
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادالت مرزي

 اصالحات و الحاقات بعدي با 11/10/1830مصوب  
 

ستان ها با  -۱ماده  شهر شهرهاي مركز  ساكن در  ستثناي اهالي  شور به ا ساكن در مناطق مرزي ك دريافت كارت مبادالت كليه اهالي 

  .مرزي مشمول تسهيالت مبادالت مرزي خواهند بود

صره   شور و  -۱تب سط وزارتخانه هاي ك صفر مرزي قرار دارد تو سي كيلومتر از نقطه  صله حداكثر  شور كه به فا نقاط يا اعماق مرزي ك

  .گرددبازرگاني تعيين مي

دارند تا عمق حداكثر سي كيلومتري از ساحل مشمول تسهيالت مبادالت مرزي مناطقي كه در نقطه مرزي كنار ساحل قرار  -2تبصره  

 .باشندمي

 .گرددكارت مبادالت مرزي توسط سازمان بازرگاني استان براي سرپرست خانوار صادر مي -2ماده 

 2.ال يك بار تمديد مي شودهاي مهر، آبان و آذر هر سال صادر و هر سه س كارت مبادالت مرزي در ماه (60/62/49)اصالحی  -۱تبصره 

صره   صره ) -2تب ستقل اقدام به مبادله مرزي نمايند و يا با رعايت تب صورت م ( 7( ماده )2دارندگان كارت مبادالت مرزي مي توانند به 

عضويت هاي تعاوني مرزنشين محل سكونت خود كه در آن  كارت خود را به يكي از شركت -4831مصوب  - قانون ساماندهي مبادالت مرزي

  .دارند، واگذار نمايند

ضاي آنها، كارت هاي تعاوني پس از دريافت كارت مطابق با تعداد كارت شركت شده و اع صادر ست آن را به  هاي  ها را مهر نموده و فهر

 .رسانندتأييد سازمان بازرگاني استان مي

 .شدباتعداد اعضاي يك خانوار مرزنشين با سرپرست، حداكثر پنج نفر مي -3تبصره 

قانون ساماندهي مبادالت مرزي كه به مأخذ  (6( موضوع ماده )%8سقف مبادالت مرزي هر منطقه مرزي )استان( از سه درصد ) -3ماده 

 .شودسال قبل طبق آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران اعالم مي گردد، توسط وزارت بازرگاني تعيين مي

رزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت هر منطقه ميزان سهميه مرزنشينان، بازارچه هاي م -9ماده 

 .شود( قانون ياد شده تعيين و اعالم مي42)استان( توسط كارگروه موضوع ماده )

هاي داراي توزيع سهههميه وارداتي اسههتان براي مرزنشههينان، بازارچه هاي مرزي، پيله وران، ملوانان، خدمه و كاركنان شههناور -5ماده 

 .حداكثر پانصد تن ظرفيت توسط شوراي ساماندهي مبادالت مرزي استان صورت خواهد گرفت

 .گيردتوزيع سهميه وارداتي مرزنشينان مطابق با تعداد اعضاي هر خانوار يا تعاوني مربوط، صورت مي -۱تبصره 

  .لحاظ خواهد شدبراي مناطق محروم مرزي دو برابر سهميه نسبت به ساير مناطق  -2تبصره 

 .ريزي كشور اعالم خواهد شدفهرست مناطق محروم توسط سازمان مديريت و برنامه

شركت -0ماده  شينان و  سط مرزن ست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي كاالهاي قابل ورود تو هاي تعاوني وزارت بازرگاني فهر

 .نمايد( قانون مزبور براي تصويب به هيئت وزيران ارسال مي42وه موضوع ماده )اي تعيين و پس از تأييد كارگرآنها را به صورت منطقه

صره   شماره  -۱تب صويب نامه  ضوع ت ست مو صالحيه 44/42/4877ك مورخ 21222/ت 74711فهر هاي بعدي آن، تا تأييد كارگروه و ا

 .باشداالجرا ميياد شده الزم

( %21( و براي ساير كاالها تا پنجاه درصد )%411( تا صد درصد )%81ي درصد )تخفيف در حقوق ورودي ارزاق عمومي از س -2تبصره  

 .متناسب با درجه محروميت منطقه خواهد بود

                                                           
هیات وزیران تصویب و در روزنامه رسمی شماره  11/10/1830در جلسه مورخ  1831( قانون ساماندهی مبادالت مرزی مصوب 11نامه به استناد ماده )آییناین  -1

 منتشر شده است. 11/10/1830 مورخ 11910

 هیات وزیران. 19/11/1891 مورخ هـ01311/ت13008شماره  ،ینامه اجرایی قانون ساماندهی مبادالت مرز( آیین1( ماده )1اصالح تبصره ) به موجب مصوبه -1



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

هاي تعاوني آنها در استان هاي مرزي به صورت خرده فروشي  خريد و فروش كاالهاي واردشده توسط مرزنشينان و شركت -3تبصره  

روج كاالهاي مذكور از استان مرزي به ساير نقاط كشور به صورت تجميعي و تجاري با حذف معافيت در همان استان مرزي مجاز بوده ولي خ

ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودي و تأييديه گمرك جمهوري اسههالمي ايران و اخذ موافقت شههوراي سههاماندهي مبادالت مرزي اسههتان 

  .مجاز مي باشد

صره   صالحی   -9تب شركت هاي تعاوني آنها فقط در حوزه گمركات بازارچه هاي مرزي و يا واردات » (24/6۱/88)ا شينان و  سط مرزن تو

ساماندهي مبادالت مرزي مي  شوراي  شد،  صورت مي گيرد. در مواردي كه مبادله در بازارچه هاي مرزي امكان پذير نبا ستان  گمرك همان ا

ستفاده از رويه ترانزيت داخلي، كاال در گمرك همان  تواند نزديكترين گمرك را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعالم صورت با ا نمايد. در اين 

استان ترخيص مي شود و گمرك ترخيص كننده كاال بايد قبل از اقدام به ترخيص كاال نسبت به اخذ مقدار سقف سهميه ارزي از گمرك نگه 

 4.«.اشدبريق كليه گمركات كشور بالمانع مينها در حد سقف مقرر از طدارنده حساب تعاوني اقدام نمايد. صادرات توسط مرزنشينان و تعاوني آ

صره   عهده گمرك بوده و مهلت واردات كاال توسههط  هاي تعاوني آنها بر كنترل سههقف مبادالت توسههط مرزنشههينان و شههركت -5تب

  .باشدمرزنشينان از زمان صادرات يك سال مي

( كل واردات كشور به مأخذ %8طق مرزي براي كل كشور، هر ساله معادل سه درصد )ارزش كل كاالهاي قابل مبادله در منا -0تبصره  

 .( صادرات كاالهاي غيرنفتي به مأخذ سال قبل انجام شود%8شود كه بايد در مقابل سه درصد )سال قبل تعيين مي

صور واقع در نقاط مرزي و در جوار گمركات يا مكان  -۷ماده  ست مح هايي كه طبق تفاهم نامه هاي منعقد بازارچه مرزي محوطه اي ا

شده بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي همجوار و يا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعيين شده از سوي دولت تأسيس شده است 

  .باشدو مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاال مي

صره   ستقرار مأموران وز -۱تب سالمي ايران و نيروي انتظامي و با مبادالت در بازارچه هاي مرزي پس از ا ارت بازرگاني، گمرك جمهوري ا

 .اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات كاال مجاز خواهد بود

ترخيص كليه كاالهاي وارد شده با استفاده از تسهيالت بازارچه هاي مرزي در گمرك بازارچه مرزي استان و يا گمرك همان  -2تبصره  

 .باشداستان امكان پذير مي

ارايه پيشنهاد جهت تأسيس بازارچه مرزي جديد از سوي شوراي ساماندهي مبادالت مرزي منوط به داشتن توجيه اقتصادي،  -3تبصره 

نياز واحدهاي اجرايي مسههتقر در بازارچه و اخذ موافقت كشههور مقابل در ايجاد  تأمين پرسههنل و هزينه هاي مربوط به ايجاد تأسههيسههات مورد

 .باشدمي -4872مصوب  -( قانون مقررات صادرات و واردات 44هاي متقابل با رعايت ماده ) فعاليتتأسيسات و 

صره   سات مورد -9تب سي سات اداري و زيربنايي و تأ سي سرمايه گذاري ها در  ايجاد تأ ساير  ستقر در بازارچه و  نياز واحدهاي اجرايي م

ازارچه و هزينه هاي اداره آن برعهده اسههتانداري مربوط اسههت، ولي از نظر احدا  بخش ايراني بازارچه هاي مرزي و تأمين پرسههنل اجرايي ب

سههازمان مديريت و . مكان بازارچه در نقطه مرزي و چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد و افراد بايد با وزارت كشههور هماهنگي به عمل آيد

 .بيني نمايدره را در لوايح بودجه ساالنه پيشاين تبص نياز جهت اجرايي شدن برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد

صره   اسههتقرار گمرك جمهوري اسههالمي ايران پس از ايجاد تأسههيسههات گمركي و نيازهاي اداري در درب ورود و خروج بازارچه  -5تب

 .باشدسالمي ايران ميضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك جمهوري ا

صره   سالمي ايران  -0تب ستاندار ذي ربط و با حكم رييس كل گمرك جمهوري ا صب مدير بازارچه مرزي با هماهنگي و تأييد ا عزل و ن

 .خواهد بود

صره   شركت هاي تعاوني آنها، پيله ور -۷تب شينان و  سط مرزن شده در بازارچه هاي مرزي تو سقف تعيين  ان، ورود و ترخيص كاال در 

صد تن ظرفيت با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور طرف معامله  شناورهاي داراي حداكثر پان ملوانان ، خدمه و كاركنان 

                                                           
وزیران عضو  18/11/1833 مورخ ک89011/ت13010شماره  ( آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادالت مرزی0( ماده )1اصالح تبصره )اصالح به موجب مصوبه  -1

 کمیسیون اقتصاد هیات دولت.

https://qavanin.ir/Law/TreeText/123458


 

3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

د. اشبرما( و حسب مورد بارنامه حمل نميو يا مدارك مثبته كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ )پروف

  .ثبت آماري )صادرات و واردات( در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد

واردات كاال توسههط ملوانان، خدمه و كاركنان شههناورهاي داراي حداكثر پانصههد تن ظرفيت در حد مصههرف شههخصههي از ارايه پيش برگ 

 .باشندپروفرما(، بارنامه حمل و فاكتور مستثني مي)

سط پيله وران را با در نظر گرفتن امكانات و نيازمندي هاي  -8ده ما ستد در هر بازارچه تو ست كاالهاي قابل داد و  وزارت بازرگاني فهر

 .نمايداستان هاي مرزي و يا با تفاهم هاي به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور تهيه و اعالم مي

كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت كه بين سواحل جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورهاي  ملوانان، خدمه و -4ماده 

  .همجوار تردد مي كنند و داراي كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني مي باشند، مشمول مقررات اين آيين نامه مي شوند

داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت داراي كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني به ميزان  ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي -۱تبصره 

  .توانند چهار نوبت در سال با رعايت مقررات اين آيين نامه اقدام به واردات كاال نماينداين آيين نامه مي (6سهميه تعيين شده در ماده )

صره   سود  -2تب ست نوع، حجم و معافيت از  صد تن فهر شناورهاي داراي حداكثر پان بازرگاني اقالم قابل ورود ملوانان، خدمه و كاركنان 

سرانه آنها و پس از  صرف  ستان و با لحاظ حمايت الزم از توليدات داخلي و ميزان م ساماندهي مبادالت مرزي ا شوراي  شنهاد  ظرفيت به پي

 .باشدت وزيران قابل اجرا مياو تصويب هي -4831مصوب  -زي ( قانون ساماندهي مبادالت مر42تأييد كارگروه موضوع ماده )

صره   ستان به  -3تب صد تن ظرفيت از حوزه ا شناورهاي داراي حداكثر پان سط ملوانان، خدمه و كاركنان  شده تو خروج كاالهاي وارد 

 .صورت تجميعي و تجاري ممنوع مي باشد ولي خرده فروشي آنها در سطح استان بالمانع است

سازمان بنادر و كشتيراني  -9تبصره   صد تن ظرفيت داراي كارت معتبر از  شناورهاي داراي حداكثر پان خانوار ملوانان، خدمه و كاركنان 

 .با اخذ كارت مبادالت مرزي و رعايت مفاد مربوط به قوانين مرزنشينان مي توانند از مزاياي مرزنشينان نيز برخوردار گردند

مرزنشينان، شركت هاي تعاوني آنها و پيله وران، مازاد بر سقف تعيين شده به صورت عام محدوديت سهميه در صادرات توسط  -۱6ماده 

  .اي وجود ندارد

  .باشدواردات كاال به موجب اين آيين نامه موكول به صادرات قبل از آن مي -۱۱ماده 

و اين آيين نامه داراي احكام خاص  -4831ب مصههو -ي مبادالت مرزي جز در مواردي كه در قانون سههاماندهي مبادالت مرز -۱2ماده 

  .است، تابع قوانين و مقررات عمومي صادرات و واردات است

شينان، پيله وران، بازارچه هاي مرزي، ملوانان، خدمه و  -۱3ماده  صادرات و واردات موضوع اين آيين نامه به تفكيك مرزن تهيه آمارهاي 

نصهههد تن ظرفيت طبق اسهههتانداردهاي موجود در تهيه آمار بازرگاني خارجي به عهده گمرك جمهوري كاركنان شهههناورهاي داراي حداكثر پا

  .باشداسالمي ايران مي

سيده اند و مغاير اين آيين نامه  -۱9ماده  صويب ر صادرات و واردات كه تا كنون به ت سته از مواد آيين نامه اجرايي قانون مقررات  آن د

                                                      .گردندمي باشند لغو مي
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