
 

 ايران کاالي بًرس صادراتي ريىگ اجرايي دستًرالعمل

 ( بُادار ايراق ي بًرس سازمان مديرٌ َيات 24/05/1388 مصًب)

 

 

: تاضٙس ٔي ظيط ٔؼا٘ي زاضاي زستٛضاِؼُٕ ايٗ زض ضسٌٜطفتٝ تىاض ٞاي ٚاغٜ ٚ اغغالحات: 1مادٌ

 يه عطفيٗ تؼٟسات ٚ واال ليٕت ٚ ٔراعطات ٔاِىيت، َا٘تما ضطايظ ضأُ :الملليبيه تجارت استاوداردَاي. 1

. تاضس ٔي إِّّيتيٗ تداضت ضسٜ پصيطفتٝ لٛاػس آذطيٗ تطاساس ٔؼأّٝ

 سايت عطيك اظ ٚ تٙظيٓ فطٚضٙسٜ واضٌعاض اظ ػطضٝ زضيافتي اعالػات تطاساس تٛضس وٝ است سٙسي :عرضٍ اطالعيٍ. 2

 ّٔعْ فطٚضٙسٜ واضٌعاض وٝ ػطضٝ اعالػات ٔدٕٛػٝ. ٕ٘ايس ٔي ضسا٘ياعالع اضاٖواضٌع ٚ ػْٕٛ تٝ ٔؼأالتي سأا٘ٝ ٚ ذٛز ضسٕي
. ضسس ٔي تٛضس ٔسيطٜ ٞيات تػٛية تٝ ػطضٝ اعالػيٝ فطْ ٚ تاضس ٔي تٛضس تٝ آٖ اضايٝ تٝ

 تٛسظ ٔمتضي ٔٛالغ زض وٝ اسٙازي اػتثاض اِٚيٝ اعالػات حاٚي است سٙسي (:-) گشايشپيش اعالميٍ. 3

. ٌطزز ٔي اضساَ فطٚضٙسٜ عطف تا٘ه تٝ اسٙازي اػتثاض وٙٙسٜ ٌطايص تا٘ه

 ٔمػس، آٖ تٝ واال ا٘تماَ ٞسف تا ذطيساض ٚ فطٚضٙسٜ وٝ است ايطاٖ اظ ذاضج ٔمػسي ٔٙظٛض :الملليبيه َدف بازار. 4

. ٕ٘ايٙسٔي ٔؼأّٝ غازضاتي ضيًٙ زض ضا واال

. است( ػاْ سٟأي ضطوت) ايطاٖ واالي تٛضس :بًرس. 5

 ضطايظ وّيٝ ٚ غازض فطٚضٙسٜ سٛي اظ تٛضس زض ٔؼأّٝ ا٘داْ اظ پس وٝ تؼٟسآٚض است سٙسي (:پرفرما) فاکتًر پيش. 6

. ٌطزز ٔي زضج آٖ زض ٔؼأّٝ

 تٛسظ آٖ تػفيٝ يا ٔؼأّٝ ٚخٝ پطزاذت ٚ فطٚضٙسٜ تٛسظ ذطيس حٛاِٝ غسٚض فطآيٙس ا٘داْ تاييس اظ است ػثاضت :تسًيٍ. 7

. ٌطزز ٔي لغؼي ٔؼأّٝ آٖ تطاساس وٝ زضيافتي ٔستٙسات عثك تٛضس خا٘ة اظ ذطيساض،

. ذطيساض واضٌعاض عطف اظ واال ٔؼيٙي ٔمساض ذطيس تطاي آٔازٌي اػالْ اظ است ػثاضت :تقاضا. 8

 ذطيساض ٚ ضٛز ٔي تاييس يا غازض ذطيساض ٘اْ تٝ فطٚضٙسٜ واضٌعاض يا فطٚضٙسٜ تٛضس، تٛسظ وٝ است سٙسي :خريد حًالٍ. 9

. ٌيطز تحٛيُ ضا ضسٜ ذطيساضي واالي تٛضس تاييس ٔٛضز ٚ فطٚضٙسٜ تٛسظ ضسٜ اػالْ ا٘ثاضٞاي تٝ آٖ اضايٝ تا تٛا٘س ٔي

 ٔؼيٗ فؼُ تطن يا فؼُ غٛضت زض ٔٛضز حسة ثاِث اضراظ يا لطاضزاز عطفيٗ اظ يه ٞط وٝ است ٔثّغي :خسارت. 10

. ضٙستا ٔي آٖ پطزاذت تٝ ٔٛظف ٔاتيٗ في تٛافمات ٚ ٔمطضات عثك

 عثك ضٚظ آٖ زض تٛضس ٚ ٘يست ايطاٖ اسالٔي خٕٟٛضي وطٛض ضسٕي تؼغيالت خعٚ وٝ است ضٚظٞايي :کاري ريز. 11

. زاضز فؼاِيت ٔمطضات

 إِّّيتيٗ ٞسف تاظاض غطفاً ٞا آٖ ٔمػس وٝ تاضس ٔي واالٞايي ٔؼأّٝ تطاي تٛضس ٔؼأالتي خّسٝ :صادراتي ريىگ. 12

. است

. است ايطاٖ« تٟازاض اٚضاق ٚ ضستٛ ساظٔاٖ» :سازمان. 13



 ٔؼأالت ا٘داْ تطاي آٖ اظ واضٌعاضاٖ ٚ تٛضس وٝ است اِىتطٚ٘يىي غيط يا اِىتطٚ٘يه ضثىٝ :معامالتي ساماوٍ. 14

. ٕ٘ايٙسٔي استفازٜ

 وٝ زيٍط پطزاذت ضٚش ٞط يا ٚ اػتثاضي ٚ ٘مسي اػتثاضي، ٘مسي، اظ اػٓ ٔؼأّٝ ٚخٝ تسٛيٝ ضطايظ :پرداخت شرايط. 15

. ٌطزز ٔي اػالْ ػطضٝ اعالػيٝ زض ٚ تٛزٜ تٛضس لثَٛ ٔٛضز ٔمطضات عثك

 ٚضؼيت حُٕ، اِتفاٚت ٔاتٝ ٘مُ، ٚ حُٕ ٚسيّٝ تٙسي،تستٝ ٘ٛع واال، ويفيت ضأُ است ضطايغي :تحًيل شرايط. 16

 تٝ آٖ تطاساس ضا زٜشٔؼأّٝ واالي فطٚضٙسٜ ٚ اػالْ ػطضٝ اعالػيٝ زض ٔمطضات عثك وٝ ٔٛاضزي سايط ٚ ٌٕطوي اظٟاض٘أٝ
. زٞس ٔي تحٛيُ ذطيساض

 ٘تيدٝ زض وٝ تيٙي پيص لاتُ غيط ٚ اختٙاب غيطلاتُ ،ذاضخي است ضطايغي (:ماشير فًرس) غيرمترقبٍ شرايط. 17

. ٘ثاضس ذٛز تؼٟس ا٘داْ تٝ لازض فطٚضٙسٜ ٚ ذطيساض اظ اػٓ ٔتؼٟس آٖ ٚلٛع

 تماضاي خٕغ ِيىٗ ا٘س،پصيطفتٝ ضا ػطضٝ پايٝ ليٕت ذطيس اضيأٖتك غازضاتي ضيًٙ زض وٝ است ٚضؼيتي :رقابت عدم. 18

. است وٕتط واال ػطضٝ اظ واال

. فطٚضٙسٜ واضٌعاض عطف اظ واال ٔؼيٙي ٔمساض فطٚش تطاي آٔازٌي اػالْ اظ است ػثاضت :عرضٍ. 19

 ا٘داْ غازضاتي ضيًٙ ٕٞاٖ زض اَٚ ٘ٛتت ػطضٝ زض واال ٔؼأّٝ ػسْ اظ پس وٝ است ايػطضٝ ٔٙظٛض :مجدد عرضٍ. 20

. ضٛز ٔي

. است تٛضس غازضاتي ضيًٙ يه عي زض واال يه ػطضٝ اِٚيٗ ٔٙظٛض :ايل وًبت عرضٍ. 21

 ليٕت ايٗ. ٕ٘ايس اػالْ ٔمطضات عثك تٛضس زض واال ػطضٝ تطاي است ّٔعْ وٙٙسٜػطضٝ وٝ است ليٕتي :پايٍ قيمت. 22

. است غازضاتي ضيًٙ زض حطاج ضطٚع ٔثٙاي

 سيستٓ زض ثثت تط ػالٜٚ ٚ ٌيطز ٔي غٛضت آٖ تطاساس غازضاتي ضيًٙ زض ٔؼأّٝ وٝ است ليٕتي :ملٍمعا قيمت. 23

. ٌطزز ٔي اػالْ تٛضس تٛسظ تٛضس ٔؼأالتي

 تاضٌيطي يا حُٕ تحٛيُ، ظٔاٖ زض ػطضٝ، اعالػيٝ زض ضسٜ اػالْ پطزاذت ضطايظ حسة وٝ است ليٕتي :وُايي قيمت. 24

. ضززي ٔي ٔطرع ضسٜ ٔؼأّٝ واالي

 ٔؼأّٝ ٞا آٖ حساب تٝ ٚ زيٍطاٖ تطاي ضا واال وٝ است تٛضس زض ضسٜ پصيطفتٝ ٔداظ واضٌعاضاٖ اظ يىي :کارگسار. 25

. ٕ٘ايس ٔي

. تاضس ٔي ٔداظ تٛضس ٘ظط اظ وٝ تحٛيُ ٍٞٙاْ زض ضسٜٔؼأّٝ واالٞاي حدٓ يا ٚظٖ ٘ٛساٖ ٔيعاٖ :حمل التفايت مابٍ. 26

. است تٛضس زض واال فطٚش يا ذطيس ضئتما وٝ است ضرػي :مشتري. 27

 سايط ٚ ٔطتطياٖ واضٌعاض، تٛضس، ٚ ضسٜ ٚضغ ٞا آٖ اذتياضات چاضچٛب زض غالح شي ٔطاخغ تٛسظ وٝ است اِعأاتي: مقررات. 28

 .ٞستٙس ٞا آٖ ضػايت تٝ ٔٛظف تٛضس ضتظ شي اضراظ

 پطزاذت تٝ ٔٛظف ٔؼأّٝ ليٕت تط ػالٜٚ زاضذطي پطزاذت، ضطايظ عثك وٝ است ٞايي ٞعيٙٝ وّيٝ :جاوبي َاي َسيىٍ. 29

. تاضس ٔي آٖ تػفيٝ يا



 اظ لثُ ضا غازضاتي ضيًٙ ذطيساضاٖ ضسس، ٔي تٛضس ٔسيطٜ ٞيات تػٛية تٝ وٝ ٔؼيٙي ضٚيٝ تا است ٔىّف تٛضس :2مادٌ

 ٔٛضز اعالػات ٔٛظفٙس ذطيساضاٖ ٚ واضٌعاضاٖ غازضاتي، واالٞاي وٙٙسٌاٖػطضٝ. ٕ٘ايس ثثت ذٛز ٘عز تٛضس زض ٔؼأّٝ ٞطٌٛ٘ٝ
. ٕ٘ايٙس اضايٝ تٛضس تٝ زضذٛاست حسة ضا ٘ياظ

 زض ذطيساض ٘اْ ثثت تٝ ٔٙٛط غازضاتي ضيًٙ زض ٔؼأّٝ ا٘داْ خٟت واضٌعاض تٛسظ ذطيساض سفاضش ثثت :تبصرٌ

 .است غازضاتي ضيًٙ ذطيساضاٖ فٟطست

 زض واال آٖ ضٙاسٝ اظ ٔدعا ٔؼأالتي ضٙاسٝ زضٖٛ ٔي ػطضٝ غازضاتي ضيًٙ زض وٝ واالٞايي تطاي است ٔىّف تٛضس :3مادٌ

. ٕ٘ايس استفازٜ آٖ اظ ٚ تؼطيف ذٛز ٔؼأالتي ٞايضيًٙ سايط

 خٕٟٛضي ٔطوعي تا٘ه اػالٔي ضياَ ٔؼازَ ٞاي٘طخ آذطيٗ غازضاتي ضيًٙ ٞط ضطٚع اظ لثُ است ٔىّف تٛضس :4مادٌ

 تط ضٚظ آٖ ٞايػطضٝ وٝ ذاضخي اضظٞاي تطاي  ٔطوعي تا٘ه عطف اظ ػأّيت زاضاي زيٍط ٞايتا٘ه اظ يىي يا ٚ ايطاٖ اسالٔي
. تطسا٘س ػْٕٛ اعالع تٝ ذٛز ضسٕي سايت عطيك اظ ضا ٌيطز ٔي غٛضت ٞا آٖ ٔثٙاي

 تسٛيٝ تطاي تٛضس ٔحاسثات وّيٝ ٔثٙاي ٔازٜ ايٗ تطاساس ضٚظ ٞط زض ضسٜاػالْ ضياَ ٔؼازَ ٞاي٘طخ: 1تبصرٌ

. تٛز ذٛاٞس ٞا ٞعيٙٝ سايط ٚ اٜ ذساضت واضٔعزٞا، ضٚظ، آٖ ٔؼأالت

 تط ٔثٙي فطٚضٙسٜ واضٌعاض تٛسظ ٔطاتة وتثي اػالْ ٚ فطٚضٙسٜ ٔٛافمت ٚ ذطيساض زضذٛاست غٛضت زض: 2تبصرٌ

. ٌيطز لطاض تسٛيٝ ٔثٙاي تٛا٘س ٔي خسيس ضسٜ تٛافك اضظ تٛضس، تٝ لثّي ضسٜ اػالْ اضظ اظ غيط اضظي تا ٔؼأّٝ تسٛيٝ
 تؼييٗ ضا اضظ تثسيُ ٞاي٘طخ وٙٙسٜ اػالْ زاذّي يا إِّّيتيٗ ٔؼتثط ٔطخغ يه است ٔٛظف تٛضس ٔسيطٜ ٞيات
. ٕ٘ايس

 ضٚظ 3 حسالُ ٚ زضيافت فطٚضٙسٜ واضٌعاض عطيك اظ است ضسيسٜ فطٚضٙسٜ تاييس تٝ وٝ ضا ػطضٝ ٞط اعالػات است ٔٛظف تٛضس :5مادٌ

 ضسا٘ياعالع واضٌعاضاٖ ٚ ػْٕٛ تٝ ػطضٝ اعالػيٝ لاِة زض ٔالتئؼا سأا٘ٝ ٚ ذٛز ضسٕي سايت عطيك اظ تٛضس، زض ػطضٝ اظ لثُ واضي
 . ٕ٘ايس

 ػطضٝ اعالػيٝ ٕ٘ٙايس، اػالْ تٛضس تٝ ضا ػطضٝ اعالػات زض تغييطي فطٚضٙسٜ واضٌعاض وٝ غٛضتي زض :تبصرٌ

 تا حسالُ است ٔٛظف تٛضس ِيىٗ تٛز، ذٛاٞس ٔؼتثط اَٚ ٘ٛتت ػطضٝ ضٚظ اظ پس واضي ضٚظ 3 تطاي حساوثط تٛضس
 ٚ ضسٕي سايت عطيك اظ ضا ذٛز آيٙسٜ واضي ضٚظ غازضاتي ضيًٙ اَٚ ٘ٛتت ٞايػطضٝ تط٘أٝ ضٚظ، ٞط 24 ساػت
. ٕ٘ايس اػالْ واضٌعاضاٖ ٚ ػْٕٛ تٝ ذٛز ٔؼأالتي سأا٘ٝ

 ٟ٘ايي ٔتلي تطتية ٞط تٝ. تاضس ٔؼأّٝ ليٕت تا ٔتفاٚت تٛا٘س ٔي ػطضٝ اعالػيٝ زض فطٚضٙسٜ اػالْ عثك ٟ٘ايي ليٕت :6مادٌ

. ٌطزز ٔحاسثٝ ٔؼأّٝ ليٕت ٔثٙاي تط تايس

 ٕٞچٙيٗ ٚ ٔؼأّٝ ليٕت اساس تط ضا ٟ٘ايي ليٕت ٔحاسثٝ ٘حٜٛ خعييات است ٔىّف فطٚضٙسٜ :تبصرٌ

 اعالػيٝ زض اعالػات ايٗ زضج. ٕ٘ايس اػالْ تٛضس تٝ ذٛز واضٌعاض عطيك اظ ضا ضسٜ ػطضٝ واالي خا٘ثي ٞاي ٞعيٙٝ
. است ياِعاْ تٛضس تٛسظ ػطضٝ

 ليٕت تطاساس ضا، ٔؼأّٝ اضظش زضغس پٙح ٔؼازَ حسالُ ذطيس سفاضش زضيافت ٍٞٙاْ است ٔىّف ذطيساض واضٌعاض :7مادٌ

 پيص حساب زض ٚ زضيافت ذطيساض اظ زستٛضاِؼُٕ، ايٗ زض ٔصوٛض ٞاي ذساضت ٚ ٞا ٞعيٙٝ تأيٗ خٟت ضسٜػطضٝ واالي پايٝ
 ٔحُ اظ تايس ٔمطضات عثك وٝ ٞايي ذساضت ٚ ٞا ٞعيٙٝ واضٔعزٞا، تٕأي خثطاٖ تغٛض ٞط زض. ٕ٘ايس ٔٙظٛض ٔطتطي اظ زضيافت

. تٛز ذٛاٞس ذطيساض واضٌعاض ػٟسٜ تط ٌطزز، تأيٗ ٔصوٛض زضغس پٙح



 ٔؼأّٝ ٚخٝ پطزاذت اظ پس است ٔىّف تٛضس. ٌطزز ٔي لغؼي تٛضس تاييس تا غازضاتي ضيًٙ زض ٌطفتٝ ا٘داْ ٔؼأالت وّيٝ :8مادٌ

 ٚ ٕ٘ايس الساْ ذٛز ضٚيٝ عثك ٔؼأّٝ وطزٖلغؼي تٝ ٘سثت ذطيساض تٛسظ ٔؼأّٝ تسٛيٝ تط ٔثٙي فطٚضٙسٜ تاييسيٝ اذص يا زاضذطي تٛسظ
 ضسٜ اذص واضٔعزٞاي. ٕ٘ايس ٚغَٛ عطفيٗ اظ ٔؼأّٝ ليٕت تٝ واال اضظش تطاساس ضا ٔطتٛعٝ ٞاي ذساضت ٚ ٔتؼّمٝ واضٔعزٞاي وّيٝ

 .تاضس ٕ٘ي زاستطزا لاتُ ٚ تٛزٜ لغؼي ٔصوٛض

 ايٗ ٚ ٕ٘ايس تسٛيٝ ضا ٔؼأّٝ تا زاضت ذٛاٞس ّٟٔت ٔؼأّٝ تاضيد اظ واضي ضٚظ 5 حساوثط ذطيساض ٔؼأّٝ، ٘مسي تسٛيٝ زض :9مادٌ

.  ٘يست تٕسيس لاتُ ٚخٝ ٞيچ تٝ ٔست

 تٝ است ِفٔه ذطيساض واضٌعاض ٔؼأّٝ، تاضيد اظ واضي ضٚظ 5 ضسٖسپطي اظ پس ٔؼأّٝ ٘مسي تسٛيٝ غٛضت زض :1تبصرٌ

 پطزاذت فطٚضٙسٜ تٝ تٛضس عطيك اظ  ذساضت ػٙٛاٖ تٝ ضا ٔؼأّٝ ليٕت تٝ واال اضظش زضغس 25/0 تاذيط ضٚظتمٛيٕي ٞط اظاي
 .است تمٛيٕي ضٚظ 10 حساوثط تاذيط ذساضت پطزاذت زٚضٜ. ٕ٘ايس

 ٘مسي تسٛيٝ ّٟٔت پاياٖ اظ پس ضٚظتمٛيٕي 10 ٔست عي ذٛز واضٌعاض عطيك اظ ٘تٛا٘س ذطيساض چٙا٘چٝ :2تبصرٌ

 است ٔىّف ذطيساض واضٌعاض ٚ ٌطزيسٜ تّمي يىٗ ِٓ وٗ ٘ظط ٔٛضز ٔؼأّٝ ٕ٘ايس، الساْ ذٛز تؼٟسات تسٛيٝ تٝ ٘سثت
 فطٚضٙسٜ تٝ تٛضس عطيك اظ ذساضت ػٙٛاٖ تٝ ضا ٔؼأّٝ ليٕت تٝ واال اضظش زضغس 5/2 ٚ ٔتؼّمٝ واضٔعزٞاي وّيٝ

. ٕ٘ايس پطزاذت

 ٘أٝ ضٕا٘ت يا اسٙازي اػتثاض عطيك اظ ٔؼأّٝ ٚخٝ اظ ترطي يا تٕاْ پطزاذت ػطضٝ، اعالػيٝ بحس وٝ غٛضتي زض :10مادٌ

 ٌطايصپيص اػالٔيٝ ٔؼأّٝ تاضيد اظ پس واضي ضٚظ 5 ٔست ظطف حساوثط است ٔىّف ذطيساض تاضس، فطٚضٙسٜ لثَٛ ٔٛضز تا٘ىي
 اعالػيٝ زض فطٚضٙسٜ عطف اظ اػالٔي ضطايظ تطاساس ضا ياسٙاز اػتثاض ٔؼأّٝ، تاضيد اظ پس واضي ضٚظ 10 ٔست ظطف حساوثط ٚ

. زٞس اعالع تٛضس ٚ فطٚضٙسٜ واضٌعاض فطٚضٙسٜ، تٝ ظٔاٖ ٞٓ ٚ ٕ٘ايس اضايٝ ضا تا٘ىي ٘أٝ ضٕا٘ت يا ٌطايص ػطضٝ

 تا٘ىي ٘أٝ ضٕا٘ت اضايٝ يا اسٙازي اػتثاض ٌطايص اػالْ ضٕٗ ذطيساض است الظْ وٝ اسٙازي ٚ ٔساضن :1تبصرٌ

. ضٛز ٔي تؼييٗ تٛضس ٔسيطٜ ٞيات تٛسظ ٌطزز، اضايٝ تٛضس ٚ فطٚضٙسٜ واضٌعاض ٚضٙسٜ،فط تٝ

 10 ضسٖ سپطي اظ پس  ذطيساض تٛسظ تا٘ىي ٘أٝ ضٕا٘ت اضايٝ يا اسٙازي اػتثاض ٌطايص غٛضت زض :2تبصرٌ

 واال اضظش زضغس 25/0 ٔؼازَ تاذيط ضٚظتمٛيٕي ٞط اظاي تٝ است ٔىّف ذطيساض واضٌعاض ٔؼأّٝ، تاضيد اظ واضي ضٚظ
 تاذيط ذساضت پطزاذت زٚضٜ. ٕ٘ايس پطزاذت فطٚضٙسٜ تٝ تٛضس عطيك اظ تاذيط ذساضت ػٙٛاٖ تٝ ضا ٔؼأّٝ ليٕت تٝ

.  است ضٚظتمٛيٕي 10 حساوثط

 ٌطايص ّٟٔت پاياٖ اظ پس تمٛيٕي ضٚظ 10 ٔست عي ذٛز واضٌعاض عطيك اظ ٘تٛا٘س ذطيساض چٙا٘چٝ :3تبصرٌ

 ٘ظط ٔٛضز ٔؼأّٝ ٕ٘ايس، الساْ ٔازٜ ايٗ ٔٛضٛع تؼٟسات تسٛيٝ تٝ ٘سثت تا٘ىي ٘أٝضٕا٘ت ايٝاض يا اسٙازي اػتثاض
 ليٕت تٝ واال اضظش زضغس 5/2 ٚ ٔتؼّمٝ واضٔعزٞاي وّيٝ است ٔىّف ذطيساض واضٌعاض ٚ ٌطزيسٜ تّمي يىٗ ِٓ وٗ

. ٕ٘ايس پطزاذت فطٚضٙسٜ تٝ تٛضس عطيك اظ ذساضت ػٙٛاٖ تٝ ضا ٔؼأّٝ

 تسٛيٝ فطٚضٙسٜ تٛسظ اػتثاضي تػٛضت ٔازٜ ايٗ ٔٛضٛع ٔؼأالت ٚخٝ اظ ترطي يا تٕاْ وٝ آ٘دايي اظ :4تبصرٌ

 ايٗ زض ٔمطض ٞاي ّٟٔت زض تا٘ىي ٘أٝضٕا٘ت اضايٝ يا اسٙازي اػتثاض ٌطايص تا غطفاً واال تٛضس ٔسِٛٚيت ٌطزز، ٔي
 يا اسٙازي اػتثاض زض تايس ذطيساض تؼسي تؼٟسات ايفاي خٟت فطٚضٙسٜ سٛي اظ الظْ ضطط ٞطٌٛ٘ٝ ٚ تاضس ٔي زستٛضاِؼُٕ

. ٌطزز ليس ٚ تيٙيپيص تا٘ىي ٘أٝضٕا٘ت



 عثك آٖ ٚخٝ اظ ترطي يا تٕاْ وٝ ضا اي ٔؼأّٝ تٛا٘س ٔي ذطيساض فطٚضٙسٜ، ٔٛافمت ٚ ذطيساض زضذٛاست غٛضت زض :11مادٌ

 يا ٚ ٕ٘ايس تسٛيٝ ٘مسي غٛضت تٝ ٌطزز، تسٛيٝ تا٘ىي ٜ٘اْ ضٕا٘ت اضايٝ يا اسٙازي اػتثاض ٌطايص عطيك اظ تايس ػطضٝ اعالػيٝ
 اػتثاض ٌطايص عطيك اظ ضا، آٖ ٚخٝ اظ ترطي يا تٕاْ ٌطزز، تسٛيٝ ٘مسي تػٛضت تايس ػطضٝ اعالػيٝ عثك وٝ ضا اي ٔؼأّٝ

 ضٚظ 5 ٔست ظطف حساوثط ضا ٔطاتة است ٔٛظف ذطيساض واضٌعاض غٛضت ايٗ زض. ٕ٘ايس تسٛيٝ تا٘ىي ٘أٝ ضٕا٘ت اضايٝ يا اسٙازي
. ٕ٘ايس تسٛيٝ ٔٛضز حسة زستٛضاِؼُٕ ايٗ 10 ٚ 9 ٔٛاز ٔفاز حسة ضا ٔؼأّٝ ٚ اػالْ تٛضس تٝ ٔؼأّٝ ضٚظ اظ پس واضي

 ضطايظ ٔغاتك ذطيساض تٛسظ تا٘ىي ٘أٝ ضٕا٘ت اضايٝ يا اسٙازي اػتثاض ٌطايص اظ پس است ٔىّف ذطيساض واضٌعاض :12مادٌ

 ايٗ ٔٛضٛع  ٞاي ذساضت ٚ ٞا ٞعيٙٝ وسط اظ پس ضا زستٛضاِؼُٕ ايٗ 7 ٔازٜ ٔٛضٛع ذطيساض اظ زضيافتي سپطزٜ ػطضٝ، اعالػيٝ
. ٕ٘ايس ٔستطز ذطيساض تٝ زستٛضاِؼُٕ،

 ٔىّف ذطيساض واضٌعاض ٘ثاضس، ٔؼأّٝ ليٕت ٔؼازَ فطٚضٙسٜ تٛسظ ضسٜ اػالْ ٟ٘ايي ليٕت وٝ ٔؼأالتي وّيٝ زض :13مادٌ

. ٕ٘ايس اضايٝ تٛضس ٚ فطٚضٙسٜ فطٚضٙسٜ، واضٌعاض تٝ ضا تسٛيٝ خٟت الظْ اسٙاز ٔؼأّٝ ا٘داْ ظا پس واضي ضٚظ 10 تا حساوثط است

. ٌطزز ليس ػطضٝ اعالػيٝ زض تايس ضٛز، اضايٝ ٔؼأّٝ تسٛيٝ خٟت است الظْ وٝ اسٙازي :1تبصرٌ

 ٞط اظاي تٝ است ٔىّف ضذطيسا واضٌعاض ٔؼأّٝ اظ پس واضي ضٚظ 10 ّٟٔت عي الظْ اسٙاز اضايٝ ػسْ غٛضت زض :2تبصرٌ

 پطزاذت فطٚضٙسٜ تٝ تٛضس عطيك اظ ذساضت ػٙٛاٖ تٝ ضا ٔؼأّٝ ليٕت تٝ واال اضظش زضغس 25/0 ٔؼازَ تاذيط تمٛيٕي ضٚظ
 .است تمٛيٕي ضٚظ 10 حساوثط تاذيط ذساضت پطزاذت زٚضٜ. ٕ٘ايس

 الظْ ٔستٙسات اضايٝ ّٟٔت پاياٖ اظ سج تمٛيٕي ضٚظ10 ٔست عي ذٛز واضٌعاض عطيك اظ ٘تٛا٘س ذطيساض چٙا٘چٝ :3تبصرٌ

 واضٌعاض ٚ ٌطزيسٜ تّمي يىٗ ِٓ وٗ ٘ظط ٔٛضز ٔؼأّٝ ٕ٘ايس، الساْ ٔصوٛض ٔستٙسات اضايٝ تٝ ٘سثت ٔؼأّٝ تسٛيٝ خٟت
 تٛضس عطيك اظ ذساضت ػٙٛاٖ تٝ ضا ٔؼأّٝ ليٕت تٝ واال اضظش زضغس 5/2 ٚ ٔتؼّمٝ واضٔعزٞاي وّيٝ است ٔىّف ذطيساض

 .ٕ٘ايس پطزاذت فطٚضٙسٜ تٝ

 فسد تماضاي ذٛز واضٌعاض عطيك اظ تسٛيٝ، ّٟٔت پاياٖ اظ لثُ تا تٛضس زض ٔؼأّٝ ا٘داْ اظ پس تٛا٘س ٔي ذطيساض :14مادٌ

 ػٙٛاٖ تٝ ٔؼأّٝ ليٕت تٝ واال اضظش زضغس 5/2 ٚ ٔتؼّمٝ واضٔعزٞاي وّيٝ پطزاذت اظ پس غٛضت ايٗ زض. تٕٙايس ضا ٔؼأّٝ
. ٌطزيس ذٛاٞس فسد ٔصوٛض ٔؼأّٝ ذطيساض، ضٌعاضوا تٛسظ فطٚضٙسٜ ذساضت

 اضايٝ ذطيساض واضٌعاض ٚ تٛضس تٝ  ظٔاٖ ٞٓ تغٛض ضا ذطيس حٛاِٝ تٛضس، اػالْ حسة است ٔىّف فطٚضٙسٜ واضٌعاض :15مادٌ

 يا ذطيساض تٝ واال تحٛيُ تٝ ٘سثت ػطضٝ اعالػيٝ زض ٔٙسضج ظٔاٖ اظ پس ساػت 72 تا حساوثط است ٔىّف فطٚضٙسٜ. ٕ٘ايس
. ٕ٘ايس الساْ ذطيساض ٔمػس تٝ آٖ حُٕ

 ٞط اظاي تٝ است ٔٛظف فطٚضٙسٜ ٔازٜ، ايٗ زض ٔمطض ّٟٔت پاياٖ اظ پس واال تحٛيُ غٛضت زض: 1تبصرٌ

. ٕ٘ايس پطزاذت ذطيساض تٝ ذساضت ػٙٛاٖ تٝ ضا ٔؼأّٝ ليٕت تٝ واال اضظش زضغس 25/0 ٔؼازَ تاذيط ضٚظتمٛيٕي
. است تمٛيٕي ضٚظ 10 ضحساوث تاذيط ذساضت پطزاذت زٚضٜ

 واال تحٛيُ تٝ ٘سثت ٔازٜ ايٗ زض ٔمطض ّٟٔت پاياٖ اظ پس تمٛيٕي ضٚظ 10 ٔست عي ٘تٛا٘س فطٚضٙسٜ چٙا٘چٝ :2تبصرٌ

 زضغس 5/2 ٔؼأّٝ، تاتت زضيافتي ٔثّغ اغُ است ٔىّف فطٚضٙسٜ ٚ ٌطزيسٜ تّمي يىٗ ِٓ وٗ ٘ظط ٔٛضز ٔؼأّٝ ٕ٘ايس، الساْ
 ذطيساض تٝ ضا ٔتؼّمٝ ذساضات ٚ ٞا ٞعيٙٝ سايط ٚ ٔتؼّمٝ واضٔعزٞاي وّيٝ تاذيط، ذساضت ػٙٛاٖ تٝ ِٝٔؼاْ ليٕت تٝ واال اضظش

 . ٕ٘ايس پطزاذت



 اظ ضٚظتمٛيٕي 10 اظ تيص تحٛيُ تاذيط ضغٓ ػّي وٝ ٕ٘ايٙس تٛافك ٚذطيساض فطٚضٙسٜ وٝ غٛضتي زض :3تبصرٌ

 ٚ ٌطزيسٜ تّمي ضسٜ تحٛيُ تٛضس ٘ظط اظ ٔؼأّٝ ٔٛضٛع واالي تٕا٘س، تالي ذٛز لٛت تٝ ٔؼأّٝ فطٚضٙسٜ، سٛي
.  تٛز ذٛاٞس فطٚضٙسٜ ٚ ذطيساض ػٟسٜ تط تؼسي ٞاي ٔسِٛٚيت وّيٝ

 ٔىّف فطٚضٙسٜ وطز، ذٛاٞس اظٟاض ذٛز ٘اْ تٝ ٌٕطن ٘عز ضا واال فطٚضٙسٜ، وٝ ضٛز ليس ػطضٝ اعالػيٝ زض چٙا٘چٝ :16مادٌ

 الظْ ٞاي٘أٝ ضٕا٘ت سپطزٖ ٚ ٌٕطن زض واال اظٟاض تٝ ٘سثت تٛضس، سظتٛ ٔؼأّٝ تسٛيٝ اظ پس ٞفتٝ زٚ ظطف حساوثط است
 تاذيط تمٛيٕي ضٚظ ٞط اظاي تٝ تايس ٚي فطٚضٙسٜ، تٛسظ ٔازٜ ايٗ ٔٛضٛع تؼٟس ايفاي زض تاذيط غٛضت زض. ٕ٘ايس الساْ ذٛز ٘اْ تٝ

. ٕ٘ايس پطزاذت ذطيساض تٝ ذساضت ػٙٛاٖ تٝ ضا ٔؼأّٝ ليٕت تٝ واال اضظش زضغس 25/0 ٔؼازَ

 ٔتماضياٖ تٝ ٔدسز ػطضٝ لاتُ پايٝ ليٕت تا غازضاتي ضيًٙ ٕٞاٖ پاياٖ تا ٔاظاز واالي ضلاتت، ػسْ غٛضت زض :17مادٌ

.  تٛز ذٛاٞس

 ٚ ليٕت ٕٞاٖ تا ضا ٔاظاز واالي تٛا٘س ٔي فطٚضٙسٜ غازضاتي، ضيًٙ يه اظ پس ٔاظاز واالي ٚخٛز غٛضت زض :تبصرٌ

 تٛضس ٔسيطٜ ٞيات تػٛية تٝ ضسٜپصيطفتٝ واالٞاي وُ يا ٚ واال ٌطٜٚ واال، ٞط ويهتف تٝ وٝ ظٔا٘ي ٔست عي حساوثط
 زض واال تؼسي ػطضٝ تا حساوثط ٔازٜ ايٗ عثك ٔاظاز واالي ٔؼأّٝ غٛضت ٞط زض. ٕ٘ايس ػطضٝ ٔتماضياٖ تٝ ضسس، ٔي

 .است پصيطأىاٖ غازضاتي ضيًٙ

 ٞاي ٔسِٛٚيت وّيٝ. است إِّّيتيٗ ٞسف تاظاض تٝ ا٘تماَ ٚ غازضات ٔرتع غازضاتي، ضيًٙ زض ضسٜٔؼأّٝ واالٞاي :18مادٌ

. تٛز ذٛاٞس ٚي ٔتٛخٝ ٔستميٕاً إِّّيتيٗ ٞسف تاظاض تٝ واال غازضات زض ذطيساض تمػيط اظ ٘اضي ٞاي ذساضت ٚ لا٘ٛ٘ي

 تٝ ٔمطضات عثك لثالً آٖ ازاسٗ وٝ تٛافماتي چاضچٛب زض ، فطٚضٙسٜ ٚ ذطيساض ٔاتيٗ في اذتالف ٞطٌٛ٘ٝ فػُ ٚ حُ :19 مادٌ

 ذٛاٞس پيٍيطي لاتُ ضسيسٌي تٝ غاِح لا٘ٛ٘ي ٔطاخغ عطيك اظ ٚ إِّّيتيٗ تداضت استا٘ساضزٞاي تطاساس ٌطزيسٜ، اضايٝ تٛضس
. تٛز

 ٔٛضز حسة ٞا آٖ زٚي ٞط يا فطٚضٙسٜ ٚ ذطيساض تاضس، غيطٔتطلثٝ ضطايظ اظ ٘اضي تؼٟسات ايفاي ػسْ وٝ غٛضتي زض: 20مادٌ

.  زاضت ٘رٛاٞٙس ػٟسٜ تط ٔماتُ عطف ذساضات تازيٝ زضذػٛظ ِيتئسٛٚ

.  تٛز ذٛاٞس تٛضس فؼاِيت تط حاوٓ ٔمطضات سايط ٔطَٕٛ زستٛضاِؼُٕ، ايٗ زض ٘طسٜ تيٙيپيص ٔٛاضز : 21 مادٌ

 
 
 

 

  ايران کاالي بًرس شرکت مديرٌ َيات تصًيبي مًارد

  صادراتي ريىگ اجرايي دستًرالعمل خصًص در

 (ايران کاالي بًرس شرکت مديرٌ َيات 23/06/1388مصًب) 

 
 .ٌطفت لطاض تػٛية ٔٛضز ضٕيٕٝ فطْ عثك ػطضٝ اعالػات فطْ: 1 ٔازٜ 2 تٙس ٔٛضز زض -1
 ٚ تاضس ٕ٘ي تٛضس عطف اظ السأي ِصا. ضٛز ٔي اضايٝ فطٚضٙسٌاٖ تٛسظ فاوتٛض پيص آ٘داييىٝ اظ: 1 ٔازٜ 6 تٙس ٔٛضز زض -2

. تاضس ٔي تٛضس تاييس ٔٛضز ٞا فطْ ٕٞاٖ



 عطف اظ ذطيس حٛاِٝ فطْ تٝ ضطٚضتي ٌطزز، ٔي ػطضٝ فطٚضٙسٌاٖ تٛسظ ذطيس حٛاِٝ وٝ ٔٛاضزي زض: 1 ٔازٜ 9تٙس ٔٛضز زض -3
. تاضس ٕ٘ي تٛضس

 اػالْ تطاي فطٚضٙسٜ تا تٛافك اذتياض ِصا تاضس، ٔي ٔتفاٚت واال ٞط تطاي ٔداظ ٘ٛساٖ ٔيعاٖ وٝ آ٘دايي اظ: 1 ٔازٜ 26 تٙس -4
. ٌطزز ٔي تفٛيض ػأُ ٔسيط تٝ ػطضٝ ضطايظ خعٚ ػطضٝ فطْ زض اػالٖ ٚ حُٕ تّٛضا٘س ظأٖي

. ٌطزز الساْ زاذّي ذطيساضاٖ تٝ وس اػغاي ٔا٘ٙس ػيٙاً غازضاتي ضيًٙ زض ذطيساضاٖ ٘اْ ثثت ٔٛضٛع: 2 ٔازٜ ٔٛضز زض -5
. ٌطزز ٔي تاييس ضطوت فؼّي ضٚيٝ ٔا٘ٙس ػيٙاً واالٞا ٔؼأالتي ضٙاسٝ تؼييٗ ٔٛضز زض ػُٕ ٘حٜٛ: 3 ٔازٜ ٔٛضز زض -6
.             است تاييس IMF ٔٛضز خٟا٘ي تا٘ه سايت ٚ آٟ٘ا عطف اظ ػأُ ٞاي تا٘ه ٚ ٔطوعي تا٘ه: 4 ٔازٜ 2 تثػطٜ -7
 اظ تا٘ىي ضٕا٘ت اضايٝ يا ٚ اسٙازي اػتثاضي ٌطايص يا ٚ ٌطايص پيص اعالػيٝ اظ اي ٘سرٝ: 10 تٙس 1 تثػطٜ زضٔٛضز -8

 غيط زض يا ٚ ٌطزز اػالْ ٘يع تٛضس تٝ فطٚضٙسٜ، واضٌعاض يا فطٚضٙسٜ تٝ اضساَ تا ظٔاٖ ٞٓ ذطيساض، واضٌعاض يا ذطيساض عطف
 .ٌطزز اػالْ تٛضس تٝ فطٚضٙسٜ واضٌعاض يا ٚ فطٚضٙسٜ عطف اظ فٛق اسٙاز زضيافت ٔطاتة غٛضت ايٗ

. تاضس ٔي ٞفتٝ يه زتْ تٝ حساوثط تؼسي ػطضٝ ليٕت تطاي ظٔاٖ ٔست: 17 ٔازٜ تثػطٜ -9

 

 

 

 


