی  تعیــین دوره ــاز پرداخــت ب ــت هــاي مناســب ب ــه هــا و اســتهالك و معافی ــراي هزین   اي و ســایر  هــاي ســرمایه هــاي مالیــاتی ب
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 تولیـد  ها درکه جنبه تکراري نداشته و نفع آن ايبراي آن دسته از اقالم هزینه .اي مورد استفاده قرار گرفته باشدهاي توسعه هزینه
هاي انجـام شـده در طـول مـدت تحقیـق تحـت        شود، یا در خصوص اوضاع و احوالی که در آن هزینه یا جاري عاید می آینده و 

در تخصـیص هزینـه بـه     تـر پـیش  ایـن کـه  مگـر   شـوند، میها به نحو مقتضی تعدیل  گیرند، هزینه ار میاندازي قر تأثیر عملیات راه
 هـاي عمـومی و   هزینـه  هاي اداري، فروش و این بند، مبالغ مربوط به هزینه در راستاي اهداف 20.شده باشند مطرحموجب این بند 

کننـده   یا تولیـد   توسط صادرکه معمولی تجارت محصول مشابه  فرآیندهاي واقعی مربوط به تولید و فروش در  بر دادهباید سود، 
یکی از مبـانی  اساس توان بر  می را این مبالغ ،مبالغ مزبور را تعیین کرد نتوان بر این اساس هرگاه .باشد مبتنی ،است تحت بررسی

   : دنموزیر تعیین 
 داخلـی  بـازار  در مورد بحث در خصـوص تولیـد و فـروش    هکنند ر یا تولید شده و تحقق یافته توسط صاد صرفمبالغ واقعی ) 1(

  ؛محصوالت کلی گروه همان مبدأکشور 
تحقیـق در خصـوص    منـوط بـه  کننـدگان   دیگر صادر یـا تولیـد   توسط افتهی تحقق و شده صرفمیانگین موزون مبالغ واقعی ) 2(

  ؛مبدأبه در بازار داخلی کشور تولید و فروش محصول مشا
گردد از سـودي کـه دیگـر صـادر یـا       مبلغی که براي سود بدین ترتیب تعیین می این کهدیگر، مشروط بر  هر روش متعارف) 3(

کننـد، فراتـر    به طور معمول کسب مـی  مبدأهمان گروه کلی در بازار داخلی کشور  ازکنندگان از بابت فروش محصوالت  تولید
  .نرود

ارتبـاط یـا    به دلیلکه قیمت صادراتی  بر این نظر باشند ذیربط هايمقامد یا شته باشمواردي که قیمت صادراتی وجود ندا در -3
شـود  تعیـین مـی  و واردکننده یا یک شخص ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی بر مبناي قیمتی   ترتیبات جبرانی میان صادر

شوند، یا اگر محصوالت مزبور بـه   که محصوالت وارداتی به آن قیمت براي بار اولین بار به خریداري مستقل مجدداً فروخته می
 کـه  خواهد بودمبناي متعارفی بر داً به فروش نرسند، اند مجدنشوند، یا در شرایطی که وارد شدهخریداري مستقل مجدداً فروخته 

   .کنند  تعیینها مقامممکن است 
بایـد در سـطح مشـابهی از تجـارت،     ایـن مقایسـه   . ن قیمت صادراتی و ارزش عادي، باید صورت گیردمیا منصفانه اي مقایسه -4

 دلیـل ه بـ ، . ، صـورت گیـرد  ان نزدیک به همان زماناالمک هاي انجام شده، حتیمعموالً در سطح درب کارخانه، و از نظر فروش
و شـرایط فـروش، مالیـات، سـطوح تجـارت، مقـدار، مشخصـات فیزیکـی و هرگونـه           ضـوابط از جمله تفـاوت در   ،هاییتفاوت
 بـه  توجـه  بـا  ،، در هر مورد تعیین و تخفیف مقتضیگذارند تأثیر می هاهاي دیگري که معلوم شده بر قابلیت مقایسه قیمتتفاوت

ها، از جمله حقـوق و   ها در مورد هزینهیا معافیت هانیز باید تخفیف )3(مذکور در بند  ددر موار. گرددمنظورباید  ،ي آنهاتیمز
اگـر در ایـن   . منظـور گـردد   در مـورد سـود متعلقـه    ،شود د پرداخت میو فروش مجدهایی که در فاصله ورود لیاتعوارض و ما

رت قیمـت  ه معادل سطح تجاارزش عادي را در سطحی از تجارت کها مقامتحت تأثیر قرار گیرد،  هاموارد قابلیت مقایسه قیمت
طـرف   صـالحیتدار  مرجـع . ساخته شده باشد، تعیین یا تخفیف مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظـور خواهنـد کـرد    صادراتی

  یتمسـئول نه الزم است و اي عادالهاي مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطالعاتی براي تضمین مقایسهمزبور براي طرف
  .دتحمیل کن نباید هامتعارفی را براي اثبات به طرفنا

این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نـرخ ارز در تـاریخ    )4(بند  هنگامی که مقایسه به موجب) 1( 
ارز نرخ ظر مربوط باشد، فروش صورت گیرد، به شرطی که فروش ارز در بازارهاي سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد ن

 ورظـ ، بـه من در جریـان تحقیـق  ها مقامد و ونظر ش  صرف باید از نوسانات نرخ ارز. گیردیمورد استفاده قرار مدر فروش سلف 

                                                             
 طول به تحقیق مدت از بیش اگر یا باشد اندازي راه مدت پایان در ها هزینه کننده منعکس باید گیرد، می صورت يانداز راه عملیات دلیل به که تعدیلی -20

 .گرفت خواهد قرار مبنا گیرند، نظر در تعارفم طور به تحقیق جریان در توانند می هامقام که هایی هزینه آخرین بیانجامد،
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تا مـنعکس کننـده تغییـرات مسـتمر نـرخ ارز طـی        دهندکنندگان فرصت  روز به صادر 60حداقل هاي صادراتی تعدیل قیمت
  .دوره تحقیق باشد

بازرسـی معمـوالً بـر مبنـاي      هشـکنی طـی مرحلـ    وجود حاشیه قیمت ،)4(فانه در بند با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منص) 2(
هاي تمام مبـادالت صـادراتی قابـل مقایسـه یـا از طریـق مقایسـه        مقایسه میانگین موزون ارزش عادي با میانگین موزون قیمت

هـاي  الگـویی بـراي قیمـت   هـا  مقـام اگـر  . معـامالت تشـخیص داده خواهـد شـد     هاي صادراتی یکایـک عادي و قیمت ارزش
ی بـراي  تفـاوت چشـمگیري را نشـان دهـد، و توضـیح      ،هاي زمانی صادراتی بیابند که میان خریداران مختلف، مناطق یا دوره

نگین موزون با میانگین موزون یـا یـک معاملـه بـا     یک میا مقتضی میان ها با استفاده از مقایسهعلت عدم امکان لحاظ اختالف
معـامالت صـادراتی     یکایـک   قیمـت   را بـا  مـوزون    میـانگین   مبناي بر شده  تعیین توان ارزش عادي میاشد، وجود داشته ب معامله

  .مقایسه کرد
صـادر   کننـده  بلکـه از یـک کشـور واسـطه بـه طـرف وارد       ،شوند وارد نمی مبدأدر موردي که محصوالت مستقیماً از کشور  -5

قابل مقایسه در کشور صـادرکننده    کننده معموالً با قیمت وارد کننده به طرف صادرصوالت از کشور شوند، قیمت فروش مح می
در  محصـوالت مزبـور  شده باشند یـا  ترابري  رکننده این محصوالت صرفاً از طریق کشور صادبراي مثال اگر . مقایسه خواهد شد

بـا قیمـت در     اي وجود نداشته باشد، مقایسـه مقایسهها قیمت قابل براي آنکننده  صادرکشور  کننده تولید نشده یا در ور صادرکش
  .گیردانجام می مبدأکشور 

یعنی، مشابه از تمام جهات بـا محصـول تحـت    که یکسان به معناي محصولی  "محصول مشابه" در سراسر این فصل اصطالح -6
بسـیار    مشخصـاتی  ياامـا دار  ، به رغم عـدم شـباهت کامـل،   یا در صورت نبود چنین محصولی، مشابه با محصولی دیگر ،بررسی
   .خواهد بود ،مشخصات محصول تحت بررسی  شبیه

  :که  ه باشدداشتوجود  باید یارانههنگامی  ،فصل نیا استاي اهدافدر ر -7
 در مــواردي بـه طـور مثـال    وجود داشته باشـد،   طرف صادرکنندهقلمرو در  عمومی نهاددولت یا هر از سوي  کمک مالی )الف
  : که

، انتقاالت بـالقوه مسـتقیم )یهتزریق سرما هاي بالعوض، وام وکمکمثالً ( یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوهعمل ) 1(
 ؛ )تضمینات وام مـثالً( وجـوه یـا تعهـدات باشـد

 هاي مالی مانندمثالً مشوق( چشم پوشی گردد شـد، وصـول نشـود یـا از آندرآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می) 2(
 )تخفیفات مالیاتی

 نماید؛ها را خریداري یا آنفراهم  ،ساخت کلیزیر به جز ،یا خدماتی را کاالها ،دولت) 3(

 )1( هـاي ردیـف  موضوع وظیفهیک یا چند انجام دهد یا انجام  را هایییک سازوکار تأمین مالی، پرداختا استفاده از دولت ب) 4(
دستور انجـام آن را   محول یا نهاد خصوصییک به است و با وظایف دولت تفاوتی ندارد،  بر عهده دولت را که معموالً باال )3(تا 

  به نهاد مزبور صادر نماید؛ 
  یا
یارانه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم جهت افـزایش صـادرات یـک     هکننددرآمدي یا قیمتی براي دریافتهر نوع حمایت ) ب

  گردد؛اعمال می ت کاالي مشابه به همین طرفمحصول از طرف صادرکننده یا براي کاهش واردا
  و 

  .نفعی منتقل گردد وسیله بدین) پ
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در قـانون   کـه دسترسـی بـه یارانـه    د شـو میخاص لحاظ  یارانهاعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی به عنوان  یارانه -8
اعطـا کننـده،    صـالحیت مقـام   واقـع در حیطـه   ها یا صـنایع، گروهی از بنگاه طرف صادرکننده یا در واقعیت به بنگاه یا صنعت یا

کننـده،  اعطا در حیطـه صـالحیت مقـام   در یـک منطقـه جغرافیـایی تعیـین شـده      واقـع  به بنگاه هاي معینی که یارانه  .محدود باشد
 ،در تمام سـطوح دولتـی   یر نرخ هاي مالیاتی قابل اعمال عمومیاست که وضع یا تغیبدیهی . خاص خواهد بودگردد، میمحدود 

  .شود تلقی خاص ارانهی نباید نامهموافقتاز نظر این 
  :دواعمال ش باید اصول زیر ،است خاص آیا یک یارانه این کهبه منظور تشخیص  -9

یارانـه را بـه   دسترسی به  کند، صراحتاًعمل می کننده به موجـب آنکه مقام اعطا قوانینییا  ،اعطاکنندهدر مواردي که مقام ) الف
  .شودمیاي خاص محسوب یارانه هـاي معینـی محـدود سـازد، چنـینبنگاه
نـاظر بـر    21عینـی شرایط کند، معیارها یا عمل می کننده به موجـب آنکه مقام اعطا قوانینیکننده یا در مواردي که مقام اعطا) ب
طـور  هبـ  یط بـودن کـه واجـد شـرا    این ، مشـروط بـرنیست خاصیارانه د، کنارانه و مبلغ آن تعیین یبـراي را د شـرایط بـودن واج

مقـررات،   در قـوانین، بایـدشرایط این معیارهـا یـا . شدباوجود داشته  شرایط مزبور ومعیارهـا  پایبندي به  و محرز گرددخودکار 
 .شته باشندداآزمایی را بر آن اساس قابلیت راستیدرج شوند تا با جزئیات  و وضـوحه باسناد رسمی  سایریا 

 مبنـی بـر   ، در واقع دالیلی)ب(و ) الف(جزء هاياعمال اصول مقـرر در ، در نتیجه عدم خاص بودن ظاهريچنانچه علیرغم ) پ
: عبارتنـد از  مـورد نظـر   عوامـل . دگیـر مالحظـه قرار  مــورد  توانـد می عوامـل، سـایر باشد وجـود داشـتهتصور خاص بودن یارانه 
 از قســمت اعظــم یارانــه، اعطــاي     شـخص م یهـای بنگـاه  ه، اسـتفاد ايیارانه برنامه هاي معـین ازز بنگاهاستفاده تعداد محدودي ا

در اجــراي   22.یارانه، نظر خود را اعمال کرده اسـت همقام اعطاکنند که روشی به و ،ي معیناهزیاد و بدون تناسب به بنگاه هیاران
 همــدتی کــه برنامــ   طـول  یارانـه و همینطـور    همقـام اعطاکننـد   صـالحیت  ۀحیطهاي اقتصادي در فعالیت ، درجـه تنـوعجزءایـن 
  .دریمدنظر قرار گ باید ،شداجرا میاي یارانه

بایـد   دعـوا  مثبــت مسـتقیم و   ادلـه براسـاس   این ماده بی شک) 9( و) 8( مفاد بند هاي به موجب هرگونه تعیین خاص بودن -10
  .دباشقابل اثبات 

  :، چنانچهدکنقلمداد میخاص  اي راهر گونه یارانهصادرکننده  -11
 شرط یا به عنـوان یکـی از چنـد تنهایی به، چه 23واقعبه یا  صادرکننده طرف به استناد قانون اي وابسته، کهیارانه) الف

  ؛باشدموکول به عملکرد صادراتی  آناعطاي دیگر،
 اعطاي آندیگـر،  شرطیا به عنوان یکی از چند  تنهاییچه به  صادرکننده یا به واقع، استناد قانون طرف به که ايیارانه) ب

  .باشدکاالهاي وارداتی  نسبت بهاز کاالهاي داخلی  تربیش هاستفاد موکـول بـه
با  د بایدکناین ماده استفاده  )6(بند  طبقکننده نفع دریافت هبه منظور محاسبکننده حقیقمقام تهر روشی که از  -12

  : سازگار باشد زیرهاي رهنمود
هاي گذاري مغایر روشسرمایه تصمیم آن که، مگر تلقی گرددتهیه سهم سرمایه از سوي دولت نباید به معنی انتقال نفع ) الف(

 .در نظر گرفته شود دیگر طرفقلمرو گذاران خصوصی در ایهسرم) سرمایه خطراز جمله پوشش (گذاري معمول سرمایه

                                                             
 ندهند، ترجیح سایرین به را مشخصی هايهبنگا بوده، طرفانه بی که است شرایطی و معیارها معنی به اینجا، در استفاده مورد عینی شرایط یا معیارها -21

 .بنگاه اندازه یا مستخدمین تعداد نظیر رود، کار به گسترده طور به و باشد داشته اقتصادي ماهیتی
  .شود لحاظ باید هاییتصمیم چنین دالیل و ،اندشده پذیرفته یا رد یارانه براي که هاییدرخواست فراوانی به مربوط اطالعات ویژه،هب خصوص، این در -22
 به مقید واقع به باشد، صادراتی عملکرد به ملزم قانونی نظر از آنکه بدون یارانه، اعطاي که دهند نشان حقایق که شودمی محقق وقتی استاندارد این -23

 یارانه گرفتن نظر در براي دلیل تنها شود،می اعطا صادرکننده هايبنگاه به یارانه که حقیقت این صرف .است شده بینی پیش یا محقق صادراتی درآمدهاي
 .نیست بند این مفاد مفهوم در صادراتی



 

٢٢ 
 

وام  هکنندکه یک شرکت دریافت یمبلغالتفاوت ما به  اما ،نظر گرفته شود وام دولتی نباید به عنوان یک انتقال نفع در) ب(
 تلقی نفع ،باید بپردازد ،دریافت کند بازارتوانست از می تجاري کهدر قبال وام  ايطور مقایسهه که ب دولتی باید بپردازد با مبلغی

 . شودمی

 تضمین وام از هکنندکه شرکت دریافتمبلغی که میان تلقی شود، مگر این انتقال نفع  ضمانت وام توسط دولت نباید) پ(
نفع  مزبور تفاوت. وجود داشته باشدپرداخت وام تجاري بدون ضمانت دولتی تفاوت  قابل طرف دولت باید بپردازد، با مبلغ

  .گونه تفاوت در عوارض تعدیل شده استاست، که براي هر

براي تدارکات  آن کهشود مگر  تلقیبه عنوان انتقال نفع  یا خرید کاالها توسط دولت نباید خدمات یاتدارك کاالها  )ت(
مقدار مکفی . تر از مبالغ الزم صورت گیردهایی بیشخرید در مقابل پرداخت این کهیا  ،هاي الزممقادیري کمتر از پرداخت

از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت در دسترس بودن، قابلیت (ت مورد نظر اشرایط حاکم بر بازار کاال یا خدم با توجه بهپرداخت 
 .شودین تعیکننده یا خریدار در کشور، باید توسط تهیه) عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش

براساس  صالحیتدار مرجعند که بر پایه تحقیقات کنمی در صورتی اعمال و جبرانی را فقط شکنیقیمتضد  تدبیرها طرف -13
به  ماه 18بیش از نباید ي هیچ مورددر برسد و  اتمامبه خاص، باید ظرف یک سال  شرایط جز درتحقیق،  .باشد مفاد این ماده
  .طول بیانجامد

شامل  و گی از طرف آن شروع شودبراساس درخواست مکتوب از سوي صنعت داخلی یا به نمایند تحقیقی بایدهر  -14
، )جبرانی تدابیربراي تحقیق در مورد (خاص  یارانهیا ) شکنیقیمتضد  تحقیق براي( شکنیقیمتبراي ) الف(شواهد کافی 

یا واردات یارانه اي ) شکنیقیمتبراي تحقیق ضد (ر قیمت رابطه سببیت میان واردات زی) پ(و  24لطمه به صنعت داخلی) ب(
  .باشد ادعا شده به صنعت لطمهو ) جبرانی تدابیر در موردتحقیق  براي(

قابل دسترسی  به طور متعارفبه شرح زیر باشد که اي تحقیق جهت عوارض جبرانی باید شامل اطالعاتی بر درخواست -15
  : است براي متقاضی

. توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کاالي مشابه توسط درخواست کننده ارایهمشخصات درخواست کننده و ) الف(
تمامی تولیدکنندگان شناخته  فهرست ارایهبا  باید درخواستشود، در می ارایهلی کتبی از طرف صنعت داخ درخواستوقتی 

 حجمدر مورد  توضیح ،تا آنجا که امکان دارد ،و) کاالي مشابهداخلی تولیدکنندگان  نجمن هايیا ا(شده داخلی کاالي مشابه 
 ؛شده است ارایهمشخص کند که از طرف کدام صنعت  ،مزبورتولیدکنندگان توسط  مشابه کاالي داخلی و ارزش تولید

نام کشور یا ، است گرفتهیارانه در مورد آن صورت ادعاي برخورداري از  توضیحات کامل در مورد کاالیی که) ب(
از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست ، مشخصات هر یک یا صادرات مورد نظر مبدأکشورهاي 

 ؛ن شناخته شده آن کاالي مورد نظراسامی واردکنندگا

 ؛نظروجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد  شواهدي راجع به) پ(

هاي کاالي واردات بر قیمت تاثیر این ،دعایی داراي یارانهتحوالت حجم واردات ا مربوط بهات اطالع از جمله این شواهد) ت(
بر وضعیت صنعت  مربوطهاي بر صنعت داخلی که با عوامل و شاخص و اثرات پی در پی واردات ،بازار داخلیمشابه در 

اي واردات یارانه یارانهادعایی به صنعت داخلی ناشی از تاثیرات  لطمه دلیلی براي اثبات این است که داخلی اثر گذارند،
 .باشد می

                                                             
 یا داخلی صنعت به مالحظه قابل لطمه تهدید داخلی، صنعت به مالحظه قابل لطمه معناي به باشد، شده تصریح دیگري طریق به که این مگر ،"لطمه" -24

  .است صنعتی چنین ایجاد در مالحظه قابل تأخیر
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به طور متعارف قابل براي متقاضی به شرح زیر که باشد  شامل اطالعاتی باید شکنیقیمتضد  براي تحقیق درخواستفرم  -16
    :دسترسی است

به . مشخصات درخواست کننده و توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کاالي مشابه توسط درخواست کننده) الف(
فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته  ارایه ضمندرخواست باید ، کتبی از طرف صنعت داخلی درخواستفرم  ارایههنگام 

توضیح در مورد حجم و  ،تا آنجا که امکان دارد ،و) تولیدکنندگان داخلی کاالي مشابه مجامعیا (داخلی کاالي مشابه  ةشد
 شده است؛ ارایهمشخص کند که از طرف کدام صنعت  ،ارزش تولید داخلی کاالي مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور

، نظرمورد  صادرکننده یا  دأمبنام کشور یا کشورهاي  شده، شکنیقیمتي مورد ادعاي در مورد کاال توضیحات کامل) ب(
مورد کاالي  ةواردکنند ةمشخصات هر یک از صادر یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اشخاص شناخته شد

 ؛نظر

یا  مبدأبراي مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهاي مورد نظر  هایی که کااليتاطالعات درخصوص قیم) پ(
از کشور یا  طبق آن کاال هایی کهدرخصوص قیمت ی، اطالعاتاقتضایا در صورت ( است فروخته شده طبق آن ،هصادرکنند

اطالعات در و  )کاال هدر مورد ارزش ساخته شد شود یاکشورهاي ثالث فروخته می ،یا صادرکننده به کشور یا مبدأرهاي کشو
 طرف قلمرول بار به یک خریدار مستقل در که کاال اوهایی ، در مورد قیمتاقتضاهاي صادراتی یا در صورت مورد قیمت

 . شودفروخته میواردکننده مجدداً 

شده، و تاثیر این واردات بر قیمت کاالي  شکنیقیمتاطالعات درخصوص تحوالت حجم واردات کاالي مورد ادعاي ) ت(
اثر گذار بر  مربوطهاي عوامل و شاخصنحوي که ه ب ،بر صنعت داخلی پی در پی وارداتمشابه در بازار داخلی و تاثیر 

  . وضعیت صنعت داخلی نشان داده شوند
از یک  مکتوبد که بدون دریافت درخواست تحقیق کننده تصمیم بگیر ذیربطنچه در اوضاع و احوال خاص، مقام چنا -17

د زد که مدارك کافی در خواه تدبیردر صورتی دست به  فقططرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، هصنعت داخلی یا ب
علّی براي توجیه  ، لطمه و رابطۀ)جبرانی تدبیرتحقیق  براي(خاص یارانهیا ) شکنیقیمتضد تحقیق براي ( شکنی مورد قیمت

، بر مبناي بررسی طرف مربوط صالحیتدار مرجع آن کهگر تحقیقی آغاز نخواهد شد م. آغاز تحقیق در اختیار داشته باشند
عمل آمده، تشخیص دهند که ه مشابه نسبت به درخواست ب محصولمیزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی 

 یا توسط صنعت داخلی" درخواست در صورتی. از آن انجام گرفته است تیطرفهب درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا
 هاآن  کنندگان داخلی باشد که مجموع تولید که مورد حمایت آن دسته از تولیدتلقی خواهد شد انجام شده »  آن از تیطرفهب

که حمایت یا مخالفت خود را با  باشد شده در آن بخش از صنعت داخلی  درصد کل تولید محصول مشابه تولید 50بیش از 
درصد  25کنند کمتر از احتاً حمایت میکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صر تولید البته، وقتی. انددرخواست ابراز داشته

  .نمایند گونه تحقیقی آغاز هیچنباید کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، 
یا ) شکنی قیمتضد  براي تحقیق( شکنی قیمتد که مدارك کافی در مورد قانع شو صالحیتدارمرجع  این کهبه محض  - 18

 ورا رد  انجام شدهدرخواست وجود ندارد، باید  تدبیررسیدگی به  توجیه براي یا لطمه وارده) جبرانی تدبیربراي تحقیق ( یارانه
یا میزان شکنی، د حاشیه قیمتطرف مربوط تشخیص ده صالحیتدارمرجع در مواردي که . کندتحقیق را متوقف بالفاصله 

واقعی یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل  اعم از، یارانهیا داراي  شکنی شده قیمت یا حجم واردات باشد، حداقل مییارانه در سطح 
  .نماید متوقفرا تحقیق باید بالفاصله اغماض است، 
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کننـدگان داخلـی    بـه کـل تولیـد    "صـنعت داخلـی  " اصطالح ،جبرانی و شکنیقیمت ضد تدابیرتحقیقات مربوط به  منظراز  -19
اي از کـل تولیـد داخلـی آن محصـوالت را، جـز در       سهم عمده هامحصوالت آن مجموع تولیدهایی که محصوالت مشابه یا آن
  :دگرداطالق میدهند،  موارد زیر تشکیل می

یـا داراي   شـکنی شـده   قیمتمحصول  هکنند ، یا خود وارد25کنندگان مرتبط یا واردکنندگان   کنندگان با صادر تولید هرگاه) الف
  کنندگان تعریف کرد؛ توان با ارجاع به بقیه تولید را می "صنعت داخلی"اصطالح  ادعایی باشند، هیاران
تقسـیم گـردد و    تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی از منظر طرف هرقلمرو حوال استثنایی ممکن است در اوضاع و ا) ب

در چنین بازاري تمام یـا   کنندگان تولید) الف( این که  گانه تلقی نمود، مشروط برهر بازار را به عنوان صنعتی جدا کنندگان تولید
کننـدگان محصـول    حد زیادي توسط تولیدبه در آن بازار  درخواست) ب(خود را در آن بازار بفروشند، وات تولید تمامیتقریباً 

توان وجود لطمه را تشخیص داد حتی اگـر سـهم    در چنین اوضاع و احوالی می. تأمین نگرددقلمرو مورد بحث در سایر نقاط آن 
یا داراي یارانـه در ایـن بـازار    شکنی شده  قیمتاي از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، مشروط بر آنکه تمرکز واردات  عمده
محصـول   یـا تقریبـاً همـه    تمـامی کنندگان  لیدیا داراي یارانه به توشکنی شده  عالوه، واردات قیمتهوجود داشته باشد و ب ،منفک

  .در چنین بازاري لطمه وارد آورده باشد
 نباید توأماندیگر  طرف قلمروک طرف به ي وارد شده از یکاال، شکنیقیمتبه منظور جبران وضعیت مشابه یارانه یا  -20

  . یردو جبرانی قرار نخواهد گ شکنیقیمتضد  بیراتد مشمول
در جریـان   ایـن کـه  مگـر   ،دنـ ک دیگر اعمـال  انی را براي واردات از طرفیا جبر شکنیقیمتضد  بیراتد نباید یک طرف -21

 بیراتـد  در مـورد ( خـاص  یارانـه یـا یـک   ) شـکنی قیمـت ضـد   تـدابیر  در مـورد ( شکنیقیمتثیر أتحقیقات مشخص گردد که ت
قابـل مالحظـه در    تـأخیر یـا خطـر    مالحظـۀ آن  قابـل یا تهدیـد  به صنعت داخلی به نحوي است که منجر به بروز لطمه ) جبرانی

و آزمایش عینی هر دو مورد زیـر را در   باشد مثبتمستقیم و  شواهد يبرمبناباید  تعیین لطمه. تأسیس صنعت داخلی شده است
در مـورد  (یا واردات داراي یارانه ) شکنیقیمت تحقیق ضددر مورد ( شکنی شده حجم واردات قیمت) الف(بر خواهد داشت 

اثـر بعـدي واردات مزبـور بـر     ) ب(اثر این واردات بر قیمت هاي محصوالت مشابه در بـازار داخلـی و    و) جبرانی تعرفهتحقیق 
واردات یـا   )شـکنی قیمـت  ضد قیتحقدر مورد (شکنی شده  قیمتبررسی اثر واردات . کنندگان داخلی چنین محصوالتی تولید

هـاي اقتصـادي    بر صنعت داخلی مورد نظر، شامل ارزیابی تمام عوامـل و شـاخص   )یجبران هتعرف قیتحقدر مورد ( داراي یارانه
برگشـت  ی تولیـد،  بـازده کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سـهم بـازار،    صنعت از جملهمؤثر بر وضعیت و مرتبط 
بالفعـل و بـالقوه بـر     ، اثـرات منفـی    شـکنی  هاي داخلی، بزرگی حاشیه قیمت، عوامل مؤثر بر قیمتاز ظرفیت استفاده، یا  سرمایه

ایـن فهرسـت جـامع    . گذاري هـا  جریان نقدینگی، موجودي انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه
ن اثبـات رابطـه عّلـی میـا    . ها را لزوماً رهنمودي قطعی به شـمار آورد توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادي از آن نیست و نمی

و لطمـه بـه   ) یجبرانـ  تعرفـه  قیـ تحق يبـرا ( ارانـه ی يدارا واردات ایـ ) شـکنی قیمت ضد قیحقت يبرا(شکنی شده  قیمتواردات 
 کننـده همچنـین غیـر از   مقام تحقیـق  . در مقابل مقام تحقیق کننده باشد مربوطباید مبتنی بر بررسی تمام شواهد صنعت داخلی 
هرگونـه   )یجبرانـ  تعرفـه  قیـ تحقدر مـورد  ( ارانـه ی يدارا واردات ای) شکنیقیمت ضد قیتحق يبرا(شکنی شده  واردات قیمت

عوامـل  اند، بررسی خواهد کرد؛ لطمات ناشی از  لطمه وارد آورده داخلیعوامل شناخته شده دیگري را که همزمان به صنعت 

                                                             
 یا مستقیم آنان از یکی )الف( اگر که شوند می شمرده واردکنندگان یا صادرگنندگان با مرتبط وقتی تنها تولیدکنندگان بند این اهداف راستاي در -25

 را ثالثی شخص یگدیگر با طرف دو )پ( یا شوند؛ کنترل ثالثی شخص توسط غیرمستقیم یا مستقیم آنان دو هر )ب( یا کند؛ کنترل را دیگري غیرمستقیم
 و مرتبط تولیدکننده با که رفتاري بین طهراب این تاثیر به نسبت شک یا باور براي هایی زمینه اینکه بر مشروط کنند، کنترل مستقیم غیر یا مستقیم

 یا قانونی نظر از یکی که کند کنترل را دیگري فرد تواندمی فردي ،بند این اهداف راستاي در .باشد داشته وجو گیرد می صورت غیرمرتبط تولیدکننده
  .نماید اعمال دیگري بر را هدایت یا محدودیت تواند می که است موضعی در عملیاتی
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نسـبت  ) یجبرانـ  هتعرف قیتحقدر مورد (ه یا با یاران) شکنیقیمت ضد قیتحقدر مورد (شکنی شده  دیگر، نباید به واردات قیمت
تغییر اوضـاع و  . باشدمبتنی و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید  ،بر واقعیاتباید لطمه قابل مالحظه  تشخیص خطر. داده شود

در ( ارانـه ی ایـ ) شـکنی قیمت ضد قیتحقدر مورد (شکنی  قیمتوضعیت که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن  یاحوال
  .بینی شده باشد الوقوع بوده و به وضوح پیش سبب ایراد لطمه گردد، باید قریب) یجبران هتعرف قیتحق يبرامورد 

شـکنی   توان اجرا کرد که تشخیص مقدماتی مثبتـی مبنـی بـر وجـود قیمـت      در صورتی می موقت را تدابیردر صورت لزوم،  -22
 تـدابیر  .داده شده باشـد  اهبعدي آن لطمهو ) جبرانی هتعرف تحقیقدر مورد (خاص  هیا یاران) شکنیقیمتتحقیقات ضد  در مورد(

 نبایـد  االمکان براي مدت کوتاهی بـوده و  موقتی حتی تدابیراجراي . دونروز پس از آغاز تحقیق اجرا ش 60زودتر از نباید موقتی 
و درخواسـت صـادرکنندگانی کـه     ذیـربط  يهـا مقـام بنا بـه تصـمیم    شکنیقیمتضد  در مورد تحقیقیا  کنداز چهار ماه تجاوز 

در جریـان   صـالحیتدار مرجـع   هرگـاه . ماه خواهد بود درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش
مـذکور   زمانی هايکفایت کند، بازه اند براي برطرف کردن لطمهتو شکنی، می قیمت هکه عوارض کمتر از حاشی دریابد ،تحقیق

  .به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد
از  دیگر را دارد، باید در خصوص واردات از طرفجبرانی  تعرفهاز آغاز تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات  پیش -23

الوه عهب. دعوت به عمل آورد متقابلسازي وضعیت و حصول راه حل مورد توافق با هدف روشن ،رتطرف دیگر جهت مشو
ها جهت مشاوره هبراي ادام قرار گرفته است باید فرصت مناسبی موضوع تحقیق آن ی که کاالهايدوره تحقیقات، طرفطی 

فراهم آوردن فرصت تعهد  خدشه به بدون. فراهم آوردمتقابل حل مورد توافق راه  رسیدن به روشن شدن واقعیات عینی و
شروع در خصوص  سریع طرف را از رسیدگی هرهاي مقامدر نظر ندارد ، این مفاد در مورد مشاوره مناسب براي مشاوره

 نامهموافقتمفاد این  طبق یا اجراي تدابیر موقت یا نهایی ،مثبت یا منفیاعم از  یا نهایی، اولیه هايتصمیمحقیقات، رسیدن به ت
ی که طرفبه  باید ،صورت درخواستاست در  ی که قصد دارد تحقیقی را آغاز نماید یا در حال انجام آنطرف. باز دارد

را اي اطالعات محرمانه غیرمحرمانه خالصه از جملهاهد غیرمحرمانه، دسترسی به شو اجازهتحقیق است  موضوع الهاي آنکا
  .اندیا اجراي تحقیق مورد استفاده قرار گرفته براي آغاز کهبدهد 

میزان اختصاص  اساس محاسبهبر نرخ عوارض . بیشتر باشد شکنیقیمت هنباید از حاشی شکنیقیمتمیزان عوارض ضد  -24
   .بیشتر باشد صادرکننده طرف  خاص یارانهاید از میزان جبرانی نیز نب یارانهیارانه به هر واحد کاالي صادراتی برخوردار از 

و صرفاً مادامی که  نمایدتجاوز سال  5از مزبور  تدبیراعمال  زماناز یا جبرانی  شکنیقیمتضد  تدبیرطول مدت نباید  -25
ضد  تدبیر طول مدت .مانداالجرا باقی میباشد، الزمضروري  شودا اختصاص یارانه که باعث لطمه میی شکنیقیمتبراي 
اي که براي دوره یا جبرانی شکنیقیمتضد  تدبیر اجراي هدور. باشدموقت می تدبیراجراي  هشامل دور جبرانی یا شکنی قیمت

 یا) شکنیقیمتبراي تحقیق ضد ( لطمههم  و شکنیقیمتهم  ی کهاز تاریخ آخرین بررس می تواند بیشتر نخواهد بودسال  5از 
 است، گرفتهقرار تحت پوشش  نهاییسی ربر پایانیا از تاریخ ) جبرانی تعرفهبراي تحقیق (لطمه هم و  اختصاص یارانه هم

تحقیق کننده  که مقام هاي یا جبرانی در صورتی می تواند اتخاذ شود شکنیقیمتضد  تدبیر تصمیم براي تمدید. تمدید شود
یا از صنعت داخلی یا بنا به درخواست  بنا به اختیار خودو جبرانی  شکنیقیمتد ض تدبیرپایان  تاریخ از پیش که هاییرسیدر بر

این عوارض احتماالً موجب تداوم  لغو ، تعیین نمایند کهشوداز آن تاریخ شروع می پیش متعارف هظرف یک دورآنها طرف 
و لطمه ) شکنیقیمتدر مورد تحقیقات ضد ( شکنی قیمتیا ) عوارض جبرانی اتدر مورد تحقیق(ها انهیار طرح مجدد یا

  .خواهد شد
گویی به فرصت پاسخ از جمله ،ي خودهاو دیدگاه مدارك ارایهذینفع فرصت  هايطرف کننده باید بهطرف تحقیق -26

هاي ذینفع این براي تمام طرفباید  کنندهطرف تحقیق درخواست، در صورت. را بدهد ،دیگرذینفع هاي طرفاظهارات 
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مخالف  هـاينحوي که دیدگاهمالقات کنند، به  دارند، آنها عمنافی مغایر منافع هـایی کـهتـا بـا طرفآورد فرصت را فراهم 
تعیین مبنی بر  ايطرف هاي ذینفع اطالعیه رايب کننده بایدتحقیقطرف . شوند ارایههاي متقابل و استدالل یابند طرح امکان
  .را ارسال نماید ي مزبورهادر مالقاتسواالت مورد بحث مذکور و همچنین  هايمکان مالقات زمان و

 فرصت زیادي آنانو به رسانی الزم دارند اطالع ها مقاماتی که در مورد اطالع ،فع در تحقیقهاي ذینبه تمام طرف باید -27
 ارایهنفع کتباً مدارکی که هر طرف ذی. داده شود ند،دان تحقیق مورد بحث مرتبط می مکتوب تمام مدارکی که با ارایه براي
در تحقیق قرار  کنندهنفع شرکتهاي ذیاختیار دیگر طرف در اًفورباید کند، با رعایت الزام به حفظ اطالعات محرمانه،  می
طرف  هايمقامکنندگان شناخته شده و به  رواصله را به صاد مکتوببه محض آغاز تحقیق، متن کامل درخواست ها مقام .دریگ

در  .هندقرار د فع مورد نظرهاي ذیناختیار دیگر طرف آن را در باید درخواست، خواهند کرد و در صورت ارایهصادرکننده 
  .دل گردتوجه مقتضی مبذوباید ، )28(مورد الزام حفظ اطالعات محرمانه، به نحو مقرر در بند 

براي مثال، بدین خاطر که افشاي آن ( باشد کـه ماهیتـاً محرمانـهرا دلیل موجه، هرگونه اطالعـاتی  ۀاقام رها بنا بطرف -28
یـا  اطالعـات ةکننـد ارایهاثر سوء قابل توجهی بـر افشاي آن رقیب ایجاد کند یا  ممکن است مزیـت رقـابتی مهمـی بـراي

به ، شده باشد ارایهمحرمانه  بـه صـورت براي تحقیق هایا توسط طرف) شده، داشته باشداطالعات از وي کسب  شخصـی کـه
نموده را تسلیم  آن طرفی که و مکتوب مخصوص بـدون اجـازهمزبور اطالعـات  .محرمانه تلقی خواهند کـردهمان ترتیب 

را  اطالعـات هدهند ارایههاي ذینفع هاي تحقیق کننده، طرفطرف .نخواهد شدیا به وي منتقل ، افشا براي شخص ثالثاست 
درك  امکانباشد تا  ههمرااین خالصه ها باید به اندازه کافی با جزئیات  .واهند کردخخالصه غیرمحرمانه آن  ارایهبه  ملزم

توانند عدم هاي مذکور میفطر ،استثناییدر شرایط  .نماید میسر رامحرمانه به صورت شده  ارایه اطالعـات موضوع مناسب
   .گردد ارایهباید  عدم امکان تخلیص دالیل، فوقدر شرایط ، نشان کنندامکان تخلیص اطالعات مذکور را خاطر

تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از  در خصوص شروع تحقیقات، هرهاي ذینفع به تمامی طرف باید کنندهطرف تحقیق -29
شکنی قطعـی،  قیمت ضد ی و لغو عـوارضاتتعهد فسـخ چنـین تعهدات قیمتی،در خصـوص قبـول  مثبت یا منفی، هر تصمیمی

  .عمومی صادر کند اياطالعیه
 باید گیـرد،ص نهایی صـورت تشخی این کهاز  پیش و جبرانی را دارد، شکنیقیمتضد  تدابیرطرفی که قصد اعمال  -30

است، به اطالع تمام ی قطعـ بیراتدیا عدم اعمال گیـري در خصـوص اعمـال اساسی تحت بررسی را که مبناي تصمیم واقعیـات
ها فرصت کافی براي دفاع از منافع خود را داشته که طرف انجام گیرد بایـد زمانی يگرافشـا این .رساندبهاي ذینفع طرف
  .باشند

  :باشد در موارد زیرکافی اطالعات  باید متضمناطالعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق،  -31
  آغاز تحقیق؛ زمان )الف
  ؛ کدگذاري و توصیف هماهنگ کاالنظام  به موجببندي آن تحقیق و طبقه ردتوصیف دقیق کاالي مو) ب
 در مورد(هاي تحقیق توصیف روش یا روشیا ) شکنی تحقیق قیمت در مورد( شکنی در درخواستمبناي ادعاي قیمت) پ

  ؛)جبرانی هتعرف تحقیق
  ها مبتنی است؛ عواملی که ادعاي ایراد لطمه بر آن ۀخالص) ت
  هاي ذینفع؛و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف ابراز نظرمدارك،  ارایههاي ذینفع جهت براي طرف زمانیهاي مهلت) ث
  ؛ارسال نمود جاتوان به آنب است تحت بررسی وي کاالي که را یطرفهاي ذینفع و طرفاظهارات که محلی  نشانی) ج
  .کنندهتحقیق صالحیتدارمرجع و شماره تماس  نشانینام، ) چ
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به همراه گزارشی  عمومی را اياطالعیه ،در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی ها بایدطرف -32
 مرتبط موضوعات تمـام و نتـایج ي اولیه و نهاییهایافته تمام هنمایند که دربرگیرند رسالهاي ذینفع اطرف تمامی رايب جداگانه

  .باشد مزبور با اطالعیه مرتبط حقوقی مورد اختالف و
ید اب عمومی در خصوص تشخیص مقدماتی اطالعیه اطالعات محرمانه، ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ -33

   :باشد موارد زیر شامل
  دقیق کاالي موضوع تحقیق؛ توصیف) الف
در ( روش به کاررفتهو توضیح  شکنیقیمتحاشیه توضیح شده همراه با  شکنیقیمتتشخیص مثبت واردات  هايزمینه) ب

  )شکنیقیمتتحقیقات ضد 
در (هر واحد  یارانه به ازاي محاسبه شده میزان ارایهاي با توضیح وجود یارانه و تشخیص مثبت واردات یارانه هايزمینه) پ

  )جبرانی تدابیرتحقیقات 
   قابل مالحظه در تأسیس صنعت داخلی؛ تأخیریا خطر بروز آن یا به صنعت داخلی تشخیص لطمه قابل مالحظه  هايزمینه) ت
 بیراتددر تحقیقات (اي یارانهیا ) شکنیقیمتدر تحقیقات ضد (شده  شکنیقیمتمیان واردات  سببیرابطه  هاي ایجادهزمین) ث

   سیس صنعت داخلی به همان ترتیب؛أقابل مالحظه در ت تأخیریا خطر بروز آن یا به صنعت داخلی قابل مالحظه  لطمهو ) جبرانی
  ؛تحقیق دورهلطمه در طول  ایراد موقتی جهت جلوگیري از بیراتدضرورت  دالیل لحاظ ارایه) ج

گونه تشخیص نهایی باید اطالعیه عمومی در خصوص هراطالعات محرمانه،  مربـوط بـه حفـظضمن توجه مقتضی به الزام  -34
  :باشد شامل موارد زیر

  تشخیص نهایی؛ در راستايکننده تحقیق هايمقامتوضیح نتایج تحقیق انجام شده توسط ) الف
  بوده است؛مبتنی ها واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آناشاره به ) ب
  ؛این ماده )33(بند اطالعات مندرج در ) پ
 .تحقیق مورد و واردکنندگان محصولکنندگان صادر  هايدالیل قبول یا رد استدالالت و درخواست )ت

  
  3.3ماده 

  حفاظتی عمومی تدابیر
خود اعمال طبق قوانین  ت، هر طرف باید تدابیر حفاظتی رااسشده  پیش بینیبه نحو دیگري  فصلین مواردي که در ا جز -1

  .نماید
به  جدي لطمهاعمال نماید که  را در مـورد یـک محصـولعمومی حفـاظتی  تدبیرتواند یک در صورتی می فقط هر طرف - 2

 قلمروبه  واردات این محصول محصوالت مشابه یا محصوالت مستقیماً رقابتی شده  یا خطر بروز آن را به دلیل صنعت داخلی
 .کرده باشداحراز  طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، ، چه بهزیاد قادیرم خود به

 یا محصوالت مشابه کنندگان ي تولیدابه معنبه طور کلی  "صنعت داخلی"یا خطر آن، اصطالح  لطمه کردنبراي مشخص  - 3
محصوالت  کنند یا تولیدکنندگانی که مجموع تولیدطرف فعالیت می یکقلمرو باشد که در می مستقیماً رقابتی محصـوالت

 .دهد اي از کل تولید داخلی آن محصوالت را تشکیل می سهم عمدهها آن مستقیماً رقابتییا  مشابه

و  2.7لیرغم مواد ع. اعمال شود ،نظر از کشور صادرکنندهصرف ،وارداتی محصوالت در موردباید  عمومی حفاظتی تدابیر - 4
نباید مقدار  تدبیراگر از سهمیه وارداتی استفاده شود این . تواند در قالب سهمیه وارداتی باشدحفاظتی عمومی می تدبیر 2.3

 ،که آمار آن در دسترس است است ايسه سال آخر نمونهدر میانگین واردات  اخیر که هدور تر از سطحواردات را به پایین
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در . به سطح متفاوتی نیاز است آن یا رفعجدي  لطمهي از جلوگیر گردد، که براي ارایهتوجیه روشنی  آن کهکاهش دهد، مگر 
کند ممکن می را اعمالحفاظتی عمومی  تدبیرکننده تخصیص می یابد، طرفی که کشورهاي عرضه به مواردي که یک سهمیه

منافع قابل محصول مربوط  به دنبال توافق با طرف دیگري باشد که در عرضه یهسهمسهمی در است درمورد تخصیص 
داراي منافع  ر کهگبه طرف دی دبای مربوطقابل اجرا نیست، طرف  طور متعارف در مواردي که این روش به. اي داردمالحظه

ن طرف در سه آکه توسط واردات آن کاال مقدار از کل ارزش یا نسبت هایی بر اساس است محصول  ۀقابل مالحظه در عرض
 باشد،بر تجارت آن کاال موثر بوده یا است  ممکن کهعوامل خاصی  امیتمبا در نظر گرفتن ، شده است ارایهسال گذشته 

 واردات و تخصیص آن به سهمیهحفاظتی در قالب  تدبیردر مواردي که ایران درصدد اعمال  .بدهدهایی را اختصاص سهم
اوراسیا به صورت مجزا  اتحادیهبراي هر یک از کشورهاي عضو  هاي وارداتی بایدت، چنین سهمیهکننده اسکشورهاي عرضه

  . اعمال شود محاسبه و
حفاظتی را  تدبیر ها بایدطرف. گرددصنعت داخلی تلقی می بـه وضـعیت یـک عمده جدي به معناي وارد آمدن زیان لطمه - 5

سال تجاوز نخواهد  4حفاظتی از  تدبیردوره اعمال . نمایندرفع آن اعمال  جـدي یـا لطمهتا حد الزم براي جلوگیري از  فقط
 .تمدید شود این کهد، مگر کر

حفاظتی  تدبیر موتدا مبنی بر لزوم کنندهوارد طرفصالحیتدار  مراجع مشروط بر تشخیص ،را )5(بند  بازه زمانی موضوع - 6
شواهدي مبنی بر حالت ، و وجود )12(تا  )8(و مشروط بر رعایت مفاد بندهاي  آن رفع یـاجدي  لطمهاز براي جلـوگیري 

  .تعدیل صنعت مذکور، می توان تمدید نمود
ل شام دتحقیق مزبور بای .دنحفاظتی را اعمال کن تدبیر ،صالحیتدارمرجع انجام تحقیق توسط بعـد از  فقطند نتوامی هاطرف - 7

بـه  گوییپاسـخ فرصت از جمله ،آنهابراي ها  مدارك و دیدگاه ارایهایجاد امکان و  هاي ذینفعبه تمام طرف عمـومی هاطالعیـ
 ها و نتایج تمـام امـور موضـوعی و حکمـییافته حاوي گزارشی راباید   صالحیتدارمرجع  .باشد ،هاسایر طرف اظهـارات
 .کندمنتشـر  مربوط

 .حفاظتی تضمین نمایند ف و کارآمد را در تحقیقاتهاي عادالنه، شفارویه ها بایدطرف - 8

 :رسانی نمایدبه طرف دیگر اطالع اًفوررا  زیر باید موارد هر طرف - 9

 ؛ حفاظتی اتآغاز تحقیق) لفا

 جدي یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات؛ و  لطمهنهایی در مورد ) یا(کسب یافته هاي اولیه و ) ب

  .حفاظتی تدبیرگیري در خصوص اعمال یا تمدید یک تصمیم) پ
  :باشدمی زیرحفاظتی شامل موارد  تحقیقاطالعات مربوط به آغاز  -10
  ؛تاریخ آغاز تحقیق) الف
  ؛کدگذاري و توصیف هماهنگ کاال نظام به موجببندي آن توصیف دقیق کاالي موضوع تحقیق و طبقه) ب
  زمانی مورد تحقیق؛ بازه) پ
  دالیل آغاز تحقیق؛ در موردتوضیحی  )ت
  زمانی براي درخواست استماع؛ بازه )یا(و برنامه زمانبندي جلسات استماع عمومی ) ث
  هاي ذینفع؛گویی به اظهارات سایر طرفو پاسخ ابراز نظرمدارك،  ارایههاي ذینفع جهت براي طرف زمانی هايبازه) ج
  ارسال نمود؛ جاوان به آنرا بت و سایر مدارك مربوط به تحقیق که درخواستمحلی  نشانی) چ
  .کنندهتحقیق صالحیتدارمرجع و شماره تماس  نشانینام، ) ح
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 ارایهرا به طرف دیگر  زیرموارد  به مربوطباید اطالعات  ،حفاظتی را دارد تدبیری که قصد اعمال یا تمدید یک هر طرف -11
  :نماید
  واسطه واردات افزایش یافته؛هیا خطر بروز آن ب جدي لطمهشواهدي مبنی بر ) الف
  توصیف دقیق کاالي مورد بررسی؛ )ب
  حفاظتی پیشنهاد شده؛ تدبیرتوصیف دقیق ) پ
  ؛تدبیرتاریخ پیشنهادي جهت اجراي ) ت
  مورد انتظار و جدول زمانی جهت آزادسازي تدریجی؛ دورهطول ) ث
  ؛)بودن قابل اعمال تدر صور( حفاظتی تدابیرفهرست کشورهاي درحال توسعه معاف از ) ج
  ؛)حفاظتی تدبیردر موارد تمدید ( تعدیل استر حال دصنعت مربوط  این کهاهدي مبنی بر شو) چ
 تدابیردر موارد ( گرددموجب ایجاد خسارتی غیرقابل جبران می تأخیرتشخیص وجود شرایط بحرانی و این که  مبنايتبیین ) ح

  ) حفاظتی موقتی
  .را رعایت نمایند نامهموافقتاین  به موجب حاشیه ترجیح اعطایی ها بایدطرف ،عمومیحفاظتی  تدابیردر اعمال  -12
  .حفاظتی فراهم سازند تدابیرعمال هایی را جهت مشورت در خصوص افرصت دبای هاطرف -13
  

  4 .3ماده 

  حفاظتی دوجانبه تدابیر
مشخص در  مبدأداراي ي ات هر کاالوارد ،نامهموافقتچنانچه در نتیجه کاهش یا حذف عوارض گمرکی به موجب این  - 1

افزایش  به تولید داخلینسبت  در مقادیر به طور مطلق یا طرف دیگر قلمروبه  جانب هر طرف از نامهموافقتاین  )1(پیوست 
 قلمرودر یا خطر بروز آن داخلی کاالهاي مشابه یا مستقیماً رقابتی  به تولید صنعت جدي لطمهو تحت شرایطی که منجر به  یابد

به میزانی که براي جبران  دو جانبه را حفاظتی بیراتداین ماده، مفاد  تواند با رعایتطرف واردکننده می ،طرف واردکننده شود
  .وارده یا جلوگیري از بروز لطمه ضروري باشد، اعمال نماید لطمه

 آن به دلیلیا خطر بروز  جدي لطمهشود که مدارك واضحی مبنی بر حفاظتی دو جانبه صرفاً در شرایطی اعمال می تدبیر - 2
  .وجود داشته باشدواردات افزایش یافته 

، به تدبیراز اعمال  پیش هر موردو در  اًفور را دارد بایدبه موجب این ماده حفاظتی دوجانبه  تدبیری که قصد اعمال طرف - 3
یا خطر  جدي لطمهشامل شواهدي مبنی بر  ،مربوطاطالعات  تمامیحاوي  باید این اطالعیه. رسانی نمایدطرف دیگر اطالع

شده براي اعمال پیشنهاد پیشنهادي و همچنین تاریخ  تدبیرو  ، توصیف دقیق کاالي مربوطواردات افزایشبه دلیل  آنبروز 
  .باشد ،ط بودنبدر صورت مرت تدبیرمانبندي رفع تدریجی و برنامه ز ، طول دوره مورد انتظارتدبیر

به طرف  آزادسازي تجاري جبران به شکلمعادل واردات،  باید ،قرار گیرد مزبور تدبیر تحت تاثیری که ممکن است به طرف - 4
راه حل  ه، به منظور تسهیلاین ماد )3(بند موضوع  هیروز از تاریخ اطالع 30ظرف  باید مورد نظر طرف .مزبور پیشنهاد گردد
 تدبیرتواند طرف واردکننده می چنین راه حلی، در صورت عدم. بررسی نمایداطالعات ارایه شده را  ،مورد توافق متقابل

 آنکاالي  نسبت به ، طرفی کهمشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل براي جبرانحفاظتی دوجانبه را براي حل 
به  اًفورجبرانی باید  تدبیرانبه و حفاظتی دو ج تدبیر. جبرانی اتخاذ نماید تدبیر تواندشده است می حفاظتی دوجانبه اعمال تدبیر
تجاري  است که به صورت قابل توجهی تاثیرجبرانی به طور معمول شامل تعلیق امتیازاتی  تدبیر. رسانی گردددیگر اطالع طرف

. حفاظتی دو جانبه است تدبیرمعادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از به صورت قابل توجهی  معادل دارند یا امتیازاتی که
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و در هر مورد به صورت قابل توجه  براي دستیابی به تاثیرات تجاري معادل ماً براي حداقل دوره زمانی الزجبرانی صرف تدبیر
در صورت تحقق شرایط  .این ماده اجرا شده باشد )5(بند  به موجبحفاظتی دو جانبه  تدبیرکه گردد اتخاذ میفقط هنگامی 

قابل  الب افزایش نرخ عوارض گمرکیدر ق حفاظتی دوجانبه را تدبیرتواند این ماده، طرف واردکننده می )1(مذکور در بند 
کامله الوداد که در  ملل اعمال شده گمرکیعوارض که از نرخ  به نحوي تا سطح الزم اعمال کند، براي کاالي مربوط اجرا

  .حفاظتی دو جانبه قابل اعمال است بیشتر نشود تدبیرزمان اتخاذ 
شواهدي وجود مشروط بر  ،را مزبورزمانی  بازه. دیک سال اعمال شواز  ترکمزمانی  بازهبراي  حفاظتی دو جانبه باید تدبیر - 5
 ،صنعت ذیربطدر حال تعدیل بودن ر بروز آن و یا خط جدي لطمهبراي جبران یا جلوگیري از دوره  تمدید ضرورتبر  لدا
 بازهزمانی برابر با  بازهحفاظتی دو جانبه را براي  تدبیرنباید  هاطرفهیچ یک از  .توان حداکثر تا یک سال تمدید نمودمی

  . مزبور، مجدداً براي همان کاال اعمال نماید تدبیر زمانی اجراي پیشین
بوده مزبور الزم االجرا  تدبیر پایاندر تاریخ ی باید باشد که نرخ وارض گمرکی بهحفاظتی دو جانبه، نرخ ع تدبیر پایانبا  - 6

  .است
  .داعمال شونامه موافقتاالجرا شدن این بعد از الزم حفاظتی دو جانبه نباید در شش ماه اول تدابیر - 7
  : را اعمال کند رموارد زی براي یک کاالي مشابه در زمان مشابه نمی تواند جانبه هیچ طرفیبا توجه به تجارت دو - 8
  حفاظتی دو جانبه و  تدبیر )1(
  .نامه موافقتاین  3.3ماده  مفهوم به حفاظتی تدبیر) 2(

  5. 3ماده
  جبرانی و شکنیقیمتضد  تدابیراعمال 

 اتحادیهکشورهاي عضو  ایران باید ،بعدي هايرسیدگی و جریانجبرانی  تعرفهو شکنیقیمتتاي انجام تحقیقات ضد در راس
 و شکنیقیمتضد  تدابیرو نباید  بگیرد در نظراقتصادي اوراسیا  اتحادیه به عنوان اوراسیا را نه به طور کلی بلکه منفرداًاقتصادي 
براي  2.3 ماده در مفهومیارانه  چنانچه .اقتصادي اوراسیا اعمال نماید اتحادیه مبدأرا به طور کلی نسبت به واردات از  جبرانی
اقتصادي  اتحادیهتواند ، ایران میباشد در دسترس مزبور اتحادیهاقتصادي اوراسیا در سطح  اتحادیهکشورهاي عضو  تمامی

  .لحاظ کند ،کل به عنوان یکاوراسیا را 
 6. 3ماده 

  یه هااطالع
مراجع بین باید  این فصل،پوشش تحت موضوعات  زمینهدر  ها،ارتباطات رسمی و اسناد مبادله شده میان طرف تمامی - 1

  . دریگ انجام طرف ها صالحیتدار
ن این روز از تاریخ الزم االجرا شد 30را ظرف  صالحیتدارمراجع اسامی و شماره تماس  مربوط به ها باید اطالعاتطرف - 2

فوراً به اطالع یکدیگر را  صالحیتدارمراجع هرگونه تغییري در خصوص  باید هاطرف. نمایند به یکدیگر مبادله نامهموافقت
  .رسانندب

 7. 3ماده 

  همکاري
  :را تقویت نمایند زیرهاي در زمینه ها باید همکاريطرف
  ؛)تحقیقات از جمله(کارهاي تجاري رابطه با چارهمجاري ارتباطی در ) الف
  تحقیق کننده؛ هايمقامات میان همکاري و تبادل اطالع) ب
  .کارهاي تجاريرویه و قوانین مرتبط با چاره) پ
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  راه تجارت موانع فنی فرا: 4فصل 

  1 .4ماده 

  اهداف
  :از طریق هاطرفتسهیل تجارت کاال بین  :این فصل عبارت است از هدف
به منظور از میان  باقطارزیابی ان هاي درخصوص تصویب و اجراي استانداردها، مقررات فنی و رویه  ارتقاي همکاري )الف

  ؛تجارت در ضروريغیربرداشتن موانع فنی 
  هر طرف؛ هاي ارزیابی انطباق رات فنی و رویهاز استانداردها، مقر ارتقاي درك متقابل) ب
بین هاي ارزیابی انطباق  ت فنی و رویهسازي، تصویب و اجراي استانداردها، مقررا تبادل اطالعات مربوط به آماده تقویت) پ

  ؛هاطرف
  انطباق؛ و ارزیابی سازيالمللی مرتبط با استاندارد در عرصه نهادهاي بین  هابین طرف تقویت همکاري) ت
  ؛ واهدافتحقق این  ایجاد چارچوبی براي) ث
  .تجارت دردر مسائل مرتبط با موانع فنی  همکاري ارتقاي) ج

  2 .4ماده 

  شمول هحیط
 .باشنداین فصل  مشمول مقررات بایدنامه موافقتاین  )1(ر پیوست ذکر شده د تمام محصوالت - 1

قیم یا که ممکن است مست هاطرف انطباقهاي ارزیابی استانداردها، مقررات فنی و رویه تمامی ةدربار این فصل باید - 2
 :زیر در موارد  جزتأثیر بگذارد، اعمال شود  هاغیرمستقیم بر تجارت کاال بین طرف

  ؛هاي دولتی یازهاي تولیدي یا مصرفی نهادنهاي دولتی براي تهیه شده توسط نهاد خریدمشخصات ) الف
  .نامهموافقتاین  )بهداشتی و بهداشت گیاهی تدابیر(گیاهی مصرح در فصل  بهداشت بهداشتی یا تدابیر) ب
گونه هرد که وي تفسیر شنحوبه  باید هاي ارزیابی انطباق داردها و رویهدر این فصل، تمامی ارجاعات به مقررات فنی، استان - 3

اً ماهیت مگر اصالحات و ملحقاتی که ها را دربرگیرد،قواعد یا پوشش کاالیی آن ات بهملحق مربوط به آن و هراصالحات 
 .جزئی باشند

را تدوین، تصویب و اجرا  هاي انطباق هاي ارزیابیرویه استانداردها، مقررات فنی و ،فصلاین  جاز است طبقم طرف هر - 4
 .کند

  4.3 ماده

  تعاریف
تعاریف پذیرفته  که در باشدیی به همان معناباید  ،معموالًیابی انطباق رزهاي ا اصطالحات عمومی استانداردسازي و رویه - 1

و در  به فحواي آنو با توجه  ها ذکر شده استبراي آنالمللی استانداردگذاري  بین نهادهايملل متحد و  سازمان نظامدر شده 
 .هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت پرتو

 :باشدمالك عمل میاصطالحات زیر این فصل، معناي  از نظر - 2

 اداري مقررات جمله از هاآن به مربوط تولید هاي روش و فرآیندها یا محصول مشخصات که است سندي: فنی مقررات) الف
 ،ها مادن ،واژگان به مربوطالزامات  است ممکن همچنین سند این. نماید می معین راحاکم که رعایت آن الزامی است 

 یا برگیرد در هستند اعمال قابل تولید روش یا فرآیند محصول، درمورد که را زنی برچسب یا گذاري عالمت بندي، بسته
  .بپردازد هاآن به منحصراً
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موارد نبوده بلکه  تمامی شاملشوراي اقتصادي بین المللی /ایزو 2تعریف موجود در دستورالعمل شماره : یادداشت توضیحی
 .است "سازي بلوك" به مشهور نظام مبتنی بر

 هاي تولید مورد تأیید که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصوالت یا فرآیندها و روش سند مصوب یک نهاد: استاندارد) ب
همچنین ممکن است الزامات . دارد ر و عمومی، مقرر میها اجباري نیست را براي استفاده مکرها که رعایت آنمربوط به آن

ر مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال که درا گذاري یا برچسب زنی  بندي، عالمت ها، بسته دام، نمربوط به واژگان
  .ها بپردازدهستند دربرگیرد یا منحصراً به آن

  یادداشت توضیحی
اند، محصوالت، فرآیندها و  تعریف شدهالمللی شوراي اقتصادي بین/ایزو 2که در راهنماي شماره  همان طوراصطالحات 

مرتبط با  هاي ارزیابی انطباق ها و رویه اردفقط به مقررات فنی، استاند ،این فصل. دهند خدمات را تحت پوشش قرار می
شوراي اقتصادي /ایزو 2در دستورالعمل شماره  استانداردهاي مصرح .پردازد هاي تولید میمحصوالت یا فرآیندها و روش

 به فنی مقررات و است داوطلبانهسناد ا عنوان به استانداردها ،فصلاین  نظر از. باشد داوطلبانه یا اجباري توانند میالمللی  بین
 .هستند اجماع مبتنی برسازي  داستاندار المللی بینانجمن  توسط تهیه شده استانداردهاي. است شده تعریف الزامی اسناد عنوان
 .گیرد برمی در نیز را نیستند اجماع مبتنی بر که اسنادي فصل، این

اي که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم براي تشخیص رعایت الزامات مقررات فنی و یا  هر رویه :رویه ارزیابی انطباق) پ
  . استانداردها به کار برود

  توضیحی  یادداشت
 ثبت، ،ارزیابی، و بررسی و اطمینان از انطباقگیري، آزمایش و بازرسی،  هاي نمونه شامل رویهاز جمله  هاي ارزیابی انطباق رویه

 .شود می هاو تصویب و نیز ترکیب آنتایید اعتبار 

حت کنترل دولت مرکزي در زمینه فعالیت ت و ادارات آن یا هر نهاد ها ي، وزارتخانهحکومت مرکز :نهاد حکومت مرکزي) ت
 .مورد نظر

  4 .4 ماده

  هاي ارزیابی انطباق و رویه تهیه، تصویب و اجراي مقررات فنی
طرف دیگر، رفتاري اتخاذ شود قلمرو د کرد که از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارده از هر طرف تضمین خواه - 1

ها کشور دیگري است، که از رفتار متخذه در مورد محصوالت مشابه داراي منشأ ملی و محصوالت مشابهی که منشأ آن
 .نامطلوبتر نباشد

جهت ایجاد موانع غیرضروري در تجارت متقابل یا با چنین  تهیه، تصویب و اجراي مقررات فنی در باید عدم هر طرف - 2
بیش از آنچه براي تحقق هدفی مشروع را بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاري محدودیتی . ندکتضمین اثري، را 

الزامات امنیت ملی، : این اهداف مشروع عبارتند از. ایجاد کنند گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق، الزم است، با درنظر
. آمیز، حفظ سالمتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات و بهداشت حیوانات، نباتات یا محیط زیست هاي خدعه جلوگیري از روش

ات علمی و فنی موجود، اطالع :عبارتند از ،مربوط که باید مورد مالحظه قرار گیرند ارزیابی این خطرات از جمله عواملدر 
 .شده براي محصوالت فناوري تولید مربوط یا مصارف نهایی تعیین

اند، دیگر وجود نداشته باشند یا بتوان با تغییر شرایط یا  چنانچه شرایط یا اهدافی که براي تصویب مقررات فنی مطرح شده - 3
 .شدنخواهد حفظ جاد شود، مقررات فنی تري ای اي برخورد کرد که از لحاظ تجاري محدودیت کم اهداف به گونه

 هاطرفدر شرف صدور باشد ،  یا وجود داشته مربوطمللی ال در مواردي که مقررات فنی الزامی است و استانداردهاي بین - 4
المللی  مگر هنگامی که این استانداردهاي بین کنند،به عنوان مبناي مقررات فنی خود استفاده باید هاي مربوط  ها یا بخشاز آن
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مهم، براي تحقق اهداف تأثیرگذار یا مشکالت فناوري  ، مثالً به علت وجود عوامل جوي یا جغرافیاییمربوطهاي  یا بخش
 .غیرموثر و نامناسب باشندابزاري مشروعی که باید دنبال شوند، 

حکومت نهادهاي  با مقررات فنی یا استانداردها، صریح گواهی انطباقور د که به هنگام نیاز به صدطرف باید تضمین ده هر - 5
 :بندند را به کار می زیر، مقررات طرف دیگر قلمروحصوالت با منشأ در خصوص ممرکزي 

براي عرضه  دسترسی د که در شرایط قابل مقایسه،شو اي تهیه، تصویب و اجرا می به گونه باقطهاي ارزیابی ان رویه 5.1
کنندگان محصوالت مشابه داراي منشا براي عرضه ی که، از شرایططرف دیگر قلمروبا منشأ  مشابه محصوالت کنندگان
حق  و تر نباشد؛ دسترسیلوبکشور دیگري است، نامطهر  یا عرضه کنندگان محصوالت مشابه که منشا آن در داخلی
تأسیسات  هاي ارزیابی انطباق در محلفعالیتاز جمله امکان اجراي  کارراي ارزیابی انطباق به موجب آیینکنندگان بعرضه

  .شود شامل می ،بینی شده باشددر این رویه پیش چنانچهرا  سامانهعالمت  و
این . شود ، تهیه، تصویب و اجرا نمیراه تجارت دوجانبهفرا يانع غیرضروربه منظور ایجاد موانطباق هاي ارزیابی  رویه 5.2

 طرف واردکننده کاملتر از حدي که براي ایجاد اطمینان  گیرانه نباید سختانطباق هاي ارزیابی  ست که رویها بدان معنا
ایجاد  با در نظر گرفتن مخاطراتی که عدم انطباقالزم است،  حاکمانطباق محصوالت با مقررات فنی یا استانداردهاي  براي
  .اجرا شودسختگیرانه یا سختگیرانه تر باشد کند،  می

 : که دهداطمینان حاصل  باید )5(هر طرف در حین اجراي مفاد بند  - 6

 ،طرف دیگرقلمرو حصوالت با منشأ و براي م و تکمیل شود در اسرع وقت صورت پذیرد انطباقهاي ارزیابی  رویه) الف
  ، اعمال نشود؛بتر نسبت به محصوالت مشابه داخلیرفتاري نامطلو

در صورت درخواست، به  بینی شدهمدت رسیدگی پیش شود یامی منتشر انطباقهر رویه ارزیابی  مدت اجراي استاندارد) ب
، ، کامل بودن مدارك درخواستت پس از دریاف مربوط  صالحیتدارمرجع د؛ گردمی متقاضی ابالغ را بررسی کرده و سریعاً

ارزیابی را به صورت  در اسرع وقت، نتایج  صالحیتدارمرجع ؛ کندمیمطلع  ها به طور کامل و دقیق از تمامی نقصمتقاضی را 
تی انجام پذیرد؛ در صورت درخواست متقاضی، ح اصالحی تدابیردر صورت لزوم، تا  نمایدمی  ارایهتمام و کمال به متقاضی 

، درخواستدر صورت و انجام دهد؛  انطباق راارزیابی  باید تا حد امکان،  صالحیتدارمرجع در صورت نقصان درخواست، 
  شود؛می ارایهپیش آمده، توضیحاتی هر گونه تأخیر مطلع و به وي در خصوص  متقاضی از روند رویه

  ؛شودمحدود می ،الزم است ها و تعیین هزینه انطباقبراي ارزیابی  هی کنسبتبه  رسانی اطالع الزامات) پ
هاي ارزیابی انطباق رویه خصوصدر طرف دیگر است یا قلمرو ها در آن مبدأمحصوالتی که  بارهمحرمانگی اطالعات در )ت

  ؛دشومی حفظ منافع تجاري مشروع طوري که بهشود رعایت می محصوالت داخلیبه همان ، اندشده ارایه
هاي ناشی از اختالف میان مکان تأسیسات متقاضی و نهاد رتباطات، حمل و نقل و دیگر هزینهبا در نظر گرفتن هزینه ا) ث

شده  وضع  هر هزینهبرابر  طرف دیگر بایدقلمرو الهاي داراي منشأ کاانطباق شده براي ارزیابی  وضع  هر هزینهارزیابی انطباق، 
   .ي استدر هرکشور دیگر هاداخلی دارند یا منشا آن أکه منش ی باشدکاالهاي مشابهارزیابی انطباق براي 

یا  اي باشد که براي متقاضیان گونه به ها نبایدهو انتخاب نمونانطباق ارزیابی  هايرویه مورد استفاده براي مکان تأسیسات )ج
  .ها، مشکل غیرضروري ایجاد نمایدآن کارگزاران

انطباق ارزیابی  رویهد، کنمقررات فنی حاکم، مشخصات آن تغییر انداردها یا محصول با استانطباق پس از تشخیص چنانچه ) چ
  ؛شودمحدود می مربوطنداردها و مقررات فنی محصول مورد نظر با استا اطمینان از انطباق یا عدم انطباق صولبراي ح

اي رویهاصالحی  تدبیربراي در صورت موجه بودن شکایت،  ،و انطباقارزیابی   رویهاجراي  اي بررسی شکایات مربوط بهبر) ح
  .وجود دارد
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  .خود شودقلمرو ها در هاي متعارف طرفبررسی مانعنباید  )6(و  )5(اي بنده مفاد - 7
مرتبط هاي  نامه دستورالعمل یا توصیه واستانداردها یا مقررات فنی باشد با ها کاالانطباق  نیاز به صدور گواهیچنانچه  - 8 

باید تضمین دهند که نهادهاي  هاطرف، باشدیا در شرف صدور  استاندارد وجود داشتهالمللی  بیني دهااز سوي نها صادره
 ،استفاده کنند ،خودانطباق هاي ارزیابی ها، به عنوان مبنایی براي رویههاي مرتبط آن یا از بخشموارد فوق از حکومت مرکزي 

از جمله به دالیل زیر نامناسب ، هابراي طرفها آنبه هاي مربوط هایی یا بخش مگر در مواردي که چنین رهنمودها یا توصیه
آمیز؛ حفظ  الزامات امنیت ملی؛ جلوگیري از اعمال خدعه: با توضیح مقتضی همراه خواهد بود ،باشد که در صورت درخواست

زیست؛ عوامل جوي یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادي؛  ها، حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه یا محیطبهداشت یا ایمنی انسان
  .اورانه یا زیربنایی اساسیمسائل فن

  5. 4ماده 

  قابتأیید ارزیابی انط
در طرف  انطباقهاي ارزیابی  پذیرش نتایج رویه، )4(و  )3(بندهاي  مفادبدون خدشه به باید، در صورت امکان،  هر طرف - 1

 هاي مزبور د رویهشو مجاب کهاین تفاوت داشته باشد، مشروط بر هاي خود  ها با رویه ر این رویه، حتی اگنمایدتضمین دیگر را 
بخش رضایتبه منظور دستیابی به تفاهم . باشدمیهاي خود  ی است که معادل رویهاستانداردهاي حاکم یا طبق مقررات فنی

  :ضرورت یابد پیشینهاي خصوص در موارد زیر، ممکن است مشورتهب ،متقابل
نتایج ارزیابی استمرار اعتبار  ي کهنحوبه  در طرف صادرکننده انطباقارزیابی  مر نهادهايصالحیت فنی کافی و مست )الف

مثالً از  - المللی استاندارد هاي مؤسسات بین تأیید رعایت رهنمودها و توصیهبه باشد؛ در این خصوص،  قابل اطمینان انطباق
  ؛شدد خواهتوجه  ،صالحیت فنی کافیشاخص به عنوان  –تایید صالحیت طریق
  .کننده مشخص طرف صادرمؤسسات  در موارد ارایه شده از سوي انطباقارزیابی قبول نتایج  تحدید )ب
  .کنندتضمین خود  انطباقهاي ارزیابی  را با رویه )1(مفاد بند  باید حتی االمکان اجراي  هاطرف - 2
هایی  نامهموافقتآغاز مذاکرات براي انعقاد  رايب خود را تمایلشوند که  ترغیب میبنا به درخواست طرف دیگر  هاطرف - 3

 هاي مزبور نامهموافقتکه دارند مقررتوانند  می آنها. نشان دهند یکدیگر انطباقهاي ارزیابی  در خصوص تأیید متقابل نتایج رویه
، تسهیل تجارت محصوالت مربوط هینر زمد هاآن هدر خصوص امکانات بالقوو  ه،دیرا تحقق بخش )1(بند  موضوعمعیارهاي 

   .را فراهم آورندرضایت متقابل 
هاي ارزیابی  دیگر در رویه طرفقلمرو واقع در  انطباقارزیابی  مشارکت نهادهاي به اعطاي مجوز براي هاطرف هر یک از - 4

  .شوند ترغیب مینامطلوبتر نباشد،  هر کشور ثالث قلمروها یا آنقلمرو یطی که از شرایط نهادهاي واقع در رادر شخود  انطباق
  

  مکرر 5 .4ماده 

  شفافیت 
را تایید  انطباقهاي ارزیابی مقررات فنی ورویه  استانداردها، اهمیت شفافیت در خصوص تدوین، تصویب و اجراي هاطرف - 1

 .نمایندمی

داشته  تأثیري عمده بر تجارت با طرف دیگر فنی است که می تواند تهیه، تصویب یا اجراي مقررات که در حال هر طرف - 2
. بیان کند آن مقررات فنی را، دالئل توجیهی 4.4ماده  )4(تا  )2(بندهاي طبق مفاد  دیگر،طرف به محض درخواست  باشد، باید

هاي داستاندارتهیه، تصویب یا اجرا شود و با  4.4ه ماد )2(بند  موضوعوع رمقررات فنی به دلیل یکی از اهداف مش هرگاه
  .را نشان دهد ري براي تجارت دو جانبهغیرضرو ، باید عدم ممانعتباشد منطبق المللی مربوط بین
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، مقررات فنی را بیشتر برمبناي شرایط محصول از لحاظ خصوصیات توصیفی یابه جاي طرح  در صورت اقتضا هاطرف - 3
  ؛کارکرد تعیین خواهند کرد

محتواي فنی مقررات فنی پیشنهادي با محتواي فنی  عدم انطباق یا مربوطالمللی  استانداردهاي بین در صورت عدم وجود - 4
 :باید هر طرف، هاطرف جراي مقررات فنی بر تجارت متقابلعدم تأثیر چشمگیر ا و مربوطالمللی اردهاي بیناستاند

 ارایهبه منظور  دیگر در طرف ذینفعاشخاص  که نحوي به ،منتشر کند اينشریهدر را  اياطالعیهمقتضی  ن فرصتدر اولی) الف
  ؛ بتوانند از آن آگاهی یابند پیشنهاد مربوط به مقررات فنی خاص،

مقررات فنی پیشنهادي قرار بگیرد و همچنین  شده، فهرست کاالهایی که قرار است تحت شمول ییناز طریق نقاط تماس تع) ب
زمانی که  اولین فرصت مقتضی،باید در  هااطالعیه این. طرف دیگر اطالع دهندرا به  تصر از اهداف و منطق آنشرحی مخ

  نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛ هنوز امکان گنجاندن اصالحات و در
و در صورت امکان،  ارایهبه طرف دیگر رونوشت یا مشخصات مقررات فنی پیشنهادي را باید  بنا به درخواست،) پ

  ؛کندالمللی دارند مشخص  با استانداردهاي بین ايکه تفاوت عمدهرا هایی  بخش
ند که نظراتی را دهطرف دیگر بدون هیچگونه تبعیض، اجازه  ، به)الف( روز پس از انتشار اطالعیه بر اساس جزء 60تا ) ت

نظر قرار مباحثات را مدمکتوب این د و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارند و نظرات و نتیجه نمای ارایهکتبا 
  .دهند

محتواي فنی  یا عدم مطابقت استاندارد المللی موسسه بینتوسط  هصادرمربوط  هتوصیدستورالعمل یا  در صورت عدم وجود - 5
عدم تأثیر  و استاندارد المللی وسسات بینمصادره توسط  مربوطهاي  توصیهها و انطباق پیشنهادي با دستورالعملارزیابی  رویه

 :باید هر طرف، طرف اتجارت ب بر ارزیابی انطباقرویه چشمگیر 

به منظور  ي دیگرهاطرف نفع دراشخاص ذی که منتشر کند ينحو به اينشریه دررا  اي اطالعیه در اولین فرصت مقتضی) الف
  ؛بتوانند از آن آگاهی یابندارزیابی انطباق خاص،  ارایه رویه

پیشنهادي قرار بگیرد و همچنین  ارزیابی انطباق رویهتحت شمول  قرار استکاالهایی که  شده، طریق نقاط تماس تعییناز ) ب
که هنوز  باید در اولین فرصت مقتضی، اطالعیهاین . هاي دیگر اطالع دهدطرفرا به  و منطق آن هدفتصر از شرحی مخ

  نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛ امکان گنجاندن اصالحات و در
با تفاوت مهاي  در صورت امکان، بخش و ارایهبه طرف دیگر پیشنهادي را  ونوشت یا مشخصات رویهه درخواست، ربنا ب) پ

  مشخص کند؛را المللی  بین نهادهاي استانداردهاي   توصیه یادستورالعمل ها 
را  نظرات خودد که اجازه دهبه طرف دیگر هیچگونه تبعیض،  دون، ب)الف( روز پس از انتشار اطالعیه بر اساس جزء 60تا ) ت

مباحثات را مکتوب این د و نظرات و نتیجه این نظرات را به بحث بگذار ،نماید و در صورت درخواست ارایه به طور کتبی
   .لحاظ کند

حفظ ایمنی، بهداشت و محیط  زمینهاضطراري در  ت، در صورت بروز مشکال)5(و  )4( هايمدخل بندبا رعایت مفاد  - 6
در را  )5(و ) 4(بندهاي  وضوعم تدابیر تواند مورد نظر می ، طرفاد تهدید بروز آن براي یک طرفیا ایج یا امنیت ملیزیست 

  :ارزیابی انطباق هفنی و یا روی مقررات طرف مزبور، به محض تصویب این که مشروط بر صورت ضرورت حذف کند،
و کاالهایی که تحت  مطابقت خاصارزیابی  رویهفنی و یا  شده از مقررات ریق نقاط تماس تعیینرا از ط دیگر  طرف اًفور) الف

ت از جمله ماهیت مشکالارزیابی انطباق  رویه مقررات فنی و یا و منطق هدفشرح مختصري از  به همراهگیرند،  قرار می شمول
  د؛نمای اضطراري مطلع

  نماید؛ ارایهدیگر   طرفرا به انطباق هاي ارزیابی  ، رونوشت مقررات فنی و یا رویهدر صورت درخواست) ب
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در صورت درخواست، این  ،دهد و ارایهنظرات خود را به صورت مکتوب  دهد که اجازه دیگر   به طرفبدون تبعیض، ) پ
  .دلحاظ کنمباحثات را کتبی این نظرات و نتیجه  گذاشته،نظرات را به بحث 

در غیر این  ،یارا تضمین نماید،  مصوبانطباق هاي ارزیابی  رویهیا مقررات فنی و  انتشار سریع تمامید بایهر طرف  - 7
  .ها آگاهی یابنددیگر بتوانند از آن فع در طرفهاي ذیند که طرفبه طریقی در دسترس قرار ده ،صورت

در  تا تولیدکنندگان درنظر بگیرند ،ها االجرا شدن آنالزم و مقررات فنیبین انتشار  روز را 180بازه زمانی  باید هاطرف - 8
را با الزامات طرف واردکننده،  خود هاي تولیدیا روش تولیدات تطبیقفرصت  ، جز در شرایط اضطراري،طرف صادرکننده

 .داشته باشند

نظر در ها  االجرا شدن آنالزمو انطباق هاي ارزیابی  بین انتشار الزامات مربوط به رویه بازه زمانی متعارفی را باید هاطرف - 9
را با الزامات خود  تولیدات یا روش تولید تطبیق فرصتجز در شرایط اضطراري  صادرکننده  در طرف نتا تولیدکنندگا بگیرند

 .داشته باشند طرف واردکننده

ري مربوط به را از الزامات اجبا طرف دیگر، نامهموافقتاین االجرا شدن الزمروز از تاریخ  90ظرف  باید طرف هر -10
 .مطلع سازد )1(در پیوست  احصاییواردات کاالهاي 

صه یا خال هاي اصلیمتن قوانین و رویه. تا حد امکان، تالش کنند که تبادل اطالعات به زبان انگلیسی باشد باید هاطرف -11
  .گردد ارایهبه زبان انگلیسی  ها درصورت درخواست بایدآن

  6. 4ماده 

  مشاوره
 بگذارد، هرتأثیر  هاطرفبر تجارت بین  انطباقهاي ارزیابی  استانداردها، مقررات فنی و رویه روز به روز اجرايچنانچه  - 1

ه تماس طرف دیگر مقرر در طبه نق بایددرخواست مشاوره  .مشاوره بدهدند براي حل این موضوع، درخواست توا طرف می
 .شود ارایهاین فصل  4.8ماده 

در خصوص  طرف دیگر به هر درخواست مشاوره نظر مثبت و سریع ارایهتمام تالش خود را جهت  باید هر طرف - 2
 .به کار گیرداین فصل  اجرايموضوعات مربوط به 

 توانند با هدف مشخص کردن یم هاطرفود، نمیا روشن فصل وبا مشاوره حلنتوان را این فصل  مشمولمسائل  چنانچه - 3
  .ایجاد کنندها متشکل از نمایندگان طرف را کاري مورديعملیاتی براي تسهیل تجارت، گروه اجرا و حل قابل یک راه

 تصمیم خود در صورت درخواست، دالئل باید، کندبراي ایجاد گروه کاري رد را طرف دیگر درخواست ، طرف اگر هر - 4
 .را شرح دهد

  7. 4ماده 

  همکاري
راه تجارت کاال  انطباق، مانعی غیرضرور فراهاي ارزیابی  استانداردها، مقررات فنی و رویه این کهبراي ایجاد اطمینان از  - 1

 انطباقهاي ارزیابی  امکان، در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه در صورت باید هاطرفایجاد نکرده است،  هاطرفمیان 
 .همکاري کنند با یکدیگر

 :شود می زیرموارد این ماده، شامل  )1(بند  به موجب  همکاري - 2

در انطباق هاي ارزیابی  مشترك براي ارتقاي درك دوجانبه از استانداردها، مقررات فنی و رویههاي اندیشیهمبرگزاري ) الف
  طرف؛ هر
  با هدف آموزش؛ هاطرفرسمی  هايمقام تبادل) ب
  انطباق؛هاي ارزیابی  تبادل اطالعات در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه) پ
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به منظور همکاري در انطباق هر طرف هاي ارزیابی  در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه تشویق نهادهاي مسئول) ت
  ؛منافع مشترك  حوزه
  .همکاري علمی و فنی با هدف بهبود کیفیت مقررات فنی) ث
 .است طرف هر خاصنابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات این ماده منوط به در دسترس بودن م )2(اجراي بند  - 3

مذاکره از طریق مجاري هایی از جمله  توان از طریق روش راه تجارت را می همکاري در حوزه موارد مرتبط با موانع فنی فرا - 4
 . دادفنی انجام  هاي کمکهاي مشترك و  پروژه مناسب،

، مقررات فنی و هااستاندارد هفنی و همکاري در حوز هاي کمکهاي مشترك،  ، پروژهمشتركتوافق  باتوانند  می هاطرف - 5
 .هاي منتخب انجام دهند را در حوزهانطباق هاي ارزیابی  رویه

ی فرا که به موانع فن را آن زمینههاي اجرایی در فعالیت بازار و مطالعه موجود در حوزه شوند که نظرات می متعهد هاطرف - 6
 .مبادله کنند ،شود راه تجارت مربوط می

می دهد توجه الزم  ارایهطبق این فصل   هایی که طرف دیگر براي همکاريپیشنهاد در صورت درخواست به باید طرف هر - 7
 .را مبذول دارد

آن  شمولبراي موضوعات تحت  اي را توانند ترتیبات ویژه می هاطرفدر چارچوب این فصل،   به منظور ارتقاي همکاري - 8
 .نمایند منعقد

   8. 4ماده 
  و نقاط تماس  صالحیتدارمراجع 

تعیین شده و نقاط   صالحیتدارحاوي نام مراجع اطالعات  و نقاط تماس را تعیین کنند و  صالحیتدارمراجع  باید هاطرف - 1
 نشانی، دورنگارتلفن و  شمارة از جملهو نقاط تماس مزبور   صالحیتداررسمی در مراجع  هايمقامجزئیات تماس  ،تماس
 .را مبادله کنند مربوطیگر جزئیات و د رایانامه

 هايمقام خود یا اصالح اطالعات نقاط تماسو   صالحیتداراز هر گونه تغییر در مراجع یکدیگر را سریعاً  باید هاطرف - 2
  .سازندآگاه  مربوطرسمی 

 :است زیروظایف نقاط تماس به شرح  - 3

پاسخ به تمامی  در هاي ارزیابی انطباق ات فنی و رویه، مقررهااستاندارد خصوصها در بین طرفتسهیل تبادل اطالعات ) الف
  .اطالعات مزبور؛ براي طرف هر از سوي هاي متعارف درخواست

  مربوط هر طرف به مراجع قانونی هاياستعالمرجاع ا) ب
  :عبارتند از  صالحیتدارمراجع وظایف  - 4

  ؛این فصلنظارت بر اجراي ) الف
  ؛اقتضا، در صورت نامهموافقتاین  4.7ماده  طبق  هاتسهیل همکاري) ب
هاي ارزیابی  ، مقررات فنی و رویههاموضوعی که در حین تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال استاندارد هر رسیدگی سریع به )پ

  آید؛ پیش می طرف انطباق براي هر
  ها؛طرفیک از هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر  زمینهدر   رهمشاو تسهیل) ت
  و کند؛ کمک می هابه آن ، در اجراي این فصلهاطرف که به نظر دیگري تدبیرهر انجام ) ث
  .مشترك تعیین شده از سوي کارگروه وظایف انجام دیگر ) ج
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  گیاهیبهداشتی و بهداشت  تدابیر: 5فصل 
  1 .5ماده 

  اهداف
  :از طریق هاطرفقلمرو گیاه در  فصل عبارت است از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یاف این اهدا

  ی؛گیاه بهداشتی و بهداشت تدابیرتالش براي حل مسائل مرتبط با ) الف
شت بهداشتی و بهدا تدابیراجراي  تدوین و زمینهها از جمله در آن صالحیتدارمراجع و  هاطرف  بین  تقویت همکاري) ب

  و گیاهی؛
  .هر طرفقانونی نظام  و درك گیاهی و ارتقاي دانش بهداشتی و بهداشت تدابیر تبادل اطالعات مرتبط با حوزة تسهیل) پ
  

  2 .5ماده 

  26تعاریف
  :این فصل در راستاي اهداف - 1

 :متخذه تدبیر ت از هرگیاهی عبارت اس بهداشتی یا بهداشت تدابیر) الف

 یا شیوع استقراردر مقابل خطرات ناشی از ورود،  هر طرف قلمروحیوان یا گیاه در  براي حفاظت از حیات یا بهداشت) 1(
  بیماري یا عامل بیماري؛ لناق موجودات زندهها،  آفات، بیماري

ها،  در مقابل خطرات ناشی از افزودنی مورد نظر طرف قلمرون در یا حیوا  براي حفاظت از حیات یا بهداشت انسان) 2(
  ها یا خوراك دام؛ مسبب بیماري در مواد غذایی، نوشیدنیموجودات زنده ها، سموم، یا  آلودگی

توسط هایی که  در مقابل خطرات ناشی از بیماري مورد نظرطرف قلمرو در براي حفاظت از حیات یا بهداشت انسان ) 3(
  ؛شوندایجاد می یا شیوع آفاتاستقرار یا در مقابل ورود، ها منتقل  والت مربوط به آنگیاهان یا محصحیوانات، 

  .طرف مربوطقلمرو در خسارتی دیگر ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات تحدید براي جلوگیري یا ) 4(
هاي  روشفرآیندها و ها،  از جمله مالك ها رویهتمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات و ت گیاهی بهداشتی یا بهداش تدابیر) ب

الزامات مربوط به حمل و  از جملهاي  ترتیبات قرنطینه .گرددمیشامل  را هاي گواهی و تصویب بازرسی، رویه آزمایش، تولید،
هاي آماري  وشها حین حمل و نقل، مقررات راجع به رنقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد الزم براي بقاي آن

مستقیم به  به طورزنی که  بندي و برچسب هاي ارزیابی خطر و الزامات مربوط به بسته برداري و روش هاي نمونه مربوط، رویه
  ؛شود سالمت غذایی مربوط می

مراجع که  هایی از چند طرف یا تمام یا بخش ه اعم از تمام یا بخشی از هر طرفیک ناحی: بیماري یا ازآفت عاري ناحیه )پ
  ؛د و در آن آفت یا بیماري مشخصی وجود نداردنکن آن را مشخص می  صالحیتدار

اي واقع در بخشی از هر  ناحیهاعم از -  یک ناحیه عاري از آفت یا بیماري ممکن است محیط، محاط یا مجاور یک ناحیه) ت
در آن آفت یا بیماري خاصی وجود دارد  معلوم شودباشد که  -ها یا تمامی دو طرف ایی شامل بخشیا در منطقه جغرافی طرف

 رد رد؛ مناطقی که آفت و بیماري مورد نظرو حائل قرار دا نظارتیاي مانند ایجاد مناطق حفاظتی،  کنترلی منطقه تدابیراما تحت 
  شده است؛ کن مهار یا ریشه آنجا

                                                             
 هاکش آفت "هاآالینده" و هرز هايعلف "آفات" وحشی، گیاهان و هاجنگل "گیاه" وحشی، حیوانات و ماهیان "حیوان" تعاریف، این اهداف راستاي در -٢٦ 
  .گیردمی بر در را فرعی مواد و مانده جا به دامپزشکی داروهاي و
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که بنا به  هایی از دو طرف از هر طرف یا تمام یا بخش یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی: بیماري یا آفت کم شیوع با نواحی) ث
، نظارتموثر در جهت  تدابیر، در آن آفت یا بیماري مشخصی در سطحی محدود مشاهده شده و  صالحیتدار مراجعتشخیص 

  ؛گردد کنی در آنجا اعمال می کنترل یا ریشه
گیاهی مانند قوانین، فرامین و احکام که عموماً قابل اعمال  بهداشتی و بهداشت تدابیر :گیاهی بهداشتی و بهداشت تدابیر) ج

  .است
 بهداشت دام، سازمان جهانی )کدکس(کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه  :المللی هاي بین سازمان تدوین شدهاریف تع) چ
المللی  چارچوب کنوانسیون بین المللی که در اي و بین هاي منطقه و سازمان) شودنامیده می "سازمان جهانی" که از این پس(

به کار  الزم اصالحاتبا اعمال در اجراي این فصل باید ) شوندنامیده می "کنوانسیون"که از پس ( دنکنفعالیت می ظ نباتاتحف
  .روند

  :باشدزیر می به شرح المللی بین هاي توصیه و ها دستورالعمل استانداردها، - 2
کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین  تعیین شده توسط هاي ها و توصیه استانداردها، دستورالعملدر خصوص سالمت غذایی، ) الف

هاي تجزیه  ها، روشها، آالینده کش هاي داروهاي دامپزشکی و آفت مانده هاي خوراکی، باقی درباره افزودنی، )کدکس(تغذیه 
  ؛بوط به روش بهداشتیهاي مر برداري و قوانین و دستورالعمل و نمونه

تدوین  يها ها و توصیه استانداردها، دستورالعملهاي حیوانی مشترك با انسان،  ماريدر خصوص بهداشت حیوانات و بی) ب
  سازمان جهانی؛تحت نظارت شده 
دبیرخانه تحت نظارت  تدوین شده هاي بین المللی ها و توصیه در خصوص بهداشت گیاهی، استانداردها، دستورالعمل) پ

  ون؛یاي فعال در چارچوب کنوانس طقههاي من اري سازمانون با همکیسکنوان
 هاي مناسب ها و توصیه استانداردها، دستورالعملگیرند،  هاي فوق قرار نمی سازمان شمولي که تحت ارددر خصوص مو) ت

  .ها باز استبراي مشارکت تمامی طرفالمللی ذیربط  هاي بین سایر سازمان یاعالم
 یا بهداشتی تدابیر طبق طرف واردکننده قلمرو در بیماري یا آفت شیوع یا ،استقرار ورود، احتمال ارزیابی ،خطر ارزیابی - 3

منفی  اثرات بالقوه توان ارزیابی یا آن با همراه اقتصادي و شناختی زیست القوهب بعواق ارزیابی و ،اعمال قابل گیاهیبهداشت 
 بر دام خوراك یا ها نوشیدنی غذایی، مواد در بیماري مسبب موجودات زنده یا سموم ها، آلودگی ها، افزودنی وجود از اشین

 .گیردانجام می ،حیوان یا انسان بهداشت

 یابهداشتی  تدبیرطرف اتخاذکننده  سطحی از حفاظت است که توسط ،گیاهی بهداشت یا بهداشتی حفاظت مناسب سطح - 4
 به گونه دیگر،. شودمیمناسب تلقی  ،خودقلمرو حیوان یا گیاه در براي حفاظت از حیات یا بهداشت انسان،  گیاهیبهداشت 

  .خوانند می » پذیرش خطر قابل سطح« این مفهوم را ها طرف
  3. 5ماده 

  شمول حیطه
که  را هاطرفگیاهی  بهداشتی و بهداشت تدابیر این فصل، نامهموافقتاین ) 1(با توجه به محصوالت احصایی در پیوست 

  .گیرد در بر می ،گذاردمیتأثیر  آنهامستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان  محتمالً به طور
  5.4ماده 

  مقررات عمومی
 حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه را اعمال براي الزم گیاهی بهداشت و بهداشتی تدابیر حق دارندها طرف - 1

 .نباشدمغایر این فصل با مفاد  مزبور،تدابیر این کهمشروط بر  ،نمایند

 :ند کهکنتضمین  باید هاطرف - 2
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و گیاه الزم  سان، حیوانکه براي حفاظت از حیات یا بهداشت ان به نسبتیصرفاً  ،گیاهی بهداشت بهداشتی یا تدبیرهر ) الف
 علمی، اجرا هبدون وجود ادل ،مربوطاي اطالعات علمی و شرایط منطقه هب یدسترس لحاظو با  بر اساس اصول علمی ،است
  .شودمی
بهداشت گیاهی بر پایه یک ارزیابی خطر براي حیات یا سالمت انسان، حیوان یا گیاه باید متناسب با  بهداشتی یا تدبیرهر  )ب

  .لحاظ کندرا  مربوطالمللی بین هايهاي ارزیابی خطر ایجاد شده توسط سازمانشرایط بوده و روش
ي را طراریا بهداشت گیاهی اضهداشتی ب تدابیربه طور موقت  ي مربوطهاطرفباشند، ندر مواردي که شواهد علمی کافی ) پ

یاهی بهداشت گ یابهداشتی  تدابیرالمللی مرتبط و همچنین هاي بیناطالعاتی از سازمان از جمله ،بر پایه اطالعات در دسترس
 بیشتر در جستجوي اطالعات ضروري باید هاطرفدر چنین شرایطی . کننداتخاذ می ي دیگرهاطرفمورد استفاده به وسیله 

  .باشند ه زمانی متعارفآن در یک باز طبق بهداشتی یا بهداشت گیاهی تدبیري گرنتر و بازي ارزیابی خطر عینیبرا
از جمله  ،هاطرفیکسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و غیرموجه بین  در شرایطها، آن بهداشتی و بهداشت گیاهی تدابیر )ت
  .تبعیض قائل نشوند ،طرف دیگرقلمرو  و آنها قلمرو بین

راه  وانع فنی فرام راجع به 4به موجب فصل  هاطرفبر حقوق  این فصل، مفاد آن نباید خارج از شمول  تدابیربا توجه به  - 3
  .بگذارد اثر ،تجارت

 5 .5 ماده

  سازي معادل
 بهداشتی حفاظت صادرکننده معادل تدابیر تدابیر که نماید ثابت کننده واردطرف  به عینی طور به صادرکنندهطرف چنانچه  - 1
 بهباید  را صادرکننده طرف  گیاهی بهداشت یا بهداشتی تدابیرواردکننده طرف  ،است کننده واردطرف  گیاهی بهداشت یا

 محصول که کشورهاي ثالث در استفاده مورد تدابیر یاواردکننده طرف  تدابیر با مزبور تدابیر اگر حتی ،بپذیرد معادل عنوان
 متعارف دسترسی اجازه واردکننده طرف به ،درخواستدر صورت  ، منظور یندب. باشد متفاوت ،ندنک می معامله را مشابهی
  .دوش اعطا باید مربوط هاي رویه سایر یا آزمایش بازرسی، جهت

 یا بهداشتی مشخص تدابیر بودن معادل تأیید براي دوجانبه هاي توافق به دستیابی هدف با درخواست،ها در صورت طرف - 2
 .پرداخت خواهند مشورت به گیاهی، بهداشت

  6 .5ماده 

  شفافیت
 - اما نه محدود به –از جمله  این امرنمایند؛ یید میأت بهداشتی و بهداشت گیاهی را تدابیراهمیت شفافیت در اجراي  هاطرف - 1

 .شود را شامل می هامربوط آن گیاهی بهداشتی و بهداشت تدابیرتبادل به موقع اطالعات در خصوص 

 ایشان  صالحیتدار مراجعهاي گاهتضمین نمایند که مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در وب باید هاطرف - 2
 .از آن مطلع شوندبتوانند هاي ذینفع  طرف منتشر شود کهبه نحوي 

کمیسیون اقتصادي اوراسیا و  اقتصادي اوراسیا، اتحادیهاز کشورهاي عضو  یک د که در هر کدامتضمین ده باید هر طرف - 3
، زیر موارد به مربوطاسناد  ارایههاي ذینفع و همچنین  طرف پاسخ به تمام سواالت منطقی ارایه مسئول تماس نقطه ایران، یک
  :وجود دارد

  ؛خودقلمرو در  يیا پیشنهاد مصوببهداشتی یا بهداشت گیاهی  تدابیرهرگونه ) الف
  هاي تصویب حد قابل اغماض در مورد  کنترل و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و قرنطینه، رویههاي گونه رویه هر) ب

  ؛شوداجرا میخود قلمرو هاي خوراکی که در ها و افزودنیکش آفت
  ؛تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی گیرد و نیز یابی خطر و عواملی که مدنظر قرار میهاي ارز رویه) پ
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اي مرتبط با  المللی و منطقه بینهاي و نظام، در سازمان خودقلمرو طرف یا نهادهاي مربوط در عضویت و مشارکت ) ت
شمول این  در حیطهدوجانبه و چندجانبه هاي  توافق ودر ترتیبات رکت و مشا گیاهی و نیز عضویت بهداشت و بهداشت

  .مذکور و ترتیباتها  توافق و ونو مت نامهموافقت
به همان ارسال،  هاستثناي هزین به ،فع درخواست شودذین اي از اسناد به وسیله طرف نسخهچنانچه ند کنتضمین  باید هاطرف - 4

 .گردد ارایهد، شو عرضه می طرف مربوط 27که به اتباع) در صورت وجود(قیمتی 

 بهداشتی و یا بهداشت گیاهی یا مقررات ه باشدلی وجود نداشتالمل اي بین استاندارد، رهنمود و یا توصیه هرگاه یک - 5
 تجارت المللی نباشد و چنانچه این مقررات، تأثیري چشمگیر بر ا توصیه بینشبیه مفاد یک استاندارد، رهنمود ی ،پیشنهادي اساساً
 :باید مزبور طرفداشته باشد،  هاطرفطرف دیگر یا 

  ؛رسانی کنداطالع این مقررات به طرف دیگرخصوص  درنقاط تماس از طریق ) الف
هایی  در صورت امکان، قسمت ،و ارایه نسخی از مقررات پیشنهادي را به طرف دیگرمشخصات یا  ،در صورت درخواست) ب

  مشخص کند؛ اند،عدول کرده مربوطالمللی  هاي بین از استاندارد، رهنمود یا توصیه اساساًرا که 
خواست در صورت دراین نظرات  بررسیبحث و و  ارف براي اعالم نظر مکتوب طرف دیگرعتم تبعیض، زمانی بدون) پ

  .دهد را مد نظر قرار ها بررسیبحث و نتیجه  اختصاص داده و نظرات و
را مدنظر قرار دهند تا  االجرا شدن آن، فاصله زمانی متعارفیبهداشت گیاهی و الزم یابهداشتی  تدابیر بین انتشار باید طرفها - 6

 .مگر در موارد اضطراري ت طرف واردکننده، تطبیق پیدا کنند؛با الزاما بتوانند صادرکننده   طرفکنندگان تولید

 مزبور یا خطر وقوع آن وجود داشته باشد، طرف دیمشکل اضطراري حفاظت بهداشتی پیش آ طرف براي هرچنانچه  - 7
 :که آن رمشروط ب ،نظر کند صرف ،الزم بداند چنانچه ،این ماده )6(تواند از مراحل برشمرده در بند  می

ي همراه توضیح مختصر شمول، بهتحت  یعاً طرف دیگر را از طریق نقاط تماس، از مقررات خاص و محصوالتسر) الف
  ؛مطلع نماید ،مشکل اضطراريماهیت  از جمله ،هدف و منطق مقررات ةباردر
  نماید؛ ارایهاي از مقررات را به طرف دیگر سخه، ندر صورت درخواست) ب
و  ،هادرا مورد بحث قرار د مزبور نظرات و در صورت درخواست، دهدب را مکتوب اعالم نظر اجازهي دیگر هاطرفبه ) پ
  .کند لحاظمباحثات را  هنتیج

بهداشتی و  تدابیراطالعات مربوط به ، یکدیگر را از نامهموافقتاین االجرا شدن تاریخ الزم روز از 90ظرف  باید هاطرف - 8
 .شود، آگاه سازندقرار است اجرا ي که تدابیرگیاهی جاري یا  بهداشت

  .انگلیسی، کوشش کنندبراي تبادل اطالعات به زبان  باید هاطرف - 9
  .گردد ارایهباید در صورت درخواست به زبان انگلیسی  آن قوانین و مقررات اصلی یا خالصه -10

  7. 5ماده 

  انطباق با شرایط محلی
از جمله مناطق عاري از آفت یا بیماري و مناطقی با میزان کم  ايبا شرایط منطقه انطباق که مفهوم بر این باورند هاطرف - 1

 .شیوع آفت یا بیماري، از ابزار مهم تسهیل تجارت است

                                                             
 ،یاحقوقی ازحقیقی اعم ،اشخاصی معنی به مزبور اصطالح ها،طرف مستقل گمرکی قلمرو مورد در شود، می اشاره "اتباع" به نامه موافقت این در که هنگامی -27

 .اند کرده دایر گمرکی قلمرو آن در فعال و واقعی تجاري یا صنعتی موسسه یک یا داشته اقامت مزبور گمرکی قلمرو در که است
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عاري بودن یک  بر تأیید وضعیتها مبنی ورهایی از قبیل اطالعات طرف، فاکتبه هنگام تعیین مناطق مذکور باید هاطرف - 2
شده  ارایه، اطالعات  یج حسابرسی، نظارت، بازرسیشیوع آفت و بیماري در آنجا، نتاکم بودن میزان ز آفت و بیماري و منطقه ا

 .از سوي سازمان جهانی و کنوانسیون و دیگر عوامل را مدنظر قرار دهند

 بیماري یا آفت کم شیوع با نواحی یا بیماري یا ازآفت عاريآن قلمرو  در واقع نواحیاست  مدعی  که اي کننده صادرطرف  - 3
 شیوع با نواحی یا بوده بیماري یا آفت از عاريبه ترتیب  نواحی این که دده نشان کننده واردطرف  به عیناً این که براي است
. دهند ارایه را امر براین دال الزم شواهد باید ماند، خواهند باقی صورت همین به زیاد احتمال به و هستند بیماري یا آفت کم
به طرف  مربوط هاي رویه سایر و آزمایش بازرسی، جهت متعارف دسترسی اجازهباید  درخواست،، در صورت منظور یندب

 .گردد اعطاکننده  وارد

  8. 5ماده 

  نظارت و بازرسی
 .انجام دهدتواند نظارت و یا بازرسی را براي اطمینان از ایمن بودن محصوالت  می طرف هر - 1

 .کنند موافقت میها یا بازرسی  ها نظارتدر حوزه  خود  براي افزایش همکاري هاطرف - 2

  .لحاظ کندالمللی را  هاي بین ها و توصیه استانداردها، دستورالعمل باید با بازرسی نظارتطرف در انجام  هر - 3
 و یانظارت این  نتایجرا بدهد که در مورد  این فرصت شوندهیا بازرسی نظارت به طرف باید، کنندهیا بازرسی نظارت طرف - 4

 .نظر بدهدها  بازرسی

کننده، یا بازرسی توسط طرف نظارت صرف شدههاي هزینهجز در مواردي که دو طرف به نحو دیگري توافق کرده باشند،  - 5
  .کننده استطرف نظارت یا بازرسی بر عهده

  9. 5ماده 

  اسناد دال بر ایمنی
 فقط هاطرفمیان  همورد معامل) کاالهاي(محصوالت  ایمنی هاسناد تأییدکنند تضمین کند که الزامات بایدطرف واردکننده  - 1

 .شوداجرا می گیاهها، حیوان و یا  سالمتی انسان تا حد الزم براي حفاظت از جان یا

المللی را  هاي بین ها و توصیه استانداردها، دستورالعمل ،)کاالها(ایمنی محصوالت  در تدوین اسناد جهت تأیید باید هاطرف - 2
 .لحاظ کنندبه نحو مناسبی 

یا گروهی از خاص ) کاالهاي(ایمنی محصوالت  جهت تأییددوجانبه اسناد  )تنظیم(تدوینتوانند بر سر  می هاطرف - 3
 .، موافقت کنندهاطرفمورد معامله بین ) الهايکا(محصوالت 

را ) کاالها( ایمنی محصوالت هاي الکترونیکی در اسناد تأیید وريفنا ، استفاده ازبه منظور تسهیل تجارت باید هاطرف - 4
 .ترغیب کنند

  10 .5ماده 

  موقت اضطراري تدابیر
 نامهموافقتاین  4. 5ماده  )1(بند ) پ(موضوع جزء  ، حیوان و گیاه انسانبراي حفاظت از حیات یا بهداشت  هر طرفچنانچه  - 1

ي اضطراري را تدبیرطرفی که . مطلع کند مزبور تدبیر اسرع وقت ازدر  ر راگطرف دی باید، ي اضطراري اتخاذ نمایدتدبیر
 .است، لحاظ کند داده ارایهه طرف دیگر کرا اطالعات مرتبطی  باید ،اتخاذ نماید

 مراجع ،هاطرفدرخواست هر یک از  در صورتجز در مواردي که دو طرف به نحو دیگري توافق کرده باشند،  - 2
 .نشست مشورتی برگزار کنند اضطراري تدابیرمورد در  در اسرع وقت بایدمربوط  صالحیتدار
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  11 .5ماده 

  نقاط تماس و تبادل اطالعات
ئول مس ،خود هشد تعیین صالحیتدارمراجع  و این فصل، طبقاطالعات  ارایهیکدیگر را از نقاط تماس براي  باید هاطرف - 1

 .مزبور آگاه سازند صالحیتدارمراجع  هاي مسئولیتامور تحت شمول این فصل و حوزه

خود  صالحیتدار مده در ساختار یا صالحیت مراجعع در نقاط تماس خود یا هر تغییرتغییر  یکدیگر را از هر باید هاطرف - 2
 .آگاه سازند

 :آگاه سازند ه صورت مکتوبب زیراز موارد یکدیگر را ، به موقع خود نقاط تماس از طریق باید هاطرف - 3

 ،در وضعیت بهداشت گیاهی و حیوانی تغییر یا امنیت غذایی هدر زمینها تأثیرگذار بر تجارت بین طرفهم م ألههر مساز ) الف
  خود؛قلمرو بیماري یا آفت در 

  .بهداشتی و بهداشت گیاهی تدابیرحقوقی یا دیگر هاي در چارچوب هر تغییر  از )ب
 بهداشتی و بهداشت تدابیرمند یا چشمگیر عدم انطباق با  نقاط تماس خود، یکدیگر را از موارد نظام از طریق باید هاطرف - 4

 .این عدم انطباق را مبادله نمایندتأیید دال بر مربوط اسناد  ،گیاهی آگاه ساخته

  12. 5ماده 

  همکاري
 .نمایندمی توافقبا یکدیگر یل اجراي این فصل تسه جهتبراي همکاري  طرفها - 1

، همیاري و تبادل اطالعات در زمینه بیشتر همکاري ی برايهای اجراي مفاد این فصل، در پی یافتن فرصت در باید هاطرف - 2
تسهیل  هايتواند طرح ها می این فرصت .متقابل منطبق با مفاد این فصل باشند ۀگیاهی مورد عالق مسائل بهداشتی و بهداشت

 .هاي فنی را شامل شود تجارت و کمک

بهداشتی و بهداشت  تدابیر هدر حوز را مورديدر چارچوب این فصل، ترتیبات   ي همکاريتوانند براي ارتقا می هاطرف - 3
 .کنند منعقد گیاهی

  13. 5ماده 

  مشاوره
، گذاردتأثیر میبا طرف دیگر ، بر تجارت گیاهییا بهداشت بهداشتی  تدبیرکه یک د اشبنظر  بر اینطرف  یکچنانچه  - 1

 .ضوع، از طریق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت کندوفصل این موتواند براي حل می

 اتبا هدف حل موضوع انجام مشورت را ،طرف دیگردرخواست  این فصل، در صورت به موجب محتواي باید طرف هر - 2
 .نظر بگیرد این فصل در موجبمده به پیش آ

ود، فصل نمواین ماده از طریق مشورت حل طبقتوان نمی را مسألهبر این باور باشد که  هاطرفدر مواردي که هر یک از  - 3
  .خواهد داشت ،نامهموافقتاین  8در فصل  مقرر ،وفصل اختالفو کار حل وفصل را از طریق سازحل حق پیگیري
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  مبدأ قواعد: 6فصل
  عمومی مقررات -اول بخش

 1. 6 ماده

  شمول هطیح
  .شوداعمال  باید نامهموافقت نیا طبق یحیترج هتعرف يمنظور اعطا به فقطفصل  نیا موضوع مبدأ قواعد

  
  2. 6 ماده

  فیتعار
  :فصل نیادر راستاي اهداف 

 اهانیو گ يمهرگان آبزیب ریپوستان، ساتنان، سختنرم ،یاز جمله ماه يموجودات آبز پرورش به معنی "يپرور يآبز") الف
منظم،  ةها نظیر ذخیرآن رشد ایپرورش فرایند در  مداخلهو الرو، با  ماهی آزاد، یماه بچه ،ماهیاز مواد خام مانند تخم ،يآبز
  است؛ دیتول شیافزا صیادان براي در مقابلحفاظت  ای هیتغذ
 ؛است نامهموافقت نیا به موجب مبدأ یصدورگواه جهت طرفهر  منصوبصالحیتدار  مرجع به معنی "مجازنهاد ") ب

محل ورود به کشور  ایتا بندر  مهیحمل و ب هنیهزکه شامل  استشده  وارد يارزش کاالهابه معنی  "ف  ا آي سی ارزش") پ
هاي داخلی که ممکن است هنگام به استثناي مالیات )"اینکوترمز"(المللی رایج بین تجاري اصطالحات طبق واردکننده
  . محصول بازپرداخت گردد صادرات

 رايصادرکننده بسوي از  توسط یک یا چند سند حمل ونقل به معنی کاالهایی است که به صورت همزمان "محموله") ت
یا به عنوان اثاثیه شخص عبورکننده از مرز منتقل  شود؛می کننده و نیز کاالهایی که توسط یک فاکتور واحد، فرستادهدریافت

 . شودمی

  گردیده است؛ ی است که کاالها از آنجا توسط شخص مزبور صادرطرف قلمروشده در  ثبت شخص به معنی "کنندهصادر") ث
به معنی قیمت  )"اینکوترمز"(بین المللی رایج  اصطالحات تجاري طبق ") دبلیو ایکس اي( کار محل در تحویلارزش " )ج

 به استثناي، است که آخرین کار یا فرآوري در آنجا صورت گرفته است براي کاال در طرفی تولیدکنندهبه  پرداخت شده
  ؛محصول بازپرداخت گردد صادراتممکن است هنگام هاي داخلی که مالیات

  است؛ گردیدهطرفی است که کاالها از آنجا توسط شخص مزبور وارد  قلمروشده در  ثبت شخص به معنی "کنندهوارد") چ
هایی است که در تولید قسمت ای مواد تشکیل دهنده ه،ی، مواد اولترکیبات از جملهاصلی  هماد ایهر ماده  به معنی "مواد" )ح

   شده یا در فرآیند تولید کاالهاي دیگر ترکیبکاالها طور فیزیکی با به  یا .گیرندکاالها مصرف شده یا مورد استفاده قرار می
  شود؛به کار گرفته می

 این فصل مبدأ معیار تعیین شرایط احراز واجد کهاست  يمواد ایکاالها  به معنی "مبدأ فاقد مواد" ای "مبدأ فاقد يکاالها") خ
 نباشند؛

این  مبدأمعیار تعیین احراز  که واجد شرایطبه معنی مواد و کاالهایی است  "مبدأ يدارامواد " ای "مبدأ يدارا يکاالها" )د
  است؛فصل 

 ؛دهدیم انجامرا  طرف تولید هرقلمرو  در شخصی که به معنی "تولیدکننده ") ذ

تولید  پرورش دام، ،برداشت کردن کاري،معدن پرورش گیاهان، از جمله هاي به دست آوردن کاالهابه معنی روش "تولید" )ر
  و ؛است فرآوري یا سرهم کردن این کاالها ،ساخت ماهیگیري، شکار، گذاري،تله استخراج، گردآوري، ،نسل
  .دهد یم انجام را دأییت تدابیر کهاست  طرف هر منصوبی دولت صالحیتداررجع مبه معنی  "دأییتمرجع " )ز
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 3 .6 ماده

  28مبدأمعیار تعیین  
  :شوند کهمحسوب مییک طرف  مبدأدر صورتی کاالها به عنوان کاالهاي داراي فصل،  نیادر راستاي اهداف 

  به دست آمده یا تولید شده باشد؛ یا طرف به طور کامل در هر نامهموافقت نیا 6.4 ماده به نحو مقرردر )الف
  تولید شده باشد؛یا هاطرفیک طرف یا در به طور کامل  هاطرف اطرف یهر  مبدأ دارايمواد  از صرفاً )ب
 50کمتر از طرف محتواي آن  ةارزش افزود آن که رمشروط ب ،تولید شده باشد طرف در هر مبدأبا استفاده از مواد فاقد ) پ

این  )1(در پیوست  خاص مبدأاستثناي مواردي که معیار تعیین  نباشد، به ) دبلیو ایکس اي(تحویل در محل کار   درصد ارزش
  .استشده  براي کاالهاي مزبور بیان نامهموافقت

 4. 6ماده

  اندکاالهایی که به طور کامل تولید شده یا به دست آمده
هر  یا به دست آمده در، کاالهاي زیر به عنوان کاالهاي به طور کامل تولید شده نامهموافقتاین  3. 6 ماده در راستاي اهداف

 :شناخته خواهد شد طرف

 اهانیها و گقارچ ،ییایدرختان، جلبک در جات،یها، سبزها، گلانواع توت وه،یاز جمله م ،یاهیو محصوالت گ اهانیگ) الف
  ؛اندآوري شدهبرداشت، چیده یا جمع، پرورش داده طرفهر قلمرو در که  زنده
  ؛طرف هرقلمرو  درحیوانات زنده متولد شده و پرورش یافته ) ب
  طرف؛ هرقلمرو  دراز حیوانات زنده  تولیدات ناشی) پ
  ؛طرفهر قلمرو  در پرورش آبزیان رآوردن واپرورش، ب گذاري، ماهیگیري،شکار، تلهگردآوري، از  تولیدات ناشی) ت
 طرف هرقلمرو  در ها، بستر دریا یا زیر بستر دریامواد معدنی و موادي که در طبیعت وجود دارند، که از هوا، خاك، آب) ث

  شوند؛استخراج یا برداشت می
 لالملبر اساس حقوق بینآمده از آب هاي آزاد دریایی به دست  تولیداتاز ماهیگیري در دریا و سایر  تولیدات ناشی) ج

  ؛کند تردد می پرچم آن طرف که تحتطرف  شده در هر شناور ثبتتوسط یک 
فاً از محصوالت ، صرکند که تحت پرچم آن طرف تردد می طرف در هرشده ثبت دارکارخانه هايکاالهایی که در کشتی) چ

  اند؛این ماده تولید شده) ج( موضوع جزء
 مختص فقط کاالها نیه ااین ک رمشروط ب ،طرف هرقلمرو و مصرف انجام شده در  دیتول ناشی از يهاقراضه و عاتیضا) ح
  ؛باشند هیمواد اول افتیباز
 هیمواد اول بازیافت فقط مناسب کاالهااین  این که رمشروط ب ،طرف هرقلمرو در  شده يآورجمعمورد استفاده  کاالهاي) خ

  باشند؛
 ثبت شده باشند؛طرف  یکدر  هاسفینهاین  این که رمشروط ب ،هاي فضاییفضاي خارج سفینه هعرشدر تولید شده  کاالهاي )د
  و
به دست آمده یا تولید شده  این ماده) د(تا ) الف( موضوع جزء هايصرفاً از کاالهاي هر طرف قلمرو کاالهایی که در  )ذ

  .باشند

                                                             
  .است اعمال قابل موقت نامهموافقت چارچوب در ترجیحی تعرفه پذیرش راستاي در صرفاً ماده این در مصرح مبدأ معیار -٢٨ 
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  5. 6 ماده

  هافزود ارزش حتوايم
محتواي محاسبه  فرمول ،نامهموافقت نیا  )1( پیوستشده در  مشخصکاالي فصل و قواعد خاص  نیا در راستاي اهداف

ي وي" پس نیاز اکه ( ارزش افزوده است به شرح زیر) شودیم دهینام "سی ا: 

  EXW value −  Value of Non − Originating MaterialsEXW value × 100%  
 

  :از بود خواهد عبارت مبدأارزش مواد فاقد  که
 ای: طرف هرقلمرو  به کاال ورود زماندر  مواد "سی آي اف" ارزش )الف

در آن انجام  يفرآور ای کار که فیطرقلمرو  در مبدأفاقد  مواد يبرایا قابل پرداخت  شده پرداخت نییتع قابل متیق نیاول) ب
  .ردیگیم

 يهانهیهزمواد  نیارزش ا ،آوردطرف بدست می آنقلمرو در  را مبدأ فاقدمواد  ،هر طرفقلمرو در کاالها  هکننددیتول یوقت
  .شودینم شامل را دیمحل عرضه کننده تا محل تول ازمواد  نیا انتقال در گرید جانبی يهانهیهز و يبسته بند مه،یحمل، ب

  
  6. 6 ماده

  یناکاف يفرآور ای کار
 نامهموافقتاین  3.6براي تطابق با الزامات ماده  یگریکد باها آن اتیعمل بیترکدر  ای که صرفاً به خودي خود ریز اتیعمل - 1

  :نخواهند شد بمحسوانجام شده اند، کافی 
  ؛کنداري حفظ میهنگام حمل و انبارد را خودشرایط محصول  این کهحصول اطمینان از به منظور  حفظ عملیات )الف
  ؛کردن ذوب ای انجماد) ب
  مجدد؛ يبندبسته و يبندبسته) پ
  ي دیگر؛هاپوشش ای يارکرنگ ،کاريروغن کردن، دهیاکس ،ییزدا غبار و گرد کردن،پاك  شستن،) ت
  اتوکشی یا صاف کردن منسوجات؛) ث
  ي؛روغنکار ،دادن قلیص زدن، واکس ،يزیآم رنگ) ج
  ؛برنج دار کردن غالت وگیري، سفید کردن جزئی یا کلی، جال دادن، لعابسبوس) چ
  ؛ي قندسازعملیات رنگ کردن شکر یا حبه) ح
  ؛جاتیو سبز لیها، آجوهیاز م هاپوستهها و هسته درآوردنپوست و  کندن) خ
  آسیاب کردن؛و  زکردنیت) د
  ؛دادنبرش) ذ
  ي؛بند،دستهنمودن ،مرتبيغربالگر الک،) ر
نصب کردن روي صفحه یا تخته و تمامی دیگر  ،ها، جعبهها، کیسهها، شیشههافالسک ،هایقوط ،هاقرار دادن در بطري) ز

  بندي؛عملیات بسته
  ها؛بندي آنهاي شناسایی مشابه روي محصوالت یا بستهسایر نشانه ها وچاپ عالئم، برچسب الصاق یا) ژ
  ؛شودیمنجر نم یاصل ياز اجزا تمحصوال یکاف اختالفبه  که) اجزاء(دن محصوالت کر مخلوط )س
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  ؛قطعات به محصوالت از هم جداسازي امحصوالت یسرهم کردن ساده ) ش
  .گوشت بنديتقسیم  وانات،یحذبح ) ص

 ،خاص آالتنیماش ای هامهارتبه نیازي که  شوداطالق می ییهاتیفعالبه  "ساده" ماده، نیا) 1(بند  در راستاي اهداف - 2
  .ندارد هافعالیت این انجام يبرا شده ي تعیینهاتیفعال ژهیو زاتیتجه اتعمیرکاري ی

   7. 6 ماده

  مبدأتجمیع  هقاعد
 طرفتولید یک محصول در  درطرف که به عنوان نهاده هر مبدأ دارايمواد  ای کاالها ،نامهموافقت نیا 3. 6مادهخدشه به  بدون

ماده  )1( بند موضوع اتیاز عمل ریغ عملیات نیآخرخواهد شد که  یتلق طرفی مبدأ يدارا مواد عنوان به ،رودیم کار به گرید
راجع م توسط) 3تی سی فرم( صادره مبدأ یگواه با دیبا يمواد نیچن مبدأ .در آن صورت گرفته است نامهموافقت نیا 6. 6

 .شود دأییت صالحیتدار

   8. 6ماده

  مبدأاحراز  طیشرا حداقله قاعد
 مبدأ طیشرا واجد یدر صورت ،ستندین نامهموافقت نیا )1(پیوست  طبق ياتعرفه يبندطبقه در رییتغ مشمول که ییکاالها - 1
  : که شوندیم یتلق

ي اتعرفهي بندطبقه درالزم  رییتغ مشمولو  اندمورد استفاده قرار گرفته در تولید کاالکه  مبدأ فاقد مواد تمام ارزش )الف
چنین موادي براي تولید این  این که رمشروط بو چنین کاالهایی باشد، تحویل در محل کار  ارزش درصد پنج از کمتر ،نیستند

  و  ؛کاالها ضروري باشد
 .کنند رعایت را فصل نیا به طمرتب الزامات ۀهم کاالها )ب

محتواي  قابل اعمال الزاماتگونه هر فاقد مبدأ، برايدر ارزش مواد  ماده باید نیا )1( بند )الف(موضوع جزء  مواد ارزش - 2
  .شود درج ارزش افزوده

  9. 6ماده

  میمستق حمل
 طرف قلمرو از به طور مستقیم کاالها نیاکه  دگردیی اعطا میمبدأ يدارا يالهااک به فصل نیا طبق ترجیحی تعرفهرفتار  - 1

 .حمل شود واردکننده طرف قلمرو به صادرکننده

  :این کهمشروط بر  ،حمل شود ثالث کشورهاي قلمروکه از  ممکن است مبدأ يدارا يکاالها ،ماده نیا )1( بند رغمیعل - 2
 الزامات حمل و نقل صورت گرفته باشد؛ در ارتباط باثالث بنا به دالیل جغرافیایی یا صرفاً هاي کشور  قلمرواز  گذر) الف

 و وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ این کاالها در آنجا )ب

 یا هر عملیات ضروري تعیین شده براي انبار کردنتحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیري مجدد، در آنجا این کاالها  )پ
  .، قرار نگرفته باشندشرایط خودحفظ 

 یگمرک هايمقامبه  ماده است، نیا )2( بند مندرج در طایشر نی بر رعایتتقتضی را که مبم متقاضی باید مدارك مستند - 3
 :شود ارایهطرف واردکننده  یگمرک هايمقامبه  باید ریموارد زبا تسلیم  مدارك نیا .تسلیم کند طرف واردکننده

 :ریموارد ز شامل گرید طرف قلمرو به طرفیک  قلمرو از کاالگذر ةدهند پوشش حمل اسناد )الف

  ؛کاالها از یقیدق تعریف) 1(
عالوه  باید ،را نداشته باشد کاال مجدد يریبارگ و هیتخل خیتار ،نقل و حمل اسناداگر ( کاال مجدد يریبارگ و هیتخل خیتار) 2(

  و ؛)شود ارایهاطالعات  نیا يحاو يگرید بانیپشتسند  ،حمل و نقل اسنادبر 
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  :در صورت امکان ) 3(
  ؛استفاده مورد حمل لیوسا ریسا ای هایکشت نام - 
 ؛ها بارگُنج تعداد - 

 ؛اند هماند یمناسب باق طیدر شراثالث  گذر کاالها در کشور هاطبق آنکه  یطیشرا - 

  و ؛گذر کشورکی گمر هايمقام يهانشانه - 
 .باکاالها مرتبط يتجار سیاهه )ب

  .کند تسلیمماده را  نیا )2(الزامات مفاد بند  رعایت در اثباتدیگري  بانیپشتاسناد  تواند کننده میدرخواست - 4
تمام اطالعات  کهثالث  گذر کشور یگمرک هايمقامتوسط  سند صادر شدهباید یک  نباشد، ارایهاگر اسناد حمل قابل  - 5
  .شود ارایه را در بر داشته باشد، ماده نیا) 3( بند )الف(ضوع جزء مو
 یحیترج رفتار ،کند ارایه واردکنندهطرف  یگمرک هايمقامبه را  میمستق حمل مدارك مستندنتواند  یمتقاض چنانچه - 6

  .شود به آن اعطا دینبا ياتعرفه
  10. 6 ماده

  یخرده فروش يشده برا يبندبسته مواد
در  نباید ،وندش يبندطبقه با کاالها ،شوندیم يبندبسته آن در یفروش خرده يبرا کاالها که یظروف و يبندبسته مواد چنانچه - 1
مندرج در  ايتعرفه بنديآن کاالها دستخوش تغییر مربوط در طبقه در تولید مورد استفاده مبدأ فاقدتمام مواد  ایآ این که نییتع

  . مد نظر قرار گیرد اند،شده نامهموافقتاین  )1(پیوست 
 ارزش ،اند نموده رعایترا  محتواي ارزش افزوده الزامات کاالها ایآ این که نییتع در ماده نیا) 1( بندمفاد رغم یعل - 2

محتواي ارزش محاسبه  در ،مبدأ فاقد یا مبدأ يدارامواد  به عنوان موردحسب  یخرده فروش يمورد استفاده برا يبندبسته
  .در نظر گرفته خواهد شدکاالها افزوده 

  11 .6 ماده

  حمل يکردن مواد برا يبندبسته
 مبدأ يآن کاالها دارا ایآ که ایناز نظر احراز شوند یم يبندبستهها آن در حمل يبراصرفاً که کاالها  یو ظروف يبندبسته مواد

  .رندیقرارگ یبررس مورد دینبا ،یا نیستند هستند
  12. 6 ماده

  مواد آموزشی یا اطالعاتی ابزار و ،یدکی قطعات ،یجانب لوازم
یا  اندرا محقق کرده نامهموافقتاین  )1(پیوست  موضوع ياتعرفه يبندطبقهالزامات در  رییتغ ،هاکاال ایآ این که نییتع در - 1

تحویل  ارزش درو  ی استمعمول زاتیاز تجه یکه بخش یاطالعات ای یآموزش مواد وها ابزار ،یدکیقطعات  ،یلوازم جانب خیر،
در نظر کاالهاي مورد بحث  از یبه عنوان بخش دیبا ،اندفاکتور نشدهطور جداگانه  به که نیا ای ،درج شدهآن در محل کار 
  .در نظر گرفته شوند ،خیریا  هستند مبدأ طیواجد شرا کاالها ایآ این که نییدر تع دینباگرفته شده و 

ارزش  ،خیریا  اندمحقق کردهرا  محتواي ارزش افزوده الزامات ،هاکاال ایآ این که نییدر تع ،ماده نیا) 1( بند علی رغم - 2
 مبدأ فاقد ای مبدأي داراعنوان مواد  به دمور حسب است ممکن یاطالعات ای یو مواد آموزش هاابزار ،یدکیقطعات  ،یلوازم جانب

  .شوند لحاظ محتواي ارزش افزودهدر محاسبه 
  :که شودیاعمال م يمواردماده فقط در  نیا - 3

 کاالها نیا، به طور جداگانه از کاالهابا  هشده همرا ارایهی اطالعات ای یمواد آموزش ،هاابزار ،یدکی قطعات ،یجانب لوازم) الف
  و ؛شوندینم فاکتور



 

٤٩ 
 

، براي با کاالهاشده  ارایهمواد اطالعات سایر  ای یمواد آموزشها و ابزار ،یدکیقطعات  ،یو ارزش لوازم جانب ریمقاد) ب
   .است تداولمکاالهاي مزبور 

  13. 6 ماده

  هامجموعه
 يدارا محصوالت ياجزا تمامیکه  یزمان ،شده فیتعر ،هماهنگ نظام ریتفس 3 یعموم قاعدههمانطور که در  ،هامجموعه

محصوالت  از یبیترک ،مجموعهیک که  یزمانوجود  نیا با .شوندمی محسوب مبدأ يدارامحصوالت  عنوان به باشند مبدأ
تحویل در   از ارزش درصد 15 از کمتر مبدأفاقد  که ارزش محصوالت یشرط بهمجموعه  آن باشد، مبدأ و فاقد مبدأ يدارا

  .شودمی یتلق مبدأ يکل دارا کیبه عنوان  ،باشدمجموعه  نیامحل کار 
 14. 6 ماده

  عناصر خنثی 
استفاده شود و  آن دیکه ممکن است در تول ریز ياعناصر خنث مبدأ ،است مبدأداراي  کاالآیا یک  این که نییمنظور تع به

  :شوندلحاظ نباید  ،نشده باشد ترکیبآن  ممکن است در
  ي؛انرژ و سوخت) الف
 ها و مانند آن؛آالت، قالبابزار) ب

 و مواد استفاده شده در حفظ تجهیزات و ساختمان ها؛ یدکی قطعات )پ

ها، مواد مورد استفاده در ترکیبات، مواد دیگر استفاده شده در تولید یا در عملکرد تجهیزات و سازها، گریسروان )ت
  ها؛ساختمان

  ایمنی؛ زاتیتجه لباس، ،هاکفش ،هانکیع ها،دستکش) ث
  ؛استفاده شده براي آزمایش یا بازرسی کاالها و وسایلتجهیزات ) ج
  ها؛ وحالل و زوریکاتال) چ
بخشی از توان ها در تولید کاالهاي مزبور را میآن هکاالها به کار نرفته است اما استفادآن هر کاالي دیگري که در خود ) ح

  .تلقی کرد تولیدآن 
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  کاال مبدأ هکنند اثباتاسناد  :دوم بخش
 
 15. 6 ماده

  ي ترجیحیاتعرفه رفتار درخواست
 یگمرک هايمقام بهبخش  نیالزامات ا بقط مبدأ یگواه کی دیبا یمتقاض ی،حیترج ياتعرفه رفتار از يبرخوردار يبرا - 1

  .نماید میتسل کنندهوارد طرف
 )1( پیوست درشده  میتنظ قالببا  منطبق و معتبر ،یاصل دیبا ،واردکننده طرف یگمرک هايمقام به شده ارایه مبدأ یگواه - 2
  .تکمیل شده باشد به طور مناسب نامهموافقت نیا )1( پیوستدر  مندرجالزامات  طبق ،بوده نامهموافقت نیا

 نامهموافقت نیا )1( پیوستدر  مندرجالزامات  قبط مبدأهاي یکه گواه دهد نانیاطم دیبا صادرکنندهطرف  نهاد مجاز - 3
  .تکمیل شده استطور مناسب به 
و  مذکور دوره یطاین ماده  )6(در بند  مصرح طیجز در شرا به دیو بااست،  ماه 12 از تاریخ صدور مبدأ یگواهاعتبار  - 4

  .شود ارایه واردکننده طرف یگمرک هايمقام به، واردات یگمرک هاظهارنام میتسل لحظه تا حداکثر
موضوع  )شودیم خوانده "مبدأ دأییتسامانه " عنوان به پس نیااز که ( یکیالکترون مبدأ دأییت سامانه هاطرف که يموارد در - 5

 مربوط یداخلو مقررات  نیقوان طبق کنندهوارد طرف یگمرک هايمقام ،بگیرندکار هو ب جادیا را نامهموافقت نیا 27. 6 ماده
در  دیبا مبدأ هايیگواه این خیتارشماره و ، صورت نیدر ا. دننندا را ضروري مبدأ یگواه چاپی اصل نسخه ارایهممکن است 

 مبدأ در خصوصمنطقی  يدیترد کنندهوارد طرف یگمرک هايمقامکه  موارديدر . باشدمشخص شده  یگمرک هاظهارنام
 مبدأ دأییتسامانه در  مندرجاطالعات  با یاختالف ایاست  شده درخواست یحیترج ايتعرفه رفتار هاي آنکه برا دارند ییهاکاال

 .را درخواست کنند مبدأ یگواهچاپی  نسخه ارایه توانندمی کنندهوارد طرف یگمرک هايمقام، وجود داشته باشد

اعمال ملل کامله الوداد  گمرکیحقوق در اختیار نداشته باشد، باید را  مبدأگواهی  ،واردکننده در زمان واردات چنانچه - 6
    واردکننده می در چنین موردي،. کند را مقرر شده کاالهاي وارد براياي پرداخت سپرده یا در صورت امکان شده را وضع

رفتار ،  6.22الزامات ماده  خود، مشروط بر رعایت تمامیقوانین داخلی طبق  یگمرک هاظهارنامثبت از زمان ماه  12از تواند بعد 
  .نمایددرخواست پرداخت شده را  هیا سپرد واردات اضافۀگمرکی  حقوقاي ترجیحی و استرداد هرگونه تعرفه

  
  16. 6 ماده

  مبدأ یگواهعدم نیاز به  طیشرا
در مواردي که  ،مبدأ يداراي تجار ریغ ای يتجار يکاالهاواردات  ترجیحی  ايرفتار تعرفهاز  براي برخورداري مبدأگواهی 
 مشروطنیست، مورد نیاز  ،باشدواردکننده طرف  پول رایجاین مقدار بر حسب معادل  ایورو ی 200گمرکی آن کمتر از ارزش 

با هدف  که شودچنین تلقی طور منطقی  که ممکن است به نباشد، چراچند محموله  ای کی قسمتی ازمزبور  واردات این کهبر 
  .تنظیم و اجرا شده است ،مبدأاجتناب از تسلیم گواهی 

  17. 6 ماده

 مبدأ یصدورگواه

با وسایل  ،در صورت امکان ،ای مکتوب صورت به را مبدأ گواهی دیبا ،آن مجاز هندینما ایکاال  هصادرکنند ای تولیدکننده - 1
 .درخواست نماید کنندهصادر طرف مجازنهاد  از ی،کیالکترون
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 یگواه ،تلقی کرد هاطرف ی ازیک مبدأ دارايبتوان فصل  نیامضمون طبق  ودش صادرکه قرار است  را ییکاالها گاههر - 2
 ارایه هاآن مجاز ندهینما ایصادرکننده  طرف صادرکننده ای تولیدکننده به مجاز توسط نهاد ،هنگام صادرات ای از پیش دیبا مبدأ
 .شود

 .دهدمحموله را پوشش  کی کاالهاي دیبا مبدأ یگواه - 3

  .شودیم ارایه مجاز نهادکه به طور جداگانه توسط باشد  فرد به منحصر مرجع ةشمار کی داراي دیبا مبدأ یهرگواه - 4
 نحويبه  یاضاف يهابرگه ازباید  نمود،برگه فهرست  کیدر  را مبدأ یتمام محصوالت تحت پوشش گواهنتوان  چنانچه - 5
 .شود استفاده ،است شده ارایه نامهموافقت نیا )1(پیوست در که

  .باشدرونوشت و دو ی اصل نسخه کی شامل دیبا) 3-تی سیفرم ( مبدأ یگواه - 6
 .ي شودنگهدارصادرکننده توسط  دیبا گرید نسخه .شود ينگهدار کنندهصادر طرف در مجاز نهاد نزد دیبا نسخه کی - 7

 زمان در ای واز  پیش ) 3-تی سیفرم ( مبدأ یکه گواه ییدر موارد استثنا ،نامهموافقت نیا 15. 6ماده  )4(بند  خدشه به بدون - 8
 آن يرو "سبق ما به عطف طور بهصادره " و با درج عبارت ماسبق به عطف صورت به تواندیم باشد؛ نشده صادر صادرات،
 .صادر شود

 هايمقام نزد ،کنندهطرف وارد یداخلمقررات  و نیدر قوان صرحم طیجز در شرا ،باید شده ارایه یاصل مبدأ یگواه - 9
 .شود ينگهدار طرف مزبور یگمرک

  18 .6ماده

  یجزئهاي اختالف
و اسناد  مبدأ یاطالعات در گواه نیب یجزئ هايکشف اختالف ندارد، وجود يدیترد کاال مبدأ درخصوصکه  يموارد در - 1

- بهداشته باشد،  قیشده تطب ارایه ياطالعات مذکور با کاالها اًواقع چنانچه ،واردکننده طرف یگمرک هايمقامشده به  میتسل

  .کندینم باطلرا  مبدأ یگواه خوديخود
بر ي تأثیر، نباید احصایییکی ازکاالهاي  به وجود آمده براي مشکل ،واحد مبدأ گواهی چندین کاالي اظهار شده در براي - 2

 .شود در آن تأخیر یا موجب گذاشته مبدأ یگواهاین  پوشش تحت ماندهیباق يکاالها يبرا یحیترج ايتعرفهرفتار  ياعطا

  
  6.19 ماده

  مبدأ یگواه صدور خاص موارد
مجاز  نهاداز  تواندیم هاآنمجاز  هندینما ای صادرکننده ای دی، تولمبدأ یگواه رفتن نیب از ای مفقودشدندر صورت سرقت،  - 1
 دیبا یالمثن نسخه. شود اقدام مبدأ یگواهی براي المثن نسخهصدور نماید تا نسبت به  درخواست ،یدرخواستچنین  لیدال ذکر با

 دیبا مبدأ یگواه یالمثن نسخه. ردیگ صورت آن، بانیپشتو اسناد  پیشین هصادر شد مبدأ یگواهبر اساس مدارك موجود 
 یگواه صدور خیشده از تار دأییت یالمثن نسخه. باشد "... خیتار ... هشمار مبدأگواهی  ةتأیید شد یالمثن نسخه" عبارت يحاو
  .معتبر خواهد بود ماه 12به مدت  ،مبدأ یاصل

 یاصل یگواه يبرا دیبا مجاز نهاد، مبدأ یگواهاصل در  شده جادیا تصادفی هايافتادگیاز قلم ایاشتباهات و  در صورت - 2
 مبدأ یگواه صادر شده به عنوان جایگزین مبدأگواهی " عبارت دی، باصورت نیدر ا. دینماصادر  نیگزیجا مبدأ یگواه ،مبدأ
 ماه 12به مدت حداکثر  یاصل مبدأ یصدور گواه خیاز تار مبدأ یگواه نیا .درج شود مبدأ یگواهروي  "... خیتار ... هشمار

  .معتبر خواهد بود
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 20. 6ماده 

  مبدأ یدرگواه راتییتغ
چاپ و  غلطاطالعات  زدن خطبا ي باید رییتغ رگونهه. نیستمجاز  مبدأ یگواه ياضافه کردن رو ای شدگیپاك گونه چیه

مهر  با و شده دأییت ،مبدأ یگواه يامضا يبرا مجاز فرد توسط دیبا راتییتغ نیا. دشو نیاز انجام مورد یاضاف اطالعات هرگونه
  . شود یگواه مربوط مجاز نهاد یرسم

  21. 6 ماده

  حفظ سوابق الزامات
 يبرارا مجاز  نهادبه شده  میتسل اسناد يها نسخهتمام سوابق و  دیبا مبدأمتقاضی صدور گواهی کننده صادر ایتولیدکننده  - 1

  .دینما يهدارنگ مبدأ یصدور گواه خیاز تار هسه سال حداقل دورهیک 
 ايتعرفه رفتارکه  یزمان خیاساس تار بررا  مبدأ ینسخه از گواه کی دیبا ترجیحی ايرفتار تعرفهز ابرخوردار  هواردکنند - 2

  .دینما حفظ هسه سال حداقل دورهیک  ي، برااست هاعطا شد یحیترج
صدور  خیاز تار هسه سالحداقل  دوره یک يبرا آن راو تمام اسناد مربوط به  مبدأ یگواه درخواست دیبا مجاز نهاد - 3

  .دینما ينگهدار مبدأ یگواه
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  یحیترج ايرفتارتعرفه. سوم بخش

  22. 6 ماده

  ترجیحی  ايرفتار تعرفه ياعطا

 ،کنندمی  رعایت فصل را نیکه الزامات ا مبدأداراي  يکاالها براي نامهموافقت نیا به موجب یحیترج ايتعرفه رفتار - 1
 .شودیاعمال م

، کنندیم اعطا کنندهصادر طرف مبدأ يدارا کاالهاي براي را  ترجیحی ايرفتار تعرفهواردکننده طرف  یگمرک هايمقام - 2
  :این کهمشروط بر 

  .باشند احرازکرده را نامهموافقت نیا 6.3 مادهموضوع  مبدأ اریمعی که واردات کاالهاي) الف
  ؛نشان دهد ار فصل نیا الزامات با انطباق ،اظهارکننده )ب
به  آن و اصل شده لیتکم طور مقتضیه ب ،معتبر مبدأ یفصل گواه نیا) مبدأ شواهد مستند(ق الزامات بخش دوم بط )پ
 نیا 15. 6 ماده) 5( بند در مصرح مبدأ دأییت سامانهداراي  هاطرف چنانچه. باشد شده میتسلکننده وارد طرف یگمرک هاي مقام

 . باشدن مبدأ یگواه ارایهممکن است نیازي به  ،باشند نامهموافقت

رفتار ها آن يکه برا ییکاالها مبدأدر خصوص  کنندهوارد طرف یگمرک هايمقام که يموارد درماده،  نیا )2(با وجود بند  - 3
توانند  یداشته باشند، م نطقیم يدیشده ترد ارایه مبدأ یخصوص اصالت گواه در اباشد ی شده درخواست ترجیحی ايتعرفه
   را مذکور يکاالها حال، نیابا . ندیرد نما ایدرآورده  قیتعل حالت مذکور به يکاالها يرا برا ترجیحی ايرفتار تعرفه اعمال
  .دکر صیترخمزبور  طرف یداخل مقررات و نیقوان الزامات طبق توانمی

  23. 6ماده

  ترجیحی  ايرفتار تعرفه رد

فصل  نیالزامات ا کننده نتواندصادر ایکه وارد  يدر موارد ای را محقق نکرده باشندفصل  نیالزامات ا کاالهاکه  يدر موارد - 1
 نشده پرداخت یگمرک عوارض و ردرا  یحیترج ايتعرفه رفتار ندتوانیم کنندهوارد طرف یگمرک هايمقام د،نکرا رعایت 

  .ندنمای مطالبه یداخل مقررات و نیقوان بقط را
  :اگر ،دنکن رد را  ترجیحی  ايرفتار تعرفه دنتوانیمکننده وارد طرف یگمرک هايمقام - 2

 که نیا ای ؛نکنندمحقق  تلقی شود، صادرکنندهطرف  مبدأداراي براي این که فصل را  نیاالزامات  کاالها) الف

  :باشد نکرده رعایترا  ریموارد ز جمله از فصل نیا گریدالزامات ) ب
  ؛نامهموافقت نیا 6.9ماده الزامات) 1(
 باشد؛ نشده لیتکم طور مقتضیبه  ،مشخص شده نامهموافقت نیا )1( پیوستکه در به نحوي شده  میتسل مبدأ یگواه) 2(

با  خود را تناقض ای ها را اثبات نمودهکاال مبدأ نتواند نامهموافقت نیا 28. 6 ادهمبه موجب  انجام شده دأییت يهاهیرو) پ
  ؛دهد نشانمبدأ  يارهایمع
 استلغو شده  ای) ی استبه عنوان مثال جعل( نشدهصادر  مبدأ یکه گواه باشدکرده  دأییت کننده،صادر طرف دأییمرجع ت) ت

  ؛)شده استل اطب(
 طرف دأییمرجع ت به شده ارایه هیدییتأ درخواست خیازتار پس ماه شش حداکثر یط کنندهوارد طرف یگمرک مقام )ث

طرف یک  ازکاالها  مبدأ تشخیص يبرا کافی اطالعات حاوي درخواست نیا پاسخ ای ندنک افتیدری پاسخ ،صادرکننده
 نباشد؛
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 اخذبه منظور  کاالهاده تولیدکنن ای کننده صادر کهمتوجه شود  دأییت يهاهیرو قیاز طرواردکننده  طرف که يدرموارد - 3
و مقررات  نیقوان توانند طبقمیواردکننده  طرف یگمرک هايمقام ،استکرده  ارایهناقص  ایاطالعات نادرست  ،مبدأ یگواه
   ای صادرآن  يصادرشده برا مبدأ یگواه مشمولمشابه  يکاالها يبرا ترجیحی ايرفتار تعرفهاعطاي از  ،مربوط یداخل
  .امتناع کنندنیز  کننده دیتول
 نهادبه  دأییت درخواست ارایه به ملزمواردکننده  طرف یگمرک هايمقام ،ماده نیا )2(بند  )ب( جزءدر  مندرجدر موارد  - 4

  .ستندین ،نامهموافقت نیا 28. 6در ماده  مقرر نحو به یحیترج ايتعرفه رفتار رد خصوصدر  يریگمیتصم منظور هب مجاز
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  يادار يهمکار. چهارم بخش
  24. 6 ماده

 يادار يهمکار زبان

  .ردیگ انجام یسیانگل زبان به ربط،یذ هايمقام قیطر از هاطرف نیب دیبا بخش نیابه موجب  یارتباط ای هیاطالع هر
  

  25. 6ماده

  دأییو مرجع تمجاز  نهاد
   .دینماابقا  ای نییرا تع دأییتمرجع  کیو  مجازنهاد  کیباید  هاطرفاز  کیهر دولت، نامهموافقتاالجرا شدن این از زمان الزم

  
  26. 6 ماده

 هاهیاطالع

 وزارت ونیسیکم قیطر از دیبا طرف هر ،مجاز نهاد توسط نامهموافقت نیابه موجب  ییمبدأ یگواه هر صدوراز  پیش - 1
 ۀهمراه نمونبه  دأییت و مرجع مجاز نهادهر  يهانشانی و یاسام ا،یاوراس ياقتصاد کمیسیون وران یات تجار و معدن صنعت،

 به را مبدأ یگواه یتیامن يهایژگیو به مربوط اتاطالع و استفاده مورد مبدأ یگواه هنمون ،خود يمهرها نقش يو خوانا یاصل
 .ندک ارایه گرید طرف

 ونیسیکم. دینما ارایه ایاوراس ياقتصاد ونیسیکمبه  نسخهشش  درماده را  نیا )1(بند موضوع  یاصل اطالعات دیبا ایران - 2
  . دیدرخواست نما ایرانز ا را اطالعات نیا ازهاي دیگري  مجموعه ارایهتواند یم ایاوراس ياقتصاد

 در را طرف هر دأییت مرجع و مجاز نهاد يهانشانی و یاسام به مربوط اطالعاتد یبا ایران و کمیسیون اقتصادي اوراسیا - 3
 .دیننما منتشر نترنتیا

اطالع  و به روش مشابه پیشاین ماده از  )1(بند  موضوع هايمقامتوسط  دیبا در باالاطالعات مصرح  در يرییتغ هرگونه - 4
  . شود رسانی

وسط وزارت ت مزبور اطالعات ی و اصلاپچ هن ماده از تاریخ دریافت نسخای )1(شده طبق بند  ارایهتمامی اطالعات  - 5
  .شوداعمال  باید قتصادي اوراسیاا کمیسیون اایران یصنعت، معدن و تجارت 

  
  27. 6 ماده

 یکیالکترون مبدأ دأییت سامانه يو اجرا توسعه

  .دینتالش نما مبدأ دأییت سامانه ياجرا براي دیبا هاطرف - 1
 توسطشده را  صادر مبدأ يهایگواه تمامی اتییداده تحت وب است که جز گاهیپا کی جادیا مبدأ دأییت سامانههدف از  - 2

در دسترس  گرید طرفی گمرک هايمقامصادرشده  مبدأ یگواه هر يمحتوا و اعتبار یبررس منظور به و نموده ثبتمجاز نهاد 
  . قرار دهد

  . دوتعیین ش باید هاطرفاي بین جداگانهدر پروتکل  مبدأ دأییت سامانه اجرايتمامی الزامات و مشخصات الزم براي  - 3
  .تشویق کندرا  مبدأ دأییت سامانه ياجرا نمایندکه توسعه و ایجاد را يکار گروه کی دیبا هاطرف ،بدین منظور - 4
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  28. 6 ماده

  مبدأ دأییت
 مشمول کاالهايانطباق  ایو  مبدأ یدر خصوص اصالت گواه واردکننده طرفکشور  یگمرک هايمقامکه  يدر موارد - 1

 توانندیم ،یتصادف یبازرس در صورت و دارندتردید منطقی  ،نامهموافقت نیا 3. 6ماده  بر اساس مبدأ اریبا مع مبدأ یگواه
 مبدأ يارهایمع با کاال انطباق ای و مبدأ یگواه اصالت تا ندینما ارسال صادرکننده طرفمجاز  نهاد ای دأییت مرجع به یدرخواست

  .دینما ارایه را اصادرکننده کااله ای وتولیدکننده  مدارك مستند ،درصورت درخواست ای و دکن دأییت را
 دأییت مرجع از درخواست. باشد مربوط يکاالها ییشناسا يبرا کافیاطالعات  با همراه دیبا هیدأییت يهادرخواست تمامی - 2

 .کند شخصم را درخواست لیو دال طیشراو  ،بوده مبدأ یگواه از نسخه کی باهمراه  دیبا کنندهصادر طرف

 به ،مذکور هیدییدرخواست تأ خیشش ماه پس از تار مدت ظرف دیاماده ب نیا )1(بند  به موجبدرخواست  هکنند افتیدر - 3
 .دهد پاسخواردکننده  طرف یگمرک هايمقامدرخواست 

 مدارك مستند ارایه با دیبا صادرکننده طرف دأییت مرجع ،ماده نیا )1( بندبه موجب  درخواستیک  به پاسخ در - 4
 ایآ که نیا ای واست  معتبر مبدأ یگواه ایآ کندکه مشخص وضوحبه  صادرکننده یا  یدکننده ودرخواستی دریافت شده از تول

 23. 6 ماده )3( بند ه،یدأییت درخواست به پاسخ از پیش. خیر یا ندتلقی شومزبور، طرف  مبدأ با يکاال عنوان به توانندیم کاالها
 ندیفرا از حاصل جینتا که شود بازپرداختدر صورتی  دیبا یپرداخت یگمرک حقوق. شود اعمال ممکن است نامهموافقت نیا
 .هستند فصل نیا الزامات تمامی حائز و مبدأ طیشرا واجد کاالها که کند دأییت و مشخص وضوح به هیدأییت

  
  29. 6 ماده

  گیمحرمان
جز و  شود تلقیمحرمانه ها آن یو مقررات داخل نیقوان طبق هاطرفتوسط  دیبا فصل نیا موجب بهشده  ارایهاطالعات  تمام

مجاز  مقام ایشخص  هبدون اجاز یدنبا این اطالعات ممکن است ضروري باشد، يافشا ،قضایی هايرسیدگی در در مواردي که
  .افشا شود ،کننده ارایه طرف

  30. 6 ماده

  بکارانهیفر اقدامات برابر در گرید تدابیر ای مجازات
 .کند بینیپیش فصل نیا خود در خصوص مقررات و نیقوان نقض يبرارا  يادار ای يفریک مئجرا دیباطرف  هر

  
 31. 6 ماده

 مبدأ قواعد یفرع کارگروه

) شودیم دهینام "فرعی کارگروه"پس نیا از که( مبدأ قواعد یفرع کارگروه ،فصل نیموثر ا ياجرا و اعمال منظور به - 1
  .شود لیتشک

  :یفرع کارگروه فیوظا - 2

 :در خصوص کاالها کارگروهمشترك و  کارگروهبه  مناسب يهاهیتوص ارایهو  یبررس) الف

 نظام يااصالحات دوره در پینظر شده  دیتجد هماهنگ نظام سیاههدر  که نامهموافقت نیا )1( وستیپ جا به جایی در) 1(
  .دگرد لیتکم بنديطبق جدول زمان و انجامتعهدات موجود  فیبدون تضع دیباجا به جایی  این. گیردصورت می هماهنگ

  ؛ییاجرا باتیترت ر نمودنرقم يبرا هاییشنهادیپ از جمله فصل نیا يو اجرا به کارگیري )2(
 ؛ هاطرف توسط بخش نیا در شده نییتع تعهدات تحقق در قصور) 3(
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 فصل؛ نیا یفن يهاهیاصالح )4(

 ؛نامهموافقت نیا )1( پیوست هايهیاصالح) 5(

 ؛فصل نیا يدر اجرا هاطرف نیوجود آمده به بهاي اختالف )6(

 ؛نامهموافقت نیا )2(و  )1(هاي پیوستفصل و  نیا مفاد هیهر گونه اصالح) 7(

 فصل؛  نیطرف در خصوص ا کیي شنهادیپ دیگر موضوع هر دادن قرار توجه مورد) ب

  و ؛کاالهاتجارت  کارگروه به مبدأ قواعدی فرع کارگروه يهاافتهیگزارش ) پ
 .شود ضیتفو مشترك کارگروه توسطتواند مینامه موافقت نیا )1(بر اساس پیوست که  وظایفی ریانجام سا )ت

 ينهادها ریاز سا را یندگانینما ،هامتقابل طرفتوافق  با ،تواندیم بوده و هاطرف ندگانیمتشکل از نما یفرع کارگروه - 3
 .دینما دعوت ،باشندمیمتناسب با موضوعات مورد بحث  الزم تخصص يکه دارا اهطرف

  .جلسه دهد لیتشک ،حداقل سالی یک بار ،هارفط توافق موردزمان و مکان هر در تواند می یفرع کارگروه - 4
  .شود ارسال هاطرفبراي نشست هر از  پیشماه  کی حداقل دیدستور کار موقت هر نشست با ،معموالً - 5
  

  6.32 ماده

  شده انبار ای کاالهاي در حال حمل
 طرفبه  کنندهصادر طرف ازحال حمل  درکه  مبدأ داراي کاالهاي، نامهموافقت نیجرا شدن ااالالزم تاریخ از ظرف شش ماه

  ماده  الزاماتتمامی  رعایتبر ط وشرم ،باشدمیواردکننده  طرفکه در انبار موقت گمرك  ییکاالها ای است کنندهوارد
 .شودی حیترج ايرفتار تعرفه مشمول اعطاي ، باید22. 6
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 )1(پیوست 
 ....شماره - 4 )نام تجاري، نشانی و کشور(صادرکننده  - 1

  اوراسیا - ایران  منطقه آزاد تجاري نامهموافقت
  گواهی مبدأ

   3- تی سی فرم

  ....صادر شده در
 _________________________________)کشور(

  براي تسلیم به
  ) کشور(

 )نام تجاري و نشانی، کشور( گیرنده /واردکننده - 2

  ) تا حدي که معلوم است(وسایل حمل و مسیر  - 3
 
 

  براي استفاده رسمی - 5

تعداد  - 6
  اقالم

تعداد و نوع  - 7
 هابسته

مقادیر  -10 معیار مبدأ - 9 شرح کاال  - 8
 کاالها

شماره و  -11
  تاریخ فاکتور

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  تاییدیه -12
  

  هاي انجام شده بدین وسیله تأیید بر اساس کنترل
 .گردد که اظهارنامه متقاضی صحیح استمی

 
 
 
  

  مهر... امضا ... تاریخ ... محل

  :اظهاریه صادرکننده -13
دارم که جزئیات فوق صحیح اینجانب امضاکننده زیر اعالم می

  .اندتمامی کاالها در کشور تولید شده: است
  
  

___________________________________  
  

  )کشور( 
) قواعد مبدأ( 6ها با قواعد مبدأ موضوع فصل و این که آن

  :اوراسیا مطابقت دارد-ایران آزاد تجاري نامهموافقت
  )الف
  )ب
 

 مهر... امضا ... تاریخ ... محل
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    3-تی سیهاي اضافی گواهی مبدأ فرم شماره برگه

تعداد  - 6
 اقالم

تعداد و نوع  - 7
 هابسته

شماره و  -11 مقدار کاالها -10  معیار مبدأ - 9 شرح کاالها - 8
 تاریخ فاکتور

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  تاییدیه -12
  

  هاي انجام شده بدین وسیله تأیید بر اساس کنترل
  .استگردد اظهارنامه متقاضی صحیح می

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  مهر... امضا ... تاریخ ... محل

  :اظهاریه صادرکننده -13
دارم که جزئیات فوق صحیح اینجانب امضاکننده زیر اعالم می

  .اندتمامی کاالها در کشور تولید شده: است
________________________________ 

 
 ) کشور(

 
) قواعد مبدأ( 6ها با قواعد مبدأ موضوع فصل و این که آن

  :اوراسیا مطابقت دارند- ایران منطقه آزاد تجاري نامهموافقت
 )پ

 )ت

 
  مهر... امضا ... تاریخ ... محل
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  )  3-تی فرم سی(دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدأ 
  

طبق نمونه نشان داده شده در این »  4ایزو آ « در کاغذ رنگی در اندازه و برگه هاي اضافی آن باید ) 3-تی فرم سی(گواهی مبدأ 
  .پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گردد

  .باید براي جلوگیري از هر گونه اضافه نمودن بعدي قلم زده شود 11تا  6هاي  جاهاي استفاده نشده در خانه
  :گواهی مبدأ باید

  .با متن نمونه تنظیم شده در این پیوست و به زبان انگلیسی چاپ شود در یک نسخه کاغذي و مطابق) الف
  باشد؛  13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 4، 2، 1هاي  حاوي حداقل اطالعات مورد نیاز در خانه) ب
 امضا باید با دست خط و مهر رسمی. هاي امنیتی باشدمتضمن امضا از امضاکننده مجاز و مهر رسمی نهاد مجاز و ویژگی) پ
  .اید چاپی باشدبن

  .نام تجاري، نشانی و کشور وارد شود: جزئیات صادرکنندة کاال ازجمله: 1  در خانۀ - 1
، همچون نام تجاري، نشانی و کشور )چنانچه معلوم باشد(و گیرنده ) اجباري(جزئیات مربوط به واردکننده کاال : 2 در خانۀ  - 2

  .وارد شود
؛ )کشتی، هواپیما، و غیره(؛ وسایل حمل )ارسال(جزئیات حمل، تا جایی که معلوم است، از قبیل تاریخ حرکت : 3  در خانۀ - 3

  . وارد شود) بندر، فرودگاه(محل تخلیه 
  . گردد، وارد شودجزئیات شمارة مرجع منحصر به فرد، کشور صادرکننده و کشوري که به آنجا ارایه می: 4  در خانۀ - 4
  :عبارات زیر را وارد کنید: 5  در خانۀ - 5
  .در صورت جایگزینی با گواهی مبدأ اصلی "شماره و تاریخ نسخه المثنی گواهی مبدأ"
  .در صورت جایگزینی گواهی مبدأ اصلی "شماره و تاریخ صدور گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین"
ی، در مواردي که گواهی مبدأ پیش یا در زمان صادرات، صادر نشده در موارد استثنای "صادر شده به صورت عطف به ماسبق"

  .باشد
  .تعداد اقالم وارد شود: 6  در خانۀ - 6
  .ها وارد شودتعداد و نوع بسته: 7  در خانۀ - 7
رد شرح مفصلی از کاالها و، در صورت امکان، مدل و نام عالمت تجاري به صورتی که قابل شناسایی باشند وا: 8  در خانۀ - 8

  .شود
 :معیارهاي مبدأ براي تمام کاالها به شیوه زیر در جدول وارد شود: 9  در خانۀ - 9
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  درج کنید 9  در خانه معیار مبدأ

در یک طرف به طور کامل به  نامهموافقتاین  4. 6کاالهایی که به نحو موضوع ماده ) الف
 .دست آمده یا تولید شده است

 دبلیو اُ

یک یا هر دو طرف و منحصراً با استفاده از مواد داراي مبدأ از  که کالً در قلمروکاالهایی ) ب
 .یک یا دو طرف تولید شده است

 پی اي

 نامهموافقتاین ) 1(با استفاده از مواد فاقد مبدأ و احراز الزامات مشخص شده در پیوست ) پ
 .در قلمرو هر طرف تولید شده است

س آر پی ا  

  
وزن . وارد شود) عدد، لیتر و غیره(یا معیارهاي اندازه گیري دیگر ) کیلوگرم(کمیت کاال شامل وزن ناخالص : 10  خانۀ -10

  .درصد از وزن مشخص شده در گواهی مبدأ بیشتر باشد 5واقعی کاالهاي تحویل شده نباید از 
  .صدور گواهی مبدأ وارد شودتسلیم شده به نهاد مجاز براي ) ها(فاکتور) هاي(و تاریخ) ها(شماره: 11  خانۀ -11
  .مکان و تاریخ صدور گواهی مبدأ، امضاي امضا کننده مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد شود: 12  خانۀ -12
، )دولت عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا -جمهوري اسالمی ایران، در طرف دیگر  - در یک طرف (مبدأ کاالها : 13  خانۀ -13

  .مضا و اثر مهر متقاضی وارد شودمکان و تاریخ اظهارنامه، ا
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  تولیدمقررات خاص مربوط به 
 )1( هاي تفسیري پیوست یادداشت

  :در این پیوست
ها، عناوین اصلی یا فرعی است و ستون دوم براي شرح محصوالت در نظر گرفته شده اولین ستون این فهرست شامل فصل - 1

نام کاالها فقط براي سهولت بیشتر . شوندهماهنگ شده کاالها مشخص مینظام کاالها در این فهرست فقط از طریق کد . است
  . است

  ؛ )رقمی 2(هماهنگ شده است نظام به معنی یک فصل از  "فصل"
  ؛)رقمی 4(هماهنگ شده است نظام به معنی یک عنوان از  "عنوان"
  ؛)رقمی 6(هماهنگ شده است نظام به معناي عنوان فرعی در  "عنوان فرعی"
ي سی(محتواي ارزش افزوده " به معنی آن است که محتواي ارزش افزوده که با استفاده از فرمول مندرج در  "% ایکس) وي ا

  درصد نبوده و فرایند تولید کاالهاي نهایی در یک طرف انجام شده است؛ (...) د کمتر از شو، محاسبه می5. 6ماده 
چ،  تی سی، سی سی. (رقمی است 6یا  4، 2هماهنگ شده نظام اي در سطح بندي تعرفهبه معناي تغییر در طبقه "سیتیسی" ا

س تی سی چ ا ؛)ا  
  بدست آمده باشد؛ نامهموافقتاین  4. 6کامالً در یک طرف طبق ماده یعنی کاال باید به طور کامل تولید یا  "دبلیو اُ"
 2اي درسطح بندي تعرفهیعنی تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید کاالهاي نهایی دستخوش تغییر در طبقه "سی سی"

  شده است؛) تغییر در فصل(هماهنگ شده نظام رقمی 
چ تی سی" بندي تعرفهمواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید کاالهاي نهایی دستخوش تغییر در طبقهبدان معنی است که تمام  "ا-

  شده است؛)تغییر در عنوان(هماهنگ شده نظام رقمی  4اي در سطح 
چ سا تی سی" بندي بدان معنی است که تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید محصوالت نهایی دستخوش تغییر در طبقه "ا
  .استشده ) تغییر در عنوان فرعی(هماهنگ شده نظام رقمی  6اي در سطح عرفهت

  .بندي تعرفه باید فقط در مورد مواد فاقد مبدأ اعمال شودالزام به تغییر در طبقه - 2
هرگونه . کندمعیارهاي مبدأ مشخص شده در ستون سوم فهرست حداقل الزامات براي عملیات تولید را مشخص می - 3

 . تر در عملیات تولید که فراتر از حداقل الزامات باشد نیز باید منجر به اعطاي وضعیت مبدأ شودبیشمحتواي 
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  معیار مبدأ  توصیف   کد 
 سی سی  هاي توخالی از چدن ها و پروفیللوله  03/73

هاي توخالی، بدون درز، از ها و پروفیللوله  04/73
  ) غیر از چدن(آهن یا از فوالد 

  سی سی

مثالً جوش داده شده، پرچ یا به (ها سایر لوله  05/73
با سطح مقطع عرضی ) طریق مشابه مسدود شده

 4/406مدور که قطر خارجی آن بیش از 
  میلیمتر باشد از آهن یا از فوالد 

 سی سی

مثالً با درز (هاي توخالی ها و پروفیلسایر لوله  06/73
باز یا جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرچ 

از آهن یا ) شده یا به طریق مشابهی مسدود شده
  از فوالد 

 سی سی

مثالً بست، زانویی، (کشی لوازم یا اتصاالت لوله  07/73
  از آهن یا از فوالد) مهره و ماسوره

  سی سی

نقل ده نفر یا وسایل نقلیه موتوري براي حمل و   02/87
  بیشتر با راننده 

، مشروط بر آن که %50محتواي ارزش افزوده معادل 
  : عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد 

به هر ) کابین(یا تولید بدنه ) کابین(جوشکاري بدنه  - 
هایی که شامل طریقی در صورت استفاده از فناوري

  نباشد ) کابین(عملیات جوشکاري در تولید بدنه 
  )کابین( اشی بدنه نق - 
براي وسایل نقلیه با موتور احتراق ( نصب موتور  - 

  )داخلی از نوع هیبریدي 
ژنراتورها، (لکتریکی کششی نصب موتور ا - 

براي وسایل نقلیه موتوري ) ( موتورهاالکترو
  )الکتریکی یا هیبریدي

  نصب گیربکس  - 
براي وسایل نقلیه موتوري (نصب صندوق و کاپوت  - 

یا هیبریدي و وسایل نقلیه موتوري با الکتریکی 
  )موتورهاي احتراق داراي شمعک داخلی

  نصب سامانه گاز و ترمز  - 
براي وسایل (نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز - 

  )نقلیه موتوري با موتور احتراق داراي شمعک داخلی
  موتور  میتنظ و صیتشخ - 
  کنترل سامانه ترمز  - 
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یی و استانداردهاي کنترل سطح اختالل رادیو - 
براي وسایل نقلیه موتوري (مغناطیسی تناسب الکترو

  )الکتریکی یا هیبریدي 
  وسیلۀ نقلیه موتوري نهایی تولیدي کنترلآزمایش  - 

اتومبیل هاي سواري و سایر وسایل نقلیه   03/87
موتوري که اساساً براي حمل ونقل اشخاص 

غیر از موارد مشمول شماره ( اند طراحی شده
همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن و ). 02.87

  کورسی 

، مشروط بر آن که %50محتواي ارزش افزوده معادل 
  : عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد 

به هر ) کابین(یا تولید بدنه ) کابین(جوشکاري بدنه  - 
هایی که شامل طریقی، در صورت استفاده از فناوري

  نباشد ) کابین( عملیات جوشکاري در تولید بدنه 
  )کابین( نقاشی بدنه  - 
براي وسایل نقلیه با موتور احتراق ( نصب موتور  - 

  )داخلی از نوع هیبریدي 
ژنراتورها، الکترو (نصب موتور الکتریکی کششی  - 

  )براي وسایل نقلیه الکتریکی یا هیبریدي) ( موتورها
  نصب گیربکس - 
براي وسایل نقلیه (نصب صندوق و کاپوت  - 

الکتریکی یا هیبریدي و وسایل موتوري با موتورهاي 
  )احتراق داراي شمعک داخلی

  نصب سامانه گاز و ترمز  - 
براي (نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز  - 

وسایل نقلیه موتوري با موتور احتراق داراي شمعک 
  )داخلی

  موتور  میتنظ و صیتشخ- 
  کنترل سامانه ترمز - 
ویی و استانداردهاي کنترل سطح اختالل رادی- 

براي وسایل نقلیه (مغناطیسی تناسب الکترو
  )موتوري الکتریکی یا هیبریدي 

 وسیلۀ نقلیه موتوري نهایی تولیدي کنترلآزمایش - 

، مشروط بر آن که % 40محتواي ارزش افزوده معادل  وسایل نقلیه موتوري براي حمل و نقل کاال   04/87
  : عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد 

به هر ) کابین(یا تولید بدنه ) کابین(جوشکاري بدنه - 
هایی که شامل طریقی، در صورت استفاده از فناوري

  نباشد ) کابین(عملیات جوشکاري در تولید بدنه 
  )کابین( نقاشی بدنه  - 
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حتراق براي وسایل نقلیه با موتور ا( نصب موتور  - 
  )داخلی و هیبریدي 

ژنراتورها، الکترو (نصب موتور الکتریکی کششی - 
براي وسایل نقلیه موتوري الکتریکی یا ) ( موتورها
  )هیبریدي

  نصب گیربکس  - 
براي وسایل نقلیه (نصب صندوق و کاپوت  - 

الکتریکی موتوري یا هیبریدي و وسایل موتوري با 
  )موتورهاي احتراق داراي شمعک داخلی

  نصب سامانه گاز و ترمز  - 
براي وسایل (نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز

  )نقلیه موتوري با موتور احتراق داراي شمعک داخلی
  موتور  میتنظ و صیتشخ - 
  کنترل سامانه ترمز  - 
کنترل سامانه سطح اختالل رادیویی و استانداردهاي  - 

براي وسایل نقلیه موتوري (مغناطیسی تناسب الکترو
  )الکتریکی یا هیبریدي

  وسیله نقلیه نهایی تولیدي کنترل آزمایش - 
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  هاي گمرکیتسهیل تجاري و همکاري: 7فصل 
  شمول هحیط 1. 7ماده

  
به منظور  را هاطرف میانمعامله  مورد کاالهاي ترخیص براي الزم گمرکی همکاري اجراي وگمرك  اداره تدابیر فصل این

  :گیرد میموارد زیر در بر ارتقاي
  گمرکی؛ تشریفات و ها رویه در شفافیت) الف
  ؛یگمرک هاي فعالیت سازيهماهنگ و تجاري تسهیل) ب
  .هاطرف  گمرك مرکزي هايمقام بین اطالعات تبادل ی از جملهگمرک  همکاري) پ
  

  تعاریف 2. 7ماده
  :فصل این در راستاي اهداف

 در کهمی باشد  هاییفعالیت همچنین وطرف  یک گمرکی هايمقام مدیریتی و سازمانی هايفعالیت یعنی "گمرك اداره") الف
  گیرد؛ صورت می شود، اجرا می ،یگمرک زمینهدر  در حالی که اهداف مقررات تنظیم چارچوب

 جملهاز طرف  یک گمرکی هايمقام توسط شده اجرامقررات  و اصول هرگونه معنی به "گمرکی مقررات و قوانین") ب
  ؛شد با می غیره و قواعد احکام، دستورات،آرا،  قوانین،

 السیرسریع هايسامانه طریق ازالمللی،  به استثناي کاالهاي ارسالی از طریق پست بین ،که کاالهایی یعنی "فوري هاي محموله") پ
 قابل مسیر طول درمحموله  و شوندمی حمل اطالعات مدیریت لکترونیکیا هايسامانه از گیري بهره با و حمل نوع هر با حمل ونقل

  ؛گردد تحویلبه گیرنده  شده  تعیین زمان مدت در یا ممکن زمان درکوتاهترین يفرد سیاههطبق  تا است، ردیابی
 گمرکی هر طرف قلمرو به تواندمی خارجی کاالي آن طبق کهاست  گمرکی اي رویهبه معنی  "پردازش براي موقت ورود") ت

در  کاالهایی چنیندر نظر باشد  کهبر این اساس  ،گردد ها معافمالیات و گمرکی حقوق پرداخت از مشروط طور به و شده وارد
  ؛شود اً صادرمجدد طرف مزبور گمرکی قلمرو از آن متعاقب و تعمیر یا پردازشیک مدت زمان مشخص، 
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طور ه بهر طرف  قلمرو گمرکی  در که کاالهایی آن طبق کهاست  گمرکی اي رویهبه معنی  "پردازش براي موقت خروج") ث
مجددأ  ها،مالیات و گمرکی حقوق از کامل معافیت باشده،  صادر خارج در پردازش براي طور موقتهبشوند،  می جاهجاب آزادانه
  ؛ گردندمی وارد
 هر طرف قلمرو گمرکی  بهبه طور مشروط  خارجی کاالهاي آن طبق که است گمرکی اي رویه معنی به "موقت ورود") ج

 ًدر حتما کاالي مزبور که اساس بر این ،گرددمعاف می مالیات و گمرکی حقوقپرداخت  از به طور کلی یا جزئی وارد شده و
  .دوش صادر مجدداًباید  ، مزبور طرف گمرکی مقررات و قوانین طبق صخمش زمان یک مدت

  
   3. 7ماده 

  گمرك اداره تدابیر تسهیل
  شد قابل خواهند به کارگرفته مربوط گمرکی هايمقام توسط که گمرك هادار تدابیر نماید که تضمین باید طرف هر - 1

  .است سازگار و شفاف بینی، پیش
 براساس دهد، می اجازه آن یگمرک مقررات و قوانین که جایی تا و امکان تاحد باید طرف هر گمرك اداره تدابیر - 2

  .باشد گمرك جهانی سازمان هشد  توصیه هاي روش و استانداردها
 جهت تدابیر مزبور سازي ساده خود به منظور گمرك اداره تدابیر بازبینی رايبباید  هر طرفگمرك مرکزي  هايمقام - 3

  .کنند تالش تجارت، تسهیل
در  توانندو میرا ایجاد یا حفظ نمایند  "مجاز کارگزاران اقتصادي" هتالش خواهند کرد که در قوانین خود برنام هاطرف - 4

  .مذاکره کنند اقتصادي مجاز کارگزاران متقابل شناساییمورد 
  

    4. 7 ماده
  کاالها ترخیص

 حفظ یاپذیرفته  را کاالمؤثر  ترخیص عملیات و گمرکی هاي رویهاجراي  بایدها طرف بین تجارت تسهیل جهتهر طرف  -1
  . است کاالي مزبور رعایت نشده ترخیص الزامات آن براي که کندمیملزم  کاالهایی ترخیص به راهر طرف  امر این. نماید

  :طرف باید هر ماده و در حد امکان، این )1( بند طبق -2
 48 حداکثر زمانی بازه درترخیص کاالها را ها تصریح شده باشد، جز در شرایطی که در قوانین و مقررات گمرکی طرف )الف

  ؛گمرکی مقرر نماید هاظهارنام ثبت از پس ساعت
 از پیش آن را پردازش واطالعات گمرکی  الکترونیکی ارایه ورودي، کاالهاي ترخیص در تسریع براي که ندک تالش) ب

  .کند حفظو  اتخاذ کاال رسیدن
 واردکننده طبق قوانین و مقررات گمرکی طرف رخیص کاال از سوي مقام گمرکی طرفزمانی براي ت بازهدر مواردي که  - 3

  .هاي حقوقی چنین تمدیدي مطلع نمایدزمینه کننده را از دالیل وید شده باشد، مقام گمرکی مربوط باید اظهارتمد مزبور
  

   5. 7 ماده
  خطر مدیریت

 کاالهاي بازرسی بر تمرکز مند خطرات بامارزیابی نظا طریق از راخطر  مدیریت سامانه یک بایدها طرف گمرکی هايمقام
  .کنند اعمال پایین،خطر  داراي کاالهاي روي گمرکی عملیاتاجراي  سازي ساده و باالخطر  داراي
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  6. 7 ماده
  گمرکی  همکاري

 دررا با یکدیگر  همکاري بایدها طرفگمرك مرکزي  هايمقام ،نامهموافقت این مؤثر کارکرد با درنظر داشتن تسهیل - 1
   .نمایند تشویق ،گذاردمی تأثیرها طرف بیني کاال همبادل بر گمرکی که کلیدي موضوعات مورد

 غیرقانونی فعالیتی به نسبت منطقی شک ،خود مقررات و قوانین اساس بر هر طرفگمرك مرکزي  هايمقام که درمواردي - 2
 کهدرخواست نماید  را خاصی اطالعات دیگر طرفگمرك مرکزي   مقام از تواند میمزبور  مرکزي گمرك، مقام دارد

  .شودمی گردآوري کاال وارداتیا  صادرات خصوص ًدر معموال
 و شده ذکر مزبور اطالعات درخواست از منظور آن در و مکتوب باید این ماده )2( بندهر طرف به موجب  درخواست - 3

  .شود شناسایی نظر مورد کاالي تا باشد کافی اطالعات با همراه
به شرط آن که  دهد، ارایه را حاوي اطالعات درخواستیپاسخ کتبی  باید ماده این )2(بند  طبقشونده طرف درخواست - 4

  .نداشته باشد خود رتی با قوانین و مقرراتمغای مزبور اطالعات درخواستی ارایه
 طرفگمرك مرکزي   مقام بهرا  دیگر اطالعات گونه هر کند باید تالش شوندهدرخواست طرفگمرك مرکزي   مقام - 5

طرف  قلمرو از کاال واردات یا و به کاال صادرات انطباق یا عدم انطباق در تشخیصنماید و وي را  ارایهکننده درخواست
  .دیاري ده مربوط طرف مقررات و قوانین با کننده درخواست

 نقاط تعییناز جمله  ،براي همکاري گمرکی ارتباطی مجاري و حفظ ایجاد در ،ها بایدطرفمرکزي گمرك  هايمقام - 6
 .، تالش کنندشود می گمرکی مسائل در هماهنگیبهبود  و اطالعات و امن سریعتبادل  تسهیل باعثکه  تماس

  
   7. 7 ماده
  اطالعات تبادل

تا حد  گمرکی، مقررات و قوانیناز نقض  پرهیز و کاالها ترخیص تسریع گمرکی، تسهیل انجام عملیات منظور به هاطرف - 1
 بامستمر  به صورت، )شودخوانده می "تبادل الکترونیکی اطالعات"که از این پس ( را اطالعات کیالکترونیتبادل  امکان
   .کنند ایجاد و اجرا ، بایدهاطرف بین مبادله مورد کاالهاي تمامی پوشش

باید را  اطالعات الکترونیکی تبادل عملیات تسهیل و ایجاد ،اقتصاي اوراسیا اتحادیه ازجانب اوراسیا اقتصادي کمیسیون - 2
  .کندهماهنگ 

 اسناد و گمرکی هاياظهارنامه از که است معتبري و مرتبط هاي دادهبه معنی  ،"اطالعات" ماده،این در راستاي اهداف  - 3
  .آید می دست به حمل

کمیسیون اقتصادي اوراسیا،  اتحادیهکشورهاي عضو  مرکزي گمرك هايمقاماین ماده  )1( بند به منظور تحقق اهداف - 4
  . باید با یکدیگر مشورت کننداطالعات  الکترونیکی تبادل ایران براي توسعهاقتصادي اوراسیا و مقام مرکزي گمرك 

 استقرار  که اطالعاتی محتویات خاص همچنین و اطالعات الکترونیکی تبادلشخصات براي عملیات م و الزامات تمامی - 5
 کمیسیون اوراسیا، اقتصادي اتحادیه عضو کشورهايگمرك مرکزي  هايمقام بین جداگانه پروتکل یک در باید شود، مبادله

انجام  و شده حمل کاالهاي هویت تعیین براي اطالعات این. شودتعریف  ایران گمركزي کمقام مر و اوراسیا اقتصادي
  .است کافی گمرکی، هاي مؤثرنظارت

براي صرفا و شده تلقی محرمانه باید شود،می مبادله ماده این مفادطبق  که اطالعاتی هر - 6  قراراستفاده  مورد یگمرکاهداف  ً
 .گیرد
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   8. 7 ماده

  نهادهاي مرزي میان همکاري
 کاالگذر  و صادرات واردات، با مرتبط هاي رویه و مرزي کنترلمسئول  نهادهاي و هامقام تمامی که دکن تضمین باید هر طرف

  .دکننمی هماهنگ اداري، مزاحم هاي رویه کاهش و تجارت تسهیل هدف با راهاي خود  فعالیت و همکاري یکدیگر با
  

  9. 7ماده
  انتشار

به کار  انگلیسی خود به زبان الشمول عام گمرکی مقررات و قوانینامکان مساعی خود را در انتشار تا حد  باید هاطرف -1
ملّی طرف  به قوانین خدشهبدون  باید ،تأثیر دارندتجارت  بر و مقرراتی که هاآیین نامه ۀخالصدر صورت درخواست،  .گیرند

  .دوشبه زبان انگلیسی تهیه درخواست کننده، 
 برايیی پاسخگویک یا چند مرکز  باید هر طرف  صالحیتدار مراجع، نامهموافقتشدن این  االجراماه پس ازالزم 8ظرف  - 2

  .نمایند منتشر اینترنتدر  را هاآن به مربوط اطالعات و تعیین گمرکی موضوعات به عالقمند اشخاص هب پاسخ ارایه
 مرکز .نمایند ارسال یکدیگر براي ی تعیین شده رایپاسخگو مراکز تماس اطالعات باید طرف هر  صالحیتدار مراجع - 3

را  خودتا حد امکان اطالعات مربوط به قوانین موقت طرف دیگر،   صالحیتدار مراجعهر طرف بنا به درخواست  ییپاسخگو
 :شودمیمربوط موضوعات زیر  کند، اطالعات مزبور بهبه زبان انگلیسی تهیه باید  نامهموافقتاین  کارکرد خصوصدر 

 ؛وارداتی و صادراتی هايها و ممنوعیتمحدودیت از جملهاي موجود غیر تعرفه تدابیر) الف

  ؛هایا به تعویق انداختن آن هامالیاتحقوق و عوارض گمرکی و از  اضغمابازگرداندن یا  درخواست) ب
  ؛گذاردکه بر ترخیص کاال از گمرکات اثر می گیاهیاجراي الزامات موانع فنی و بهداشتی و بهداشت ) پ
  ؛فهتعرنرخ هاي الزامات برخورداري از سهمیه) ت
 ؛، اگر براي واردات درخواست شده باشدمبدأور تعیین کش) ث

  .ممکن است تصمیم بگیرند خودطبق قوانین و مقررات  هاطرفسایر مواردي که ) ج
 قبالً کندمی پیشنهاد تصویب برايکه  را گمرکی امور بر ناظرالشمول  عام مقررات و قوانین امکان، حد تا ،باید هر طرف - 4

 .کند ایجاد اشخاص ذینفع براي را نظر ارایه امکان، هاآن از تصویب پیش ،و منتشر

 
   10. 7 ماده

  استعالمات پیش از ورود کاال به گمرك
 خصوصدر واردکننده  هر متقاضی ثبت شده در طرف ورود از پیش به درخواست استعالم بایدها طرف گمرکی هايمقام - 1

  .ندپاسخ ده به طور مکتوببداند،  مناسبهر طرف  که دیگري اضافه مورد هر و کاال مبدأ اي، تعرفه بندي طبقه
  :ها باید، رویهدهد ادامه یا نموده تصویب را يورود از پیش استعالم هاي رویه بایدهرطرف  - 2

  ؛کند درخواستاال ک ورود از پیش گمرکی استعالم براي تواندمی متقاضی که کنندمقرر ) الف
 براي الزم اطالعات تمامی ارایه و کاالها از دقیق شرحی ارایه به ملزم را ورود، از پیش استعالمات دریافتمتقاضی  )ب

  ؛دنماین ورود از پیش استعالمرسیدگی به 
 از ،اطالعات تکمیلی ارایه درخواست ارایه از روز 30 مدت ظرف تواندمی طرف مزبور مقام گمرکی کنند کهمقرر  )پ

  ؛دنمای ارایه را تکمیلی اطالعات که دبخواه متقاضی
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 دیگري  مرتبط اطالعات ومتقاضی  شده توسط ارایه شرایط و قیحقا برمبناي کاال ورود از پیش استعالمکه د کننمقرر ) ت
  ؛به آن دسترسی دارد مقام گمرکی کهاست 
ارسال  متقاضی براي درخواست هارای تاریخ از روز 90 ظرف هرحال در یا وقت، اسرع در استعالم نتیجه کنند کهمقرر ) ث
  .شود نمی نظرگرفته در بند، این )پ( جزءطبق  درخواستی تکمیلی اطالعات الزم تمامی هارای برايزمانی  بازه شود؛ می

 دراین ماده  )2(بند  )پ(جزء  طبق درخواستی تکمیلی اطالعات هارای عدم درصورت تواند می طرف یکگمرکی  مقام - 3
  .کند رد را استعالم پیش درخواست مقرر، زمان مدت

حقایق حمایت کننده از یا قوانین، شرایط  این کهمگر  است،صدور معتبر  تاریخ از پس یکسال، حداقل براي استعالم پیش - 4
  .استعالمی تغییر کرده باشد چنین

  :کان لم یکن نماید را آن یا اصالح کند را استعالم پیش زیرموارد  درتواند  مقام گمرکی هر طرف می - 5
  بوده است؛ غیردقیق یا غلط اطالعات براساس استعالم پیش این کهبا تشخیص  )الف
  ؛نامهموافقت این مفاد سازگار با گمرکی مقررات و قوانیندر صورت تغییر ) ب
  ؛استگرفته  انجام هاآن برمبناي ورود از پیش استعالم که شرایطی یا مادي حقایقدر صورت تغییر ) پ
 :درخواستدر  هحومطر مسألۀمشروط بر این که  ،رد کندپیش استعالم براي متقاضی را  طرف ممکن است صدور هر - 6

  یا باشد؛ مفتوح دادگاه استان یا دادگاه دولتی، نزد یک نهادمتقاضی  پروندهدر حال حاضر در ) الف
  .باشدگیري شده تصمیم دادگاه استان در مورد آن قبأل در دادگاه یا) ب
  

    11. 7 ماده
  گمرکی گذاريارزش

مصرح در یه قواعد که بر پا واردکنندهگمرکی  مقررات و قوانین بقباید ط هاطرف میان مبادله مورد کاالهاي گمرکی ارزش
  .شود تعیین است، نامهموافقتاین  )2( پیوست

  
  12. 7 ماده
   ايتعرفه بندي طبقه

  .دکنناعمال  هماهنگ نظام جاري ویرایش براساسباید  توصیف و کدگذاري کاالها را خود، تجارت بین درها طرف
  

   13. 7 ماده
  کاالهاگذر 

و غیر عضو هر طرف  به طرف از یکگذري  کاالهاي اعمال شده در مورد گمرکی عملیات تسهیلبراي  بایدهر طرف  - 1
  .بالعکس تالش کند

 کنترل برايکه  را هاتوسط طرف به کار برده شده هویت تشخیص ابزارهاي اسناد و متقابل صورت به توانند میها طرف - 2
  .کنند تصدیق و شناسایی ،الزم است حال گذر درنقل  و حمل وسایل سایرنیز  و هاکشتی و کاالها
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  14. 7 ماده
  فوري هاي محموله

 هاي محموله گمرکی ترخیص تسریع درخصوص ،مقتضی گمرکی  کنترل اعمال ضمن باید هاطرف گمرکی هايمقام - 1

  .کنند تدبیر فوري
  :باید ها رویه این. نماید حفظ یا اتخاذرا  فوري هاي محموله براي شده سازيآسان يها رویه باید طرف هر - 2

بینی ، پیششود و بررسی تسلیم محموله، رسیدن از پیشکه قرار است  فوري محموله ترخیص براي را الزم اطالعات) الف
  ؛ندنک
 ،بار سیاهه کدر ی مثالً یکجا صورت به فوري محموله یک در موجود کاالهاي تمامی هدر برگیرند اطالعات دناجازه ده )ب
  شود؛ عرضه الکترونیکی ابزارهاي طریق از امکان، صورت در
  ؛نمایند بینیپیشحداقل اسناد  با ازکاالها برخی ترخیص مکان،تی االح )پ
 ترخیص محموله، رسیدن شرط به و گمرکی ضروري اسناد تمامی هارای از در کمترین زمان ممکن پس عادي، شرایط در) ت

  ؛دنبینی کنهاي فوري را پیش محموله
 را رسمی ورود هايرویه است ممکن طرف یک که این د، با تصدیقشوناعمال ارزشی  یا وزن هر با هاییدر مورد محموله )ث

الزم  کاال ارزش یا وزن براساس گمرکی حقوق و پرداختا مؤید ادع اسناد ،نامهاظهار از جمله ترخیص، براي شرطیبه عنوان 
  .بداند

  
   15. 7 ماده
  فسادپذیر کاالهاي

 الزامات و به شرط رعایت تمامی پذیر فساد کاالهاي زوال یا اجتناب  قابل خسارات از جلوگیريتوجه به  با بایدهر طرف 
  .آورد فراهم را فسادپذیر کاالهاي سریع ترخیص ۀزمین ،قانونی

   16. 7 ماده
  خارج یا داخل در هاآن پردازش و کاالها موقت ورود

 و کاال موقت پذیرش یهبراي رو را گمرکی عملیاتاجراي ها باید گمرکی طرف هايمقام ،المللیبین استانداردهايطبق 
  .نمایندتسهیل  ،شوندمی صادر یا وارد پردازش براي اًموقت که کاالهایی

  
  17. 7 ماده

  حمل از پیش بازرسی 
ت،  امرتبط ب هايفعالیت تمامیشامل  ،هاي مربوط به بازرسی پیش از حملفعالیت - 1 نرخ  از جمله قیمت،تأیید کیفیت، کمی

  .دوشمیکننده عضو استفاده قلمروبه  صادراتی مالی کاالهاي و شرایط ،ارز
  .گذاري گمرکی نخواهند بودو ارزش ايبندي تعرفهطبقه خصوصپیش از حمل در هاي استفاده از بازرسی ملزم به هاطرف - 2
 ها، طرفنیستند هاین ماد )2(بند مشمول هاي پیش از حمل در استفاده از سایر انواع بازرسی هاطرفبه حقوق  شهدبدون خ - 3

نگیرند و تا حد ممکن، در  کارهبازرسی پیش از حمل معرفی نکرده یا ب خصوصشوند که الزامات جدیدي را در تشویق می
  .را از بین ببرندالزامات موجود  خودبین  جهت تسهیل تجارت
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  18 .7ه ماد
  گمرك) نمایندگان( کارگزاران

 کارگزاران خدمات از اجباري استفاده به نیاز بدون بدهد اجازه کاال اظهارکنندگان به بایدطرف  هر مقررات گمرکی و قوانین
 .دنده ارایهنامه گمرکی خود را اظهارگمرك ) نمایندگان(

  19. 7 ماده
  )اتوماسیون( خودکارسازي

 و اطالعاتی هاي سامانه از استفاده باتواند  می گمرکی عملیات که دهند تضمین تا حد امکان، بایدها طرف گمرك هايمقام - 1
  .گیردصورت  ارتباطاتی الکترونیکی ابزارهاي از جمله اطالعات فناوري

 فراهم را الکترونیکی به شکلکاال  اظهار فرصت ،، براي اظهارکنندگانامکانتا حد  ها بایدمرکزي طرفگمرك  هايمقام - 2
  .سازند دسترس قابل از گمركن کنندگااستفاده  براي را الکترونیکی هاي و سامانه آورند

   20. 7 ماده
  بودن محرمانه

 .شودنگه داشته  محرمانه هاطرف مقررات و قوانین طبق باید آمار، از غیر به شود می ارایه فصل اینطبق  که اطالعاتی تمامی
ممکن د، مگر تا حدي که نکن افشا ،ت مزبورعاالطکننده ا هارای طرفمقام  یا فرد از اجازهبدون  را ها آن نباید هاطرف هايمقام

  .باشد الزمقضایی  هايدر رسیدگیاست 
  21. 7 ماده
  خواهی پژوهش و بازنگري

 خواهیپژوهشو  گذاردتأثیر می گمرکی را که بر حقوق شخص ذینفع هايتصمیم امکان بازنگري اداري بایدهر طرف 
  .کند تضمینطرف مزبور  مقررات و قوانین طبقمذکور را  هايعلیه تصمیم قضایی

  
   22. 7 ماده

  ها مجازات
 خود گمرکی مقررات و قوانین نقض خاطر اداري به هاي مجازات نمایدکه وضع حفظو یا  اتخاذ را يتدابیر بایدهر طرف  - 1

 و مبدأ کشور تعیین گمرکی، گذاري ارزش ،اي  تعرفه بندي از جمله مفاد مربوط به طبقه ،صادرات و واردات در حین
 .دامکان پذیر ساز را نامهموافقت این به موجب ترجیحی رفتار از برخورداري

 شکلیگمرکی، یا الزامات  مقرراتیا  قوانین ضنقهایی براي  مجازاتبه موجب قوانین خود دهد که تضمین  باید طرف هر - 2
 .ددرگ وضع ضمسئول نق) اشخاص( شخص در مورد فقط

 .باشدمطابقت داشته نقض درجه و شدت  باموضوع بوده و  شرایطمتکی به حقایق و  باید موضوعه  مجازات - 3

 :اتخاذ کرده استبراي جلوگیري از موارد زیر  را اطمینان دهد که تدابیري باید هر طرف - 4

  و ؛حقوق و عوارض ، مجازات تجمیع وتضاد منافع در ارزیابی ) الف
  .این ماده سازگار نیست )3(که با بند مجازاتی  تجمیعایجاد مشوقی براي ارزیابی یا  )ب 

شود، وضع می شکلی الزامات یا گمرکی، مقررات و قوانین نقض به علتمجازاتی وقتی  که دهد تضمین بایدهر طرف  - 5
 نقضماهیت  گردد که در آن ارایه شود، وضع می )آنها( آنمجازات در مورد که ) اشخاصی( شخصی توضیحی مکتوب به

 .وضیح داده شده باشدشده است، ت مشخص مجازات براي نقض هآن میزان یا دامنهاي حاکم که طبق رویه یاانین و مقررات قو
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شف نقض توسط ادارات از ک پیشرا  الزامات شکلی یا گمرکی مقررات و قوانیننقض  شرایطداوطلبانه  وقتی شخصی - 6
 تخفیف دهنده را به عنوان عامل تدبیراین  ،در صورت اقتضا ، که،شود تشویق می آن طرفافشا کند،  براي یک طرف گمرکی

  .گیرد نظر در براي آن شخص مجازاتبالقوه در تعیین 
  

   23. 7 ماده
  ایران انتقالی خاص براي بازه زمانی

االجرا شدن این ماه پس از الزم 12 باید به مدتن اقتصادي اوراسیا اوراسیا و کمیسیو اقتصادي اتحادیهکشورهاي عضو 
   .ندکنخودداري از طرح هر شکایتی  این فصل 14 .7 و 7.11 ، 7.10مواد  به موجب، نامهموافقت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



 

٧٤ 
 

  گذاري گمرکیقواعد ارزش) 2(پیوست 
  1ماده 

ارزش گمرکی کاالي وارد شده، ارزش معامالتی خواهد بود، یعنی قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت براي کاال  - 1
  این قواعد تعدیل شده است، مشروط بر این که  )8(کننده طبق مفاد ماده  که هنگام فروخته شدن براي صدور به کشور وارد

  :هایی کهه خریدار یا استفادة او از آن وجود نداشته باشد، غیر از محدودیتهایی در مورد واگذاري کاال بمحدودیت) الف
  اند؛ کننده وضع یا مقرر کرده دولتی در کشور وارد هايمقامقانون یا ) 1(
  کنند؛ یا  توان کاال را در آن مجدداً فروخت، محدود می منطقه جغرافیایی که می) 2(
  گذارند؛ بر ارزش کاال به طور اساسی اثر نمی) 3(
شود،  گذاري می ها نتوان ارزش کاالیی را که ارزشفروش یا قیمت، تابع برخی شرایط یا مالحظاتی نباشد که به خاطر آن) ب

  تعیین کرد؛
هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد، واگذاري یا استفاده بعدي خریدار از کاال به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ) پ 

  تعدیلی مناسب به عمل آورد؛ و) 8(یرد، مگر آنکه بتوان طبق مفاد ماده فروشنده تعلق نگ
خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند، یا در موردي که خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط هستند ارزش معامالتی ) ت

  .این ماده قابل قبول باشد) 2(براي مقاصد گمرکی به موجب بند 
2-   
این ماده قابـل قبـول اسـت یـا     ) 1(گذاري گمرکی طبق بند ین که آیا ارزش معامالتی از لحاظ تعیین ارزشدر تشخیص ا) الف 

با یکدیگر مرتبط هستند به خودي خود دلیلی بـراي غیرقابـل قبـول    ) 12(خیر، این واقعیت که خریدار و فروشنده در مفهوم ماده 
اوضاع و احوال ناظر بر فروش بررسی خواهد شـد و ارزش معـامالتی   در چنین موردي . تلقی کردن ارزش معامالتی نخواهد بود

کننـده ارایـه کـرده یـا بـه       اگر، در پرتو اطالعاتی کـه وارد . شود که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشته باشد شرطی پذیرفته می به
باشـد، دالیـل خـود را بایـد بـه      طریق دیگري فراهم آمده اسـت، اداره گمـرك دالیلـی مبنـی بـر تـأثیر قیمـت در اختیـار داشـته          

کننده، ابالغ دالیل بـه صـورت    در صورت درخواست وارد. گویی بدهد کننده ابالغ کند و به او فرصت متعارف براي پاسخ وارد
  .مکتوب خواهد بود

یـر،  هـاي ز کننده ثابت کند کـه ارزش معـامالتی کـامالً بـه یکـی از ارزش      در یک فروش میان اشخاص مرتبط، هرگاه وارد) ب
موجود در همان زمان یا حدوداً در همان زمان، نزدیک است، چنین ارزشی مورد قبول اسـت و کـاال براسـاس ارزش معـامالتی     

  :گذاري شود باید ارزش) 1(تعیین شده طبق بند 
  کننده؛ واردارزش معامالتی در فروش کاالهاي همسان یا مشابه به خریداران غیرمرتبط جهت صدور به همان کشور ) 1(
  تعیین شده است؛ ) 5(گمرکی کاالي همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده   ارزش) 2(
  تعیین شده است؛) 6(ارزش گمرکی کاالي همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده ) 3(

هـایی کـه    و هزینه) 8(ماده هاي محرز در سطوح تجاري، سطوح مقداري، عناصر برشمرده در در اعمال معیارهاي باال، به تفاوت
شـود کـه او و    هـایی متقبـل نمـی   ها او و خریدار غیرمرتبط هسـتند و در فـروش  شود که در آن هایی متقبل میفروشنده در فروش

  .هستند، باید توجه مقتضی شود  خریدار مرتبط
. گیـرد  ر مقایسـه مـورد اسـتفاده قـرار مـی     کننده و فقط به منظـو  این ماده به ابتکار وارد) 2(بند ) ب(معیارهاي مندرج در جزء) پ

  . این ماده تعیین شود) 2(بند ) ب(تواند طبق مفاد جزء  هاي جانشین نمیارزش
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  2ماده 
1-   

تعیین کرد، ارزش گمرکی باید ارزش معامالتی ) 1(شده را به موجب مفاد ماده   چنانچه نتوان ارزش گمرکی کاالي وارد) الف
دکننده فروختـه شـده و در همـان زمـان یـا حـدوداً در همـان زمـان کـه           صدور به همان کشور وار کاالي همسانی باشد که براي

  .روز پیش از ورود کاالي مربوط، صادر شده باشد 90شود، اما حداقل  گذاري می  کاالیی ارزش
تجـاري و اساسـاً بـه    گمرکی، ارزش معامالتی کاالي همسان فروشی در همان سطح   در اجراي این ماده، براي تعیین ارزش) ب

در موردي کـه چنـین فروشـی یافـت نشـود، ارزش      . شود، باید مورد استفاده قرار گیرد گذاري می  همان مقدار کاالیی که ارزش
هـاي قابـل   معامالتی کاالي همسان فروخته شده در سطح تجاري متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، کـه بـه منظـور لحـاظ تفـاوت     

هـایی  یا مقدار، تعدیل شده است، باید مورد استفاده قرار گیرد، مشروط به این که بتوان چنـین تعـدیل  انتساب در سطح تجاري و 
را بر مبناي مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از این که تعدیل مزبور بـه  

  .افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر
گمرکی کـاالي وارد    راي این ماده، بیش از یک ارزش معامالتی از کاالي همسان یافت شود، براي تعیین ارزشاگر، در اج -2

  .شده، کمترین ارزش مزبور باید مورد استفاده قرار گیرد
  

  3ماده 
1-   

ی بایـد ارزش  تعیـین کـرد، ارزش گمرکـ   ) 2(و ) 1(چنانچه نتوان ارزش گمرکی کاالي وارد شده را به موجب مفاد مـواد  ) الف
این قواعد باشد و براي کاالهاي یکسان یا مشابهی قابل قبول خواهد بود که بـراي صـدور بـه    ) 1(تعیین شده به موجب مفاد ماده 

شـود صـادر شـده     گـذاري مـی  همان کشور واردکننده فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان کـه کـاالیی ارزش  
  .روز پیش از واردات کاالي مربوط باشد 90کمتر از است، اما این زمان نباید 

در اجراي این ماده، براي تعیین ارزش گمرکی، ارزش معامالتی کاالي مشابه در فروشی در همان سطح تجاري و اساساً بـه  ) ب
د، ارزش در مـوردي کـه چنـین فروشـی یافـت نشـو      . شود باید مورد استفاده قرار گیرد گذاري می همان مقدار کاالیی که ارزش

هـاي قابـل   معامالتی کاالي مشابه فروخته شده در سطح تجاري متفاوت و یـا در مقـادیر متفـاوت، کـه بـه منظـور لحـاظ تفـاوت        
هـایی را بـر   انتساب درسطح تجاري و یا مقدار تعدیل شده است، مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر این که بتوان چنین تعـدیل 

که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابـت کنـد، اعـم از ایـن کـه تعـدیل مزبـور بـه          مبناي مدرکی محرز به عمل آورد
  .افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر

اگر، در اجراي این ماده، بیش از یک ارزش معامالتی از کاالي مشابه یافت شـود بـراي تعیـین ارزش گمرکـی کـاالي وارد       -2
  .ورد استفاده قرار گیردشده کمترین ارزش معامالتی باید م

  
  4ماده 
تعیین کـرد، ارزش گمرکـی بـه موجـب مفـاد      ) 3(و ) 2(، )1(اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارد شده را به موجب مفاد مواد 

بایـد تعیـین گـردد، مگـر     ) 6(یا هنگامی که نتوان ارزش گمرکی را به موجب آن ماده تعیین کرد، به موجب مفاد مـاده  ) 5(ماده 
  .بر عکس شود) 6(و ) 5(بنا به درخواست واردکننده، ترتیب اجراي مواد آنکه، 
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  5ماده 
1-   

اگر کاالي وارد شده یا کاالي وارد شده همسان یا مشابه به همـان وضـعی کـه وارد شـده اسـت در کشـور واردکننـده بـه         ) الف
واحـدي از کـاالي وارد شـده یـا کـاالي وارد      فروش برسد، ارزش گمرکی کاالي وارد شده، به موجب مفاد این ماده بر قیمـت  

گـذاري، بـه    شده همسان یا مشابه مبتنی خواهد بود که در همان زمان یا حـدوداً در همـان زمـان وارد شـدن کـاالي مـورد ارزش      
شود، مشروط بـه کسـر مـوارد     به اشخاص غیرمرتبط به فروشندگان چنین کاالیی فروخته می] فروش[ترین مقدار از مجموع بیش
  :یرز
هـایی کـه معمـوالً بـراي سـود و       شود که پرداخت گـردد یـا افـزایش    شود یا توافق می العملی که معموالً پرداخت می هر حق) 1(

 گیرد؛ هاي عمومی در مورد فروش کاالي وارد شده از همان طبقه یا نوع، در چنین کشوري صورت می هزینه

  کننده صرف شده است؛ ها که در کشور واردتبط با آنهاي مر هاي عرفی حمل ونقل و بیمه و هزینه هزینه) 2(
 ؛ و)8(ماده  )2(ها و مخارج موضوع بند  در صورت ضرورت، هزینه) 3(

 .شدن یا فروش کاال در کشور واردکننده باید پرداخت شود  هاي ملی که به دلیل واردحقوق گمرکی و دیگر مالیات) 4(

شـود کـاالي وارد شـده یـا کـاالي وارد       گذاري می ان وارد شدن کاالیی که ارزشاگر در همان زمان یا حدوداً در همان زم) ب
ایـن مـاده   ) 1 (بنـد  ) الـف (شدة همسان یا مشابه فروخته نشده باشد، ارزش گمرکی به شرط آنکه از جهات دیگر تابع مفاد جـزء  

مبتنی باشـد کـه در زودتـرین تـاریخ پـس از      باشد، بر قیمت واحدي از کاالي وارد شده یا کاالي وارد شده همسان یا مشابه باید 
روز پـس از ورود مزبـور، بـه همـان وضـعی کـه وارد شـده         90شود، اما پیش از انقضاي  گذاري می وارد شدن کاالیی که ارزش

 .است در کشور واردکننده فروخته شود

اسـت در کشـور واردکننـده فروختـه      اگر کاالي وارد شده یا کاالي وارد شدة همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده -2
کننده، ارزش گمرکی بر قیمت واحدي از کـاالي وارد شـده مبتنـی خواهـد بـود کـه،        نشود، آنگاه، در صورت درخواست وارد

به اشخاص غیرمـرتبط بـا فروشـندگان چنـین کـاالیی در کشـور       ] فروش[ترین مقدار از مجموع تر، در بیشپس از پردازش بیش
) الـف (بینی شده در جزء  شود و تخفیف الزم به خاطر ارزش افزوده ناشی از چنین پردازشی و کسور پیش ه میکننده فروخت وارد
  .شود منظور می) 1(بند 

  6ماده 
ارزش محاسـباتی مرکـب   . ارزش گمرکی کاالي وارد شده به موجب مفاد این مـاده بایـد بـر ارزش محاسـباتی مبتنـی باشـد       -1

  :خواهد بود از مجموع 
  قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگري که در تولید کاالي وارد شده به کار گرفته شده است؛) الف
همــان طبقــه یــا نــوع کــاالیی کــه هــاي عمــومی معــادل آنچــه معمــوالً در فــروش کــاالیی از  مقــداري بابــت ســود و هزینــه) ب

بـراي صـدور بـه کشـور واردکننـده منظـور        کننـدگان در کشـور صـادرکننده    گـردد و تولیـد   شود منعکس مـی  گذاري می ارزش
  کنند؛ می
گـذاري مـورد انتخـاب طـرف بـه موجـب        هاي دیگري که براي منعکس سـاختن گزینـۀ ارزش   قیمت یا ارزش تمامی هزینه) پ

  .ضروري هستند) 8(ماده ) 1(بند ) چ(، و )ج(، )ث(جزءهاي 
طرف مزبور نیست بخواهد یا او را مجبور کنـد کـه بـه منظـور تعیـین ارزش        تواند از شخصی که مقیم قلمرو هیچ طرفی نمی -2

به هرحـال اطالعـاتی   . محاسباتی، هرگونه صورتحساب یا سوابق دیگر را براي بررسی ارایه کند یا اجازه دسترسی به آن را بدهد
کننـده در   تواند با موافقت تولیـد  کند می کننده کاال به منظور تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد این ماده عرضه می را که تولید
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اي از  کشور واردکننده قرار گیرد، مشروط بر این کـه ایشـان مراتـب را بـا ارسـال اطالعیـه       هايمقامکشور دیگر مورد رسیدگی 
  .پیش به دولت کشور مورد بحث اطالع داده باشند و دولت اخیر با این رسیدگی مخالفت نکند

  7ماده 
تعیین کـرد، ارزش گمرکـی بایـد بـا اسـتفاده از      ) 6(تا ) 1(گمرکی کاالي وارد شده را به موجب مفاد مواد اگر نتوان ارزش  -1

  . هاي موجود در کشور واردکننده کاال تعیین شود طرق عرفی بر مبناي داده
 :طبق مفاد این ماده هیچ ارزش گمرکی نباید بر مبناي موارد زیر تعیین شود -2

  شده در چنین کشوري؛ کننده براي کاالي تولید وارد قیمت فروش در کشور) الف
  دارد؛ نظامی که براي مقاصد گمرکی، قبول ارزش باالتر از میزان دو ارزش بدیل را مقرر می) ب
  قیمت کاال در بازار داخلی کشور صادرکننده؛) پ
  شابه تعیین شده است؛براي کاالي همسان یا م) 6(هزینه تولید غیر از ارزش محاسباتی که طبق مفاد ماده ) ت
  قیمت کاال براي صدور به کشوري غیر از کشور واردکننده؛) ث
  حداقل ارزش گمرکی؛ یا ) ج
  .ارزش دلخواه یا ساختگی) چ
در صورت درخواست واردکننده، ارزش گمرکی تعیین شده به موجب مفـاد ایـن مـاده و روش مـورد اسـتفاده بـراي تعیـین         -3

  .ب به اطالع او برسدچنین ارزشی باید به طور مکتو
  8ماده 

، موارد زیر به قیمت واقعی پرداخـت شـده یـا قابـل پرداخـت بـراي کـاالي        )1(در تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده  -1
  :وارد شده، باید افزوده شود

اي کـاال منظـور نشـده    اي که خریدار متقبل شده اما در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخـت بـر   موارد زیر، تا اندازه) الف
  :است

  هاي خرید؛العمل ها و داللی، به جز حق  العمل  حق) 1(
  ها، که براي مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که با کاالي مورد بحث، یکی است؛ هزینه محفظه) 2(
  بندي از لحاظ نیروي کار یا مواد؛ هزینه بسته) 3(
ها را به طور رایگان یا به قیمـت  اند، در موردي که خریدار آن سرشکن شدهارزش کاالها و خدمات زیر، که به نحو مناسب ) ب

کنـد، تـا آن    تخفیفی براي استفاده در زمینۀ تولید و فروش صادراتی کاالي وارد شده به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم تـأمین مـی      
  :اندازه که چنین ارزشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد

  مواد، اجزاء تشکیل دهنده، قطعات و اقالم مشابهی که در کاالي وارد شده ترکیب گردیده است؛) 1(
  ها و اقالم مشابهی که در تولید کاالي وارد شده مورد استفاده قرار گرفته است؛ها، قالب ابزارها، حدیده) 2(
  موادي که در تولید کاالي وارد شده مصرف شده است؛) 3(
هایی که در جاي دیگري غیر از کشـور واردکننـده بـر عهـده     ها و طرح مهندسی، تکمیلی، هنري، طراحی، و نقشهکارهاي ) 4(

  گرفته شده و براي تولید کاالي وارد شده الزم است؛
شود و خریدار باید، به عنوان شرط فروش کـاالیی   گذاري می ها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به کاالیی که ارزش حق امتیاز) پ

هـا و وجـوه در قیمـت     ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند، به نسبتی که این حق امتیـاز شود، آن گذاري می که ارزش
  واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد؛
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یم یـا غیرمسـتقیم   ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاري یا استفاده بعدي از کاالي وارد شده که به طور مستق) ت
  گیرد؛ به فروشنده تعلق می

  هزینه حمل و نقل کاالي وارد شده به بندر یا محل ورود؛) ث
  مخارج بارگیري، تخلیه و جابجایی مرتبط با حمل و نقل کاالي وارد شده به بندر یا محل ورود؛ و) ج
  .هزینه بیمه) چ

پـذیر بایـد انجـام     هـاي واقعـی و کمیـت    ماده فقط بر مبنـاي داده  افزایش قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت طبق این -2
  .گیرد

افزایشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابـل پرداخـت نبایـد      جز در موارد مقرر در این ماده، در تعیین ارزش گمرکی هیچ -3
  .صورت گیرد

  9ماده 
صـالحیتدار کشـور    ورد اسـتفاده، توسـط مراجـع   در موردي کـه بـراي تعیـین ارزش گمرکـی تبـدیل ارز الزم باشـد نـرخ ارز مـ        

  . واردکننده در زمان ثبت اظهارنامه گمرکی توسط مقام گمرك کشور واردکننده، باید تصریح گردد
  10ماده 

گذاري گمرکی به صورت محرمانه ارایه  هستند یا از لحاظ ارزش  مربوط تمامی اطالعاتی را که ماهیتاً محرمانه هايمقام
دقیقاً محرمانه تلقی کرده، بدون اجازه مخصوص شخص یا دولت ارایه کننده، و فقط به نسبتی که طبق قوانین ملی  اند، باید شده

  .کشور واردکننده مورد نیاز باشد، افشا نکنند
  11ماده 

قوانین و مقررات هر طرف، باید براي واردکننده یا هـر شـخص دیگـر مسـئول پرداخـت حقـوق گمرکـی، حـق درخواسـت           -1
  .نظر بدون جریمه در مورد تعیین ارزش گمرکی را مقرر نمایدتجدید

ممکن است یک حق اولیه در مورد درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجعی در اداره گمـرك یـا یـک نهـاد مسـتقل       -2
  .رر کندوجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات هر طرف باید حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجع قضایی را مق

او . اطالعیه مربوط به تصمیم مرحلۀ تجدیدنظر باید به تجدیدنظرخواه داده شـود و دالیـل چنـین تصـمیمی کتبـاً ارایـه گـردد        -3
  .همچنین باید از حق خود در مورد هر درخواست تجدیدنظر دیگري اطالع یابد

  12ماده 
  :در این قواعد -1

شـده   زش کاال از منظر وضع حقوق گمرکـی، برحسـب ارزش کـاالي وارد   به معنی ار "ارزش گمرکی کاالي وارد شده") الف
  است؛
  .شود شامل کاشته، ساخته شده در کارخانه و استخراج شده از معدن می "تولید شده") ب
به معنی کاالهایی اسـت کـه از تمـامی جهـات از جملـه خصوصـیات مـادي، کیفیـت و شـهرت هماننـد            "کاالهاي همسان") پ
گردد که کاالیی که از دیگر جهات با این تعریف انطبـاق دارد همسـان تلقـی     ات جزیی ظاهري مانع از آن نمیاختالف. باشند می

  شود؛
به معنی کاالهـایی اسـت کـه، گرچـه از تمـامی جهـات هماننـد نیسـتند، امـا خصوصـیات هماننـد و مـواد              "کاالهاي مشابه") ت

سازد وظایف مشابهی را انجام دهند و از نظر تجـاري قابلیـت جانشـینی داشـته      ها را قادر میدهنده همانندي دارند، که آن تشکیل
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کیفیت کاالها، شهرت آن و وجود یک عالمت تجاري از جمله عواملی هستند که در تشخیص مشابه بودن کاالهـا مـورد   . باشند
  گیرند؛  مالحظه قرار می
اند بنـابر مـورد، کاالهـایی را در برنگیـرد کـه در بطـن خـود کاالهـاي         تو می "کاالي مشابه"و  "کاالي همسان"اصطالحات 

کننده هـیچ تعـدیلی    کشی را در بردارند یا منعکس می کنند و در کشور واردمربوط به مهندسی، توسعه، هنري، طراحی و نقشه
  .ه است، صورت نگرفت)8(ماده ) 1(بند ) ب(جزء ) 4(دلیل لحاظ اقالم مزبور طبق ردیف ها بهبابت آن

شود که در همان کشوري تولید شـده باشـد کـه کـاالي مـورد      تلقی می "کاالي مشابه"یا  "کاالي همسان"کاال در صورتی 
  گذاري در آن قرار گرفته است؛ ارزش

کاالیی را که شخص دیگري تولید کرده است، فقط هنگامی بایـد لحـاظ شـود کـه بنـابر مـورد، کـاالي همسـان یـا کـاالي           
  .گذاري شده تولید کرده باشد شود که شخص مزبور به عنوان کاالي مورد ارزشمشابهی یافت ن

گیرد که یک صـنعت یـا بخـش     به معنی کاالیی است که در گروه یا دسته کاالهایی قرار می "کاالیی از همان طبقه یا نوع") ث
  .شود کند و شامل کاالي همسان یا مشابه می صنعتی خاص تولید می

  :شوند که این قواعد، اشخاص فقط در صورتی مرتبط در نظر گرفته می در راستاي اهداف -2
  مقام مسئول یا مدیران کسب و کار یکدیگر باشند؛ ) الف
  شریک قانونی در کسب و کار شناخته شده باشند؛) ب
  کارفرما و مستخدم باشند؛) پ
کننده مبتنی بر سـرمایه یـا سـهام هـر دو را در      تعیینتري از راي درصد یا درصد بیش 5شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ) ت

  تملک داشته باشد یا کنترل کند؛
  ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگري را کنترل کند؛ یکی از آن) ث
  ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل شخص ثالثی باشند؛آن يهر دو) ج
  رمستقیم کنترل کنند؛ یا با یکدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غی) چ
  .اعضاي یک خانواده باشند) ح
اشخاصی که در کسب و کار به نحوي با یکدیگر پیونـد دارنـد کـه یکـی، بـه هـر شـکل کـه توصـیف شـده باشـد، نماینـده              -3

قـرار   ایـن مـاده  ) 2(کننده انحصاري یا صاحب امتیاز انحصاري دیگري باشد، چنانچه در چارچوب موازین بند  انحصاري، توزیع
  شوند واعد مرتبط در نظر گرفته میگیرند، از نظر این ق

  13ماده 
کننـده در مـورد    کننده باید حق دریافـت توضـیحی مکتـوب از اداره گمـرك کشـور وارد      در صورت درخواست مکتوب، وارد

  کی کاالي وارداتی خود داشته باشدچگونگی تعیین ارزش گمر
  14ماده 

به نحوي تفسیر شود که حقوق ادارات گمرك را مبنی بر پذیرش صحت یا درستی هـر بیانیـه،    هیچ یک از مفاد این قواعد نباید
  .شود، تحدید نماید یا مورد تردید قرار دهد گذاري گمرکی ارایه می اي که براي ارزش نامه سند یا اظهار
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  هااختالف وفصلحل: 8 فصل
  اهداف 1. 8 ماده

  .باشدمی نامهموافقتاین  از ناشی هاياختالف وفصلحل جهت شفاف و کارآمد فرایندي پیش بینی فصل، این هدف
  

   2. 8 ماده
  تعاریف

  :رفت خواهد کارهب در راستاي اهداف این فصل زیر تعاریف
 اتحادیه کشورهاي عضو. دنباشمی )خوانده( مدعی علیهطرف  و) خواهان( مدعیطرف  معنی به :"اختالف هايطرف") الف

در چنین  .نمایند اقدام اختالف طرف به عنوانمنفرد  یا مشترك صورت به توانندمی اوراسیا اقتصادي هاتحادی و اوراسیا اقتصادي
 اگر و استاختالف  هايطرف از یکی ،اتحادیهباشد،  شده اتخاذ اوراسیا اقتصادي اتحادیه توسط نظر مورد تدبیر مواردي اگر

  .بود خواهد اختالف هايطرف از یکی مزبور کشور باشد، شده اتخاذ اوراسیا اقتصادي اتحادیه کشور عضو توسط موردنظر تدبیر
حل وفصل به منظور رسیدگی به  ،نامهموافقت این 6. 8 یا 5. 8 ماده موجب به کهاست  اختالفی طرف معنی به: "خواهان") ب

  .است نموده ثبتاختالف درخواستی را 
حل وفصل رسیدگی به  ورظبه من ،نامهموافقت این 6. 8 یا 5. 8 ماده موجب به ،است که اختالفی طرف معنی به :"خوانده" )پ

  .است نموده دریافتاختالف درخواستی را 
 در بینی شدهموارد پیش درباید که است  جاري هاي رویه و وقایع به مربوط اطالعاتبا  رسمی سندي معنی به :"اطالعیه" )ت
  .شود ارسالها طرف توسط فصل، این

   3. 8ماده 
  شمول حیطه

وفصل حل خصوصدر باید مفاد این فصل  به نحو دیگري مقرر شده است، نامهموافقتمواردي که در این  جز در -1
نسبت به انجام تعهدات خود به موجب این  و قصور طرف دیگر نامهموافقتاین  اجرايیا  ناشی از تفسیر و هاياختالف
  .گردد اعمال ،نامهموافقت

، تا شش نامهموافقتاین ) گیاهیبهداشت و بهداشت ( 5و ) موانع فنی فرا راه تجارت( 4مفاد این فصل در ارتباط با فصول  - 2
اعمال نباید  نامهموافقتاالجرا شدن این تا هفت ماه پس از الزم 7و در مورد فصل نامه موافقتاالجرا شدن این ماه پس از الزم

  .شود
   8.4ماده 

  اطالعات و همیار دادگاهتبادل 
اقتصادي  اتحادیهمیان کشورهاي عضو  نامهموافقتمرتبط با هرگونه اختالف ناشی از این شکلی و اطالعاتی  توزیع اسناد - 1

یا تعهدات  و نامهموافقتنقض مقررات مربوط به محرمانگی به موجب این  هبه منزل ،تصادي اوراسیااق اتحادیهو  اوراسیا
  .گردداسیا لحاظ نمیاقتصادي اور اتحادیهاقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو  اتحادیهالمللی  بین

اختالف داشته باشند،  موردکه نفع اساسی در موضوع اقتصادي اوراسیا  اتحادیهاقتصادي اوراسیا و  اتحادیهضو ع هر کشور - 2
  .دهند ارایهداوري  هیئتبه  خود را بوکتاظهارات م و همیار دادگاه مورد استماع قرار گیرندکه به عنوان  این فرصت را دارند
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   5 .8ماده 
  میانجیگريمساعی جمیله، سازش یا 

مساعی جمیله،  هايرویه. توافق نمایندمساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگري با  توانند در هر زمانیف میاختال هايطرف - 1
هر زمانی  هر زمانی آغاز و درهاي اختالف در طرف ازش یـا میانجیگري ممکن است در صورت درخواست هر یک سـاز

  .خاتمه یابد
 جریان رسیدگیکه ادامه یابد  تواند درحالیمساعی جمیله، سـازش یا میانجیگري می ف موافقت کنند،هاي اختالاگر طرف - 2

  .باشدجریان  درفصل،  ایندر  بینی شدهپیشداوري، هیئت 
هاي اختالف در جریان ویژه مواضعی کـه طرف همتضمن مساعی جمیله، سازش و میانجیگري و ب يهاسیدگیر جریان - 3

باید به  بعديرسیدگی  جریانهر اختالف در  هايطرفیک از  شه به حقوق هربدون خد ،کننداتخاذ می مزبور هاي رسیدگی
  .دصورت محرمانه باش

  
   6 .8ماده 

  مشورت
) شمول حیطه( 3 .8الزامات ماده طبق  نامهموافقتناشی از این  هر مسأله خصوصاز طرف دیگر در  تواندمی طرف هر - 1

هر  شورت در خصوصاز طریق م بخش متقابلرضایت حلبراي رسیدن به راه دها بایطرف. ورت نمایددرخواست مش
  .این فصل از هیچ کوششی دریغ نکنند موضوعی طبق

به صورت ترك مش کارگروهنیز  و نامهموافقتاین  تماس تعیین شده به موجب نقطهاز طریق  مشورت باید درخواست - 2
ها انتقال طرف کننده باید درخواست را از طریق نقاط تماس تعیین شده به ترتیب بهطرف درخواست .صورت گیرد مکتوب

یا سایر موضوعات مورد بحث و نیز اشاره به مبانی  تدبیرشناسایی  از جملهخواست، حاوي دالیل آن در درخواست باید. دهد
  .باشد) نامهموافقتمرتبط در این قررات م(حقوقی براي درخواست 

  :ست براي مشورت، طرف خوانده بایدبه محض دریافت درخوا - 3
  و ؛دهددرخواست پاسخ  ب بهوکتمتماس خود، به صورت  از طریق نقطهروز پس از تاریخ دریافت  10ظرف ) الف
جمله مواردي که به کاالهاي  از ،روز در موارد اضطراري 10روز پس از تاریخ دریافت درخواست، یا  30ظرف حداکثر ) ب

  .کند زرا آغابا حسن نیت مشورت رضایت متقابل با ظـور دسـتیابی بـه راه حلی سریع و گردد، بـه من فاسدشدنی مربوط می
  .هاي اختالف قابل تغییرخواهند بودطرف متقابلتوافق  با ،)3(زمانی مشخص شده در بند هاي بازه - 4
به  یا هاي بعديرسیدگیدر جریان  هاي اختالفو به حقوق هیچ یک از طرف باشدبه صورت محرمانه باید ها مشورت - 5

  .نگردداي وارد خدشه ،این فصل 4 .8ماده  موجب
 دولتی را از کارشناسان یا نمایندگان ،هامقام نماید کهدرخواست اختالف دیگر اختالف ممکن است از طرف  هر طرف - 6

طرفی که  .قرار دهد در اختیارباشند، که در موضوع مورد مشورت صاحب تخصص میمربوط هاي نظارتی و تخصصی نهاد
  .کار بندد هنهایت تالش خود را براي انجام آن ب خواست را دریافت کرده است بایددر
 انجام خواهدطرف خوانده  قلمرو مشورت درهاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، جز در مواردي که طرف - 7

به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از  یبه طور کلی یا جزئهاي اختالف، مشورت را می توان با توافق متقابل طرف. گرفت
  .برگزار نمود ،طریق ویدئو کنفرانس
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   7 .8ماده 
  داوري هیئتتشکیل 

  :نمایدزیر درخواست  در موارد را داوري هیئتتشکیل  تواندیطرف خواهان م - 1
  رعایت نکرده باشد؛ یانامه موافقتاین  5. 8هاي زمانی را طبق ماده بازهطرف خوانده چنانچه ) الف
در از جمله در موارد اضطراري  ، روز 20روز، یا ظرف  60ظرف  هاي اختالف از تاریخ دریافت درخواست،طرف چنانچه) ب

  .از طریق مشورت موفق به حل اختالف نشوندارتباط با کاالهاي فاسد شدنی، 
 نامهموافقت این طبقتماس تعیین شدة  از طریق نقطهاز جانب طرف خواهان  داوري باید هیئتتشکیل مکتوب خواست در - 2

به صورت مکتوب توسط  دداوري بای هیئتدرخواست تشکیل  اطالعیۀ. تسلیم گرددمشترك  کارگروهبه  به خوانده و نیز
اشاره گردد که آیا  در درخواست باید. یع گرددتوز ها،هاي دیگر، از طریق نقاط تماس تعیین شده آنطرف خواهان به طرف

ز اي او خالصهمشخص شود مورد بحث  خاص موضوع تدابیر؛ همچنین الزم است خیریا است مشورت ها صورت پذیرفته 
  .گردد ارایهروشن مسأله کافی باشد،  مبانی حقوقی شکایت که جهت بیان

  .هاي اختالف، تغییر یابدتوافق مشترك طرف تواند باشده در این ماده می هاي مشخصالزامات و رویه .3
  

   8. 8ماده 
  هاتعیین داور

وسط خوانده، داوري ت هیئتدریافت درخواست تشکیل  روز پس از 30ظرف . دباشمتشکل از سه عضو  باید داوري هیئت - 1
ب از وکتمبه طرف دیگر اختالف در خصوص چنین انتصابی به صورت  یک داور را تعیین نماید و ،هر طرف اختالف باید

 - داور سوم ،روز از تاریخ تعیین داور دوم 15ظرف  داوران منصوب باید. ی نمایدطریق نقاط تماس تعیین شده اطالع رسان
  : نباشد زیررا انتخاب نمایندکه واجد هیچ یک از معیارهاي  -داوري  هیئتئیس ر

  یا ؛ایران اقتصادي اوراسیا یا اتحادیهدارا بودن تابعیت هریک از کشورهاي عضو ) الف
  یا ؛اقتصادي اوراسیا اتحادیههر یک از کشورهاي عضو ایران یا  قلمرودر  عرفیداشتن محل اقامت ) ب
، روابط دیپلماتیک نداشته ااقتصادي اوراسی اتحادیههیچ یک از کشورهاي عضو ایران یا دارا بودن تابعیت کشوري که با ) پ

  .باشد
زمانی مصرح در  دوره هاي الزمانتصاب نانچههاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، چجز در مواردي که طرف - 2

 از این پسکه (تواند از دبیر کل دیوان دائمی داوري هاي اختالف میاین ماده صورت نگیرد، هریک از طرف )1(بند 
یکی از کشورهاي ایران یا دبیرکل دیوان تابعیت  چنانچه .ددعوت به عمل آوربه عنوان مقام ناصب،  ،)شود نامیده می "دیوان"

یا مقام ارشد بعدي که از معاون دبیرکل دیوان  ،استمعذور انتصاب  وظیفۀ ازاشته باشد، را د اقتصادي اوراسیا اتحادیهعضو 
درخواست  ،باشد سمت ناصباحراز براي شرایط واجد را ندارد و  اقتصادي اوراسیا اتحادیهکشورهاي عضو ایران یا تابعیت 

  .الزم را انجام دهدهاي انتصاب  گردد تامی
  :باید هاتمامی داور - 3

ناشی از  هايیا حل اختالف نامهموافقتاین  مشمولو یا سایر موضوعات تجارت بین الملل  ،در حقوق یا تجربهتخصص ) الف
  المللی را داشته باشند؛هاي تجاري بیننامهموافقت

  ؛، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحیح انتخاب شوندبر مبناي واقعیات، بی طرفیصرفأ ) ب
  ؛نباشند هیچ طرفیا تحت امر مستقل باشند و وابسته به ) پ
  .ختالف آشکار سازنداي اهموضوع تحت بررسی را براي طرف مربوط بههرگونه تضاد منافع مستقیم یا غیرمستقیم ) ت
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  .در مورد اختالف عمل کنند توانند به عنوان داوراند نمیدرگیر بوده در اختالف سمتیهر  اب اشخاصی که قبالً - 4
داور جانشین ظرف  به انجام فعالیت نباشد، بایدیا قادر  دهد این ماده انتخاب شده است، استعفا چنانچه داوري که به موجب - 5

و وظایف داور اولیه را  داور جانشین، تمامی اختیارات مشروح براي انتصاب داور اولیه انتخاب گردد و هروی روز طبق 15
تا تاریخ انتصاب جانشین براي وي به  داور یا معذوریت استعفااریخ از تها رسیدگیزمانی قابل اجرا در  بازههر . اهد داشتخو

  .حالت تعلیق درخواهد آمد
  .داوري خواهد بود هیئتتاریخ انتصاب رئیس  ،داوري هیئتتاریخ تشکیل  - 6
  .داد اختالف تغییر يهاطرف متقابلتوافق  توان بارا می شده در این ماده هاي مشخصالزامات و رویه - 7
  

   9. 8ماده 
  داوري هیئتوظایف 

بی عینی حقایق موضوع و قابلیت ارزیا از جملهارزیابی عینی اختالفی که پیش رو دارند، : داوري عبارتند از هیئتوظایف  - 1
 مقتضیکه  ، به نحويحکام ضروري براي حل اختالف ارجاعیها و ا، و دستیابی به یافتهنامهموافقت با این تسري و تطابق

گزارش  هارایبا  منافعا تعلیق یاجرایی  تدبیرهر  تعیین تطابق رت درخواست هر طرف اختالف،در صو نیز و تشخیص داده شود،
  .نهایی خود

  .کنداضافه یا کم نمی ،شده است بینیپیش نامهموافقتکه در این  را هاطرفتعهدات  وداوري حقوق  هیئتو احکام  آرا - 2
  

   10. 8ماده 
  داوري هیئت جریان رسیدگی هاي

  .طبق مقررات این فصل انجام گردد بایدداوري  هیئت جریان رسیدگی هاي - 1
و اختیار  هاي اختالف براي استماعوق طرفحق خصوصدر هاي خود رویه بایدداوري  هیئت، این ماده )1(بند  با رعایت - 2

افقت داوري ممکن است مو هیئتاختالف در مشورت با  يهاطرف. تعیین کند را ي اختالفهاطرفبراي مشاوره با  خود
  .کار گیرندهاین ماده را ب با مفاد مغایر ها و قواعد اضافییهند که روکن
روز بعد از تشکیل،  10ظرف  حداکثر ،در سریع ترین زمان ممکن بایدداوري پس از مشورت با طرف هاي اختالف،  هیئت - 3

رفهاي طب وکتمبراي تسلیم اظهارات  هاي زمانی دقیقبازهشامل  باید زمانی جدول. نماید تنظیمرا  هیئتکار  بنديجدول زمان
  .است داوري، امکان پذیر هیئتمشورت  با ،ي اختالفهاطرف متقابلتغییرات در این جدول زمانبندي با توافق . اختالف باشد

ی تواند از هر مدر صورت صالحدید،  یا به ابتکار خود، هاي اختالفدرخواست یکی از طرفدر صورت  هیئت داوري - 4
 هیئت داوري این کهاز  پیش ،در هر حال. ه فنی نمایددرخواست اطالعات یا مشاور ،فرد یا نهادي که مناسب تشخیص دهد

اوره فنی که یا مشو اطالعات . مطلع نماید را از این امر هاي اختالفطرف باید، را مطالبه کند ايیا مشاوره چنین اطالعات و
داوري در تهیه گزارش  هیئتکه هنگامی. دگرد ارایههاي اختالف رات به طرفجهت دریافت نظ باید ،بدین نحو حاصل شود

- اطالعات یا مشاوره هاي اختالف در خصوصنظرات طرفباید  ،نمایدهاي فنی مزبور را لحاظ میهمشاور یا د اطالعات وخو

  . مد نظر قرار قرار دهد نیز رامزبور  هاي فنی
 هیئتچنانچه  نماید، مشروط بر این که صادرکام خود را با اجماع و اح آرا، شکلی هاي تصمیم تمامی بایدداوري  هیئت - 5

داوري نباید  هیئت. و احکام مزبور با رأي اکثریت اتخاذ گردند آرا، شکلی هاي تصمیم ،داوري قادر به حصول اجماع نباشد
  .به نظر اکثریت یا اقلیت مربوط است هاافشا سازد که نظر کدام یک از داور
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داوري از  هیئت فقط در صورت دعوتهاي اختالف طرف .گرددبرگزار می غیرعلنی به صورت داوري هیئتجلسات  - 6
  .در جلسه حضور می یابند ،آنها

   .غیرعلنی است داوري هیئتجلسات هاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، جز در مواردي که طرف - 7
ها دالیل یا بیانیه ابطالدر یا بیانه ها یا ، اظهاراتها، در دگیرسیکه در جریان شود رصت داده ف هاي اختالفباید به طرف - 8

 از جمله داوري هیئتشده توسط یک طرف اختالف به  ارایههرگونه اطالعات تهیه شده یا اظهارات کتبی  .حضور یابند
در  بایدداوري،  هیئتحه توسط وبه سواالت مطر هرگونه اظهار نظري در خصوص بخش توصیفی گزارش اولیه و پاسخ

  .دسترس طرف دیگر اختالف قرار گیرد
  .نگهداري شودمحرمانه  بایدشده به آن  ارایهداوري و مدارك  هیئتمذاکرات  - 9

طرف اختالف با  هر .نخواهد شدمواضع خود براي عموم  از افشاي اختالف هايطرف یک از این فصل مانع هرمفاد  -10
به عنوان اطالعات محرمانه رفتار  ،باشد محرمانهبندي که داراي طبقه وسط طرف دیگرت به هیئت داوري شده ارایهاطالعات 

 اظهارات در را از اطالعات غیرمحرمانهاي خالصه ،دیگر رفطدرخواست در صورت  بایدهر طرف اختالف  .خواهد کرد
  .شود براي عموم افشاتهیه کند که بتواند  خود بوکتم

 توافقی وجود نداشته باشد، چنانچه. گرددعیین میهاي اختالف تطرف محل برگزاري جلسات استماع با توافق متقابل -11
در پایتخت کشور خوانده  گزار خواهد شد و اولین جلسه استماعهاي اختالف برهاي طرفمحل برگزاري به نوبت بین پایتخت

  .خواهد بود
   11. 8ماده 
  داوري هیئت وظایف

درخواست تشکیل هیئت داوري بر  ی بهارجاع مسألهبررسی  :عبارت است از نامهموافقتمفاد این  طبقهیئت داوري وظایف 
حل اختالف به ها که حقوقی و حقایق مربوط همراه با دالیل آن آرا و احکامو دستیابی به نامه موافقتاین  7. 8اساس ماده 

به ترتیب دیگري توافق  روز پس از دریافت درخواست تشکیل آن، 20اختالف  يهاطرف آن کهکمک خواهد کرد، مگر 
  .کرده باشند

  12. 8ماده 
  هادگیرسییا تعلیق  خاتمه

هاي اختالف طرف این موارد در. دده به فعالیت خود خاتمه هاي اختالف،درخواست مشترك طرف به باید داوري هیئت - 1
  .نمایند مشترك را مطلع کارگروهداوري و  هیئتاً رئیس فقمت باید

 ماهه 12 هیک دور هر زمانی که از در هاي اختالف، فعالیت خود رادرخواست مشترك طرف در صورتداوري  هیئت - 2
هاي اختالف طرف این موارد در. ، به حالت تعلیق درخواهد آورددرخواست مشترکی تجاوز نکند متوالی از تاریخ دریافت

رسانی به تواند با اطالعهاي اختالف میدر طول این دوره، هر یک از طرف. نمایند داوري را آگاه هیئترئیس اً فقمت باید
هاي زمانی بازه تمامی ،این صورتدر . فعالیت دهد داوري اجازه ادامه هیئتداوري و طرف دیگر اختالف، به  هیئترئیس 
داوري  هیئتاگر فعالیت . تعلیق شده بود، تمدید گردند زمانی که فعالیت هبه انداز باید ست،که در این فصل ذکر شده ا مربوط

  3.داوري خاتمه یافته تلقی خواهدشد هیئتق شده باشد، فعالیت معل ماه متوالی 12براي مدتی بیش از 
 هايداوري جدید با طرف هیئتتشکیل  هاجازهاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، جز در مواردي که طرف – 3

  .داوري اولیه منقضی خواهد شد هیئتدر درخواست تشکیل  یاختالف براي همان موضوع ارجاع اصلی
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   13. 8ماده 
  داوري هیئتهاي گزارش

 و اظهارات ونامه موافقتاین هاي اختالف و بر مبناي مقررات مرتبط در بدون حضور طرف بایدداوري  هیئتهاي گزارش - 1
  .گیرداین فصل انجام  8.8 ماده )4(بق بند ط ،به آنشده  ارایههاي فنی یا مشاوره اطالعات و هاي اختالف وهاي طرفبحث

 در ارتباط با کاالهاي فاسد شدنیاز جمله روز، یا در موارد اضطراري  90گزارش اولیه خود را ظرف  بایدداوري  هیئت - 2
و  هاي توصیفی، آرامل قسمتشا بایدگزارش اولیه، در میان سایر موارد، . نماید منتشر، روز، از تاریخ تشکیل 60ظرف 
  . داوري باشد هیئت هايگیري نتیجه

 مندرج در بند یزمان بازهقادر به انتشار گزارش اولیه خود در که  چنین تلقی کندداوري  هیئتدر شرایط استثنائی، چنانچه  - 3
، به صورت نمایدمی منتشرگزارش اولیه خود را طی آن ه زمانی که بازتخمین همراه  را به تأخیردالیل  باید ،یستاین ماده ن )2(

هاي طرف این کهمگر  ،نماید زدیگر تجاو هروز 30 هي نباید ازیک دورتأخیر هر. اعالم کند هاي اختالفمکتوب به طرف
  .ندکرده باشاختالف به نحو دیگري توافق 

 تواند اظهارنظرات مکتوبف میطرف اختال هرهاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، جز در مواردي که طرف - 4
  .داوري ارسال کند هیئتروز از تاریخ دریافت گزارش اولیه به  15ظرف را در خصوص گزارش اولیه 

هاي ب طرفمکتوهر اظهارنظر  بعد از مالحظههاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، جز در مواردي که طرف - 5
وز از زمان انتشارگزارش ر 30گزارش نهایی خود را ظرف  بایدداوري  هیئتکه الزم باشد،  اختالف و انجام هر بررسی دیگري

  .نماید ارایههاي اختالف اولیه، به طرف
احکام  باید دراست،  نامهموافقت ناقض طرف اختالف، یک تدبیرابد که نهایی خود دری داوري در گزارش هیئتچنانچه  - 6

  .در نظر بگیرد ضبراي رفع این نقرا الزاماتی  خود
به به شرط حفاظت از اطالعات محرمانه  داوري را هیئتگزارش نهایی  بایدهاي اختالف طرفجز در صورت مخالفت،  - 7

 براي تمامی همچنان ارش نهایی بایدگز ،صورتدر این  منتشر نمایند؛ آن، روز از تاریخ صدور 15سند عمومی، ظرف  عنوان
  .سال گرددرا نامهموافقتهاي طرف

  .بود قطعی و الزام آور خواهد ،اختالف خاصیک هاي اختالف در خصوص براي طرف داوري هیئت آراي - 8
  

   14. 8ماده 
  اجرا

هاي اختالف عملی نباشد، طرف فوريرعایت اگر . عایت کنندرداوري را  هیئتاحکام بالفاصله  بایدهاي اختالف طرف - 1
هاي اختالف توسط طرف به طور متقابل باید زمانی متعارف بازه .اجرا نمایند متعارفیه زمانی بازرا ظرف  آراي مزبور باید

 خصوصري، در داو هیئتروز از تاریخ صدور گزارش نهایی توسط  45هاي اختالف ظرف مدت چنانچه طرف. تعیین گردد
 آنهایک از  هر هاي اختالف،به منظور تعیین بازه زمانی متعارف پس از مشورت با طرف به توافق نرسند، زمانی متعارف بازه
  .داوري اولیه ارجاع دهد هیئته تواند این موضوع را بمی

داوري  هیئتدر مورد رفع عدم تطابق که در گزارش نهایی  آنهاکه یکی از  ایندر مورد اختالف  يهاطرفبین  چنانچه - 2
 ،توافقی صورت نگیرد ،خیر یا است کرده ي اتخاذتدبیراین ماده  طبق زمانی متعارف تعیین شده بازهخص شده است، ظرف مش

  .داوري اولیه ارجاع دهد هیئتطرف اختالف دیگر می تواند موضوع را به 
 بررسی، گزارش خود را منتشر براياین ماده  )2(یا  )1(بند  موضوع هوز از تاریخ ارجاع مسالر 60ظرف  باید داوري هیئت - 3
 مزبور زمانیبازه داوري دریابد که ظرف  هیئتچنانچه . را شامل شود آن داوري و دالیل هیئتتصمیم  باید گزارشاین . دکن
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زمانی بازه و تخمین  تأخیردالیل  در موردب وکتمهاي اختالف به صورت به طرف باید، ستخود نی قادر به صدور گزارش
هاي اختالف به نحو طرف این کهروز بیشتر باشد، مگر  30ي نباید از تأخیر هر. ش خود، اطالع رسانی نمایدصدور گزار

  .توافق نماینددیگري 
 هیئتجهت اجراي گزارش نهایی  تقابلمرضایت  ی باتوانند در هر زمانی همچنان به دنبال راه حلهاي اختالف میطرف - 4

  .داوري باشند
   15. 8ماده 

  جبران و تعلیق امتیازات
رعایت ننماید،  نامهموافقتاین  8.14 ماده زمانی متعارف طبقبازه داوري را ظرف  هیئتطرف اختالف احکام  یک چنانچه - 1

طرف  یکداوري اولیه دریابد که  هیئت این کهیا  ورا ندارد  ع دهد که قصد رعایت آنیا به طرف دیگر اختالف اطال
 صورتطرف اختالف مزبور، در  ،رعایت نکرده است نامهموافقتاین  14. 8.بق مادهط هیئت داوري رااختالف احکام 

روز از زمان  20اگر ظرف . کند مشورت، متقابل قابل قبولبه منظور توافق براي جبران  باید ،طرف اختالف دیگر درخواست
این  به موجب امتیازات اعطایی اجراي بوددیگر اختالف مجاز خواهد  د، طرفوحاصل نشچنین توافقی دریافت درخواست، 

  ق نماید؛ خوانده تعلی خصوصدر مزبور متأثر است،  نامهموافقترا که به تشخیص هیئت داوري از اقدام مغایر با  نامهموافقت
همان بخش یا  به حال تعلیق درآید، یک طرف اختالف ابتدا باید تعلیق امتیازات را در بایدکدام امتیازات  این کهدر بررسی  - 2

طرف اختالف  چنانچه .مزبور متأثر است نامهموافقتبه تشخیص هیئت داوري از اقدام مغایر با که بخش هایی مطالبه نماید 
تیازات را در سایر بخش ها تواند ام، میستکه تعلیق امتیازات در همان بخش یا بخش ها عملی یا مؤثر نی نماید تلقی مزبور
   .نمایدتعلیق 

را از امتیازاتی اختالف دیگر طرف شود، افذ میروز پیش از تاریخی که تعلیق مزبور ن 30حداقل  بایدطرف اختالف  یک - 3
دریافت این  تاریخ روز از 15ظرف . ها را دارد، مبانی چنین تعلیقی و تاریخ آغاز این تعلیق مطلع نمایدقصد تعلیق آنکه 

با  یتعلیق امتیازات برابريداوري اولیه درخواست نماید که در خصوص  هیئتتواند از طرف دیگر اختالف میاطالعیه، 
. این ماده، اعالم نظر کند )2(و  )1(و تطابق تعلیق پیشنهادي با مفاد بندهاي  نامهموافقتاین  امتیازات متأثر از اقدام مغایر با

هاي اختالف قطعی و و براي طرف رددروز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر گ 45ظرف  باید داوري هیئتاحکام 
  .دمعلق شو بایدننکرده است، احکام خود را صادر  داوري هیئت امتیازات تا زمانی که. خواهد بودجرا االالزم

 داوري هیئتبه رفع کامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهایی  بایدیا تعلیق امتیازات جنبه موقتی داشته و ن جبران و - 4
ي که در تعارض تدبیرشود که از طرف اختالف اعمال میتعلیق امتیازات فقط تا زمانی توسط هر جبران و یا . ترجیح داده شود

 قرار گیرد یا تانامه موافقتمزبور اصالح گردد، به نحوي که در تطابق با این  تدبیربوده است، صرف نظر یا  نامهموافقتبا این 
  .به نحو دیگري حل نمایند هاي اختالف، اختالف رازمانی که طرف

 تدبیرگزارش نهایی با هر مطابقتوص در خص بایدداوري اولیه  هیئتاختالف،  هايطرف یک از بنا به درخواست هر - 5
پایان پذیرد یا اصالح  بایدآیا تعلیق امتیازات  صادر نماید رأي، ءآرااین  در راستاياجرایی که بعد از تعلیق امتیازات اتخاذ شده 

  .روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر شود 30ظرف  بایدداوري  هیئتاحکام . شود
  

   16 .8 ماده
  هاهزینه

  :دیگري توافق کرده باشند به نحواختالف  يهاطرفدر مواردي که  جز - 1
  و ؛مخارج خود و هزینه هاي قانونی را تقبل نماید ،نصوب خودهاي مربوط به داور مهزینه بایدهر طرف اختالف ) الف  
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  . خواهد بودهاي اختالف طرف طور مساوي بر عهدههب دادرسیهاي داوري و سایر هزینه هیئت هاي رئیسهزینه) ب  
این ماده، با  )1(بند  )ب(موضوع جزء  هايدر خصوص هزینهباید داوري  هیئتطرف اختالف،  در صورت درخواست هر - 2

  .دنگیري کخاص دعوي، تصمیم شرایط در نظر گرفتن
   17. 8ماده 
  زبان

  .به زبان انگلیسی باشند بایدو اسناد ها رسیدگی جریان تماماین فصل،  طبق - 1
اگر اصل . به زبان انگلیسی باشد باید، استشده  ارایهاین فصل بر اساس ها رسیدگی جریانهر سندي که براي استفاده در  - 2

  .نماید ارایهرا  انگلیسی سند مزبور هترجم نسخهیک  بایدهر سندي به زبان انگلیسی نباشد، طرف اختالف 
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 مقررات پایانی :9فصل 

  1. 9ماده 
  هاي الحاقی و پروتکل ها پیوست

  .تلقی شودنامه موافقت ناپذیریجدائ جزءباید به عنوان نامه موافقتلحاقی به این هاي او پروتکل هاتمامی پیوست
  

  2. 9ماده 
  االجرا شدنالزم

تشریفات قانونی داخلی که قانون  انجام مبنی بر تأییده کتبی روز از تاریخ دریافت آخرین اطالعی 60ظرف د ایبنامه موافقتاین 
ی مقرر کرده است، توسط یمی مبنی بر اعالم از جمله تصویب تصمایران،  اسیا واقتصادي اور هکشورهاي عضو اتحادی ملّ

، مورد نظرپیمان ) 7(ده ما طبقو طرف ثالث مزبور  المللی بین اتحادیه به پیمان بین تعهدبا اقتصادي اوراسیا  موافقت اتحادیه
  .تنظیم گردد ایران اقتصادي اوراسیا و بین کمیسیونباید  هاي مزبوراطالعیه. شوداالجرا الزم

  
  3. 9ماده 

  اصالحات
تلقی نامه موافقتناپذیر یجدائجزءان به عنو تمامی اصالحات. دها اصالح شوطرفمتقابل کتبی  توافقبا  دتوان مینامه موافقتاین 

  .خواهد شد االجراالزم )االجرا شدنالزم( 9.2مفاد ماده طبق و 
  
   4. 9ماده 

  فسخ وخروج از عضویت 
  .دخارج شو نامهموافقتعضویت در این از ، به طرف دیگر زودترشش ماه  کتبی هاطالعیبا ارسال تواند  ر طرف میه

 ينحوبه آن اجراي  مهادا در مورد هاطرف ن کهایمگر  ،ماندخواهد  االجرا باقیالزم هسه سال هدوریک  براي نامهموافقتاین 
  .است، موافقت کنند شده پیش بینی نامهموافقتاین  3. 1ر ماده که د

  
 ه استانگلیسی تنظیم گردید به زبان یاصل نسخه دودر  2017سال  ....برابر با   ،هجري شمسی 13...در   ..... در نامهموافقتاین 

   .ندیکسان برخورداردو متن از اعتبار که هر 
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات     ) 4(نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي آیین

الیحه موافقتنامه موقـت تشـکیل منطقـه آزاد تجـاري بـین      در مورد  نظر معاونت قوانین 25/3/1389کشور مصوب 

  .گردد تقدیم می جمهوري اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو

 معاون قوانین                                                                                                                         
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
 .شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ دارد، اصل £

  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
 .شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

 .دارد £
 .شود داليل مغايرت به ضميمه تقديم مي. ندارد ¢

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

کل بـه شـرح    نظر این اداره 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 
  :شود زیر تقدیم می

  :سابقه تقديم -١
  .قبالً تقدیم نشده است ¢ -  130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در  £ - 
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  با تغییر اساسی £

  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     

  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  
  

      نگارش قانونی و ویرایش ادبی در الیحه تقدیمی آیین
  
 ):شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  127ماده  - الف

  موضوع و عنوان مشخص - اول
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - دوم
  
  

  موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      - سوم
  
      ا امضاء مقامات مسؤول ر - 132ماده  - ب

  
  مواجه با ایراد                           است و پیشنهاد آن به عنوان                  الیحه تقدیمی داراي - 138ماده  - ج
  
  
   متن انگلیسی موافقتنامه با ترجمه فارسی آن مطابقت - د
  
 :٢٥/٣/١٣٨٩قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ) ٤(ماده) ٤(در اجراي بند - ٤

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  الیحه تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

   انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم الیحه تقدیمی با سیاست  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  تقدیمی با قانون برنامه مغایرت الیحه  

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

 ا موضوع        یک ¢
موضوع یک از بیش £

    

  .باشد نمی ¢

 .باشد می £

  ماده واحده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين: چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  الیحه تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  

  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 140ماده  - ب  
  
  

  رأي نمایندگان برنامه مصوب                      و  نیاز به  رأيموجب اصالح یا تغییر  - 181ماده  -ج  

    
  

  .شود تعداد یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می  
 
 مدیرکل تدوین قوانین
 

___________________________________________________  
  
  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(بنداليحه تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با  -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
   

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
  تاریخ تنظیم نسخ موافقتنامه ذکر نشده است) 9.4(در فصل آخر و درماده  -

  :ایرادات مربوط به ترجمه
 further trade and economic«عبـارت انگلیسـی   ) خط چهاردهم از متن انگلیسی و خط نهم از متن فارسـی ( مقدمهدر قسمت   - 1

integration« ،»حال آنکه عبارت انگلیسی . ترجمه شده است» گسترش تجارت و همگرایی اقتصادي»integration «  موصوف بـراي دو
همگرایـی  « شود ترجمه این عبارت به  لذا پیشنهاد می. است» بیشتر«نیز به مفهوم » further«کلمه اقتصادي و تجاري است و کلمه انگلیسی 

  .تغییر یابد» اقتصادي و تجاري بیشتر
 implementing the relevant government«و در عبـارت انگلیسـی   ) 1(از فصـل   1- 1در قسـمت آخـر بخـش الـف مـاده       - 2

policies،regulation « دو عبارت انگلیسی ،» the relevant government  « و» regulation «  لـذا پیشـنهاد   . ترجمه نشـده اسـت
 .گنجانیده شود» هاي دولتی مرتبط اجراي مقررات و سیاست«شود ترجمه کامل این عبارت یعنی می
، »implementation and application of this agreement«عبـارت انگلیسـی    5- 1قسـمت  ) 2(در قسـمت الـف از بنـد     - 3
حـرف  » اجـراي «و » سـازي  پیاده«ترجمه شده است حال آنکه با توجه به عبارت انگلیسی باید بین دو کلمه» سازي اجراي این موافقتنامه پیاده«

 .گنجانیده شود» و«عطف 
ترجمـه شـده   » بررسی یا پیشـنهاد «، »considering and recommending«عبارت انگلیسی 5- 1قسمت ) 2(از بند » ث«در قسمت  - 4
 .است» و«، به مفهوم »and«ست، حال آنکه واژه انگلیسی ا
 .ترجمه نشده است» کارگروه«به مفهوم » committee«کلمه انگلیسی  5- 1قسمت ) 5(در خط اول بند  - 5
، »..no product ….shall be subject to both …to compensate for the same«جملـه انگلیسـی   2- 3از ماده  20در بند  - 6
، ترجمـه شـده   »وارد شده از یک طرف به قلمرو طرف دیگر نباید توأمان مشمول تدابیر ضدقیمت شکنی و جبرانی قرار نخواهد گیردکاالي «

، تغییـر  »قـرار گیـرد  «به » قرار نخواهد گیرد «شود با توجه به ساختار انگلیسی و نیز قواعد ویرایشی زبان فارسی، عبارت  است که پیشنهاد می
  .یابد
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 .وجود ندارد ¢

  .شود وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می £

  .وجود ندارد £
  .شود وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می ¢

 .الزم است ¢

  .الزم نیست £

 كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قـانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب        ) 4(مـاده  )  3(و ) 1(احتراماً در اجـراي بنـدهاي   

  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389
  

  ):                    ١(در اجراي بند  -١
 درخصوص اليحه تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
                        درخصوص اليحه تقديمي قوانين مرتبط -ب

  
  ):٣(در اجراي بند  -٢

  قانونگذاري در اين موضوع    با عنايت به بررسيهاي به عمل آمده  
 
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي تعداد يك برگ سوابق قانوني و نظر اداره
  
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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 کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  
  سوابق قانوني  - 

    موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسالمي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو قانوني اليحه موافقتنامهسوابق 
 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

      قانون اساسی  هفتاد و هفتم  اصل 1
      قانون اساسی یکصد و سی و نهم  اصل 2

 و اصالحات با خارجی گذاري سرمایه حمایت و تشویق قانون  3
  بعدي الحاقات

  کل مواد  04/03/1381

4  
 و شناسائی کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوري دولت الحاق قانون
 10 تاریخ به نیویورك در شده تنظیم خارجی داوري احکام اجراي
  )  شمسی هجري 4/3/1337(  میالدي 1958 ژوئن

21/01/1380  2  

 بامضاء سانفرانسیسکو در که متحد ملل منشور تصویب قانون  5
   است رسیده

  96 یال 92  13/6/1324

 جمهوري صنعتی - تجاري آزاد مناطق اداره چگونگی قانون  6
  بعدي الحاقات و اصالحات با ایران اسالمی

07/06/1372    

 المللی بین کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوري دولت الحاق قانون  7
   کاال کدگذاري و توصیف شده هماهنگ سیستم

  کل مواد  20/06/1373

  کل مواد  22/8/1390  گمرکی امور قانون  8

  
  

  
  .شود سوابق قانونی به دلیل حجم زیاد جداگانه چاپ می

  
  
  
  




