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 فضاي كسب ي كار كطًر تسُيلتًسط ضاخص تجارت فرامرزي دروقص بىادر آواليس

 درسال جُاد اقتصادي 

 

 سريش خاكی پًر 

 0991پائيس

 

 

 چكيدٌ

دس  IFC (International Finance Corporation) ا وللا  ٍؿاشو  هاب   ثا ي     گضاسؽ ثبًه جْابً  آخشيي ثِ اػتٌبد            

ٍ   اكالح 216 تؼذاد، ثبًه جْبً  ه  ثبؿذاػبػ   بتوِ يى  اص  گضاسؿ وبس ٍ وؼتفضبي تؼْ ل خلَف تحل ل   هماشسات وؼات 

اياشاى اص   جوَْسي اػااله   الذاهبت ّبي التلبدي دس دً ب كَست گشفتِ وِ ثِ هٌظَس تؼْ ل اًجبم فؼب    التلبدجْبى 117دسوبس 

وـاَس    183سا  هابث ي   129ستجِ ، ثْجَدپلِ  2دس ايي گضاسؽ وـَس جوَْسي اػاله  ايشاى ثب  .ثؼ بس ًبچ ض ثَدُ اػ ايي اكالحبت 

 اكالح اخز وشدُ اػ .  3 ثب

فضبي وؼت ٍ وابس سا دس  اػبػ  ؿب خق  10ه الدي ثلَست  ػبالًِ  2003اص ػبل   Doing Businessػٌَاى  ثِ  ايي گضاسؽ وِ

ّاب ٍ   دّذ وِ دس تلو ن گ شي ًفش اص هتخللبى هحل  هَسد ثشسػ  لشاس ه  8200وـَسّبي هختلف جْبى ثب اػتفبدُ اص اعالػبت 

ؿابخق تجابست   تَػاظ   ًمؾ ثٌبدس آًب  ض  ايي همب ِ ثِ دس ّبي فؼبالى التلبدي جْبى ّو ـِ هَسد تَجِ ثَدُ اػ . ػ بػتگزاسي

اسايِ  سٌّوَدّبي آى ثب تَجِ ثِ سٍؽ ؿٌبػ  هشثَعِ پشداختِ ه  ؿَدٍ ثْجَد  ًٍحَُ  دس تؼْ ل فضبي وؼت ٍوبس وـَس هشصيفشا

 ه  گشدد.

 

ٍ    هشصي، وـَسّبي چـن هٌغمِ چـن اًاذاص، فشاؿبخق تجبست  فضبي وؼت ٍوبس، ياشگان كليدي: ٍاسدات  فشايٌاذ ّابي كابدسات 

 ثٌبدس
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 مقدمٍ-0 

داليال صيابدي ٍجاَد     پ ؾ هـخق گشديذُ اػا .  ث ؾ اص دس تَػؼِ التلبدي وـَسّب اّو   ثْجَد فضبي وؼت ٍوبساهشٍصُ      

فشايٌذّبي فؼب  ا  ّابي    اّو   هضبػف  ثشخَسداساػ . اص ثْجَد فضبي وؼت ٍوبس دس تَػؼِ تجبست وـَس داسد وِ ًـبى ه  دّذ

 كبدسات.- تَ  ذ -ػشهبيِ گزاسي اػبػ  ه  ثبؿذ:التلبدي هٌجش ثِ كبدسات دس ّش وـَس ؿبهل ػِ هشحلِ 

 ثٌبثش ايي ّش ػبهل  وِ هٌجاش ثاِ ثْجاَد    ّشوذام اص هشاحل فَق دس ثْجَد تشاص تجبسي يه وـَس اص اّو   ثبالي  ثشخَسداس ه  ثبؿذ.

 فؼب    ّبي فَق ؿَد ثِ تَػؼِ تجبست وـَس ووه ؿبيبً  ًوَدُ اػ .

ؿَد ثِ ؿشح ريل هاَسد   اص ػوش يه وؼت ٍ وبس )اص صهبى ؿىل گ شي تب اًحالل( سا ؿبهل ه  هشحلِ دُ دس ايي گضاسؽ همشسات  وِ 

 دّذ: ثشسػ  لشاس ه 

 (Starting a business) ؿشٍع  يه وؼت ٍ وبس -1

 (Dealing with construction permits) اخز هجَصّب هؼبهلِ ثب  -2

 (Getting electricity & employing workers)گشفتي ثشق  ٍ ً شٍي وبس -3

 (Registering property)حج  هب ى    -4

 (Getting credit) اخز اػتجبس -5

 (Protecting investors) حوبي  اص ػشهبيِ گزاساى -6

 (Paying taxes) هب  بت ّبي پشداخت  -7

 (Trading across borders) تجبست ثشٍى هشصي -8

 (Closing a business) خبتوِ يه وؼت ٍوبس -9

 (Enforcing contracts) لشاسدادّبا ضام آٍس ثَدى  -10

لَاً ي ٍ همشسات يب فشآيٌاذّبي وابسي ّاش    چبسچَة دس سفَسهْب ض اّو   اػ  تَجِ ثِ يحب Doing Businessاهب آًچِ دس گضاسؽ 

ؿَد وِ تحَالت اػبػ   ؿبخق ّبي ايي گضاسؽ ايي چٌ ي اػتٌجبط ه سٍؽ ؿٌبػ  ثبؿذ. ثِ ػجبست  اص  چٌذ وَچه يب ػبدُ ه 

اهاب  وَچاه  ؿاَد ٍ حتا  ياه تر  اش      ؿشٍع ها  ػبدُ يه هَسد حت  ثب اكالح لَاً ي ٍ همشسات يب فشآيٌذّبي اًجبم اهَس ػو ك ٍ 

ٌا ي  ثٌابثشايي ثاب چ   تَاًذ دس  ثْجَد جبيگبُ يه وـاَس دس ػشكاِ ثا ي ا وللا  ًماؾ داؿاتِ ثبؿاذ.        ّذفوٌذ ٍ دس جْ  كح ح ه 

تَػظ ؿبخق تجبست فشاهشصي دس تؼْ ل فضبي وؼت ٍوابس وـاَس ًٍحاَُ    ثٌبدس  ًمؾ ايي همب ِ دسكذد تحل ل ػولىشدسٍيىشدي، 

 گشدد. هشصي هوىي ه فشاثب ثشسػ  ّـتو ي ؿبخق اسصيبث  وؼت ٍ وبس يؼٌ  ؿبخق ثْجَد آى 
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 جمًُري اسالمی  ایران در مقایسٍ باسایر كطًرَاي مىطقٍ  كار كسب ي -2

جْبً  ثب وـَسّبي  129ثب ستجِ  (Ease of Doing Business) وؼت ٍوبس ايشاى تؼْ ل گضاسؽ ًـبى ه  دّذ اص ًظش ؿبخق    

 ه  ثبؿذ. 18وـَس هٌغمِ چـن اًذاص داساي ستجِ  23هٌغمِ چـن اًذاص اص ٍضؼ   هٌبػج  ثشخَسداس ًجَدُ ٍ دس ه بى 

هاشصي ثاِ تشت ات      فاشا  تجابست ؿبخق 16ستجِ ول   جْبً  فضبي وؼت ٍ وبس وـَسٍ ػبيش وـَسّبي چـن اًذاص ٍ ّوچٌ ي ستجِ 

 ػجبستٌذ اص: 1ريل دس جذٍل ؿوبسُ 

 همبيؼِ ستجِ وـَس ثب هٌغمِ چـن اًذاص -1جذٍل ؿوبسُ 

 مرزي كطًرَا فرارتبٍ ضاخص  رتبٍ كل آساوی كسب ي كاركطًرَا در جُان وام كطًر ردیف
 18 11 ػشثؼتبى ػؼَدي 1
 35 12 گشجؼتبى 2
 33 28 ثحشيي 3
 10 29 لذعسطين اؿرب گش  4
 3 40 اهبسات هتحذُ ػشث  5
 156 44 لشل ضػتبى 6
 82 48 اسهٌؼتبى 7
 46 50 لغش 8
 177 54 آرسثبيجبى 9
 88 57 ػوبى 10
 181 59 لضالؼتبى 11
 76 65 تشو ِ 12
 113 74 وَي  13
 81 83 پبوؼتبى 14
 123 105 يوي 15
 77 111 اسدى 16
 95 113  جٌبى 17
 131 129 اػاله  ايشاىجوَْسي  18
 178 139 تبج ىؼتبى 19
 120 144 ػَسيِ 20
 169 150 اصثىؼتبى 21
 179 166 ػشاق 22
 183 167 افربػتبى 23
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هؼبهلِ ثب اخاز  ، (156حج  هب ى   )، (167) حوبي  اص ػشهبيِ گزاساى دس ايي گضاسؽ ًبهغلَة تشيي ؿبخق ّب ثِ تشت ت ػجبستٌذ اص

ً اشٍي  ، (89) اخز اػتجبس، (111) خبتوِ يه وؼت ٍ وبس، (115) هب  بت ّبي پشداخت ، (131) تجبست ثشٍى هشصي، (143) هجَصّب

 ه  ثبؿذ. (42) ؿشٍع يه وؼت ٍوبس ٍ (49) ا ضام آٍس ثَدى لشاسدادّب(،67وبس ٍدػتشػ  ثِ ا ىتشيؼتِ )

، ثخـا  اص فشايٌاذ ّابي كابدسات ٍٍاسدات وابال ها  ثبؿاذ       ثٌبدسوِ ثِ ػٌاَاى  ًمؾ دساداهِ اص ديذگبُ حول ًٍمل دسيبي  ثِ تحل ل 

 پشداختِ ه  ؿَد.

 

 زیر ضاخص َاي تجارت برين مرزي باوک جُاوی   ياردات ایران از مىظر فرایىد صادرات ي-9

 هشصي وـَس سا ثب ػِ صيش ؿبخق:فشاايي ؿبخق دس ٍالغ ٍضؼ   تجبست      

 اػٌبد هَسد ً بص )تؼذاد( . أ

 ّضيٌِ )دالس( . ة

 هَسد ً بص )سٍص(صهبى  . ت

 ًـبى ه  دّذ. 2010تب  2007ّبي  ٍضؼ   ايي ؿبخق وـَسسا دس فبكلِ ػبل 2ه  ػٌجذ. جذٍل ؿوبسُ 

 هشصي ايشاىفشاصيشؿبخق ّبي تجبست  ٍضؼ   -2جذٍل ؿوبسُ  

 2101 2119 2118 2117 زیرضاخص

 131 142 135 129 ستجِ

 7 8 8 8 اػٌبد ثشاي كبدسات )تؼذاد(

 25 26 26 26 كبدسات )سٍص(صهبى ثشاي 

 1090 1011 860 860 ّضيٌِ كبدسات )دالس(

 8 10 10 10 اػٌبد ثشاي ٍاسدات )تؼذاد(

 32 42 42 42 صهبى ثشاي ٍاسدات )سٍص(

 1735 1656 1330 1330 ّضيٌِ ٍاسدات )دالس(

 

    هاشصي   فاشا  هٌظَس سًٍاك ثخـا ذى ثاِ تجابست    ثب دل  دس ايي جذٍل هـبّذُ ه  ؿَد وِ ػوالً دسخلَف اكالحبت هَسد ً بص ثِ  

ٍ   يه سًٍذ حبث  ع  ؿذُ وِ ثب تَجِ ثِ سؿذ ديگش وـَسّب ٍ هٌبعك تجبسي سل ات ها  تاَاى     ،فؼب    ّبي  كَست گشفتِ اػ 

 اين. ّبي تجبسي هٌغمِ اي سا ثِ ػَْ   اص دػ  دادُ ّب ٍ فشك  ّبي اخ ش ثؼ بسي اص هَلؼ   ايٌگًَِ ًت جِ گشف  وِ دس ػبل
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ٍضؼ   ػاِ صياش    3دس اداهِ همبيؼِ اي ث ي ؿشايظ فؼل  ٍ ؿشايظ هٌغمِ اي ٍ ث ي ا ولل  اسايِ ه  ؿَد. دس حم م  جذٍل ؿوبسُ 

هشصي سا دس دٍ فشآيٌذ كبدسات ٍ ٍاسدات وبال دس وـَس، هٌغمِ خبٍسه بًِ ٍ ؿوبل آفشيماب ٍ ه ابًگ ي جْابً     فشاؿبخق هْن تجبست 

 ًـبى ه  دّذ.

 ه بًگ ي جْبً  ٍ هشصي وـَس ثب هٌغمِ خبٍسه بًِ ٍ ؿوبل آفشيمبفشاهمبيؼِ صيش ؿبخق ّبي تجبست  -3سُ جذٍل ؿوب 

 مياوگيه جُاوی MENAمىطقٍ  جمًُري اسالمی ایران زیرضاخص

 5/6 4/6 7 اػٌبد ثشاي كبدسات )تؼذاد(

 1/23 20 25 صهبى ثشاي كبدسات )سٍص(

 1392 1035 1090 فَت ( 20ّضيٌِ كبدسات )دالس ثشاي ّش وبًت ٌش

 3/7 5/7 8 اػٌبد ثشاي ٍاسدات )تؼذاد(

 8/25 24 32 صهبى ثشاي ٍاسدات )سٍص(

 1711 1222 1735 فَت ( 20ّضيٌِ ٍاسدات )دالس ثشاي ّش وبًت ٌش

 

ٍاسدات وبال ه  ثبؿاذ. دس  ػولىشد ثٌبدس ثِ ػٌَاى ثخـ  اص فشآيٌذ كبدسات ٍ آًب  ضاهب آًچِ دس ايي همب ِ ث ـتش هَسد تَجِ ه  ثبؿذ  

 گضاسؿبت ثبًه جْبً  فشآيٌذ كبدسات ٍ ٍاسدات وبال سا ثب چْبس ػبهل، هَسد اسصيبث  لشاس ه  دٌّذ وِ ايي ػَاهل ػجبستٌذ اص :

 اػٌبد هَسد ً بصكبدسات يب ٍاسدات . أ

 وٌتشل اهَس فٌ  ٍ اهَس گوشو  . ة

 جب ثِ جبي  ٍ سػ ذگ  دس ثٌبدس ٍ پبيبًِ ّب . ت

 سػ ذگ  دسٍى هشصيحول ٍ ًمل ٍ  . ث

هٌبػاج  اص ػولىاشد    آًب  ض  ثٌبثشايي ثب ثشسػ  ػَاهل فَق دس ػب ْبي اخ ش ٍ همبيؼِ آى ثب تر  شات هٌغمِ اي ٍ ث ي ا ولل  ه  تَاى

 ثٌبدس ثِ ػٌَاى هَضَع اكل  همب ِ اسايِ وشد.  ٍ دس ّش ثخؾ

وبال دس ػِ وـَس ايشاى، اهبسات هتحذُ ػشث  ٍ ػاٌگبپَس سا   ٍضؼ   فشآيٌذ كبدسات ٍ ٍاسدات يه هحوَ ِ اػتبًذاسد  4جذٍل ؿوبسُ 

 ثِ ًوبيؾ ه  گزاسد. 2009لجل اص ػبل 
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 ٍضؼ   كبدسات ٍ ٍاسدات دس ايشاى، اهبسات هتحذُ ػشث  ٍ ػٌگبپَسهمبيؼِ  -4جذٍل ؿوبسُ 

 فرآیىد مراحل صادرات

 جمًُري اسالمی ایران
امارات متحدٌ عربی )برتر 

 مىطقٍ(
 جُان(سىگاپًر )برتر 

مدت زمان 

 )ريز(

َسیىٍ 

 )دالر(

مدت زمان 

 )ريز(

َسیىٍ 

 )دالر(

مدت زمان 

 )ريز(

َسیىٍ 

 )دالر(

 105 1 75 5 100 12 اػٌبد الصم ثشاي كبدسات

 31 1 100 1 100 2 وٌتشل اهَس فٌ  ٍ اهَس گوشو 

جبثجبي  ٍ سػ ذگ  دس ثٌبدس ٍ 

 پبيبًِ ّب
4 210 3 137 1 180 

دسٍى  حول ٍ ًمل ٍ سػ ذگ 

 هشصي
8 450 4 150 2 100 

 416 5 462 13 860 26 ول

 فرآیىد مراحل ياردات

 56 1 75 6 100 26 اػٌبد الصم ثشاي ٍاسدات

 31 1 100 1 120 3 وٌتشل اهَس فٌ  ٍ اهَس گوشو 

جبثجبي  ٍ سػ ذگ  دس ثٌبدس ٍ 

 پبيبًِ ّب
5 210 4 137 1 180 

حول ٍ ًمل ٍ سػ ذگ  دسٍى 

 هشصي
8 900 2 150 0 100 

 367 3 462 13 1330 42 ول

 

ّب ٍ هـىالت تجبست خبسج  ثِ خَث  لبثل هـبّذُ اػ . ثِ عَس هخبل اػاٌبد الصم ثاشاي كابدسات ٍ     ثب دل  دس جذٍل فَق گلَگبُ

ػاب ِ ٍ   20ّبي هٌغمِ اي ٍ جْبً  تفبٍت ثؼ بس چـن گ شي داسد ٍ ػوالً ثب سٍح ػٌذ چـن اًاذاص   ٍاسدات وبال دس همبيؼِ ثب ثشتشيي

اّذاف هَسد ًظش دس آى ّ چ گًَِ تٌبػج  ًذاسد ٍ الصم اػ  دس ايي خلَف ثبصًگشي ٍ اكالحبت اػبػ  ٍ جذي تاشي اًجابم ؿاَد.    

 آى اػ  ػبهل جبثجبي  ٍ سػ ذگ  دس ثٌبدس ٍ پبيبًِ ّب ه  ثبؿذ.  ضآًباهب ًىتِ لبثل روش دس ايي جذٍل وِ ايي همب ِ ث ـتش دس كذد 

 اػ  حذالل تبثْشٍصي هَجت دس حم م  ايي ػبهل ػولىشد ثٌبدسسا دس چشخِ كبدسات ٍ ٍاسدات وبال ثِ تٌْبي  ًـبى ه  دّذ. آًچِ 

ٌاَاى ثشتاش هٌغماِ خبٍسه بًاِ ٍ ؿاوبل      دس ػغح هٌغمِ اي تفبٍت لبثل تَجِ اي ثب ثٌبدس اهبسات هتحذُ ػشث  ثِ ػ 2009لجل ػبل 

ّبي هحَ ِ ػوالً دس ػغح هٌغماِ ثاِ ػٌاَاى     تَاًؼتِ ثَدين دس حَصُ ٍظبيف ٍ هؼؤٍ   ػبهل آفشيمب ًذاؿتِ اين. ثِ ػجبست  دس ايي 

 يى  اص وـَسّبي ثشتش اًجبم ٍظ فِ ًوبي ن.  

جِ وـَس اهبسات هتحذُ ػشث  ثِ ػٌاَاى ثشتاش هٌغماِ ٍ    ( پ ـشف  لبثل ت2011َاهب ًىتِ تىبى دٌّذُ دس گضاسؽ ثبًه جْبً  )ػبل 

ً ض يى  اص سلجبي جذي ثٌبدس وـَس ه  ثبؿذ. ثذٍى ؿه ػذم تَجِ هذيشاى ٍ ػ بػتگزاساى والى ثٌبدس ثاِ چٌا ي هَضاَػبت  ها      
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ِ   تَاًذ دس آيٌذُ فضبي وؼت ٍ وبس وـَس سا ثِ كَست جذي ثب چب ؾ هَاجِ ػبصد ٍ اص ػاَي ديگاش فشكا     گازاسي ٍ   ّابي ػاشهبي

 التلبدي سا اص دػ  ثٌبدس خبسد ػبصد.

 

 2011ثشتش جْبً  دس گضاسؽ  ثب همبيؼِ ؿبخق تجبست ثشٍى هشصي وـَسثب ثشتشهٌغمِ ٍ - 5 جذٍل ؿوبسُ 

 زیرضاخص
 ایران

 090رتبٍ 
 9امارات رتبٍ 

 سىگاپًر

 0رتبٍ 

 4 4 7 اػٌبد ثشاي كبدسات )تؼذاد(

 5 7 25 صهبى ثشاي كبدسات )سٍص(

 456 521 1090 فَت ( 20ّضيٌِ كبدسات )دالس ثشاي ّش وبًت ٌش

 4 5 8 اػٌبد ثشاي ٍاسدات )تؼذاد(

 4 7 32 صهبى ثشاي ٍاسدات )سٍص(

 439 542 1735 فَت ( 20ّضيٌِ ٍاسدات )دالس ثشاي ّش وبًت ٌش

 

لجال   هـبّذُ ه  ثبؿذ، اهب ّوبًگًَِ وِ دسّبي التلبدي لبثل  ّب ٍ ًَع ػولىشد ثخؾ ثب تبهل دس ايي جذٍل ثِ ٍضَح جْ  گ شي 

لىشد ثٌابدس سا هاَسد اسصيابث     روش ؿذ دس ايي همب ِ تٌْب دسكذد ثشسػ  ػبهل جبثِ جبي  ٍ سػ ذگ  دس ثٌبدس ٍ پبيبًِ ّب ّؼت ن ٍ ػو

بػاتْبي واالى   ّبي اخ ش يه ٍضؼ   حبث  ٍ ؿشايظ ثاذٍى تر  اش اص ػ    دس ػبل ،ه  دّ ن. آًچِ ثِ خَث  لبثل هـبّذُ اػ لشاس 

ّبي اخ اش ّا چ تر  اشي ايجابد      ثَدُ اػ . دس ٍالغ چِ دس صهبى ٍ چِ دس ّضيٌِ ػولىشد ثٌبدس ع  ػبلٍدسيبًَسدي  ػبصهبى ثٌبدس 

ػبل گزؿتِ تَاًؼاتِ اػا  دس اياي ػبهال ثاب       ًـذُ اػ  ٍ ايي دس حب   اػ  وِ ثِ ػٌَاى هخبل وـَس اهبسات هتحذُ ػشث  دس يه

 ّبي هٌبػت خَد سا ثِ ػغَح اٍل جْبً  ثشػبًذ. ٍ همشسات هشتجظ ٍ ػشهبيِ گزاسي اكالح ثشخ  اص لَاً ي

 

 مرزي باوک جُاوی فرا ياردات ایران از مىظر ضاخص تجارت فرایىد َاي صادرات ي-4

 :ػجبستٌذ اص ه  دٌّذ وِ ايي ػَاهلگضاسؿبت ثبًه جْبً  فشآيٌذ كبدسات ٍ ٍاسدات وبال سا ثب ػِ صيش ؿبخق، هَسد اسصيبث  لشاس    

 تؼذاداػٌبدي وِ تبجش ثبيذ اسايِ دّذ. . أ

 صهبً  وِ ثشاي تجبست كشف ه  ؿَد. . ة

 ّضيٌِ اي وِ ثشاي تجبست كشف ه  ؿَد. . ت

 ا ف( تؼذاداػٌبدي وِ تبجش ثبيذ اسايِ دّذ.
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 كبدسات: 4-1

ٍ  هتلذي حول ٍ ث وِ ٍاػٌبد ديگش تَػظ ؿشو   ػٌذ تَػظ فشٍؿٌذُ ٍ 2 ػٌذ تَػظ گوشن ٍ 2 ،ػٌذ كبدسات  8ه بى  اص  ًمال 

 ػجبستٌذ اص: ٍ هَػؼِ اػتبًذاسد كبدس ه  گشدًذ اتبق ثبصسگبً  ٍ

 (Bill of lading) ثبسًبهِ دسيبي  -1

 (Certificate of origin) گَاّ  هجذاءوبال -2

 (Commercial invoice) فبوتَس تجبسي -3

 (Customs Export declaration) تشخل ِ كبدسات گوشو  -4

 (Export license) پشٍاًِ كبدسات  -5

 (Insurance policy) ث وِ ًبهِ وبال -6

 (Packing list) فْشػ  ػذل ثٌذي وبال -7

 (Technical standard/Health certificate) ػالهت  /گَاّ ٌبهِ اػتبًذاسد -8

 ايي اػٌبد اخز ًو  گشدد: ضوٌبً

 (Cargo release order)ػفبسؽ تشخ ق وبال  -1

 (Inspection report) گضاسؽ ثبصسػ  -2

 (Pre-shipment inspection clean report of findings)ضاسؽ تبي ذ ثبصسػ  پ ؾ اص حول وبال گ -3

 (Terminal handling receipts)سػ ذ جبثجبي  دس پبيبًِ  -4

 (Consular invoiceفبوتَس ثب هْش وٌؼَ   ) -5

 (Shipping note)سػ ذ وـت شاً   -6

دسيبًَسدي ٍگوشن جوَْسي اػااله  هـاخق گشدياذ واِ ث واِ ًبهاِ        ثٌبدس ٍثب ثشسػ  ّبي اًجبم گشفتِ اص ػبصهبى  تَض ح ايٌىِ

اص تؼاْ الت ثابًى  ٍ ياب ضاوبً  ًبهاِ كاٌذٍق        ثِ عَس هـخق چٌبًچِ كبدس وٌٌذُ ًخَاّذ كبدسات  ثشاي كبدسات ا ضام ً ؼ  ٍ

م ثاِ ث واِ واشدى    ًًَ  هجٌ  ثش ا ضادس ّ چ هلَثِ اي لب ٍ اججبسي دس ث وِ وشدى ٍجَد ًذاسد، ضوبً  كبدسات ايشاى اػتفبدُ ًوبيذ

ػٌذ وبّؾ دادُ ؿذٍ هَجت استماب ستجاِ وـاَس دس     7ثِ  8ثب اػالم ايي هَضَع ثِ ثبًه جْبً  اػٌبد كبدسات اص روش ًگشديذُ اػ . 

 آخشيي گضاسؽ ثبًه جْبً  گشديذ.  
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لابًَى   114اسايِ گشديذ وِ هاتي هابدُ   تَض حبت  ثِ ثبًه جْبً   تَػظ جوَْسي اػاله  ايشاى دس خلَف پشٍاًِ كبدسات  ضوٌبً 

ػاٌذ وابّؾ يبفتاِ     8ثِ  10)ثِ ؿشح ريل( ٍ   دس آخشيي گضاسؽ هـبّذُ گشديذ وِ اػٌبد ٍاسدات وبال اص  تٌظ ن ثبصاس داخل  ثَدُ

ٍ  6ػٌذ ثِ 7اص  ٍ اػ .ٍ   ايي ػٌذ ه  ثبيؼ  اص اػٌبد كبدسات وؼش گشدد  9ثاِ   8دس ػاَم اػاٌبد ٍاسدات اص    ػٌذ وبّؾ يبفتاِ 

 ثَدُ اػ . 114ثِ د  ل تجلشُ ريل هبدُ  ايي اؿتجبُ احتوبالً ػٌذ اكالح گشدد.

 لبًَى : 114هبدُ 

 :كذٍس ول ِ وبالّب ٍخذهبت ثِ جض هَاسد ريل هجبص خَاّذ ثَد تٌظ ن ثبصاس داخل  هَجت هوٌَػ   كذٍس ًو  گشدد ٍ   

 ه شاث فشٌّگ . ػت مِ ٍ اؿ بء . أ

 يب حفبظ  هح ظ صيؼ  داؿتِ ثبؿٌذ. رخبيش صيؼت  ٍ الالم داه  يب ًجبت  وِ جٌجِ . ة

يبساًِ پشداخ  ها  وٌاذ ثاب پ ـاٌْبد دػاتگبُ هشثَعاِ ٍتلاَيت         ّب هؼتم وبً كبدسات وبالّبي  وِ دٍ   ثشاي تبه ي آى . ت

 ؿَساي التلبد هجبص اػ .

 

 ٍاسدات: 2 -4

ٍ ثم اِ تَػاظ گواشن    ٌؼ  ،هؼاذى ٍتجابست   كا ػٌذ هشثَط ثِ ٍاسدات يه ػٌذ )ػفبسؽ تشخ ق وبال(تَػاظ ٍصاست   9اص ه بى   

 ػجبستٌذ اص: ٍ ثبًه هشوضي كبدس ه  گشدد اتبق ثبصسگبً  ٍ هَػؼِ اػتبًذاسد ٍ ؿشو  ث وِ ٍ ًمل ٍ ٍفشٍؿٌذُ ٍهتلذي حول ٍ

 ثبسًبهِ دسيبي  -1

 گَاّ  هجذاءوبال -2

 فبوتَس تجبسي -3

 تشخل ِ ٍاسدات گوشو  -4

 پشٍاًِ ٍاسدات -5

 ث وِ ًبهِ وبال -6

 وبالفْشػ  ػذل ثٌذي  -7

 ػالهت  /گَاّ ٌبهِ اػتبًذاسد -8

 ػفبسؽ تشخ ق وبال -9

 ايي اػٌبد اخز ًو  گشدًذ: ضوٌبً        

 گضاسؽ ثبصسػ  -1
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 گضاسؽ تبي ذ ثبصسػ  پ ؾ اص حول وبال -2

 سػ ذ جبثجبي  دس پبيبًِ -3

 فبوتَس ثب هْش وٌؼَ   -4

 جَاص اسص خبسج  -5

 ػٌاَاى  تحا   لجال  ّابي  ػبل اسصي ػپبسي پ وبى لبًَى ثشاػبع وِ اػ  ػٌذي خبسج  اسص وو تِ ثشداؿ  ايٌىِ تَض ح          

ِ  .ؿذ ه  هغب جِ ٍاسدوٌٌذگبى اص خبسج  هٌـبء ثب اسص گَاّ  هازوَس ػاٌذ ديگاشي دس استجابط ثاب اسص خابسج  اص ٍاسد        ػاٌذ  جاض  ثا

ًاه هشواضي اػاالم ها      اًجبم كبدسات ثاِ ثب كبدس وٌٌذگبى ه  ثبيؼ  لجل اص عجك لبًَى پ وبى اسصي  ًو  ؿَد.  وٌٌذگبى هغب جِ

ٍ ػپغ هَظف ثَدًذ پغ اص كبدسات اسص دسيبفت  سا هغابثك پ وابى خاَد ثاِ ثبًاه       وـَس خَاٌّذ ًوَد وِ چمذس اسص اص ٍاسد وشدًذ

ثاِ   .خابسج  سا اساياِ ها  دادًاذ     فمظ دس كَست  اجبصُ ٍاسدات داؿتٌذ وِ گَاّ  اسص ثب هٌـبء ٍاسدوٌٌذگبى ً ض هشوضي اسايِ دٌّذ.

( حازف  5/2/1381ُ هَسخ 26269/ت9135) ايي لبًَى تَػظ ّ بت ٍصيشاى اص هحل كبدسات تبه ي ه  ؿَد. ّب ػجبست ديگش اسص آى

ػٌذ ديگشوبّؾ  1ثب اػالم ايي هَضَع ثِ ثبًه جْبً    زا ٍاسدوٌٌذگبى ديگش الصم ثِ اسايِ گَاّ  اسص ثب هٌـبءخبسج  ً ؼتٌذ. ؿذ ٍ

 دس آخشيي گضاسؽ ثبًه جْبً  گشديذ. جِ وـَسست دادُ ؿذٍ هَجت استمبء

 (صهبً  وِ ثشاي تجبست كشف ه  ؿَد.ة

 (2009ػبل  لجل اص)ثشاػبع اعالػبت  بى كشف ؿذُ ثشاي ٍاسدات دس ايشاى ٍ اسگبى ّبي هشثَعِصه -6جذٍل ؿوبسُ  

 ارگان مربًطٍ زمان )ريز ( ترتيبات الزم ياردات

 ػبصهبى ثٌبدس ٍدسيبًَسدي 3 اًتظبس وـت  ثشاي پْلَ گشفتي

 ػبصهبى ثٌبدس ٍ دسيبًَسدي 1 تخل ِ وبًت ٌش دس ثٌذس ػبحل 

 جوَْسي اػاله  گوشن 3 تشخ ق گوشو  دس ثٌذس

 هَػؼِ اػتبًذاسد 2 وٌتشل فٌ 

 ػبصهبى ثٌبدس ؿْشػبصي ٍٍصاست ساُ ٍ 3 تشت جبت پ ؾ اص حول دسٍى هشصي

 ٍؿْشػبصي ٍصاست ساُ 3 حول ًٍمل دسٍى هشصي

 اسگبى ّبي روش ؿذُ دس لؼو  اػٌبد 7 تْ ِ اػٌبد

 ثبًه ػبهل 12 اهَس ثبًى 

 ) ثب احتؼبة ّوضهبً  ثشخ  اهَس ( 42 جوغ
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 صهبى كشف ؿذُ ثشاي كبدسات دس ايشاى ٍ اسگبى ّبي هشثَعِ -6اداهِ جذٍل ؿوبسُ 

 ارگان مربًطٍ زمان )ريز ( ترتيبات الزم صادرات

 ٍؿْشػبصي ٍصاست ساُ 5 تب ثبسگ شي سٍي وبه َى يب لغبس اص ثؼتِ ثٌذي

 ٍؿْشػبصي ٍصاست ساُ 3 حول جبدُ اي يب سيل 

 جوَْسي اػاله  گوشن 2 تشخ ق گوشو 

 هَػؼِ اػتبًذاسد 1 وٌتشل فٌ 

 ًَسدي ػبصهبى ثٌبدسٍدسيب 1 سٍي وـت  ثش ثبسگ شي وبًت ٌشي

 ًَسدي ٍدسيبثٌبدسػبصهبى  3 صهبى اًتظبس ثشاي سٍاًِ ؿذى وـت 

 اسگبى ّبي روش ؿذُ دس لؼو  اػٌبد 7 تْ ِ اػٌبد

 ثبًه ػبهل 5 اهَس ثبًى 

 ) ثب احتؼبة ّوضهبً  ثشخ  اهَس ( 26 جوغ

 

 ّضيٌِ اي وِ ثشاي تجبست كشف ه  ؿَد. د(

 ّضيٌِ كشف ؿذُ ثشاي تجبست دس ايشاى ٍ اسگبى ّبي هشثَعِ -7جذٍل ؿوبسُ 

 ترتيبات الزم ياردات
 َسیىٍ )دالر(

 ارگان مربًطٍ
 ياردات صادرات

 گوشن ٍ هَػؼِ اػتبًذاسد 120 100 تشخ ق گوشو  ٍ وٌتشل فٌ 

 ٍؿْشػبصي وـت شاً  ٍ ٍصاست ساُ 210 210 ّضيٌِ پبيبًِ ثٌذس

 ٍؿْشػبصي ٍصاست ساُ 900 450 ثبسگ شي ٍ حول ًٍمل دسٍى هشصي

 لؼو  اػٌبداسگبى ّبي روش ؿذُ دس  100 100 تْ ِ اػٌبد

  1330 860 جوغ

 

                                                                      مرزي فرا تحليل ضاخص تجارت-5

ايي ؿبخق ول ِ هشاحل ا ضاه  ثشاي كبدسات ٍ ٍاسدات هحوَ ِ اػتبًذاسد وبال ، اص عشيك حول ًٍمل دسيبي  سا گشدآٍسي ه         

ول ِ هشاحل اداسي ٍاسدات ٍ كبدسات وبال) اص تَافك پ وبًىبس گشفتِ تب حول وبال ( ٍ ً ض صهبى ّضيٌِ اًجبم اهَس حج  ٍ دس ٍالغ  وٌذ.

 ػالٍُ ثش آى ول ِ اػٌبد ٍ هذاسن الصم ثشاي تلف ِ حؼبة وبالي هجبد ِ ؿذُ ث ي هشصّب حج  ٍ ضجظ ه  ؿَد.ه  ؿَد؛  ضجظ 

 

 تؼبسيف :5-1

 ل اص ثؼتِ ثٌذي وبال دس وبسخبًِ تب خشٍد اص ثٌذس سا ؿبهل ه  ؿَد.وبالّبي كبدسات  : هشاح 

 .وبالّبي ٍاسدات : هشاحل اص پْلَ گشفتي وـت  دس ثٌذس تب تحَيل وبال ثِ اًجبس وبسخبًِ سا دس ثش ه  گ شد 
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  هشصي: كبدسات ٍ ٍاسدات وبال دس ػغح ث ي ا ولل  سا ؿبهل ه  ؿَد.فشاتجبست 

 

 ؿشو :فشض بت دس هَسد  2 -5

  ًفش ً شٍي وبس يب ث ـتش ثبؿذ. 60داساي 

 .دس ثضسگتشيي  التلبد ؿْشي  وـَس ٍالغ ؿذُ ثبؿذ 

 .ؿشو  خلَك  ثب هؼئَ    هحذٍدثبؿذ ٍ دس هٌغمِ ٍيضُ التلبدي يب كٌؼت   ٍالغ ًـذُ ثبؿذ 

 .دس توله افشاد تبثغ آى وـَس ثَدُ ٍهب ه خبسج  ًذاؿتِ ثبؿذ 

  دس گشدد.دسكذ فشٍؽ ؿشو  كب 10ث ؾ اص 

 سٍؽ ؿٌبػ :  5-3

 ايي ؿبخق ثِ ػِ صيش ؿبخق ثب ػْن ّبي هؼبٍي يه ػَم تمؼ ن ه  گشدد ٍ ّش وذام داساي اسصؽ ثشاثش ه  ثبؿٌذ.      

 ايي صيش ؿبخق ػجبستٌذ اص:

 .اػٌبد كبدسات ٍ ٍاسدات 

 .صهبى كبدسات ٍ ٍاسدات 

 .ّضيٌِ كبدسات ٍ ٍاسدات 

 

 اػٌبد ثشحؼت تؼذاد5-4

چٌ ي حج  ٍضجظ ه  ؿَد ٍ ول ِ اػٌبدٍهذاسن الصم ثشاي كبدسات ٍ ٍاسدات وبال هَسد ً بص گوشن ٍ ػبيش ًوبيٌذگ  ّب هشصي      

 اػٌبد ػجبستٌذ: اّن ايي  تَػظ ّش دٍ عشف اهضبء گشديذُ اػ . لجال هَسد تَافك لشاس گشفتِ ٍ فشم ه  ؿَد وِ لشاسداد

 (Bank)اػٌبد ثبًى   -1

 (Customs clearance) گوشو اػٌبد تشخ ق  -2

 (Port &terminal handling) اػٌبد ثٌذس ٍ جبثجبي  پبيبًِ ّب  -3

 (Transport)اػٌبدحول ًٍمل -4

دس حىن اػٌبد  ايجبد ه  گشدًذ هجَصّبي ٍسٍد ٍهذاسن سػو  وِ ث ي دٍ عشف هجبد ِ ه  گشدد. هذاسو  وِ ّوضهبى تىو ل ٍ

 صهبى هؼ ي تىو ل ؿذُ اًذ.  هجضاي  تلم  ه  گشدًذ وِ دس يه هذت
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  صهبى ثشحؼت سٍص 5-5

 ه  گشدد.فَق ا زوش ؿبهل حبل ّوِ اػٌبد  -1

 حول ًٍمل ػشصه ٌ  ٍجبثجبي  ّب. -2

 ثبصسػ  ّب. تشخ ق گوشو  ٍ -3

 ثٌبدس. جبثجبي  دس پبيبًِ ّب ٍ -4

 ؿبهل صهبى حول ًٍمل دسيبي  ًو  گشدد. -5

 

 ّضيٌِ ثشحؼت دالس   5-6

 ؿبهل ّوِ اػٌبد ه  گشدد. -1

 صه ٌ  ٍجبثجبي  ّب.ػشحول ًٍمل  -2

 تشخ ق گوشو  ٍثبصسػ . -3

 جبثجبي  دس پبيبًِ ّب ٍثٌبدس. -4

 

 كميتٍ دایمی تسُيل تجارت در ایران-6

 وو تِ دايو  دس ػابصهبى تَػاؼِ تجابست تـاى ل گشدياذ.     13/8/1386ُ هَسخ 38194/ ت129398دس ساػتبي اجشاي هلَثِ      

 اػضبء وو تِ تؼْ ل تجبست ػجبستٌذ اص : 

ى، ٍصاست جْبد وـبٍسصي، ثبًه هشوضي، ثبًه تَػؼِ كبدسات، دػبصهبى تَػؼِ تجبست، گوشن ايشاى، اتبق ثبصسگبً  ٍ كٌبيغ ٍ هؼب

 ّب حؼت هَسد. دسيبًَسدي ٍ ػبيش دػتگبُ ٍ هؼبًٍ  ثشًبهِ سيضي ٍ ساّجشدي سيبػ  جوَْسي، ػبصهبى ثٌبدس

 

    ّبي وو تِ:فؼب  6-2

 وو تِ هزوَس اص دٍ عشيك ػؼ  دس تؼْ ل تجبست داؿتِ اػ :     

  اكالح فشآيٌذّب 

  اكالح لَاً ي ٍ همشسات 
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 اػ . ُهشصي تـى ل گشديذفشاػالٍُ ثش وو تِ دائو  تؼْ ل تجبسي، وبسگشٍُ ٍيظُ ثْجَد ستجِ ايشاى دس ؿبخق تجبست 

 

 هشصي: فشاوبسگشٍُ ٍيظُ ثْجَد ستجِ ؿبخق تجبست  6-3

 ػبصهبى تَػؼِ تجبست ه  ثبؿذ.ٍ  دسيبًَسدي، گوشن جوَْسي اػاله ، ثبًه هشوضي، ثبًه تَػؼِ كبدسات ػبصهبى ثٌبدسٍ      

 

 وتيجٍ گيري يپيطىُادات  -7

 اػٌبد تجبسي آًب  ض  7-1

 ًظش ثِ ايٌىِ اػٌبد هَسد ً بص ثشاي كبدسات ؿبهل :7-1-1

فبوتَس تجبسي، تشخ لِ كبدسات گوشو ، پشٍاًِ كبدسات ، ث وِ ًبهِ وبال، فْشػ  ػذل ثٌذي وبال، ثبسًبهِ دسيبي ، گَاّ  هجذاء، 

ت   دسايي صه ٌِ ّ چگًَِ هؼئَ اػتٌجبط ه  گشددػالهت  ّ چىذام اختلبف ثِ ػبصهبى ثٌبدس ًذاسد پغ  گَاّ ٌبهِ اػتبًذاسد/

 دسيبًَسدي ًو  ثبؿذ. ٍ هتَجِ ػبصهبى ثٌبدس

 

 اػٌبد هَسد ً بص ثشاي ٍاسدات وِ ؿبهل: دس صه ٌِ 7-1-2

ثبسًبهِ دسيبي ، گَاّ  هجذاوبال، فبوتَس تجبسي، تشخ لِ ٍاسدات گوشو ، پشٍاًِ ٍاسدات، ث وِ ًبهِ وبال، فْشػ  ػذل ثٌذي           

؛ پغ ًَسدي هشتجظ ًو  ثبؿذػالهت ، ػفبسؽ تشخ ق وبال، ً ض ّ چىذام اًحلبساً ثِ ػبصهبى ثٌبدسٍدسيب وبال، گَاّ ٌبهِ اػتبًذاسد /

حذالل  (FAL) ٍ تٌْب ثشاػبع وٌَاًؼ َى  تؼْ ل دسيبي  َ  ٌ  هتَجِ ايي ػبصهبى ًو  ثبؿذّ چگًَِ هؼئ ًت جِ ه  گ شين

دس كَست ٍجَد ث وِ ًبهِ هؼتجش وبال تب صهبى اػتجبس آى ّ چ گًَِ ث وِ اي اص كبحت وبال اخز ًو   ضوٌبً ٍ اػٌبد دسيبف  ه  گشدد

 ه  ثبؿذ.آى تب صهبى تشخ ق وبال دس ثٌبدس ػبصهبى ثٌبدس تٌْب ثِ اػتٌبد لبًَى گوشو  هَظف ثِ اخز  ٍگشدد

 

 صهبى آًب  ض   7-2

 دسكذ ه  ثبؿذ.15سٍص هحؼَة گشديذُ اػ  هؼبدل  26سٍص اص  4صهبى كشف ؿذُ دس ثٌبدس جْ  فشآيٌذ كبدسات         

 دسكذ ه  ثبؿذ. 11سٍص هحؼَة گشديذُ هؼبدل  42سٍص اص  4فشآيٌذ ٍاسدات صهبى كشف ؿذُ دس ثٌبدس جْ           
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 پ ـٌْبدات دس خلَف صهبى7-2-1

 .ثبيذ  دس كَست ايجبد خغَط اليٌش هٌظن وبًت ٌشي ه  تَاى ايي صهبى سا دس صه ٌِ وبالّبي وبًت ٌشي ثِ حذالل سػبًذ

 د.تَجِ داؿ  وِ وبال فمظ وبًت ٌش ث ؼ  فَت  پش هحؼَة ه  گشد

 دس كَست تؼْ ن هٌبػت وـت  ّبي وبًت ٌشي ث ي ثٌبدس صهبى اًتظبس( Waiting Time )  صهبى ػشٍيغ  ٍ (Service 

Time) .وـت  ّب وبّؾ پ ذا ه  وٌذ 

 ٍ ِ ظشف   آى سا افضايؾ داد. ثبسگ شي ٍ ثب افضايؾ تجْ ضات وبًت ٌشي ه  تَاى ػشػ  تخل 

   وبساي  وـت  ّب سا افضايؾ داد.ثب وبّؾ ػوش هتَػظ وـت  ّب ه  تَاى ػشػ ٍ 

  ّبي تجبدل اػٌبد ثِ ؿذت وبّؾ پ ذا ه  وٌذ. ٍ اهىبًبت ا ىتشًٍ ى  صهبىفي آٍسيْب ثب اػتفبدُ اص 

 ُايجبد هشاوض ته پٌجش (One Window ).جْ  وبّؾ صهبى هشاجؼِ ٍ اًتمبل ٍ تجبدل اػٌبد 

  ِ ثبتَجِ ثِ ايٌىِ . ٍثبسگ شي ول ِ وـت  ّب دسد ه  گشدددس حبل حبضش دس ػبي  ػبصهبى ه بًگ ي اًتظبس ًَث  ٍتخل

 ثبسگ شي ٍ ضشٍسي اػ  آهبس صهبى ّبي تخل ِ ٍ، فمظ وـت  ّبي حبهل وبًت ٌش دس ايي ؿبخق ّب هٌظَس ه  گشدد

 ّوچٌ ي اًتظبس ًَث  ايي گًَِ وـت  ّب ثلَست جذاگبًِ دسد گشدد.

 

 ّضيٌِ ّب :آًب  ض   3 -6

 دسكذ ه  ثبؿذ. 24دالس ه  ثبؿذ هؼبدل  860دالس اص  210هل ّضيٌِ ّبي ثٌذس كبدسات  ؿب 

  دسكذ ه  ثبؿذ. 16دالس ه  ثبؿذ هؼبدل  1330دالس اص  210ّضيٌِ ّبي ثٌذس ٍاسدات  ؿبهل 

 

 پ ـٌْبدات دس خلَف ّضيٌِ ّب7-3-1

غ ش خغشًبن يخچب   خـه ػبدي )ثب وبالّبي فَت  وبهالً پش  20ًظش ثِ ايٌىِ ؿبخق ّضيٌِ ّبي هشثَعِ ثِ وبًت ٌشّبي          

ً شٍي وبس ثِ ثبال ٍ دس خبسد اص هٌبعك ٍيظُ التلبدي ثب  60داساي  يب ؿشايظ خبف( ٍ هتؼلك ثِ ؿشو  ّبي خلَك  ايشاً  ٍ

ثب استجبط هَحش ثب تىٌ ه استجبط ثب  ه  ثبيؼ  ايي گًَِ ؿشو  ّب سا ؿٌبػبي  ًوَد ٍ ،% اص فشٍؽ ه  ثبؿذ10كبدسات ث ؾ اص 

 دس خلَف اعالػبت هشتجظ ثب ّضيٌِ ّب ؿفبف ػبصي ًوَد. ي آى سا ثْجَد ثخـ ذ ٍهـتش

صيشا ايي گضاسؿابت   هح غ  حَصُ فؼب    ثٌبدس ه  ثبؿذ،ًچِ دس پبيبى حبئض اّو   اػ  تَجِ ّشچِ ث ـتش ثِ گضاسؿبت ٍ تر  شات آ

ضبي وؼت ٍ وبس ٍ ثْجَد ؿاشايظ التلابدي هٌغماِ    ٍ آهبسّب هجٌبي جزة ػشهبيِ گزاسي داخل  ٍ خبسج  ٍ ً ض سًٍك ثخـ ذى ثِ ف
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ّب ٍ ًْبدّبي ريٌفاغ دس ػشكاِ التلابد     تَاًذ هجٌبي ثحج ٍ چب ؾ هب ث ي ديگش ػبصهبى اي ٍ هل  اػ . ّوچٌ ي ايي گضاسؿبت ه 

وو  ػاب  بًِ   تؼ  ي اّذاف ّبي تجبسي ٍ التلبدي خَد ٍ وـَس لشاس گ شد وِ اًتظبس ه  سٍد ػبصهبى ثٌبدس ٍ دسيبًَسدي دس ًـؼ 

 ٍايجبد ظشف   جذيذ دس ثٌبدس ثذيي هَضَػبت ثب جذي  ث ـتشي ثپشداصًذ.
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