
 www.iransyriaeconomy.com  هیدر حلب  سور رانیا یشده در دفتر اقتصاد ارائه

 

 قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه

 14/10/1390                                                                                                    64540/549شماره
 نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی 

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
( قانون اساسی جمهوری  123در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم )  23/3/1390مورخ   61893/46498عطف به نامه شماره  

ایران قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه که با عنوان الیحه به مجلس  می  اسال
و تأیید شورای محترم نگهبان به   22/9/1390شنبه مورخ اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشورای 

 .گرددپیوست ابالغ می
 شورای اسالمی ـ علی الریجانی رئیس مجلس 

 

 
 قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه 

ایران و جمهوری عربی سوریه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله  ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی  
 .شوداسناد آن داده می 
ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسالمی  (  20اوری موضوع ماده )تبصره ـ ارجاع به د

 .مربوط است
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه 

 مقدمه 
 رفهای متعاهد خوانده خواهند شد(؛ جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه )که از این پس ط

 با در نظر داشتن اهمیت پیوندهای سنتی موجود میان طرفهای متعاهد و ارزشهای مشترک آنها؛ 
با تمایل به توسعه و تقویت روابط دوستانه میان طرفهای متعاهد، به ویژه در زمینه همکاریهای اقتصادی و تجارت و گسترش 

 تجارت دوجانبه؛
 دو کشور برای توسعه تعامل نظامهای اقتصادی خود با اقتصاد جهان و همکاری آنها در این راستا؛  با آگاهی از عزم

با توجه به تجربیات حاصل از همکاریهای صورت گرفته میان طرفهای متعاهد این موافقتنامه و همچنین میان آنها و شرکای  
 شان؛تجاری اصلی 

 برای ترغیب توسعه اقتصادی و اجتماعی در دو کشور؛   با در نظر گرفتن نیاز تشدید به تالشهای فعلی
گذاری خود و همچنین به منظور  با اعالم آمادگی خود برای اتخاذ اقداماتی به منظور تشویق توسعه هماهنگ تجارت و سرمایه 

چوب و محیطی  های مورد عالقه مشترک و بدین ترتیب ایجاد یک چهار گسترش و تنوع بخشیدن به همکاریهای دوجانبه در زمینه 
 حمایتی مبتنی بر برابری، عدم تبعیض و توازن میان حقوق و تعهدات؛ 

ویژه موانع ایجاد  با عزم به تدوین مقرراتی برای این منظور با هدف رفع تدریجی موانع فراراه تجارت میان طرفهای متعاهد، به 
 منطقه تجارت آزاد ؛

 :اندو به شرح زیر توافق نموده  ی این اهداف گرفته تصمیم به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، در راستا
 ـ اهداف 1ماده
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االجراء شدن ایـن موافقتنامه آغاز خواهد شد،  تدریج، طی یک دوره انتقالی حداکثر پنجساله که از زمان الزم طرفهـای متعاهد به  
 .منطقه تجارت آزادی را طبق مفاد این موافقتنامه ایجاد خواهند نمود 

 :وافقتنامه عبارتند ازاهداف این م
 الف( افزایش و تقویت همکاریهای اقتصادی و باالبردن استانداردهای زندگی مردم در هر دو کشور؛ 

 ب( حذف تدریجی مشکالت و محدودیتهای فراراه تجارت کاالها از جمله کاالهای کشاورزی؛ 
 انبه؛پ( توسعه هماهنگ روابط اقتصادی طرفهای متعاهد از طریق گسترش تجارت دوج

 ت( ایجاد شرایط منصفانه برای رقابت در تجارت بین طرفهای متعاهد؛ 
 منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهانی؛ ث( کمک به حذف موانع تجاری، به 

 ـ حوزه شمول و پوشش 2ماده
های  مشخص شده در گروه این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در خصوص کاالهای 

المللی نظام هماهنگ شده توصیف و شده توصیف و کدگذاری کاالها )تصویب شده طبق کنوانسیون بیننظام هماهنگ   1ـ97
( که مبدأ آن قلمروی طرفهای متعاهد می باشد و به قلمروهای مزبور  1983ژوئن  14برابر با  1362/ 24/3کدگذاری کاالها مورخ 
 .خواهد بود  وارد شده است حاکم

پیوستهای )الف( و )ب( این موافقتنامه شامل جدولهای زمانی مربوط، روشهای کاهش نرخ عوارض گمرکی در کل دوره انتقالی و  
 .فهرستهای موارد معاف همچنین قواعد مبدأ مندرج در پیوست )پ( این موافقتنامه خواهد بود

 ـ کاهش و حذف موانع فراراه تجارت کاال 3ماده
منظور آزادسازی تجارت کاالها میان کشورهای خود در مورد کاهش تدریجی و حذف نرخهای عوارض  ی متعاهد به ـ طرفها 1

شود، گمرکی و مالیاتهایی )هزینه هایی(، که تأثیرات مشابه عوارض گمرکی دارند و در حال حاضر بر واردات کاالها اعمال می 
 .االجراء شدن موافقتنامه توافق نمودندباشند، از زمان الزم قتنامه می طبق پیوستهای )الف( و )ب( که جزء الینفک این مواف 

منظور تعیین روند کلی آزادسازی تجارت کاالهای خود، طرفهای متعاهد توافق نمودند تا نرخ عوارض گمرکی  ـ در این راستا و به 2
ت جمهوری عربی سوریه از کاالهای از مبدأ  و مالیاتهایی )هزینه هایی( که دارای اثر مشابه عوارض گمرکی هستند و بر واردا

شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر پنجساله از زمان الزم االجراء شدن این موافقتنامه طبق  جمهوری اسالمی ایران اعمال می 
و  ( کاهش دهند؛ و نرخ عوارض گمرکی % 4جدول زمانی و روشهای کاهش آنها مندرج در پیوست )الف( به حداکثر چهاردرصد ) 

مالیاتهایی )هزینه هایی( که دارای اثر مشابه هستند و بر واردات جمهوری اسالمی ایران از کاالهای از مبدأ جمهوری عربی  
شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر پنجساله از زمان الزم االجراء شدن این موافقتنامه طبق جدول زمانی و  سوریه اعمال می 

( مشمول %4های زیر چهاردرصد )( کاهش دهند. تعرفه %4ت )ب( به حداکثر چهار درصد )روشهای کاهش آنها مندرج در پیوس
 .باشندکاهش یا افزایش نمی 

های آنها باعث افزایش مبناء کاهش و حذف  نمایند هرگونه تغییری در ساختار تعرفه ـ طرفهای متعاهد همچنین تضمین می 3
 .ه تأثیری مشابه بر عوارض گمرکی دارند، نشود نرخهای عوارض گمرکی و مالیاتهایی )هزینه هایی( ک

ویژه کاهشهای ناشی از عضویت  ای، بهـ چنانچه پس از زمان الزم االجراء شدن این موافقتنامه، هرگونه کاهش عمومی تعرفه 4
المللی اعمال   ای یا زیرمنطقه ای و پیمانهای چندجانبه و نیز سازمانهای بینها و نهادهای منطقه طرفهای متعاهد در اتحادیه 

 .(، از زمان اعمال آن کاهشها، خواهد شد1های پایه موضوع بند )شود، تعرفه های کاهش یافته مزبور جایگزین تعرفه 
 های دارای اثر مشابه ـ عوارض گمرکی اعمال شده بر واردات یا مالیاتها و هزینه4ماده 

مشابه عوارض گمرکی را بر واردات کاالهای از مبدأ قلمرو یکی از  گونه مالیات )هزینه( دارای اثر ـ طرفهای متعاهد نباید هیچ 1
( این 3شوند هم زمان با ایجاد یک منطقه تجارت آزاد طبق ماده )طرفهای متعاهد که به قلمروی طرف دیگر متعاهد وارد می 

 .موافقتنامه اعمال نمایند 
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شوند مشمول مالیاتهای  خیص گمرکی کاالی وارداتی وضع می ـ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیرمستقیم که در رابطه با تر 2
 .شوند)هزینه های( دارای اثر مشابه عوارض گمرکی نمی 

 .گونه عوارض گمرکی جدید بر واردات یا مالیات و هزینه های دیگر دارای اثر مشابه نباید در تجارت بین طرفها اعمال گردد ـ هیچ 3
 های واردات کاال و اقدامات دارای اثر مشابهـ محدودیتهای مقداری و ممنوعیت  5ماده

ـ تمامی محدودیتهای مقداری و ممنوعیتهای بر واردات کاالها و اقدامات با تأثیر مشابه میان طرفهای متعاهد از زمان الزم  1
 .االجراء شدن این موافقتنامه حذف خواهد شد

ری یا محدودیت جدید بر واردات کاال و اقدامات با تأثیر مشابه ـ از زمان الزم االجراء شدن این موافقتنامه هیچ ممنوعیت مقدا2
 .نباید در تجارت میان طرفهای متعاهد وضع گردد 

 ـ شفافیت  6ماده
های مرتبط کشور خود، از طریق انتشار آنها رعایت  کنند که شفافیت را درخصوص مقررات و رویه طرفهای متعاهد تعهد می 

باشد یا بر کارکرد آن اثر گونه اقدام جدید که مربوط به این موافقتنامه می ید یکدیگر را از هر نمایند. طرفهای متعاهد همچنین با
 .می گذارد، مطلع نمایند

 ـ استثنائات 7ماده 
ـ هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات یا گذر کاال بر اساس دالیل مربوط به اخالق  1

های ملی دارای  ی مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سالمت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه عمومی، ارزشها 
شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طال و یا نقره نخواهد ارزش هنری، تاریخی یا باستان

اجراء نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در ای گونه که این اقدامات به بود، مشروط بر این 
 .وجود آورندتجارت بین طرفهای متعاهد به

یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطالعاتی  ای تلقی شود که هیچ گونه ـ همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به 2
 .داندبا منافع اساسی امنیتی خود می سازد که افشای آنها را مغایر  

 ـ عدم تبعیض  8ماده 
گذاری  های ارزش ها و تشریفات ناظر بر تجارت کاال از جمله رویه در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه ـ طرفهای متعاهد باید  1

ه باشند که از رفتار با هر طرف  المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط رفتاری را داشتگمرکی و همچنین روشهای انتقال بین
 .غیرمتعاهدی نامطلوبتر نباشد 

 :ـ هر یک از طرفهای متعاهد نباید2
طور مستقیم یا غیرمستقیم، نسبت به کاالهای طرف دیگر متعاهد که مشمول این موافقتنامه است مالیات یا عوارض  ـ به

 گردد، وضع نماید؛ مبدأ طرفهای ثالث وضع می داخلی، فراتر از آنچه بر کاالهای داخلی مشابه یا کاالهای با 
 ـ هرگونه مالیات داخلی، از جمله مالیاتهای ارزش افزوده و غیرمستقیم، به نحو متفاوت بر کاالهای وارداتی و داخلی اعمال گردد؛ 

از مبدأ قلمروی طرف  سازی و حمل کاالهای ـ مقررات انبارداری، ترابری )انتقال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر(، ذخیره 
دیگر متعاهد و نیز وجوه و انتقال آنها را جز به نحوی مشابه با آنچه درخصوص کاالهای داخلی یا کاالهای از مبدأ طرفهای ثالث  

 گیرد، اعمال نمایند؛صورت می 
 ـ قواعد مبدأ 9ماده 

باشد، در ین موافقتنامه که جزء الینفک آن می مفاد این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پیوست )پ( ا
 .مورد محصوالت اعمال خواهد شد

 ـ اقدامات حفاظتی 10ماده 
طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در   چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک اگر محصولی به
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اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، تواند، جز در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می 
 .موقتاً رفتار اعطاء شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد

( واردات %3درصد )چنانچه واردات کاالهایی از مبدأ قلمروی یکی از طرفهای متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر بیشتر از سه
 .شودها از تمامی کشورها نباشد، اقدامات حفاظتی درخصوص واردات آن کاالها اعمال نمی آن کاال

 شکنی ـ اقدامات ضد قیمت 11ماده 
تواند عوارض ضد دهد، می شکنی رخ می اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت 

شکنی، حسب قیمت اثر که کند احراز کهآن به مشروط کند، وضع شده شکنیمحصوالت قیمت شکنی را نسبت به واردات قیمت 
شود یا ایجاد یک صنعت مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می 

 .اندازدطور اساسی به تأخیر می داخلی را به
ه جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است شکنی یعنی وارد کردن محصول بقیمت 

از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته  
یسه برای محصول مشابه جهت صدور  شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از باالترین قیمت قابل مقا

به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به عالوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و  
 .سود
 شکنی ـ اعمال اقدامات حفاظتی و ضدقیمت 12ماده

امه، طرفهای متعاهد به نحو دوستانه از طریق مشورت  ( این موافقتن11( و ) 10شده در مواد ) بینی ـ پیش از اعمال اقدامات پیش1
 .( این موافقتنامه درصدد حل اختالفات برخواهند آمد19توسط کارگروه مشترک موضوع ماده)

روز از زمان آغاز مشورتها در کارگروه مشترک، به راه حل مرضی الطرفینی دست  ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف مدت سی  2
شکنی و حفاظتی، محق خواهد بود که اقدامات مذکور را با  هد آغازکننده رویه قبل از اتخاذ اقدامات ضدقیمت یابند، طرف متعا

هدف رفع پیامدهای آسیب جدی یا خطر آسیب جدی اتخاذ نماید و پیشاپیش طرف دیگر متعاهد را در این خصوص مطلع 
ی برطرف ساختن آسیب ضرورت دارد، محدود خواهد شد.  خواهد ساخت. میزان و مدت اعمال این اقدامات به میزانی که برا

اقدامات حفاظتی تنها برای دوره زمانی که ممکن است جهت جلوگیری یا رفع آسیب جدی و تسهیل تعدیل ضرورت داشته باشد 
 .قابل اعمال می باشد. این دوره زمانی از چهار سال تجاوز نخواهد کرد

( این موافقتنامه، اولویت را به اقداماتی خواهند داد که  11( و )10بینی شده در مواد )ش ـ طرفهای متعاهد در انتخاب اقدامات پی3
 .موجب حداقل آسیب اقتصادی باشند و موانع جدی در اجرای این موافقتنامه ایجاد نکنند

است منجر به آسیبی  ( این موافقتنامه ممکن11( و )10بینی شده در مواد )ـ در موارد خاص که تأخیر در اعمال اقدامات پیش 4
گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد کارگروه مشترک را قبل از اعمال اقدامات موقت که پیش از انجام مشورت 

 .گیرند مطلع خواهد ساخت. مشورتهای مزبور بالفاصله پس از اعمال اقدامات یادشده آغاز خواهد شدصورت می 
 ـ تراز پرداختها 13ماده

که با مشکالت جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکالتی مواجه گردد، با رعایت شرایط طرفهای متعاهد، زمانی ـ هریک از 1
 .واردات را در چهارچوب این موافقتنامه، اتخاذ کند کنندهتواند اقدامات محدود های مقرر در این ماده، می و رویه 

الطرفین جهت کاری مرضی ریزی ساز و  را دارد، باید به منظور طرح  ـ هرطرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی2
پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در موارد استثنائی که تأخیر در اجرای اقدامات محدودکننده 

بود بدون مشورت قبلی،  واردات ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد مجاز خواهد 
اقدامات محدودکننده واردات را اتخاذ نماید. مشورت مزبور پس از اتخاذ اقدامات یادشده، فوری آغاز خواهد شد. طرف متعاهد  

 مربوط، طرف متعاهد دیگر را پیشاپیش از اقدامات مزبور آگاه خواهد کرد. طرفهای متعاهد در خالل مشورت، باید تمامی 
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 .نحو جامع مورد مالحظه قرار دهندجایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به  حلهای ممکنراه
الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر  ـ اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی 3

 :اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدامتواند اقدام مذکور را تراز پرداختها می  از مشکالت جدی 
 الف ـ موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛ 

 فرساتر از آنچه که برای حل مشکالت تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛ب ـ طاقت 
 وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود؛پ ـ موقت بوده و به تدریج با بهبود  

 .ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیردگونه ت ـ به
کند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و  ـ چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می 4

شده تأثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً   ستد
 .معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند

 ـ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتاتی 14ماده
های مقررات فنی، استانداردها و ارزیابی مطابقت، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی همکاری  هد در زمینه ـ طرفهای متعا1

طور مؤثر و هماهنگ خواهند نمود. طرفهای متعاهد اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا اطمینان یابند که این موافقتنامه به
 .المللی که دو طرف متعاهد عضو آن هستند اعمال خواهد شدهای بینامه با تأمین منافع متقابل و همچنین طبق موافقتن

ای تهیه، وضع گونهکنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به ـ طرفهای متعاهد تضمین می 2
حمایت کند. بر این اساس طرفهای متعاهد  یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی 

 :کنندتضمین می 
ای صرفاً در حدی که  مربوط موجود و شرایط منطقه الف ـ هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطالعات علمی  

مبتنی خواهد بود و  ی  باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمبرای حفاظت از حیات یا سالمت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می 
 بدون دالئل کافی ادامه نخواهد یافت، و 

 .ب ـ هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نخواهد بود
 ـ انتقال پرداختها 15ماده

 .قابل تبدیل باشند، انجام خواهد شد ـ تمامی پرداختها به موجب این موافقتنامه با ارزهایی که آزادانه1
 .باشدـ انتقال پرداختهای مربوط به تجارت کاالها بین شرکتهای تجاری دولتهای طرفهای متعاهد مشمول محدودیت نمی 2

 ها های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، تجارت مرزی و سایر موافقتنامه ـ اتحادیه 16ماده
های گمرگی، مناطق تجارت آزاد یا ترتیبات مربوط به تجارت مرزی نخواهد  تشکیل اتحادیه ـ این موافقتنامه لطمه ای به حفظ یا 1
 .زد
های گمرکی یا  ـ مشورت بین ایران و سوریه در چهارچوب کارگروه مشترک درخصوص تعهدات خود در صورت اقتضاء در اتحادیه 2

 .ط خود با کشورهای ثالث صورت خواهد گرفتمناطق تجارت آزاد یا سایر موضوعات اصلی مربوط به سیاست تجاری مربو
 ـ گذر آزاد کاالها 17ماده

طرفهای متعاهد گذر بدون محدودیت کاالهایی را که مبدأ آنها قلمروی یک طرف متعاهد باشد و حمل آنها از طریق قلمروی  
 .طرف متعاهد دیگر صورت گیرد، بر اساس قوانین ملی کشورهای خود تضمین خواهند کرد

 المللی ارتباط با سایر تعهدات بینـ 18ماده 
گونه خدشه ای به تعهدات هریک از طرفهای متعاهد ناشی از حضور کشورهای خود در مؤسسات و ـ این موافقتنامه هیچ 1

 .سازدهای منطقه ای یا زیرمنطقه ای و پیمان های چندجانبه و نیز سازمانهای بین المللی وارد نمی اتحادیه 
مه بر حقوق و تعهدات ناشی از پیمانهای منعقد شده بین طرفهای متعاهد، قبل یا بعد از الزم االجراء شدن ـ مفاد این موافقتنا2
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 .این موافقتنامه، تأثیر نخواهد داشت مگر تا حدی که مفاد آنها با مفاد این موافقتنامه سازگار باشد 
 ـ کارگروه مشترک 19ماده

ایران و معاون وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری عربی سوریه   انی جمهوری اسالمی ـ کارگروه مشترکی به ریاست معاون وزیر بازرگ1
ماه از  و متشکل از مقامات رسمی طرفهای متعاهد به منظور پیگیری اجرای این موافقتنامه تشکیل خواهد شد و ظرف شش

ست یکی از طرفها و با موافقت مکتوب تاریخ الزم االجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل دو بار در سال یا به درخوا 
 .طرف دیگر تشکیل جلسه می دهد 

ـ کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجرای  2
 .این موافقتنامه اثر گذارد فراهم نماید

وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد  ا که ممکن است بهـ هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری ر 3
 .سازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد که اجرای این موافقتنامه را متأثر می 

 ـ حل اختالف 20ماده
ن به روشی دوستانه از تمامی اختالفات ایجاد شده بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه تا حد امکا

 .صورت از طریق هیأت داوری تشکیل شده توسط کارگروه مشترک حل و فصل خواهد شدطریق مشورت یا گفتگو یا در غیر این 
 ـ اصالحات 21ماده

هرگونه  طرفهای متعاهد می توانند پس از الزم االجراء شدن این موافقتنامه، از طریق توافق دوجانبه آن را اصالح نمایند.  
( الزم االجراء خواهد شد و جزء الینفک این موافقتنامه را 23اصالحی که در این موافقتنامه انجام شود بر اساس مفاد ماده )

 .تشکیل خواهد داد
 ـ پیوستها 22ماده 

ربی سوریه  های اجرائی برای کاهش نرخهای حقوق گمرکی کاالها از مبدأ جمهوری ع ـ پیوست )الف( شامل جداول زمانی و شیوه1
های اجرائی کاهش نرخهای حقوق گمرکی کاالها از مبدأ  و فهرست موارد معافیت و پیوست )ب( شامل جداول زمانی و شیوه 

جمهوری اسالمی ایران و پیوست )پ( شامل قواعد مبدأ به موجب این موافقتنامه، جزء الینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد 
 .داد

 . ( این موافقتنامه انجام خواهد شد21ت )الف(، )ب( و )پ( براساس مفاد ماده )ـ هرگونه اصالحات پیوس2
 ـ الزم االجراء شدن و خاتمه موافقتنامه 23ماده

روز پس از این که طرفهای متعاهد، تکمیل تشریفات ضروری داخلی مربوط خود در ارتباط با تصویب این ـ این موافقتنامه سی 1
 .دیپلماتیک به یکدیگر اطالع دادند، الزم االجراء خواهد شد موافقتنامه را از طریق مجاری 

ـ این موافقتنامه برای دوره نامحدود الزم االجراء باقی خواهد ماند، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد به وسیله ارسال 2
ه موافقتنامه دوازده ماه پس از ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، تصمیم به خاتمه بگیرد. خاتماطالعیه

 .تاریخ اطالعیه مزبور نافذ خواهد شد 
میالدی( به زبانهای فارسی، عربی و   8/3/2011شمسی )هجری   17/12/1389این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ 

ه اختالف در تفسیر، متن انگلیسی انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند تنظـیم گردید. در صورت بروز هـرگون
 .مالک عمل قرار خواهد گرفت 

 پیوست الف

 شیوه کاهش تعرفه ها و فهرست معافیت ا ز کاهش ها برای جمهوری عربی سوریه 
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 جدول نرخ تعرفه های اعمالی از سوی جمهوری عربی سوریه بر واردات 

 از جمهوری اسالمی ایران براساس موافقتنامه تجارت آزاد

 میزان: )%( درصد                                                                                                         

  

 حقوق 
 ورودی 

 عوارض سال
 اول

 عوارض سال

 دوم 

 عوارض سال
 سوم

 عوارض سال
 چهارم 

 عوارض سال
 پنجم و بعد از آن

۴  ۴/۲ ۴/۴ ۴/۶ ۴/۸ ۵ 

۴ ۴/۶ ۵/۲ ۵/۸ ۶/۴ ۷ 

۴  ۵/۲ ۶/۴ ۷/۶ ۸ /۸ ۱۰ 

۴  ۶/۲ ۸/۴ ۱۰/۶ ۱۲/۸  ۱۵ 

۴    ۷/۲ ۱۰/۴ ۱۳/۶  ۱۶/۸ ۲۰ 

۴ ۹/۲ ۱۴/۴ ۱۹/۶ ۲۴ /۸ ۳۰ 

۴ ۱۱/۲  ۱۸ /۴  ۲۵/۶ ۳۲/۸ ۴۰ 

۴ ۱۳/۲ ۲۲/۴ ۳۱/۶ ۴۰/۸ ۵۰ 

۴  ۱۵/۲ ۲۶/۴  ۳۷/۶  ۴۸/۸ ۶۰ 

 
 فهرست معافیتهای جمهوری عربی سوریه 

  

 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

 سایر مرغ، خروس، اردک، غاز و بوقلمونها از نوع خانگی  01051900 1

 تخم مرغ نطفه دار مادر و اجداد گوشتی و تخمگذار  04070010 2 

 سایر   04070090 3

 عسل طبیعی   04090000 ۴

 گلهای رز   06031100 ۵

 گلهای میخک   06031200 ۶
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 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

 گلهای ارکیده   06031300 ۷

 داودی گلهای   06031400  ۸

 سایر   06031900  ۹

 سایر بذر   07019000  10

 گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده 07020000   11

 پیاز و موسیر- 07031000   ۱۲

 سیب زمینی -  07101000  ۱۳

 ( Lentilعدس ) -  07134000  ۱۴

 بادام با پوست   08021100  ۱۵ 

 کیلویی  25بادام در بسته های   0802۱۲10 ۱۶ 

 سایر بادام   0802۱۲90  ۱۷

 گردو با پوست سخت  08023100  ۱۸ 

 بدون پوست سخت   08023200  ۱۹

 پرتقال  ۰۸۰۵1000   ۲۰

۲۱   ۰۸۰۵2000  
نارنگی )از  Tangerinesو  Satsumas(؛کلمانتین) Clementinesویلکینگ ،)

 (مشابه Hybride(و مرکبات دو گونه ای ) Wilkingsجمله )

۲۲   ۰۸۰۵4000   (Pomelos گریپ فروت، شامل دارابی ها ) 

۲۳   ۰۸۰۵5000  (Lemons لیمو ) 

 سایر   08059090  ۲۴

 سیب  08081000  ۲۵ 

 گالبی و به  08082000  ۲۶

 زردآلو  08091000  ۲۷ 

 هلو و همچنین شلیل و شفتالو  08093000 ۲۸ 

 آلو و گوجه   08094000 ۲۹
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 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

 توت فرنگی   08101000  ۳۰

 تخم رازیانه یا تخم بادیان 09091000  ۳۱

 زیره سبز   09093000  ۳۲

 روغن دانه سویا   15079090  ۳۳

 سایر   15121930 ۳۴ 

 روغن خام، حتی ماده سمی آن گرفته شده   15122100 ۳۵ 

 خرده گندم برشته   19043000 ۳۶ 

 آب گوجه فرنگی   20095000 ۳۷ 

 ( کچاپ گوجه فرنگی Tomato Ketchup)فرنگی گوجه  های  سس سایر و   21032000 ۳۸ 

 آب معدنی و آب گازدار شده   22011000  ۳۹

 سیگار حاوی توتون  24022000 ۴۰

 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی   25232100 ۴۱

 سایر سیمان هیدرولیک )پرتلند(  25239000 ۴۲

 سایر داروهای حاوی ویتامین   30045000 ۴۳

 برای مصارف پاکیزگی )همچنین آنهایی که مصارف طبی دارند(:   34011100 ۴۴

 سایر  34011900 ۴۵ 

 صابونها به اشکال دیگر   34012000 ۴۶ 

 پاک کننده های صنعتی   34029020 ۴۷ 

 سایر   34029039 ۴۸ 

 چرم یا کفش برای همانند  های  فرآورده و  ها  کرم ها،  واکس   34051000 ۴۹ 

۵۰ 34052000  
  چوبی، مبلمان نگهداری برای همانند های فرآورده و  کرم ها، واکس 

 اشیاءچوبی  سایر یا ها پارکت

 تمیزکاری  برای ها  فرآورده سایر و  پودر خمیر،   34054000 ۵۱

 مایع  صورت به( وینیل استات) پلی   39051200 52 
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 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

 کوپلیمرهای استات وینیل به صورت مایع  39052100  53

 تنگ  بطری، قرابه، سایر   39233090 54 

 همانند  گاههای  تکیه و ماسوره دوک، قرقره،   39234000 55 

 درز بند، واشر و سایر درزگیرها  40169300 56

 شلنگ برای آبیاری   40170040 57

58  41012000  

پوست خام به صورت کامل که وزن هر جلد آن به حالت صرفاً خشک 
کیلوگرم و به   10کیلوگرم، به حالت نمک زده خشک بیش از   8بیش از 

  16حالت تازه و تر نمک زده یا به نحو دیگری محفوظ شده بیش از 
 کیلوگرم نباشد. 

5۹ 41053000  
 (Crust  ( به حالت خشک )تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ

   آمیزی نشده 

 پوشاک برای بچه و اشیا مشابه حوله و تامپونهای بهداشتی،  48184000 60

 حیوان ( کرک)  نرم موی یا پشم از  57023100 61

 از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی  57023200  62

63 70042000   

( شیشه که خمیر آن کالً در توده Body tintedکدر شده، روکشدار شده ،)
 رنگ شده 

کننده یا مانع از انعکاس  )رویه دار شده( یا دارای الیه جاذب، منعکس  
 باشد: 

 سایر شیشه ها   70049000 64

 ظرفشویی و روشویی، از فوالد زنگ نزن   73241000 65

 میخ و میخ سرپهن، پونز   7415000 66

 ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده   76130000 67

 همانند برای پاک کردن ظروف اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیا   76151100 68

 وات 125انواع بادبزن به قدرت حداکثر   84145100 69

 سایر   84151020 70

 سایر   84158390  71 
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 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

 سایر   84151090 72

 سایر  84182900  73

 سایر  84191900  74

75  84198100 
سایر ماشین آالت برای تهیه کردن نوشیدنی های گرم یا برای پختن یا  

 کردن غذا گرم 

 ماشینهای ظرفشویی از نوع خانگی  84221100  76

 ماشین آالت و دستگاهها برای تمیزکردن یا خشک بطری یا سایر ظروف  84222000  77

 اجزا و قطعات ماشین آالت ظرفشویی از نوع خانگی   84229010 78

 پلکان های متحرک و راهروهای متحرک  84284000  79

 اسب بخار  120انواع تراکتورهای کشاورزی با قدرت بیشتر از سایر  87019090  80

 وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی داخل شهری  87021010  81

 نفر 15تا  10وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی داخل شهری برای   87021020 82

 نفر  25تا   16وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی داخل شهری برای  87021030  83

 نفر  25وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی داخل شهری برای بیشتر از   87021040 84

 سایر وسایل نقلیه عمومی  87021090  85

 نفر  15تا  10وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل   87029020 86

 نفر  25تا  16وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل   87029030 87

 نفر  25نقلیه موتوری برای حمل و نقل بیشتر از وسایل   87029040 88

 

 

 

 

 
 پیوست ب 

 شیوه کاهش تعرفه ها و فهرست معافیت از کاهش ها برای جمهوری اسالمی ایران
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 فهرست معافیت های جمهوری اسالمی ایران

 جدول نرخ تعرفه های اعمالی از سوی جمهوری اسالمی ایران بر واردات

 براساس موافقتنامه تجارت آزاداز جمهوری عربی سوریه 
 

 (%)میزان: درصد

  

 حقوق ورودی 
 عوارض سال

 اول
 عوارض سال

 دوم 
 عوارض سال

 سوم
 عوارض سال

 چهارم 
 عوارض سال

 پنجم و بعد از آن

4 4/2 ۴/۴ 4/6 4/8 5 

4 5/2 ۶/۴ 7/6 8 /8 10 

4 6/2 ۸/۴ 10/6 12/8 15 

4 7/2 ۱۰/۴ 13/6 16/8 20 

4 8/2 ۱۲/۴ 16/6 20/8 25 

 4   9/2 ۱۴/۴  19/6  24/8   30 

 4 10/2    ۱۶/۴  22/6 28 /8    35 

4 11/2  ۱۸ /۴ 25/6 32/8 40 

4 12/2 ۲۰/۴ 28 /6 36/8 45 

4 13/2 ۲۲/۴ 31/6 40/8 50 

4 14/2 ۲۴/۴ 34/6 44/8 55 

4 15/2 ۲۶/۴ 37/6 48 /8 60 

4 16/2  ۲۸/۴ 40/6 52/8 65 

 4  17/2 ۳۰/۴  43/6  56/8  70 

4 18/2 ۳۲/۴ 46/6 60/8 75 

4 19/2  ۳۴/۴ 49/6 64/8 80 

4 20/2  ۳۶/۴ 52/6 68 /8 85 

4 21/2  ۳۸ /۴ 55/6 72 /8 90 
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 حقوق ورودی 
 عوارض سال

 اول
 عوارض سال

 دوم 
 عوارض سال

 سوم
 عوارض سال

 چهارم 
 عوارض سال

 پنجم و بعد از آن

4 22/2 ۴۰/۴ 58/6 76 /8 95 

4 23/2 ۴۲/۴ 61/6 80 /8 100 

4  27 /2 ۵۰/۴ 73/6 96/8 120 

4 33/2 ۶۲/۴ 91/6 120/8 150 

4  43/2  ۸۲/۴ 121/6 160/8 200 

4 83/2  ۱۶۲/۴ 241/6 320/8 400 

 

 

 

 

 

 
 فهرست معافیت های جمهوری اسالمی ایران

 
 

 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

 احشای خوراکی حیوانات از نوع گاو تازه یا سردکرده ۰۲۰۶۱۰۰۰  ۱

 تازه پنیر  ۰۴۰۶۱۰۰۰ ۲ 

 طبیعی  عسل  ۰۴۰۹۰۰۰۰ ۳

 سیر  ۰۷۰۳۲۰۰۰  ۴

 آگاریکوس  نوع از قارچ  ۰۷۰۹۵۱۰۰  ۵ 

 پوست با  گردو  ۰۸۰۲۳۱۰۰  ۶ 

 پوست بدون  گردو  ۰۸۰۲۳۲۰۰  ۷

 سیب  ۰۸۰۸۱۰۰۰  ۸ 
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 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

 آماده بندی بسته  در سبز زیره  ۰۹۰۹۳۰۱۰ ۹ 

 بندی  بسته در کوبیده صورت به سبز زیره  ۰۹۰۹۳۰۲۰ ۱۰ 

 سایر  ۰۹۰۹۳۰۹۰ ۱۱ 

 آماده بندی بسته در سیاه زیره  ۰۹۰۹۴۰۱۰ ۱۲

 بندی  بسته در کوبیده صورت به سبز زیره  ۰۹۰۹۴۰۲۰ ۱۳

 سایر  ۰۹۰۹۴۰۹۰ ۱۴ 

  ۱۵ ۴۱۰۷۱۹۰۰ 
  های چرم  از غیر اسب یا گاو نوع از  حیوانات کامل پوست و چرم 

 ۴۱۱۴ شماره مشمول

 اسب یا  گاو نوع از دباغی  از بعد شده  آماده بیشتر  های چرم سایر  ۴۱۰۷۹۱۰۰ ۱۶  

 ۱۷ ۴۱۰۷۹۲۰۰ 
 اسب یا  گاو نوع از دباغی  از بعد شده  آماده بیشتر  های چرم سایر 

 دانه  شده دانه بریده الیه  الیه ها کناره همچنین

  ۱۸ ۴۱۰۷۹۹۰۰ 
  چرم و کراستینگ یا  دباغی  بعد شده  آماده بیشتر  های چرم سایر 

 اسب یا گاو نوع از حیوانات هااز کناره  همچنین شده پارشمینه

 ۱۹ ۴۱۱۲۰۰۰۰ 
بیشتر آماده بعد از دباغی پارشمینه از گوسفند و بره غیر از چرم   چرم 

 ۴۱۱۴مشمول شماره 

 بزغاله یا   بز از شده پارشمینه چرم دباغی  از بعد شده آماده چرم  ۴۱۱۳۱۰۰۰ ۲۰ 

 ( ترکیبی جیر همچنین( )جیر) شاموازه چرم  ۴۱۱۴۱۰۰۰ ۲۱

 پوست فلز نما  چرم شده، روکش یا  شده ورنی پوست و چرم  ۴۱۱۴۲۰۰۰ ۲۲

 ۲۳ ۴۱۱۵۱۰۰۰ 
 صفحه، شکل به چرم، الیاف یا  چرم براساس شده ساخته دوباره چرم 

 رول صورت به  نوار،حتی  یا ورق

 شده  ورنی  یا  طبیعی چرم از خارجی سطح با کیف چمدان، رختدان،  ۴۲۰۲۱۱۰۰ ۲۴

 نسجی  یا پالستیک مواد از کیف چمدان، رختدان،  ۴۲۰۲۱۲۰۰ ۲۵ 

۲۶  ۴۲۰۲۱۹۰۰ 
  جای در  که مدرسه  کیف  اسناد، کیف برک، کیف چمدان، رختدان، 

 دیگرمذکورنباشند 

 ۲۷ ۴۲۰۲۲۱۰۰ 
  چرم از یا ساخته  دوباره  طبیعی، چرم از  خارجی سطح با دستی کیف 

 شده  ورنی
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 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

 نسجی  مواد از یا  پالستیکی ای ورقه از  خارجی سطح با دستی کیف  ۴۲۰۲۲۲۰۰ ۲۸ 

 نباشد  مذکور دیگر جای در که دستی، کیف  ۴۲۰۲۲۹۰۰ ۲۹

۳۰  ۴۲۰۲۳۱۰۰ 
 یا شده ساخته دوباره چرم از یا طبیعی  چرم از خارجی سطح با کیف 

 ورنی 

۳۱ ۴۲۰۲۳۲۰۰ 
مواد  سایر  از یا پالستیکی مواد ای ورقه  از خارجی سطح با کیف 

 نسجی 

۳۲ ۴۲۰۲۹۱۰۰ 
 یا شده ساخته دوباره چرم از یا طبیعی  چرم از خارجی سطح با کیف 

 ورنی 

 ۳۳ ۴۲۰۲۹۲۰۰ 
 از خارجی  سطح با و دیگر جای در  مذکور  غیر ها  محفظه و  ها جعبه 

 نسجی  ازمواد یا پالستیکی مواد  ای ورقه

  ۳۴ ۴۲۰۲۹۹۰۰ 
 از خارجی  دیگرباسطح  جای در مذکور غیر  هائی  محفظه و  ها جعبه 

 نباشد  مذکور دیگر جای در که  موادی

 شده ساخته دوباره  یا طبیعی چرم از لباس  ۴۲۰۳۱۰۰۰ ۳۵  

 ۳۶ ۴۲۰۳۲۹۰۰ 
  از یا چرم از دستکش  نیم و انگشتی یک   های دستکش دستکش، 

 ورزشی  از  غیر شده، ساخته دوباره چرم

 ۳۷ ۴۲۰۳۳۰۰۰ 
 ساخته دوباره  چرم از یا  طبیعی چرم از شمشیر بند و  حمایل کمربند، 

 شده

 :حیوان(  کرک)  نرم موی از یا پشم از  ۵۷۰۱۱۰۰۰  ۳۸  

 نسجی  مواد سایر از  ۵۷۰۱۹۰۰۰  ۳۹

 همانند   دستباف  فرشهای  و کارامانی  شوماک، گلیم،  ۵۷۰۲۱۰۱۰  ۴۰

 دورو  گلیم  ۵۷۰۲۱۰۲۰  ۴۱ 

 سایر  ۵۷۰۲۱۰۹۰  ۴۲

 ۴۳  ۵۷۰۲۲۰۰۰ (Coir) نارگیل الیاف از ها کفپوش 

 حیوان ( کرک)  نرم موی یا پشم از  ۵۷۰۲۳۱۰۰  ۴۴ 

 مصنوعی  یا سنتتیک نسجی مواد از  ۵۷۰۲۳۲۰۰  ۴۵ 

 نسجی  مواد سایر از  ۵۷۰۲۳۹۰۰  ۴۶  
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 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

 حیوان ( کرک)  نرم موی یا پشم از   ۵۷۰۲۴۱۰۰  ۴۷  

 مصنوعی  یا سنتتیک نسجی مواد از   ۵۷۰۲۴۲۰۰   ۴۸ 

 نسجی  مواد سایر از   ۵۷۰۲۴۹۰۰   ۴۹

 نشده پرداخت پرزدار، ساختار با نه سایر،  ۵۷۰۲۵۰۰۰  ۵۰ 

 حیوان ( کرک)  نرم موی یا پشم از   ۵۷۰۲۹۱۰۰  ۵۱

 مصنوعی  یا سنتتیک نسجی مواد از   ۵۷۰۲۹۲۰۰  ۵۲ 

 نسجی  مواد سایر از   ۵۷۰۲۹۹۰۰  ۵۳ 

 حیوان  نرم  موی یا  پشم از نسجی مواد  از ها کفپوش سایر و فرش  ۵۷۰۳۱۰۰۰  ۵۴ 

 آمیدها  پلی سایر از یا نایلون از  ۵۷۰۳۲۰۰۰  ۵۵

 مصنوعی  یا سنتتیک نسجی مواد از   ۵۷۰۳۳۰۰۰  ۵۶ 

 نسجی  مواد سایر از   ۵۷۰۳۹۰۰۰  ۵۷ 

 متر مربع باشد ۰/ ۳حداکثر آن مساحت  که چهارگوش،    ۵۷۰۴۱۰۰۰  ۵۸  

 نمد  از نسجی کفپوش  ۵۷۰۴۹۰۱۰  ۵۹  

 سایر  ۵۷۰۴۹۰۹۰  ۶۰ 

 . مصرف آماده حتی نسجی، مواد از ها  کفپوش و  ها  فرش سایر  ۵۷۰۵۰۰۰۰  ۶۱

 از پشم یا از موی نرم )کرک( حیوان  ۵۸۰۱۱۰۰۰  ۶۲

 نشده  قطع تاری، پرز با  پلوش و  مخمل های پارچه  ۵۸۰۱۲۱۰۰  ۶۳

۶۴   ۵۸۰۱۲۲۰۰ 
  (Corduroy  پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه

 راه )مخمل کبریتی 

 پودی  پرز با پلوش و مخمل  های پارچه سایر  ۵۸۰۱۲۳۰۰   ۶۵ 

 نشده  قطع تاری، پرز با  پلوش و  مخمل های پارچه  ۵۸۰۱۲۴۰۰   ۶۶

 شده  قطع تاری، پرز با  پلوش و  مخمل های پارچه  ۵۸۰۱۲۵۰۰  ۶۷ 

 ۶۸  ۵۸۰۱۳۲۰۰ 
 (Corduroy  پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه راه

 )مخمل کبریتی 
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 عنوان کاال  تعرفه  ردیف 

۶۹   ۵۸۰۱۳۳۰۰ 
 یا سنتتیک الیاف از پودی پرز با پلوش و مخمل  های پارچه سایر 

 مصنوعی 

 ۷۰   ۵۸۰۱۳۴۰۰ 
 سنتتیک الیاف از شده قطع تاری، پرز با  پلوش، و  مخمل های پارچه 

 مصنوعی  یا

۷۱   ۵۸۰۱۳۵۰۰ 
 سنتتیک الیاف از شده قطع تاری، پرز با  پلوش، و  مخمل های پارچه 

 مصنوعی  یا

 دستکش. ، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش  ۶۲۱۶۰۰۰۰  ۷۲

 سفری  زیراندازهای  و پتوها سایر  ۶۳۰۱۹۰۰۰  ۷۳

 است فلزی  محافظ سرپنجه دارای جلو  قسمت  در که  کفشهایی  ۶۴۰۱۱۰۰۰  ۷۴ 

 گیرند  نمی فرا را زانو ولی  پوشاند می را پا قوزک که  ۶۴۰۱۹۲۰۰ ۷۵ 

 سایر  ۶۴۰۱۹۹۰۰  ۷۶ 

 پوشانند  می را پا قوزک که  ۶۴۰۲۹۱۰۰ ۷۷

 ۷۸  ۶۴۰۳۲۰۰۰ 
  هایی تسمه از متشکل رویه  و طبیعی، چرم  از بیرونی تخت با کفش 

   چرم طبیعی از

 فلزی   محافظ سرپنجه دارای  جلو قسمت  در کفشها سایر  ۶۴۰۳۴۰۰۰  ۷۹ 

 پوشانند  می را پا قوزک که   ۶۴۰۳۵۱۰۰  ۸۰

 سایر  ۶۴۰۳۵۹۰۰   ۸۱

 پوشانند  می را پا قوزک که  ۶۴۰۳۹۱۰۰  ۸۲ 

 سایر   ۶۴۰۳۹۹۰۰  ۸۳ 

 سایر   ۶۴۰۴۱۱۹۰  ۸۴ 

 سایر  ۶۴۰۴۱۹۰۰  ۸۵

 شده ساخته دوباره چرم یا طبیعی چرم  از بیرونی تخت با کفش   ۶۴۰۴۲۰۰۰ ۸۶  

 سر توری  ۶۵۰۵۱۰۰۰    ۸۷ 

 سایر   ۶۵۰۶۱۰۹۰  ۸۸
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قواعد مبدأ مورد توافق برای موافقتنامه  پیوست »پ« موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه 

 تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه 

 
ای مبادله شده براساس موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسالمی آید قواعد مبدأ حاکم بر امتیازات تعرفه آنچه در ادامه می 

)سوریه( است که از این پس با عنوان »طرفهای متعاهد« نامیده خواهند شد. این قواعد،  ایران )ایران( و جمهوری عربی سوریه 
قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه نامیده خواهند شد. این قواعد همراه با اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران ـ 

 .االجرا خواهند شد سوریه الزم 
 : تعیین مبدأ1قاعده 

از مبدأ قلمروی یک طرف متعاهد که حائز تمامی الزامات قواعد مبدأ مندرج در این پیوست باشند، مشمول مفاد  محصوالت 
 .موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه خواهند بود 

 : تعاریف 2قاعده 
اصطالحات زیر معنی ارائه شده در مقابل آنها را خواهد   به منظور اجرای قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه،

 .داشت
های تولیدی به منظور تولید مواد، محصوالت یا کاالها مشمول آن قرار  الف( تولید صنعتی: فرایند )فرایندهایی( که نهاده

 .گیرند می 
 .گیرند ه در تولید کاال مورد استفاده قرار می تمام و یا کاالهای واسطه کهای تولیدی: مواد اولیه و خام، کاالهای نیمه ب( نهاده 

 : مفهوم مبدأ 3قاعده 
، محصوالت زیر دارای مبدأ ملی شناخته  5به منظور اجرای قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه و بدون نقض قاعده 

 :خواهند شد
 :اندد تولید شده یا به دست آمده ، تماماً در هر طرف متعاه 7)الف( محصوالتی که با توجه به مفهوم قاعده 

هایی هستند که مبدأ آنها طرف غیرمتعاهد است.  )ب( محصوالت تولیدشده توسط هر یک از طرفهای متعاهد که حاوی نهاده 
محاسبه خواهد شد، نباید کمتر از پنجاه درصد باشد مشروط به اینکه فرایند    4ارزش افزوده این محصوالت که بر اساس قاعده 

 .تولید این محصوالت در سرزمین طرف متعاهد صادر کننده انجام گیردنهایی 
 : محاسبه ارزش افزوده4قاعده

 :ـ ارزش افزوده بر اساس قواعد زیر محاسبه خواهد شد1
های آموزشی؛ مزایای گوناگون؛ هزینه جبـران خاتمه  ـ کلیه حقوق و دستـمزد؛ از جمله پرداختـهای نقدی و غیـرنقدی؛ هزینه

کارکنـان؛ تأمین اجتماعی )برای کلیه کارگران بخش تولید، کارکنان فنی و اداری که یا به طور مستقیم با تولید محصول در  خدمت 
بندی یا به طور غـیرمستـقیم با تولید محصول در ارتباطـند، مانند  ارتباطند مانند ناظران و کارگران بخش کنترل کیفیت/انبار/بسته

 .حسابداری و بازاریابی(کارکنان بخـشهای اداری، 
آالت و ساختمانهای  های استهالک ساختمانهای صنعتی، تجهیزات و ماشین های ثابت: شامل هزینه ـ کاهش ارزش دارایی 

ها بر  مسکونی متعلق به سازمان که تحت اجاره نباشند و در ارتباط مستقیم با فعالیت تولیدی باشند. کاهش ارزش دارایی 
توسط مقامات صالح محاسبه خواهد شد. کاهش ارزش داراییهای ثابت هنگامی که ارزش دفتری آن  شده اساس نرخهای وضع 

 .به صفر برسد، در محاسبه ارزش افزوده لحاظ نخواهد شد
ـ اجاره بها: شامل زمینهای صنعتی، انبارها، ساختمانهای صنعتی، فروشگاههای بازاریابی محصول )نمایشگاههای محصوالت 

 .گیرندبرداری قرار می باشند، که در محل مورد بهرهزل کارگران که جزء امالک شرکت نمی کارخانه( و منا
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های ثابت هایی است که برای وامهای مربوط به تأمین مالی دارایی های مربوط به تأمین مالی: شامل تمامی هزینه ـ هزینه 
موضوع مقررات جاری در هر یک از دو کشور پرداخت الذکر یا تأمین هزینه فعالیتهای مستقیم مؤسسه یا هزینه وامهای فوق 
 .شوندمی 

های واسطه و خام دارای مبدأ ملی: شامل مواد خام اولیه و اقالم واسطه به کاررفته در فرایند تولید. مفهوم مبدأ ملی  ـ نهاده 
 .شوندید می گیرد که در داخل کشور با رعایت الزامات مربوط به مبدأ ملی تولکلیه محصوالتی را در بر می 

ها و  آالت، هزینهها: شامل هزینه تستهای آزمایشگاهی، تحقیق و توسعه، پرداخت بیمه ساختمانها و ماشین ـ سایر هزینه 
 .آالت مورد استفاده در فرایند تولید های اجاره ماشینبرداری مربوط به تولید و هزینهعوارض مربوط به حق اختراع و حق نسخه 

 .های مربوط به سوخت، آب و برق مورد استفاده در فرایند تولیدامل کلیه هزینه ـ سوخت، آب و برق: ش
 .های عمومی و اداری: شامل پست، تلگراف، تلفن و غیرهـ هزینه 

 :ـ ارزش افزوده براساس یکی از دو روش زیر محاسبه خواهد شد 2
 :الف( روش افزایشی، به شرح زیر

 
های وارداتی ـ  کارخانه = ارزش افزوده + ارزش کاال به اضافه حق بیمه و هزینه حمل )سیف( نهاده ارزش کاال بر مبنای تحویل در 

 .عوارض و مالیاتهای وضع شده بر آنها
 :ب( ارزش نهایی محصول، به شرح زیر

 
 : تجمیع  5قاعده

گر به عنوان موادی تلقی موادی که مبدأ آنها یکی از طرفهای متعاهد است و در محصول به دست آمده در طرف متعاهد دی
 .خواهند شد که مبدأ آنها طرف متعاهد دیگر است

 سازی قواعد : هماهنگ  6قاعده
سازی قواعد مبدأ خود با هرگونه  هایی را به منظور هماهنگبه منظور بیشینه کردن منافع، طرفهای متعاهد در آینده رایزنی 

المللی، بدون نقض  ای/بین بندی اقتصادی منطقه هد و هر نوع گروه ترتیبات دو جانبه/ چندجانبه آتی میان هر دو طرف متعا 
 .تعهداتشان بر اساس موافقتنامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه انجام خواهند داد 

 اند؛ : محصوالتی که تماماً تولید شده یا به دست آمده 7قاعده
اً تولید شده یا به دست آمده در طرف متعاهد  ، موارد زیر به عنوان محصوالت تمام 3با توجه به مفهوم بند )الف( قاعده 

 :صادرکننده شناخته خواهند شد
 شوند؛ )الف( محصوالت خام که از خاک، آب یا بستر دریای همان کشور استخراج می 

 شوند؛)ب( محصوالت کشاورزی که در همان کشور چیده یا برداشت می 
 یابند؛ می  )پ( حیوانات زنده که در همان کشور به دنیا آمده و پرورش

 آیند؛ یافته در همان کشور به دست می )ت( محصوالتی که از حیوانات پرورش 
 آیند؛ )ث( محصوالتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می 

 آیند؛ های همان کشور از دریای آزاد به دست می )ح( محصوالتی که از ماهیگیری و سایر محصوالت دریایی که توسط کشتی 
های مستقر در شناورهای همان کشور منحصراً از محصوالت مذکور در بند )ج( تهیه یا فرآوری  محصوالتی که در کارخانه )ج( 
 شوند؛ می 

 باشند؛ آوری شده در همان کشور که فقط برای بازیافت مواد خام مناسب می )ح( اشیای مستعمل جمع 
 اند؛ و مان کشور حاصل شده )خ( قراضه و ضایعات که از عملیات تولیدی انجام شده در ه
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 .شوند)د( کاالهایی که در همان کشور منحصراً از محصوالت مورد اشاره در بندهای )الف( تا )خ( فوق تولید می 
 : عملیات یا فرآوری ناکافی 8قاعده

 .ای از عملیات یا فرایندهای ذیل به تنهایی فرایند نهایی تولید محسوب نخواهد شدهیچ یک یا مجموعه 
عملیات مربوط به حفظ محصوالت برای تضمین آنکه محصوالت در جریان حمل و نگهداری در انبار، در وضعیت مطلوب   )الف(

مانند، مانند تهویه کردن، پهن کردن، سرد کردن، قرار دادن در محلولهای نمکی یا هر محلول آبی دیگر حاوی باقی می 
 .هاکسیدکربن، دورریزی قسمتهای معیوب و عملیات مشابدی 

بندی کردن، جورکردن،  بندی کردن، درجه بندی کردن، طبقهای همچون غبارروبی، الک یا غربال کردن، دسته)ب( عملیات ساده
 .ها، شستشو دادن، رنگ کردن، برش دادنشامل قراردادن اشیا در مجموعه

 .ها)پ( تقسیم کردن و جمع کردن بسته
 .بندی شیشه، کیسه، قراردادن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات ساده بسته)ت( صرف قرار دادن در بطری، قوطی، 

 .بندی آنها )ث( نصب کردن عالمت، برچسب، آرم و سایر عالمتهای مشخص کننده مشابه بر روی محصوالت یا بسته 
 .)ج( ترکیب ساده محصوالت، خواه از یک جنس باشند خواه نباشند

 .شیا برای ایجاد شیء کامل)چ( سرهم کردن ساده قطعات ا
 .ای از دو یا چند عملیات مذکور در بندهای )الف( تا )ت()ح( مجموعه 

 .)خ( کشتار حیوانات
)د( عملیات تزئین پارچه در چارچوب تولید منسوجات از قبیل آنچه که به تا کردن، پرداخت کردن، تزئین/ گلدوزی ساده و مانند  

 .شوداینها مربوط می 
 ی اداری : همکار 9قاعده

طرفهای متعاهد شکل مهرها، نام و نشانی نهادهای مسئول صدور و تأیید گواهی مبدأ در کشور متبوع خود را در اختیار یکدیگر  
 .قرار خواهد داد

 : حمل مستقیم 10قاعده
 :موارد زیر به عنوان حمل مستقیم از طرف متعاهد صادرکننده به طرف متعاهد واردکننده شناخته خواهد شد

 ( اگر محصوالت مورد نظر بدون عبور از سرزمین هیچ طرف غیرمتعاهدی حمل شده باشند؛ )الف
)ب( در صورتی که حمل محصوالت مورد نظر چه با و چه بدون تراباری )انتقال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر( یا  

 واسطه باشد، مشروط به آنکه نگهداری موقتشان در انبار، متضمن گذر آنها از یک یا چند غیرطرف متعاهد 
 .ـ دالیل جغرافیایی یا مالحظات منحصراً مربوط به الزامات حمل و نقل، انتخاب محل ورود کاالی گذری را توجیه کنند 1
 ـ محصوالت مورد نظر در آن کشورها در جریان تجارت یا مصرف قرار نگرفته باشد؛ و 2
تی به جز تخلیه و بارزدن یا هر عملیاتی که برای حفظ آنها در وضعیت  ـ محصوالت مورد نظر در آن کشورها تحت هیچ عملیا3

 .مطلوب ضروری است، قرار نگرفته باشند 
 : تأییدیه 11قاعده

به منظور اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه تشریفات عملی زیر درخصوص  
 :ری مربوط رعایت خواهد شدتأیید گواهی مبدأ و سایر مسایل ادا

الف( طرفهای متعاهد نام و نشانی مقامات ذیربط خود را که مسؤول صدور و تأیید گواهی مبدأ هستند و مهرهای رسمی  
استفاده شده توسط این مقامات دولتی را به یکدیگر معرفی خواهند نمود. ایشان همچنین باید هرگونه تغییری را در اطالعات 

 .دیگر اطالع دهند الذکر به یکفوق 
تواند به صورت اتفاقی و/یا در صورت وجود دلیلی منطقی برای تردید در اصالت مدرکی یا در  ب( طرف متعاهد واردکننده می 
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ماسبق شونده آن مدرک را برای مشخص شدن مبدأ واقعی محصوالت  خصوص صحت اطالعات مندرج در آن، بررسی عطف به 
 .ا کندمورد نظر یا بخشهایی از آن تقاض

پ( گواهی مبدأ مورد نظر و دالیل و هرگونه اطالعات دیگری که به عدم صحت جزئیات قید شده در گواهی مبدأ مزبور اشاره دارد  
 .باید همراه با درخواست مزبور ارسال گردد، مگر آن که بررسی عطف به ماسبق شونده به صورت اتفاقی درخواست شده باشد

توانند در زمانی که منتظر نتیجه بررسیها هستند اجرای مقررات مربوط به رفتار  واردکننده می ت( مقامات گمرکی طرف متعاهد  
توانند به شرط به اتخاذ اقدامات اداری الزم، محصوالت مورد نظر را در اختیار ترجیحی را تعلیق کنند. با این حال، آنها می 

 .واردکننده قرار دهند 
شونده، پاسخ  ماسبق  به ماه پس از دریافت درخواست بررسی عطف حداکثر ظرف شش  ث(مقامات صادرکننده گواهی مبدأ باید

 .الزم را ارائه کنند
 .ج( به منظور تسهیل اجرای تشریفات تأیید، مراکز مربوط هر دو طرف متعاهد باید تعیین گردند

 .صادرکننده ارسال گرددچ( درخواست بررسی باید به مرکز مربوط طرف متعاهد صادرکننده یا مقامات 
 : گواهی مبدأ12قاعده

برداری از موافقتنامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه، محصوالت دارای مبدأ ملی )طبق قواعد مبدأ موافقتنامه  الف( به منظور بهره 
مطابق با فرم پیوست تجارت آزاد ایران ـ سوریه( مبادله شده میان طرفهای متعاهد باید گواهی مبدائی را همراه داشته باشند که 

 .تهیه شده و حاوی تمامی اطالعات مورد نیاز است
 :ب( صدور و تأیید گواهی مبدأ

 .ـ گواهی مبدأ برای محصوالتی صادر خواهد شد که مبدأ آنها طرفهای متعاهد است1
 .نده درج خواهد شدـ در گواهی مبدأ عمدتاً نام کشور تولیدکننده، نام و نشانی صادرکننده، تولیدکننده و دریافت کن2
ـ گواهی مبدأ با حروف چاپی تکمیل خواهد شد و توصیف محصول باید در محل تعیین شده برای این منظور در فرم قید گردد  3

 .بدون آنکه امکان خراشیدن یا افزودن به آن وجود داشته باشد
ردد. با این حال در موارد استثنایی، زمانی که  ـ گواهی مبدأ محصول باید توسط کشور مبدأ آن کاال و در زمان صدور آن تهیه گ4

اشتباه یا از قلم افتادگی سهوی در گواهی مبدأ اصلی وجود داشته باشد، گواهی مبدأ ممکن است پس از صدور محصول یا 
ت توسط کشور صادرکننده تهیه شود. در چنین موردی بر روی گواهی مبدأ عالمت خاصی زده خواهد شد که حاکی از شرایطی اس

 .که طی آن گواهی صادر شده است
ای از آن را همراه با اسناد ضمیمه برای مدت سه سال از زمان صدور طبق  ـ نهادهای صادرکننده و تأییدکننده گواهی مبدأ نسخه  5

 .مقررات جاری در هریک از دو کشور، نگه خواهندداشت
مان ترخیص کاال به مقامات گمرکی طرف متعاهد واردکننده  ـ گواهی مبدأ باید طبق مقررات جاری در هریک از دو کشور، در ز  6

 .تسلیم گردد
 : موارد استثنا 13قاعده

محصوالت تولید شده در مناطق آزاد هریک از طرفهای متعاهد از رفتار ترجیحی در چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه  
 .مستثنی خواهند بود 

 : حل اختالف 14قاعده
سوریه به کارگروه تجاری مشترک یا هیأت   ـ الفات ناشی از اجرای قواعد مبدأ موافقتنامه تجارت آزاد ایران عدم توافق یا اخت

 .( موافقتنامه تجارت آزاد ایران ـ سوریه ارجاع خواهند شد20( و )19داوری شکل گرفته براساس مواد )
 : ممنوعیتها 15قاعده

اند که مبدأ آن کشوری است که با آن ایی را ممنوع سازند که حاوی نهاده تواند ورود محصوالتهر یک از طرفهای متعاهد می 
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 .روابط اقتصادی و تجاری ندارند
 : بازنگری 16قاعده

این قواعد ممکن است برحسب و در زمان ضرورت، به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت  
 .توافق اصالح گردد 

 
 نام کشور                                                                                                 رکننده آرم کشور صاد 

 گواهی مبدأ 

 به موجب موافقتنامه تجارت آزاد 

 بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه 
  

 

 نام و نشانی صادرکننده: 
 نام و نشانی دریافت کننده: 

 نشانی تولیدکننده )درصورت ضرورت(:   نام و

 شماره و تاریخ سیاهه)های( فروش:  وسیله حمل: 

 توصیف کاال: 

 شماره: 
 نوع:
 کد: 

 و عالئم 
 بسته ها: 

 وزن

 خالص  ناخالص  مقدار  شماره تعرفه 

 معیار مبدأ )درصد( 
 تماما تولید نشده 

 تماما تولید شده 
 داخلی  خارجی 

 
باشد و  کنم که اطالعات فوق صحیح بوده و مبدأ کاالها.................می صادرکننده: اینجانب بدین وسیله اعالم می اظهارنامه 

 .دهد نرخ ارزش افزوده.............درصد )به حروف و عدد( از هزینه کل تولید را نشان می 
 
 ( محل و تاریخ)
 (امضای امضاکننده مجاز از طرف شرکت)

 
شود که با توجه به کنترلهای به عمل آمده اظهارنامه صادرکننده ازجمله مبدأ و درصد ارزش  بدین وسیله گواهی می گواهی: 

 .باشدافزوده داخلی محصوالت صحیح می 
 
 ( محل و تاریخ)
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 (مهر و امضاء نهاد صادرکننده)
 

 .هد صادرکننده را برخود داشته باشد ـ فرم گواهی مبدأ باید هماهنگ و آرم نهاد ذیربط صادرکننده گواهی در طرف متعا 
ها و عالئم  ـ گواهی مبدأ باید حاوی اطالعات کاملی در خصوص محصول موردنظر از جمله توصیف و نوع کاال، وزن، تعداد بسته 

 .تجاری باشد 
 .دکننده درج شده باشـ در گواهی مبدأ باید نام کشور تولیدکننده، نام و نشانی صادرکننده، سازنده و دریافت

 .ـ در گواهی مبدأ نباید هیچ فضای خالی که امکان دستکاری در آن باشد وجود داشته باشد
 .ـ مهرها باید واضح باشند 

شده و نام آنها به طرف متعاهد دیگر  ـ نهادهای مسئول صدور و تأیید گواهی مبدأ در هریک از طرفهای متعاهد باید مشخص 
 .ابالغ شود

    ه ی در حلب  سور   ران ی ا   ی شده در دفتر اقتصاد   ارائه 
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