آییننامهاجراییقانونساماندهی مبادالتمرزی
ماده1ـولیِ اّبلی سبوي دس هٌبعك هشصی وطَس ثِ استثٌبی اّبلی سبوي دس ضْشّبی هشوض
ضْشستبىّب ثب دسیبفت وبست هجبدالت هشصی هطوَل تسْیالت هجبدالت هشصی خَاٌّذ ثَد

.

تبصره1ـًمبط یب افوبق هشصی وطَس وِ ثِ فبغلِ حذاوثش سی ویلَهتش اص ًمغِ غفش هشصی لشاسداسد
تَسظ ٍصاستخبًِّبی نضَس ٍ ثبصسگبًی تقییي هیگشدد .
تبصره2ـ هٌبعمی وِ دس ًمغِ هشصی وٌبس سبحل لشاس داسًذ تب فوك حذاوثش سی ویلَهتشی اص سبحل
هطوَل تسْیالت هجبدالت هشصی میثبضٌذ.هبدُ2ـ وبست هجبدالت هشصی تَسظ سبصهبى ثبصسگبًی
استبى ثشای سشپشست خبًَاس غبدس هیگشدد .
تبصره1ـ وبست هجبدالت هشصی دس هبّْبی دی ٍ ثْوي ّش سبل غبدس ٍ ّش سِ سبل یه ثبس توذیذ
هیضَد
تبصره2ـ داسًذگبى وبست هجـبدالت هـشصی هیتَاًٌـذ ثِ غَست هستمل الذام ثِ هجبدلِ هشصی
ًوبیٌذ ٍ یب ثب سفبیت تجػشُ ( )2هبدُ ( )7لبًَى سبهبًذّی هجبدالت هشصی ـ هػَة  1384ـ وبست
خَد سا ثِ یىی اص ضشوتْبی تقبًٍی هشصًطیي هحل سىًَت خَد وِ دس آى فضَیت داسًذٍ ،اگزاس
ًوبیٌذ .
ضشوتْبی تقبًٍی پس اص دسیبفت وبست هغبثك ثب تقذاد وبستْبی غبدس ضذُ ٍ افضبی آًْب ،وبستْب سا
هْش ًوَدُ ٍ فْشست آى سا ثِ تأییذ سبصهبى ثبصسگبًی استبًویسسبًٌذ .
تبصره3ـ تقذاد افضبی یه خبًَاس هشصًطیي ثب سشپشست ،حذاوثش پٌح

ًفش هیثبضذ

.

ماده3ـسمف هجبدالت هشصی ّش هٌغمِ هشصی (استبى) اص سِ دسغذ ) (3%هَضَؿ هبدُ ( )6لبًَى
سبهبًذّی هجبدالت هشصی وِ ثِ هأخز سبل لجل عجك آهبس گوشن خوَْسی اسالهی ایشاى افالم
هیگشدد ،تَسظ ٍصاست ثبصسگبًی تقییي هیضَد
ماده4ـ هیضاى سْویِ هشصًطیٌبى ،ثبصاسچِّبی هشصی ،هلَاًبى ،خذهِ ٍ وبسوٌبى ضٌبٍسّبی داسای
حذاوثش پبًػذ تي ؽشفیت ّش هٌغمِ (استبى) تَسظ وبس گشٍُ هَضَؿ هبدُ ) (12لبًَى یبد ضذُ
تقییي ٍ افالم هیضَد .
ماده5ـ تَصیـ سْویِ ٍاسداتی استبى ثشای هشصًطیٌبى ،ثبصاسچِّبی هشصی ،پیلٍِساى ،هلَاًبى ،خذهِ
ٍ وبسوٌبى ضٌبٍسّبی داسای حذاوثش پبًػذ تي ؽشفیت تَسظ ضَسای سبهبًذّی هجبدالت هشصی
استبى غَست خَاّذ گشفت .

تبصره1ـ تَصیـ سْویِ ٍاسداتی هشصًطیٌبى هغبثك ثب تقذاد افضبی ّش خبًَاس یب تقبًٍی هشثَط،

غَست هیگیشد .

تبصره2ـ ثشای هٌبعك هحشٍم هشصی دٍ ثشاثش سْویِ ًسجت ثِ سبیش هٌبعك لحبػ خَاّذ ضذ
فْشست هٌبعك هحشٍم تَسظ

سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی وطَس افالم خَاّذ ضذ

.
.

ماده6ـ ٍصاست ثبصسگبًی فْشستًَ ،ؿ ،همذاس ٍ هیضاى هقبفیت حمَق ٍسٍدی وبالّبی لبثل ٍسٍد
تَسظ هشصًطیٌبى ٍ ضشوتْبی تقبًٍی آًْب سا ثِ غَست هٌغمِای تقییي ٍ پس اص تأییذ وبسگشٍُ

هَضَؿ هبدُ ) (12لبًَى هضثَس ثشای تػَیت ثِ ّیئت ٍصیشاى اسسبل هیًوبیذ .
تبصره1ـ فْشست هَضـَؿ تػَیتًبهـِ ضوـبسُ
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اغالحیِّبی ثقذی آى ،تب تأییذ وبسگشٍُ یبدضذُ الصماالخشا هیثبضذ .

تبصره2ـ تخفیف دس حمَق ٍسٍدی اسصاق فوَهی اص سی دسغـذ ( )%30تب غذدسغذ ( ٍ )%100
ثشای سبیش وبالّب تب پٌدبُ دسغذ (  )%50هتٌبست ثب دسخِ هحشٍهیت هٌغمِ خَاّذ ثَد

.

تبصره3ـ خشیذ ٍ فشٍش وبالّبی ٍاسد ضذُ تَسظ هشصًطیٌبى ٍ ضشوتْبی تقبًٍی آًْب دس
استبىّبی هشصی ثِ غَست خشدُ فشٍضی دس ّوبى استبى هشصی هدبص ثَدُ ٍلی خشٍج وبالّبی
هزوَس اص استبى هشصی ثِ سبیش ًمبط وطَس ثِ غَست تدویقی ٍ تدبسی ثب حزف هقبفیتّب ٍ
پشداخت هبثِالتفبٍت حمَق ٍسٍدی ٍ تأییذیِ گوشن خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ اخز هَافمت
ضَسای سبهبًذّی هجبدالت هشصی استبى هدبص هیثبضذ .

تبصره4ـ غبدسات ٍ ٍاسدات تَسظ هشصًطیٌبى ٍ ضشوتّبی تقبًٍیّبی آًْب فمظ دس حَصُ
گوشوبت ثبصاسچِّبی هشصی ٍ یب گوشن ّوبى استبى غَست هیگیشد .دس هَاسدی وِ هجبدلِ دس
ثبصاسچِّبی هشصی اهىبى پزیش ًجبضذ ،ضَسای سبهبًذّی هجبدالت هشصی هیتَاًذ ًضدیهتشیي
گوشن سا ثِ فٌَاى هحل هجبدلِ اًتخبة ٍ افالم ًوبیذ .دس ایي غَست ثب استفبدُ اص سٍیِ تشاًضیت
داخلی ،وبال دس گوشن ّوبى استبى تشخیع هیضَد
تبصره5ـ وٌتشل سمف هجبدالت تَسظ هشصًطیٌبى ٍ ضشوتْبی تقبًٍی آًْب ثش فْذُ گوشن ثَدُ ٍ
هْلت ٍاسدات وبال تَسظ هشصًطیٌبى اص صهبى غبدسات یه سبل هیثبضذ.
تبصره6ـ اسصش ول وبالّبی لبثل هجبدلِ دس هٌبعك هشصی ثشای ول وطَسّ ،ش سبلِ هقبدل سِ
دسغذ ( )%3ول ٍاسدات وطَس ثِ هأخز سبل لجل تقییي هیضَد وِ ثبیذ دس همبثل سِ دسغذ ( )%3
غبدسات وبالّبی غیشًفتی ثِ هأخز سبل لجل اًدبم ضَد .

ماده7ـ ثبصاسچِ هشصی هحَعِای است هحػَس ٍالـ دس ًمبط هشصی ٍ دس خَاس گوشوبت یب
هىبىّبیی وِ عجك تفبّن ًبهِّبی هٌقمذ ضذُ ثیي خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ وطَسّبی ّودَاس ٍ
یب ثِ غَست هستمل ٍ هغبثك ثب ضَاثظ تقییي ضذُ اص سَی دٍلت تأسیس ضذُ است ٍ هدبص ثِ
اًدبم تطشیفبت تشخیع وبال هیثبضذ.

تبصره1ـ هجبدالت دس ثبصاسچِّبی هشصی پس اص استمشاس هأهَساى ٍصاست
خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ ًیشٍی اًتؾبهی ٍ ثب افوبل همشسات هشثَط ثِ
هدبص خَاّذثَد .

ثبصسگبًی ،گوشن
غبدسات ٍ ٍاسدات وبال

تبصره2ـ تشخیع ولیِ وبالّبی ٍاسدضذُ ثب استفبدُ اص تسْیالت ثبصاسچِّبی هشصی دس گوشن
ثبصاسچِ هشصی استبى ٍ یب گوشن ّوبى استبى اهىبى پزیش هیثبضذ.

تبصره3ـ اسایِ پیطٌْبد خْت تأسیس ثبصاسچِ هشصی خذیذ اص سَی ضَسای سبهبًذّی هجبدالت
هشصی هٌَط ثِ داضتي تَخیِ التػبدی ،تأهیي پشسٌل ٍ ّضیٌِّبی هشثَط ثِ ایدبد تأسیسبت هَسد
ًیبص ٍاحذّبی اخشایی هستمش دس ثبصاسچِ ٍ

اخز هَافمت وطَس همبثل دس ایدبد تأسیسبت ٍ

فقبلیتْبی هتمبثل ثب سفبیت هبدُ () 11لبًَى همشسات غبدسات ٍ ٍاسدات ـ هػَة 1372ـ هیثبضذ .
تبصره4ـ ایدبد تأسیسبت اداسی ٍ صیشثٌبیی ٍ تأسیسبت هَسد ًیبص ٍاحذّبی اخشایی هستمش دس
ثبصاسچِ ٍ سبیش سشهبیِگزاسیّب دس ثخص ایشاًی ثبصاسچِّبی هشصی ٍ تأهیي پشسٌل اخشایی ثبصاسچِ
ٍ ّضیٌِّبی اداسُ آى ثشفْذُ استبًذاسی هشثَط استٍ ،لی اص ًؾش احذاث هىبى ثبصاسچِ دس ًمغِ
هشصی ٍ چگًَگی حفؼ اًتؾبهبت ٍ وٌتشل تشدد ٍ افشاد ثبیذ ثب ٍصاست وطَس ّوبٌّگی

ثِ فول

آیذ .
سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی وطَس هَؽف است افتجبسات هَسد ًیبص خْت اخشایی ضذى ایي
تجػشُ سا دس لَایح ثَدخِ سبالًِ پیصثیٌی ًوبیذ.

تبصره5ـ استمشاس گوشن خوَْسی اسالهی ایشاى پس اص ایدبد تأسیسبت گوشوی ٍ ًیبصّبی اداسی
دس دسة ٍسٍد ٍ خشٍج ثبصاسچِ ضشٍسی است ٍ افوبل همشسات غبدسات ٍ ٍاسدات ٍ ًؾبست ثش
سفبیت آى دس ثبصاسچِ ثشفْذُ گوشن خوَْسی اسالهی ایشاى هیثبضذ .

تبصره6ـ فضل ٍ ًػت هذیش ثبصاسچِ هشصی ثب ّوبٌّگی ٍ تأییذ استبًذاس ریسثظ ٍ ثب حىن سییس
ول گوشن خوَْسی اسالهی ایشاى خَاّذ ثَد.

تبصره7ـ ٍسٍد ٍ تشخیع وبال دس سمف تقییي ضذُ دس ثبصاسچِّبی هشصی تَسظ هشصًطیٌبى ٍ
ضشوتّبی تقبًٍی آًْب ،پیلٍِساى ،هلَاًبى ،خذهِ ٍ وبسوٌبى ضٌبٍسّبی داسای حذاوثش پبًػذ تي
ؽشفیت ثب اسایِ فبوتَس فشٍش غشفِّبی ثبصاسچِّبی هشصی وطَس عشف هقبهلِ ٍ یب هذاسن هثجتِ
وطَس همبثل اهىبى پزیش ثَدُ ٍ ًیبص ثِ اسایِ سبیش هذاسن اص لجیل پیص ثشي (پشٍفشهب

)ٍ حست

هَسد ثبسًبهِ حول ًویثبضذ .ثجت آهبسی (غبدسات ٍ ٍاسدات) دس هحل ّش ثبصاسچِ تَسظ ًوبیٌذُ

ٍصاست ثبصسگبًی اًدبم خَاّذ ضذ.

ٍاسدات وبال تَسظ هلَاًبى ،خذهِ ٍ وبسوٌبى ضٌبٍسّبی داسای حذاوثش پبًػذ تي ؽشفیت دس حذ

هػشف ضخػی اص اسایِ پیص ثشي (پشٍفشهب) ،ثبسًبهِ حول ٍ فبوتَس هستثٌی هیثبضٌذ.

ماده8ـ ٍصاست ثبصسگبًی فْشست وبالّبی لبثل داد ٍ ستذ دس ّش ثبصاسچِ تَسظ پیلِ ٍساى سا ثب دس
ًؾش گشفتي اهىبًبت ٍ ًیبصهٌذیّبی استبىّبی هشصی ٍ یب ثب تفبّنّبی ثِ فول آهذُ ثب وطَس همبثل
ٍ همشسات غبدسات ٍ ٍاسدات وطَس تْیِ ٍ افالم هیًوبیذ .

ماده9ـ هلَاًبى ،خذهِ ٍ وبسوٌبى ضٌبٍسّبی داسای حذاوثش پبًػذ تي ؽشفیت وِ ثیي سَاحل
خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ سبیش وطَسّبی ّودَاس تشدد هیوٌٌذ ٍ داسای وبست ضٌبسبیی هقتجش اص
سبصهبى ثٌبدس ٍ وطتیشاًی هیثبضٌذ ،هطوَل همشسات ایي آییيًبهِ هیضًَذ.
تبصره1ـ هلَاًبى ،خذهِ ٍ وبسوٌبى ضٌبٍسّبی داسای حذاوثش پبًػذ تي ؽشفیت داسای وبست هقتجش
اص سبصهبى ثٌبدس ٍ وطتیشاًی ثِ هیضاى سْویِ تقییي ضذُ دس هبدُ ( ) 6ایي آییيًبهِ هیتَاًٌذ

چْبسًَثت دس سبل ثب سفبیت همشسات ایي آییيًبهِ الـذام ثِ ٍاسدات وبال ًوبیٌذ .

تبصره2ـفْشست ًَؿ ،حدن ٍ هقبفیت اص سَد ثبصسگبًی الالم لبثل ٍسٍد هلَاًبى ،خذهِ ٍ وبسوٌبى
ضٌبٍسّبی داسای حذاوثش پبًػذ تي ؽشفیت ثِ پیطٌْبد ضَسای سبهبًذّی هجبدالت هشصی استبى ٍ
ثب لحبػ حوبیت الصم اص تَلیذات داخلی ٍ هیضاى هػشف سشاًِ آًْب ٍ پس اص تأییذ وبس گشٍُ
هَضَؿ هبدُ ( )12لبًَى سبهبًذّی هجبدالت هشصی ـ هػَة  1384ـ ٍ تػَیت ّیئت ٍصیشاى لبثل
اخشا هیثبضذ .
تبصره3ـ خشٍج وبالّبی ٍاسد ضذُ تَسظ هلَاًبى ،خذهِ ٍ وبسوٌبى ضٌبٍسّبی

داسای حذاوثش

پبًػذتي ؽشفیت اص حَصُ استبى ثِ غَست تدویقی ٍ تدبسی هوٌَؿ هیثبضذ ٍلی خشدُ فشٍضی
آًْب دس سغح استبى ثالهبًـ است .

تبصره4ـ خبًَاس هلَاًبى ،خذهِ ٍ وبسوٌبى ضٌبٍسّبی داسای حذاوثش پبًػذ تي ؽشفیت داسای
وبست هقتجش اص سبصهبى ثٌبدس ٍ وطتیشاًی ثب اخز وبست هجبدالت هشصی ٍ سفبیت هفبد هشثَط ثِ

لَاًیي هشصًطیٌبى هیتَاًٌذ اص هضایبی هشصًطیٌبى ًیض ثشخَسداس گشدًذ .

ماده10ـ دس غبدسات تَسظ هشصًطیٌبى ،ضشوتّبی تقبًٍی آًْب ٍ پیلٍِساى ،هبصاد ثش سمف تقییي
ضذُ ثِ غَست فبم هحذٍدیت سْویِای ٍخَد ًذاسد
ماده11ـ ٍاسدات وبال ثِ هَخت ایي آییيًبهِ

هَوَل ثِ غبدسات لجل اص آى هیثبضذ

.

ماده12ـ هجبدالت هشصی خض دس هَاسدی وِ دس لبًَى سبهبًذّی هجبدالت هشصی ـ هػَة  1384ـ
ٍ ایي آییيًبهِ داسای احىبم خبظ است ،تبثـ لَاًیي ٍ همشسات فوَهی غبدسات ٍ ٍاسدات است .
ماده13ـ تْیِ آهبسّبی غبدسات ٍ ٍاسدات هَضَؿ ایي آییيًبهِ ثِ تفىیه هشصًطیٌبى ،پیلٍِساى،

ثبصاسچِّبی هشصی ،هلَاًبى ،خذهِ ٍ وبسوٌبى ضٌبٍسّبی داسای حذاوثش پبًػذ تي ؽشفیت

عجك

استبًذاسدّبی هَخَد دس تْیِ آهبس ثبصسگبًی خبسخی ثِ فْذُ گوشن خوَْسی اسالهی

ایشاى

هیثبضذ .
ماده14ـ آى دستِ اص هَاد آییيًبهِ اخشایی لبًَى همشسات

غبدسات ٍ ٍاسدات وِ تبوٌَى ثِ

تػَیت سسیذُاًذ ٍ هغبیش ایي آییيًبهِ هیثبضٌذ لغَ هیگشدًذ.

