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 تعریف گواهی مبداء .1

ا تولید ی کشور محل برتوسط اتاق بازرگانی بین الملل تدوین و ارائه شده و  کهاست  بین المللی یگواهی مبداء سند

االی ک ماهیت حتاًصرارا دارد،  این سند که اختیار صدور  مرجع قانونی  ، براین اساسداللت می کند.  ساخت کاال

کاالی  و مشخصات تضمین کننده اعتبار کیفیتاین سند، . نمایدموضوع گواهی مبداء را به کشورهای خاص تصدیق می 

 مندرج در گواهی مبداء برای خریدار و نیز شرط برخورداری از تعرفه های ترجیحی خواهد بود.

 

 مرجع صدور گواهی مبداء .2

 ؛سالمی ایراناجمهوری  مرجع صدور گواهی مبداء در 22/9/1390مصوب قانون امور گمرکی  17طبق تبصره ذیل ماده 

 ایع، معادن و کشاورزی ایران است. اتاق بازرگانی، صن

 ی مبداءگواه موراطمینان امدیریت یکپارچه و قابل در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جهت 

ر ید اعتباها مرجع تایتنو  کرده ایجادرا  "گواهی مبداءسامانه یکپارچه "، و تسهیل و روان سازی فعالیت های مربوطه

 باشد.ذکور میایران، سامانه مدر جمهوری اسالمی های صادر شده گواهی مبداء

 

 و ضرورت صدور آن گواهی مبداءانواع  .3

 

که برای صادرات به  GSP ( GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES)یا  Aفرمهای  -3-1

الروس ب و کراینان، اوقرقیزست روسیه، قزاقستان،یکایی و اقیانوسیه و ژاپن، ترکیه، کشورهای اروپایی و آمر

 مورد استفاده قرار می گیرد.

برای کشورهای آسیایی، آفریقایی مورد  CO( CERTIFICATE OF ORIGIN)  فرمهای گواهی مبداء -3-2

 استفاده قرار می گیرد.

برای  GSTP ( GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES) CERTIFICATE OF ORIGINفرمهای  -3-3

 .تعداد از کشورهایی که برای کاالی خاص با ایران توافق نامه دارند صادر می شود آن 

 می باشد. در صورت درخواست خریدار ،مخصوص صادرات به کشور پاکستان  PTAفرم  -3-4

این  عالوه بر گواهی مبداء ،فرم مخصوص صادرات فرش ابریشم که در صورت درخواست خریدار -3-5

 فرم نیز برای صادرات فرش ابریشم صادر می گردد.
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رخواست ن بنا به دمی تواکره  وسنگاپور ، چین ، تایوان ، هنگ کنگ ، مالزی جهت صدور کاال به کشورهای : 1تبصره

 صادر نمود. گواهی مبداء یا  Aصادرکننده کاال، فرم

 المانع است. نمایند، صدور آن ب Aتمایل به اخذ گواهی مبداء بجای فرم   CIS چنانچه کشورهای عضو :2تبصره 

 

 مبداءواهی گمندرجات   .4

 :باشد یم ریز اطالعات بر مشتمل که است یسند مبداء یگواه

 گمرکی، پروانه و حمل بارنامه اساس بر کاال کننده صادر یا فرستنده مشخصات .1

 ،یپروانه گمرکمشخصات گیرنده کاال بر اساس بارنامه حمل و  .2

 ،بر اساس مندرجات پروانه گمرکی کاال کننده دیکشور تول .3

 ،مشخصات وسیله حمل بر اساس بارنامه حمل .4

 ،مشخصات محموله و کاال بر اساس بارنامه حمل و پروانه گمرکی .5

 ،یدل بندع ستیو لکاال براساس فاکتور به تفکیک و ا ظرف و تعداد و نوع بسته بندی کاال یوزن  .6

 تاریخ فاکتور کاال،شماره و  .7

 ،امضاء گواهی مبداء توسط صادر کننده کاال .8

 امضاء گواهی مبداء توسط مرجع صادر کننده گواهی مبداء. .9

 ،مبداء گواهی منحصر به فرد سریالشماره  .10

 .رانیا اتاق دییتا مورد و شده درج هولوگرام .11
 

رکی پروانه گم در صورتیکه ارائه بارنامه حمل و تنها درخصوص صادرات کاال و خدمات به کشور عراق، :1تبصره 

ت به زرسی نسباهی باتوسط صادرکننده مقدور نباشد، اتاقها می توانند براساس اطالعات مندرج در فاکتور فروش و گو

واهی خ صدور گز تاریحداکثر ظرف مدت دو ماه ا صدور گواهی مبداء اقدام نمایند. علیهذا صادرکننده متعهد می گردد

در  و نماید اقدام پس از اخذ بارنامه حمل و پروانه گمرکی، نسبت به ارائه مدارک موصوف به اتاق مربوطه ،ءمبدا

ده ادرکننصصورت عدم ارائه مدارک موصوف در موعد مقرر، عالوه بر آنکه از صدور مجدد گواهی مبداء برای 

 .اق ایران اعاده خواهد شدبه کمیسیون انضباطی ات عمل خواهد آمد، مراتب جهت رسیدگیجلوگیری ب

. ی می باشدراسر کشور الزاماستفاده از فرمهای گواهی مبداء هولوگرام دار برای اتاقهای س 1393از ابتدای سال  :2تبصره 

 بدیهی است تا تاریخ فوق الذکر، صدور گواهی مبداء کما فی السابق تحت فرمت جاری خواهد بود.

جمله اعضاء دیگری من اشخاصدارندگان کارت بازرگانی عالوه بر خودشان می توانند به طور رسمی امضاء  : 3تبصره 

 کارت دهبه اتاق معرفی نمایند . چنانچه به غیر از دارن است در روزنامه رسمی آمده اسامی آنها در هیات مدیره را که
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قبالً امضاء ایشان توسط دارنده کارت به واحد صدور  بایدنماید  گواهی مبداء اقدام امضاءنسبت به دیگری  بازرگانی

 معرفی و کلیه مسئولیتهای ناشی از اقدام ایشان را بپذیرد. مبداء اتاق صادر کننده گواهی گواهی مبداء

 AS PER ATTACH PAKINGدر ستون مشخصات کاال الزم است  ،در صورت تعدد اقالم صادراتی :4تبصره 

LIST NO : DATE :  و در گواهی مبداء شماره درجPAKING LIST  و  شدهذکرPAKING LIST ر به همراه سای

 .گرددرائه صدور گواهی مبدا اجهت مدارک مورد نیاز 

 

 مشخصات فرآیندهای گواهی مبداء .5

 

 گواهی مبدا برای کاالهای تولید یا ساخت داخل کشور صدور 1-5

 داخل کشوربرای کاالهای تولید یا ساخت  واهی مبداگصدور  فرآیند
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 برای کاالهای تولید یا ساخت داخل کشور جهت صدور گواهی مبدا مدارک مورد نیاز 5-1-1

  یگمرک پروانه ریتصو .1

 حمل بارنامه ریتصو .2

ت ندهای کاریریت فرآیسامانه یکپارچه مد از ی یا مجوز موردیبازرگان کارتارائه تاییدیه استعالم اعتبار  .3

 هوشمند(بازرگانی )کارت بازرگانی 

 (کاال تعدد صورت در)  یبند عدل ستیل ارائه .4

ل یا دیرعامکه فردی غیر از م نامه جهت درخواست و دریافت گواهی مبدا )برای اشخاص حقوقی معرفی .5

 (اعضای هیات مدیره به اتاق مراجعه می نمایند.

 گواهی مبداءصدور  نهیپرداخت هز یبانک شیف .6

ورد مید مدارک ند، تایبا توجه به اتصال سامانه یکپارچه صدور گواهی مبداء با سامانه کارت بازرگانی هوشم -1تبصره

 نیاز بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

عتبار که اوردی ممرزنشینی و نیز مجوز  دارندگان کارت بازرگانی، کارت تعاون، کارت پیله وری، کارت: 2تبصره 

 ،تهقرارگرف تایید مورد سامانه یکپارچه مدیریت فرآیندهای کارت بازرگانی )کارت بازرگانی هوشمند(کارت آنها در 

 می توانند نسبت به اخذ گواهی مبداء اقدام نمایند.

تاقهای ز هر یک از اانسبت به اخذ گواهی مبداء می توانند فوق دارندگان کارت بازرگانی با ارائه مدارک  :3تبصره 

 و کشاورزی اقدام نمایند. معادن ،ایعصن ،بازرگانی

اوت تف حمل مهدر مواردی که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکی با مشخصات صادر کننده در بارنا :4تبصره 

و  بودهتبر ازرگانی معدارای کارت بچنانچه فردی که بارنامه به نام وی صادر شده است چنین مواردی  در ،داشته باشد

مه طی نا دهشی صادر وباید شخصی که پروانه گمرکی به نام  ،تقاضای دریافت گواهی مبداء به نام خود را داشته باشد

ی مبداء افت گواهپروانه صادراتی خود را با ذکر مشخصات جهت دریدر اتاق، ای خطاب به واحد صدور گواهی مبداء 

مدیریت  نه یکپارچهسامادر ن کارت بازرگانی طرفیاستعالم اعتبار صویر ارائه ت ضمناً .به نام صاحب بارنامه واگذار نماید

 الزامی است . فرآیندهای کارت بازرگانی )کارت بازرگانی هوشمند(

 ، ماهی و میگو ،ل و گیاه در مواردی که صادر کننده اقدام به صدور کاالهای فاسد شدنی ) میوه ، تره بار ، گ :5تبصره 

 با اخذ هاق مربوط، در صورت نقص مدارک اتمی نمایدو یا صدور کاال از طریق ناوگان حمل و نقل هوایی لبنیات ( 

صادر را مبداء  گواهی 4 ماده 1مندرج در تبصره براساس شرایط از صادر کننده ) مبنی بر ارائه مدارک(  نامه کتبیتعهد

 ات گواهی مبداء اخذ شده باشد .منطبق بر مندرج بایدبدیهی است مدارک ارائه شده  .نماید می
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 (مجدد صادرات) کشور خارج ساخت یا تولید کاالهای برای مبدا گواهی صدور 2-5

 کشور می ت داخلصدور گواهی مبداءهای مربوط به صادرات مجدد، نظیر جریان کاری مربوط به کاالهای ساخ فرآیند

 باشد.

 کشوراز خارجت جهت صدور گواهی مبدا برای کاالهای تولید یا ساخ مدارک مورد نیاز 5-2-1

 کاالهای وارد شده به ایران گواهی مبداء .1

 بارنامه حمل به ایران .2

 گمرکی ورود به ایرانپروانه  .3

 صادراتی  یگمرک پروانه ریتصو .4

 از ایران حمل بارنامه ریتصو .5

 دهای کارتیریت فرآینسامانه یکپارچه مد از موردیی یا مجوز بازرگان کارتارائه تاییدیه استعالم اعتبار  .6

 بازرگانی )کارت بازرگانی هوشمند(

 (کاال تعدد صورت در) یبند عدل ستیل ارائه .7

ل یا دیرعامکه فردی غیر از م نامه جهت درخواست و دریافت گواهی مبدا )برای اشخاص حقوقی معرفی .8

 (اعضای هیات مدیره به اتاق مراجعه می نمایند.

 گواهی مبداءصدور  نهیپرداخت هز یبانک شیف .9

 

 گواهی مبدا برای کاالهای تولید یا ساخت خارج کشورصدور  تعرفه 5-2-2

لید یا توهای کاال صدور گواهیس مبداء برای تعرفه معادلتعرفه صدور گواهی مبداءهای مربوط به صادرات مجدد، 

 ساخت داخل کشور می باشد.

 

 اصالح و تغییر 3-5

 گواهی مبدا اصالح و تغییر فرآیند

 :ردیپذ یم انجام صورتدر دو  فرآیند نیا

 یدر مندرجات اصل گواهی مبداءاصالح  .1

 .نکند جادیا یکل راتییکه تغ یپیتا اتدر صورت اشتباه گواهی مبداءاصالح  .2
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 واهی مبداگز جهت اصالح و تغییر مدارک مورد نیا 5-3-1

 :گواهی مبداءاصالح در مندرجات اصلی 

 یقبل گواهی مبداء عودت .1

 دیجد حمل بارنامه ریتصو .2

 وانهپر اصل ارائه دستبافت، میگل و فرش انواع صادرات صورت)در  یگمرک پروانه ریتصو .3

 .(است یالزام تیرو جهت یگمرک

ای فرآینده چه مدیریتسامانه یکپار از یا مجوز موردی یبازرگان کارتارائه تاییدیه استعالم اعتبار  .4

 کارت بازرگانی )کارت بازرگانی هوشمند(

 (کاال تعدد صورت در)  یبند عدل ستیل ارائه .5

از  که شخصی غیر نامه جهت درخواست و دریافت گواهی مبدا )برای اشخاص حقوقی معرفی .6

 (مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره به اتاق مراجعه می نمایند.

 گواهی مبداءصدور  نهیپرداخت هز یبانک شیف .7

 :اشتباهات تایپی که تغییرات کلی ایجاد نکنداصالح 

 یقبل گواهی مبداء عودت .1

ز که شخصی غیر ا معرفی نامه جهت اصالح و دریافت گواهی مبدا )برای اشخاص حقوقی .2

 مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره به اتاق مراجعه می نمایند.(

 گواهی مبدا اصالح و تغییر تعرفه

 ،یپیتا اتاشتباه صورت در و یقبلشده  صادر گواهی مبداءمبلغ  معادل ،یاصلمندرجات  اصالح صورت در

 .گردد یم پرداختتوسط درخواست کننده گواهی مبدا  الیر 50000 مبلغ
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هی گوابابت صدور  یا نهیهز باشد، مربوطه اتاقمتصدی ذیربط در  یخطا لیدل به گواهی مبداء اصالح: چنانچه هتبصر

 .شودینم افتیدر یاصالح مبداء

 

 المثنی 4-5

 صدور گواهی مبدا المثنی فرآیند

  .ردیپذ یم انجام فرآیند زیر گواهی مبداءدر صورت مفقود شدن  
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 جهت صدور گواهی مبدا المثنی دارک مورد نیازم 5-4-1

را  یقودمفمبداء  دارد مسئولیت های احتمالی ناشی از گواهی ضرورت که کاالتوسط صادرکننده  یمفقود یکتب اعالم

 بنماید . و درخواست صدور مجدد آن را رفتهیپذ

 

 صدور گواهی مبدا المثنی تعرفه 2-4-5

 ی باشد.ادره مصهزینه صدور گواهی مبداء المثنی برای گواهی مبداء های مفقود شده معادل هزینه گواهی مبداء 

 

 ابطال 5-5

 ، گواهی صادره ابطال خواهد شد.مبداءگواهی  انواع شرایط الزم در صدور در صورت یکی از

 در صورت مرجوع شدن کاال به داخل کشور، گواهی مبداء صادره ابطال می گردد. :1تبصره 

 

 تعرفه صدور گواهی مبدا برای کاالهای تولید یا ساخت داخل کشور .6

 ران،یاتاق ا ندگانینما ئتیه 30/11/1390و مصوبه جلسه مورخ  رانیاتاق ا سهیرئ ئتیه 11/10/1390مصوبه مورخ  وفق

و در  الیر 000/250معادل  دالر 000/200تا مبلغ  یصادرات اظهارنامه فقرههر  یبه ازا Aمبداء و فرم  یصدور گواه نهیهز

 خواهد اضافه الیر 000/50 مبلغ دالر 000/100 هر یازا به باشد دالر 000/200 از شیب هااظهارنامه  مبلغ مجموعکه  یصورت

  .شد

زاء ابداء به واهی م)صدور گدر صورتی که بنا به درخواست خریدار اتاق اقدام به صدور گواهی مبداء تجمیعی  تبصره:

نه گمرکی یا پروا ارنامه، هزینه صدور گواهی مبداء تجمیعی به ازاء هر بنماید چند پروانه گمرکی و چند بارنامه حمل(

 می گردد.  و دریافت ریال محاسبه 250000معادل 

 

 سایر الزامات  .7

وی سه شده از مربوط به صدور گواهی مبداء از سوی اتاق های سراسر کشور باید مطابق فرمت ارائ کلیه مهرهای -الف 

ر در شکل، ونه تغیید. هرگاتاق ایران و بصورت متحدالشکل و در ابعاد تعریف شده از لحاظ اندازه و فونت بکار رفته باش

 بار می باشد.اندازه و فونت مهرها، فاقد اعت
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ربوطه ممکاتبات  ای کشور موظفند از نام شهرستان محل استقرار اتاق در امضاء فرم ها، مهرها و سایرکلیه اتاق ه -ب

 شد. رم خواهدبطال فاستفاده نمایند و بکارگیری هر نامی به جز نام شهرستان مربوطه )نظیر نام استان( منجر به ا

یران جهت اامضاء مجاز اتاق های سراسر کشور به منظور صدور گواهی مبداء تنها از جانب اتاق  ونمونه مهر   -ج

 وزارت امور خارجه، سفارتخانه ها و سایر دستگاه های ذیربط معرفی خواهند شد. 

 نماید. ر صورت درخواست خریدار، اتاق مجاز است نسبت به صدور گواهی مبداء به دو زبان اقدامد -د

 ایع، معادن وو گواهی مبداء که به صورت متحد الشکل توسط اتاق بازرگانی، صن Aضرورت دارد فرم های  :توجه

و د وشبداء چاپ مگواهی  رچهیکپا با استفاده از سامانه، فتهقرار گر استان هاو در اختیار اتاق های تهیه کشاورزی ایران 

 د اعتبارردد، فاقگمشخصاتی به جز مشخصات ذکر شده در این شیوه نامه صادر هرگونه ی که با گواهی مبدائ فرم های

  بوده و مورد تایید اتاق ایران نمی باشد.

 


