اهم مقررات نگهداري كاال در اماكن گمركي
 ) 1هٌؾَس اص اًجبسّبي گوشوي افن اص اًجبس هؼمف  ،غيشهؼمف ٍ هحَعِ  ،اهبوٌي اػت وِ ثشاي ًگْذاسي وبالّبي ٍسٍدي ٍ كذٍسي تأػيغ ٍ
تَػظ هشاجـ تحَيلگيشًذُ وبال اداسُ هيؿًَذ.
ّش جب ضشٍستْبي تجبسي ايجبة ًوبيذ گوشن اجبصُ تأػيغ ايي اًجبسّب سا كبدس ٍ تشتيجبت وٌتشلْبي گوشوي سا تقييي هيًوبيذ  .هشاجـ تحَيل
گيشًذُ وبال هلضم ّؼتٌذ هفبد ايي لبًَى سا سفبيت ًوبيٌذ .
ثِ عَس ولي ّش وجب فٌَاى اداسُ گوشن ثب پؼًَذ ًبم ثٌذس يب اػن خبف ديگشي خَاًذُ هي ؿَد ،آى هحل اًجبس گوشن تلمي هي ؿَد ( هثل
«گوشن تْشاى» « ،گوشن ثٌذس اهبم» ٍ غيشُ ) ٍ افن اص هجتوـ اًجبسّب ٍ هحَعِ ّب ٍ ثبساًذاصّبيي وِ ثِ ٍػيلِ ثخؾ خلَكي تبػيغ گشديذُ
يب هتقلك ثِ ثخؾ دٍلتي ثبؿذ .
تجلشُ ـ هشاجـ تحَيلگيشًذُ وِ وبالي گوشن ًـذُ سا ثب هَافمت گوشن ًگْذاسي هي ًوبيٌذ  ،هي تَاًٌذ ثِ تَػقِ تأػيؼبت ٍ اًجبسّبي هَسد
ًيبص دس هحذٍدُ داساي هجَص الذام ًوبيٌذ.
 ) 2هذت هجبص ًگْذاسي وبال دس اًجبسّبي گوشوي اص تبسيخ تحَيل وبال ثِ ايي اهبوي ػِ هبُ اػت.
دس كَست تمبضبي وتجي كبحجبى وبال يب ؿشوت ّبي حول ٍ ًمل دس هَسد وبالي فجَسي ٍ ٍجَد فلل هَجِ ثِ تـخيق گوشن ٍ ثب پشداخت
ّضيٌِ اًجبسداسي تب تبسيخ هَافمت گوشن  ،ايي هذت حذاوثش تب دٍ هبُ ديگش لبثل توذيذ اػت .دسكَستي وِ ؽشف هْلت همشس  ،كبحت وبال ثشاي
اًجبم تـشيفبت گوشوي ٍ پشداخت ٍجَُ هتقلمِ الذام ًٌوبيذ  ،وبال هـوَل همشسات هتشٍوِ هيؿَد .چٌبًچِ وبال ثِ اًجبسّبي گوشوي هتقذد
هٌتمل ٍ ًگْذاسي ؿَد  ،هذت تَلف اص صهبى ٍسٍد وبال ثِ اٍليي اًجبس گوشوي هحبػجِ هيؿَد ( هْلت تَلف هشػَالت پؼتي غيشتجبسي تبثـ
همشسات پؼت اػت ).
تبصره  : 1دسكَستي وِ اهىبًبت الصم ثشاي ًگْذاسي وبالي فبػذ ؿذًي ٍ وباليي وِ ًگْذاسي آى ّب ّضيٌِ اضبفي ايجبد هيوٌذ دس اًجبسّبي
گوشوي هَجَد ًجبؿذ  ،ثبيذ ثالفبكلِ پغ اص تخليِ ٍ تحَيل  ،تشخيق ٍ يب ثب هؼؤٍليت كبحت وبال ٍ ًؾبست گوشن ثِ اًجبس هٌبػت هٌتمل
ؿَد .دس غيش ايي كَست  ،هشجـ تحَيلگيشًذُ ّيچ گًَِ هؼؤٍليتي دس لجبل ضبيـ يب فبػذ ؿـذى آًْب ًذاسد ٍ گوشن ثالفبكـلِ همشسات هتشٍوِ
سا دس هَسد آى وبال افوبل هيًوبيذ.
تبصره  : 2اكَال هْلت ػِ هبِّ اي ثشاي تَلف وبال دس اًجبسّبي گوشوي عجك لبًَى لبئل هي ؿًَذ جض دس هَسد وبالّبي فبػذ ؿذًي يب
خغشًبن يب آتؾ صا لغقب كشف «ّضيٌِ اضبفي» وِ تقشيف هـخلي اص آى ًـذُ اػت هبًـ اص اػتفبدُ اص هْلت دادُ ؿذُ دس ايي هبدُ ًوي ؿَد
ٍ ًوي تَاى كبحت وبال سا ثِ تشخيق فَسي هججَس ًوَد يب كبحجبى اًجبس سا صا لجَل هؼئَليت ًگْذاسي ٍ هشالجت اص وبال هجشي داًؼت يب ايٌىِ

ثالفبكلِ همشسات هتشٍوِ سا افوبل وشد .پيؾ اص ايي عجك لبًَى ٍ آييي ًبهِ  1351 ٍ 1350فالٍُ ثش وبالّبي فبػذ ؿذًي آتؾ صا ٍ وبالّبي
خغشًبن چٌيي همشس ؿذُ ثَد وِ وبالّبيي وِ ًگْذاسي ؿبى ّضيٌِ ّبي اضبفي ايجبة هي وٌذ ،هبًٌذ حيَاًبت صًذُ ثبيذ ثالفبكلِ تشخيق
ؿَد ٍ گشًِ گوشن يب ثٌذس ّيچ گًَِ هؼئَليتي دس لجبل ضبيـ يب فؼبد ؿذى يب ًگْذاسي آًْب ًذاسد .ثٌبثشايي فشق اػت ثيي فجبست «ايجبد ّضيٌِ
اضبفي» ٍ «ايجبة ّضيٌِ اضبفي» .
تجلشُ  2ـ چٌبًچِ ؽشف يههبُ [ ] 46وبالّبيي وِ ثشاي آى ػٌذ تشخيق يب فشٍؽ كبدس گشديذُ اػت اص اًجبسّب خبسج ًـَد هـوَل همشسات
هتشٍوِ هيؿَد .ايي هْلت ثب افالم هَافمت هشجـ تحَيلگيشًذُ ٍ گوشن لبثل توذيذ اػت.
46لغقب هٌؾَس فمظ هَاسدي اػت وِ خشٍج وبال اص اًجبسّبي گوشوي اص لحبػ گوشن ٍ ثغَس ولي عجك همشسات ّيچ هبًقي ًذاسد .تجلشُ  3ـ تب صهبًي وِ وبال ثِ اًتؾبس افالم ًؾش لغقي گوشن دس اًجبسّبي گوشوي هتَلف گشدد ،وبال هتشٍوِ ًويؿَد.
تجلشُ  4ـ تقييي هْلت تَلف وبال دس هٌبعك آصاد ٍ هٌبعك ٍيظُ التلبدي ثش اػبع ضَاثظ لبًًَي هٌبعك هزوَس دس اختيبس ػبصهبًْبي هؼؤٍل
ايي هٌبعك اػت .وبالّبيي وِ دس ايي هٌبعك پغ اص اًمضبء هْلتْبي افغبئي تَػظ ػبصهبًْبي هزوَس هْلت هٌمضي ،افالم هي ؿًَذ ًيض
هـوَل همشسات []48وبالي هتشٍوِ هيگشدًذ.
48اكَال ّوبًغَس وِ دس ايي تجلشُ روش ؿذُ ،وبالي هَجَد دس هٌبعك آصاد تبثـ لبًَى ٍ همشسات هشثَط ثِ خَد اػت ٍ ًيبصي ًيؼت دسگوشن ثشاي آًْب تقييي تىليف ؿَد ،حبل اگش لشاس اػت همشسات هتشٍوِ اي ّن دس ايي هٌبعك ثبؿذ عجك ّوبى همشسات سفتبس هي ؿَد .
هجحث دٍم ـ هؼؤٍليت حفؼ ٍ ًگْذاسي وبال دس اًجبسّبي گوشوي
هبدُ  25ـ هؼؤٍليت حفؼ ٍ ًگْذاسي وبالي هَجَد دس اًجبسّبي گوشوي اص ٌّگبم تحَيل گشفتي تب صهبى تحَيل دادى آى ثب هشجـ
تحَيلگيشًذُ وبال اػت.
هشجـ تحَيلگيشًذُ هىل ف اػت وبالي هَجَد دس اًجبسّبي گوشوي سا دس همبثل خغشات ًبؿي اص آتؾ ػَصي ،اؿتقبل ٍ اًفجبس ثيـوِ ًوبيذ ٍ
حك ثيوِ هشثَعِ سا ثِ ٌّگبم تشخيق اص كبحت وبال ٍكَل وٌذ .دسكَستي وِ وبالي تحَيلي ثِ اًجبسّبي گوشوي ثِ هَجت ثيوًِبهِ هقتجش وِ
ؿوبسُ آى ثبيذ دس ٌّگبم تحَي ل وبال دس اؽْبسًبهِ اجوبلي يب ثيبًيِ يب اػٌبد هقتجش ديگش ثِ هشجـ تحَيلگيشًذُ افالم گشدد ،ثيوِ ثبؿذ ،تب صهبًي
وِ ثيوِ ًبهِ هضثَس داساي افتجبس اػت ،وبال تحت پَؿـؾ آى اػت ٍ ثشاي ايي هذت حك ثيوـِ تَػظ هشجـ تحَيل گيشًذُ دسيبفت ًويگشدد.
تجلشُ  1ـ اسصؽ وبال ثش اي دسيبفت حك ثيوِ ٍ پشداخت غشاهت دس هَسد وبالي تجبسي اسصؽ «ػيف» اػت وِ دس اػٌبد خشيذ تقييي هيگشدد.
دس هَاسدي وِ اػٌبد اسائِ ًـَد اسصؽ ثِ هَجت هفبد ايي لبًَى تقييي هيؿَد.

تجلشُ  2ـ دس هؼيش حول فجَس داخلي [ ]49اداسي هؼؤٍليت حفبؽت وبال حؼت هَسد ثب فجَسدٌّذُ اػت.
تجلشُ  3ـ دس هَاسدي وِ هشجـ تحَيل گيشًذُ هؼؤٍليت [ ] 50ثبسثشي وبال سا ًيض ثشفْذُ داسد ،خؼبسات ٍاسدُ ثِ ٌّگبم ثبسثشي ًيض هـوَل ايي
هبدُ هيؿَد.
تجلشُ  4ـ دسكَستي وِ وبال ثب سٍؽ افتجبس اػٌبدي ٍاسد گشدد فمظ اسائِ يه ًؼخِ اص ثيوًِبهِ هقتجش دس صهبى تشخيق وبال وبفي اػت.
تجلشُ  5ـ چٌبًچِ تلَيش ثيوِ ًبهِ داساي افتجبس صهبًي وبالي فجَسي خبسجي اص ػَي فجَسدٌّذُ ثِ عَس وتجي ثب روش تقْذ ٍ تأييذ اكبلت
ثيوًِبهِ دس صهبى اؽْبس ثِ گوشن اسائِ گشدد آى وبال هـوَل پشداخت حك ثيوِ هحلي ًويگشدد.
49هٌؾَس اص فجَس داخلي اداسي ّوبى «تشاًضيت داخلي اداسي» اػت .فوَهب حول ٍ ًمل وبالي گوشن ًـذُ ثِ ٍػيلِ گوشن تحت ايي فٌَاىخَاًذُ هي ؿَد ،تشاًضيت ثِ هقٌبي جبثجبيي يب ًمل ٍ اًتمبل وبال يب هؼبفش اػت .
50هٌؾَس ثبسثشي دس اًجبس ٍ هحَعِ ّبػت ًِ .ثبسثشي دس ضوي تشاًضيت وبال .هبدُ  26ـ دس غيش اص هَاسد هزوَس دس هبدُ( )25ايي لبًَى ٍ هَاسد لَُ لْشيِ (فَسع هبطٍس) ٍ خؼبست ًبؿي اص ويفيت وبال يب ثذي ثؼتِثٌذي،
دسكَستي وِ وبال دس هذت تَلف دس اًجبسّبي گوشوي اص ثيي ثشٍد يب آػيت ثجيٌذ ،هشجـ تحَيلگيشًذُ هؼؤٍل پشداخت[ ]51غشاهت اػت.
51هَاسدي هثل اص ثيي سفتي وبال دس ضوي كَست ثشداسي دس اًجبس »( «Inventoryاًَاًتش) وِ هوىي اػت وبال اص ثيي ثشٍد ،يب اص ثيي سفتيوبال دس ضوي اسصيبثي ثب هجبؿشت كبحت وبال يب ثذٍى هجبؿشت كبحت وبال ّن پيؾ هي آيذ وِ ثذيي تشتيت تقييي تىليف ًـذُ اػت .
تجلشُ  1ـ پشداخت غشاهت يب كشفًؾش وشدى كبحت وبال اص دسيبفت آى سافـ هؼؤٍليت هشجـ تحَيل گيشًذُ دس هَسد حمَق دٍلت ًيؼت ٍ دس
كَست ثجَت تمليش ٍ احشاص تخلف ثبيذ حمَق ٍسٍدي هتقلك ثِ وبالي اص ثيي سفتِ سا پشداخت ًوبيذ.
تجلشُ  2ـ چٌبًچِ هشجـ تحَيل گيشًذُ ،گوشن ٍ هشتىت [ ،]52وبسهٌذ گوشن ثبؿذ خؼبست ثِ ٍػيلِ گوشن ججشاى ٍ ػپغ اص وبسهٌذ
هتخلف هغبلجِ ٍ ٍكَل هيؿَد.
52هٌؾَس اص فجبست «هشتىت وبسهٌذ گوشن ثبؿذ» دس ايي تجلشُ اص لحبػ ايٌىِ اًجبسداس يب اسصيبة گوشن ضوي اسصيبثي هَجت ثشٍص خؼبستؿَد ،هـخق ًيؼت .
فلل دٍم ـ اًجبسّبي اختلبكي ،اًجبسّب ٍ ػشدخبًِّبي فوَهي سػوي ٍ گوشن اختلبكي

هبدُ  27ـ هٌؾَس اص اًجبس اختلبكي اًجبسي اػت خبسج اص اًجبسّبي گوشوي وِ وبالي گوشن ًـذُ هتقلك ثِ ؿخق[ ]54خبف ثب ؿشايظ همشس
دس ايي فلل دس آى ًگْذاسي هيؿَد .كبحت وبال هيتَاًذ وبالي گوشن ًـذُ هتقلك ثِ خَد سا ثِ هٌؾَس اًجبم يب اتوبم تـشيفبت گوشوي دس
اًجبس اختلبكي تحت ًؾبست ًضديىتشيي گوشن عجك ؿشايظ همشس دس ايي فلل ًگْذاسي وٌذ.
54هٌؾَس اص «ؿخق ثبلت » ايي اػت وِ ّش اًجبس اختلبكي ثيؾ اص يه ؿخق ثِ فٌَاى داسًذُ اًجبس اختلبكي ًذاسد .يقٌي ّوبى كبحتوبال وِ الجتِ كبحت وباليي وِ دس ػبل حجن لبثل تَجْي وبال ٍاسد هي وٌذ ٍ ّويي اهش هي تَاًذ يىي اص داليل هَفمت گوشن ثب تبػيغ اًجبس
اختلبكي ثبؿذ .
تجلشُ ـ ؿشايظ فيضيىي اًجبس اختلبكيً ،حَُ اداسُ ٍ صهبى هجبص ًگْذاسي ٍ چگًَگي ػشؿوبسي وبال ٍ ؿيَُ ثبصسػي اص اًجبس ثِ هَجت
آيييًبهِاي اػت وِ ؽشف ؿؾهبُ اص تبسيخ تلَيت ايي لبًَى تَػظ گوشن تْيِ هيؿَد ٍ ثِ تلَيت ّيأت ٍصيشاى هيسػذ.
هبدُ  28ـ گوشن دسكَستي هي تَاًذ ثب اًتمبل ٍ ًگْذاسي وبال دس اًجبس اختلبكي هَافمت ًوبيذ وِ حمَق ٍسٍدي هتقلك ثِ آى تضويي ؿَد ٍ
وبال اص اًَاؿ هجبص ٍ هجبص[]55هـشٍط ثبؿذ.
دسكَستي وِ وبال اص ًَؿ هجبص ثبؿذ ٍ يب هجَصّبي الصم ٌّگبم اًتمبل ثِ اًجبس تَػظ ٍاسدوٌٌذُ اسائِ ؿَد هيضاى تضويي هقبدل حمَق ٍسٍدي
اػت .اًتمبل وبال ثِ اًجبس اختلبكي ثب كذٍس پشٍاًِ فجَس داخلي [ ]56اًجبم هي گشدد.
55ثِ عَس لغـ تب صهبًي وْوجَصّبي ٍسٍد اخز ًـذُ اػت پزيشؽ آى وبال دس اًجبس اختلبكي اهىبى پزيش ًيؼت ،ثٌبثشايي وبالي هجبصهـشٍط هلذاق پيذا ًوي وٌذ ،صيشا اكَال ٍسٍد وبال ثِ وـَس عجك لبًَى همشسات كبدسات ٍ ٍاسدات هلَة  04/07/1372هَوَل ثِ ثجت
ػفبسؽ اػت ٍ ثِ ٌّگبم ثجت ػفبسؽ دس هَسد وبالّبي هـشٍط هتمبضي ًخؼت ٍ لجل اص ّش الذاهي هجَص اخز هي وٌذ ٍ ػپغ ثجت ػفبسؽ
اهىبى پزيش هي ؿَد .
ثذيْي اػت اگش هجَص دادُ ًـَد ،فوال ثجت ػفبسؽ ّن اًجبم ًوي گيشد ٍ لزا ٍسٍد چٌيي وباليي اگش ّن كَست گيشد ثِ اًجبس اختلبكي لبثل
اًتمبل ًيؼت .دس ّويي هبدُ فجبست «هجَصّبي الصم ٌّگبم اًتمبل ثِ اًجبس تَػظ ٍاسد وٌٌذُ اسائِ ؿَد» ثِ ايي هقٌبػت وِ وبالي هـشٍعي وِ
لجال هجَص دسيبفت ًىشدُ حبال ٌّگبم اًتمبل اگش اسائِ ؿَد هي تَاًذ ثِ اًجبس اختلبكي اًتمبل يبثذ .حبال هقلَم ًيؼت چگًَِ اهىبى داسد ضوي
اًتمبل ثب چِ فبكلِ صهبًي ثب ٍجَد هشاحل ًؼجتب پيچيذُ ثجت ػفبسؽ ٍ اخز هجَص ،چٌيي اهشي اهىبى پزيش ثبؿذ ٍ اگش هَفك ثِ اخز هجَصّبي
الصم ًـذ چِ اتفبلي هي افتذ ؟
56-هٌؾَس اص فجَس داخلي ّوبى «تشاًضيت داخي» اػت .

هبدُ  29ـ هذت هجبص تَلف وبال ،دس اًجبسّبي اختلبكي هحذٍد ثِ هْلتْبي همشس دس هبدُ ( )24ايي لبًَى ًيؼت ٍ هْلت آى اص عشف گوشن
ايشاى تقييي هيؿَد.
دسكَستي وِ تب پبيبى هْلت همشس كبحت وبال ًؼجت ثِ اًجبم تـشيفبت گوشوي الذام ًٌوبيذ ،ثِ ًحَ ريل الذام هيؿَد:
الف ـ چٌبًچِ وبال اص ًَؿ هجبص ثبؿذ يب كبحت وبال هجَصّبي الصم سا اخز ٍ اسائِ ًوبيذ ،گوشن هىلف اػت حمَق ٍسٍدي هتقلمِ ثِ وبال سا اص
هحل تضويي آى تأهيي ٍ پغ اص ٍكَل ،پشٍاًِ ٍسٍد لغقي كبدس وٌذ ٍ ثشاي كبحت وبال اسػبل داسد.
ة ـ دس هَسد وباليي وِ هجَص الصم ثشاي تشخيق آى [ ]57ا خز ٍ اسائِ ًـذُ اػت ،هشاتت ثِ كبحت وبال افالم ٍ همشسات وبالي هتشٍوِ دس هَسد
آى افوبل هيگشدد ٍ تضويي هأخَرُ [ ]58ثب تَجِ ثِ ؿشايظ هزوَس دس اجبصًُبهۀ تأػيغ ٍ هَاد ديگش ايي فلل اثغبل هيؿَد.
57هفبد لؼوت اخيش ثٌذ (ة) هبدُ  29ثب هبدُ  28هغبيش اػت ،صيشا دس هبدُ  28اكَال اًتمبل وبال ثِ اًجبس اختلبكي سا هَوَل ثِ هجبص ثَدىوبال ثب دس كَست «هجبص هـشٍط» ،اسائِ هجَصّبي الصم ثِ ٌّگبم اًتمبل ثِ اًجبس اختلبكي داًؼتِ اػت ،لزا فوال وبالي هـشٍط اجبصُ ٍسٍد ثِ
اًجبس اختلبكي سا پيذا ًوي وٌذ ،لبفذتب ًيض پزيشؽ وبالي هـشٍط دس اًجبس اختلبكي دسػت ًيؼت .
58ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ثٌذ (ة) ًبؽش ثِ وبالّبيي اػت وِ هـشٍط ثَدُ ٍ هجَص اسائِ ًگشديذُ اػت اثغبل تضويي يب ضوبًت ًبهِ هبخَرُ ،ثِؿشحي وِ دس لؼوت آخش ايي ثٌذ تلشيح ؿذُ ،هلذاق پيذا ًوي وٌذ ،ثلىِ تؼَيِ ضوبًت ًبهِ ثبيذ هَسد ًؾش ثبؿذ .اثغبل صهبًي اػت وِ
ضوبًت ًبهِ ػپبس يب هتقْذ دس هَفذ همشس ثب تقْذ خَد فول وٌذ .دس ايي كَست ضوبًت ًبهِ يب تقْذ اكغالحب اثغبل هي ؿَد .
هبدُ  30ـ خبسج وشدى وبال اص اًجبسّبي اختلبكي كبحت وبال هؼتلضم اًجبم تـشيفبت گوشوي اػت دس غيش ايي كَست هَضَؿ هـوَل همشسات
لبچبق گوشوي هيؿَد.
هأهَساى گوشن حك داسًذ ثِ كَست تلبدفي وبالي هَجَد دس اًجبس اختلبكي سا هَسد سػيذگي ٍ ؿوبسؽ لشاس دٌّذ ٍ هـخلبت آًْب سا ثب
هٌذسجبت دفبتش ٍ اػٌبد ٍ هذاسن ٍسٍد ٍ خشٍج تغجيك ًوبيٌذ.
تجلشُ  1ـ هؼؤٍليت اص ثيي سفتي ،وبّؾ يب آػيت ديذگي يب فؼبد وبال دس اًجبسّبي اختلبكي كبحت وبال ثشفْذُ كبحت آى اػت وِ فالٍُ ثش
آى هؼؤٍليت پشداخت حمَق ٍسٍدي هتقلمِ سا ًيض داسد.
تجلشُ  2ـ دس كَستي وِ اص ثيي سفتي وبال ًبؿي اص فَاهل لَُ لْشيِ (فَسعهبطٍس) ثبؿذ كبحت وبال اص پشداخت حمَق ٍسٍدي هتقلمِ هقبف
اػت.

هبدُ  31ـ گوشن هيتَاًذ ثب اًتمبل وبالي گوشن ًـذُ ثِ اًجبسّب ٍ ػشدخبًِّبي فوَهي سػوي ،غيش اص اًجبسّبي گوشوي ،هَافمت ًوبيذ.
همشسات ايي فلل ؿبهل اًجبسّب ٍ ػشدخبًِّبي فوَهي سػوي ًيض هيثبؿذ[]1-58.
58-1اًجبسّبي فوَهي سػوي ٍ ػشدخبًِ ّبي فوَهي سػوي ثشخالف آًچِ دس هبدُ ( )1لبًَى تحت فٌَاى اهبوي گوشوي ًبهيذُ ؿذُ اًذ ثِّيچ ٍجِ اهىٌِ گوشوي هحؼَة ًوي ؿًَذ ،حتي اًجبسّبي اختلبكي صيش وليذ گوشن ّوف اهىٌِ گوشوي ًيؼتٌذ.
هبدُ  32ـ ثِ هٌؾَس ًگْذاسي وبالّبي گوشن ًـذُ ثِ جض وبالي هوٌَؿ ،گوشن هيتَاًذ ثب تأػيغ ٍاحذّبي گوشوي اختلبكي ثشاي كبحجبى
وبالّب ٍ ؿشوتْبي حول ٍ ًمل ثيي الوللي ثب اخز تضويي هَافمت وٌذ ٍ هأهَساى الصم سا جْت اجشاي همشسات ٍ اًجبم تـشيفبت گوشوي دس ايي
اهبوي هؼتمش ًوبيذ.
چگًَگي اًجبم تـشيفبت گوشوي ٍ ًؾبستْبي هشثَعِ ثب سفبيت ايي لبًَى دس آيييًبهِ اجشائي هـخق هيگشدد.
آييي ًبهِ اجشايي لبًَى اهَس گوشوي ايشاى ًيض دس هَاد  47تب  53ثِ هجحث ًگْذاي وبال دس اًجبسّب پشداختِ اػت.
ثخؾ چْبسم ـ ًگْذاسي وبال دس اهبوي گوشوي
فلل اٍل ـ اًجبسّبي گوشوي ٍ هؼئَليت ًگْذاسي وبال
هبدُ47ـ هذت هجبص ًگْذاسي وبالّبيي وِ داساي اختالف گوشوي هيثبؿذ دس اًجبسّبي گوشوي اص تبسيخ اثالك ًؾش لغقي گوشن يب اثالك سأي
لغقي هشاجـ سػيذگي ثِ اختالفبت گوشوي ػِ هبُ اػت.
هبدُ48ـ دسكَستي وِ اهىبًبت الصم ثشاي تحَيل ٍ ًگْذاسي وبالّبي خغشًبن يب وبالّبيي وِ هؼتلضم تأػيؼبت يب تجْيضات خبف ثبؿذ ٍجَد
ًذاؿتِ ثبؿذ ،هشجـ تحَيلگيشًذُ پغ اص اسايـِ هؼتٌـذات ٍ داليـل هشثَط ٍ هَافمت گوشن هيتَاًذ اص تحَيل گشفتي آًْب خَدداسي ًوبيذ ،دس
ايي كـَست ؿشوت حول ٍ ًمل ثييالوللـي هشثَط يب كبحت وبال هَؽف اػت وبال سا ثب سفبيت ػبيش همـشسات افبدُ يب ثب هؼئَليت خَد ٍ تحت
هشالجت گوشن ثِ اًجبس هٌبػت اًتمبل دّذ ٍ يب كبحت وبال ّوضهبى ثب ٍسٍد وبال اػٌبد ٍ هذاسن الصم سا اسايِ ٍ ثب سفبيت ػبيش همشسات ًؼجت ثِ
تشخيق وبال الذام ًوبيذ.
هبدُ49ـ تحَيل وبال ثِ اًجبسّبي گوشوي ٍلتي لجَل هيؿَد وِ ثشاي آى اؽْبسًبهِ اجوبلي ،پشٍاًِ كبدساتي ،فجَس (تشاًضيت) خبسجيٍ ،سٍد
هَلت ،وشاىثشي ،هشجَفي ،فجَس (تشاًضيت) داخلي ،كَستوجلغ وبالي اص آة گشفتِ ثب احىبم ٍ هَافمت وتجي گوشن تؼلين ؿذُ ثبؿذ.
تجلشُ ـ وباليي وِ ثِ فٌَاى لبچبق ضجظ يب تَليف هيؿَد دس كَستي دس اًجبسّبي گوشوي لجَل هيؿَد وِ ّوشاُ كَستجلؼِ وـفً ،بهِ
گوشن هشثَط وِ حبوي اص هـخلبت وبال ثبؿذ ،ثِ ايي اًجبسّب تؼلين ؿذُ ثبؿذ.

هبدُ 50ـ ّش وباليي وِ ثِ اًجبسّبي گوشوي تحَيل هيؿَد ،ثبيذ ثالفبكلِ دس دفبتش هشثَط اًجبس ثجت ٍ ثشاي ّش سديف فْشػت ول ثبس
(هبًيفؼت) ٍ ّش پشٍاًِ گوشوي ،كَستوجلغ ضجظ ،احىبم وتجي ٍ ثبسًبهِ ،لجض اًجبس جذاگبًِ كبدس ٍ ثِ تحَيل دٌّذُ وبال تؼلين ؿَد .هشجـ
تحَيل گيشًذُ ثبيذ هؼئَليت خَد سا تبػمف هتَػظ اسصؽ وبالي هَجَد دس اهبوي گوشوي وِ ّش ػبل تَػظ گوشن ايشاى افالم هيؿَد ،ثيوِ
ًوبيذ.
تجلشُ1ـ هشجـ تحَيل گيشًذُ هَؽف اػت ّوضهبى ثب تحَيل گشفتي وبال ،توبهي اعالفبت دس خلَف وبالّبي تحَيلي سا ثِ ًَؿ ،هيضاى ٍ ٍصى
ثِ ًحَي وِ گوشن تقييي هيًوبيذ ،ثِ گوشن افالم ًوبيذ.
تجلشُ2ـ ّشگبُ دس صهبى تَلف يب ثبسگيشي وبال اص اًجبس يب خشٍج اص اهبوي گوشوي ،وبال دچبس آػيتديذگي ٍ يب فؼبد يب وؼشي گشدد ،ثبيذ
ثالفبكلِ هشاتت تَػظ هشجـ تحَيلگيشًذُ ثِ گوشن اعالؿ دادُ ؿَد تب ثب حضَس هأهَس گوشن ثب ليذ فلت كَستوجلغ هشثَط تْيِ تب ػبيش
الذاهبت لبًًَي اًجبم گيشد.
فلل دٍم ـ اًجبسّبي اختلبكي ،اًجبسّب ٍ ػشدخبًِّبي فوَهي سػوي ٍ گوشنّبي اختلبكي
هبدُ 51ـ گوشن ايشاى هيتَاًذ ثب دسخَاػت كبحجبى وبال هجٌي ثش تأػيغ اًجبس اختلبكـي هَافمت ًوبيذ ،ثِ ؿشط آى وِ داساي ؿشايـظ ثِ
ؿشح ريل ثبؿذ.
اًجبسّبي اختلبكـي تحت ًؾـبست ًضديىتشيي گوشن خَاٌّذ ثَد ٍ گوشن يبدؿذُ ضوي ًگْـذاسي حؼـبة وبالي هَجَد دس آى هؼئـَل
حؼي اجشاي همشسات گوشوي هشثَط خَاّذ ثَد .دس كـَستي وِ دس اًجبس اختلبكي وبالي ػبخت خبسج ديذُ ؿَد وِ ٍجـَد آى دس اًجبس هتىي
ثِ پشٍاًِ فجَس (تشاًضيت) داخلي ًجبؿذ هأهَساى گوشن پغ اص سػيذگي آى سا وبالي ٍاسدُ ثِ اًجبس تلمـي ًوَدُ ٍ دس ثخؾ ٍسٍدي دفتش اًجبس
ثجت خَاٌّذ وشد.
1ـ اًجبسّبي هؼمف
الف ـ صهيٌِ فقبليت ٍ وبالي تَليذي ثب ًَؿ وبالي هَسد دسخَاػت ثشاي ًگْذاسي دس اًجبس هغبثمت داؿتِ ثبؿذ.
ة ـ اًجبس ثبيذ هؼمف ٍ وبهالً هحلَس ٍ پٌجشُّب ٍ ًَسگيشّب اص داخل اًجبس هحلَس ٍ داساي يه دسة ٍسٍدي ٍ خشٍجي ٍ ًحَُ ًلت ٍ اللبق
پلوت اص داخل جَؿىبسي ثِ ًحَي ثبؿذ وِ اص ًوبي ثيشًٍي دسة اًجبس ّيچگًَِ آثبسي اص جَؿىبسي هـخق ًجبؿذ.
ج ـ اًجبس اص تجْيضات ٍ ػبهبًِّبي افالم ٍ اعفبي حشيك ثشخَسداس ٍ دس هحل هٌبػت ًلت گشدد.
د ـ ٍضقيت اػتمشاس گوشن دس اًجبس ٍ هحَعِ ثيشًٍي آى هـخق ٍ اهىبًبت الصم دس ايي خلَف تأهيي گشدد.

ّـ ـ ؿشايظ اًجبس اص ثبثت ًَؿ ديَاس ،استفبؿ ديَاس ،هؼبحت اًجبسٍ ،ضقيت سٍؿٌبيي ،هَلقيت اًجبس ثِ لحبػ فبكلِ اًجبس تب گوشن اجشاييٍ ،ضقيت
اًجبس اص لحبػ اػتمشاس آى دس داخل يب خبسج هحَعِ ٍاحذ دسخَاػتوٌٌذُ ،ثشاػبع ًَؿ وبالي هَسد دسخَاػت جْت ًگْذاسي دس اًجبس ،تَػظ
گوشن ايشاى هـخق هيگشدد.
2ـ اًجبسّبي سٍثبص
الف ـ سفبيت جضءّبي (الف)( ،د) ٍ (ّـ) ثٌذ( )1
ة ـ اًجبس سٍثبص كشفبً ؿبهل ًگْذاسي وبالّبي حجين ٍ وبالّبيي اػت وِ ثِ لحبػ ؿشايظ لبثل ًگْذاسي دس اًجبس هؼمف ًويثبؿٌذ.
ج ـ داساي يه دسة ٍسٍدي ٍ خشٍجي ٍ ًحَُ ًلت ٍ اللبق پلوت اص داخل جَؿىبسي ثِ كَستي وِ اص ًوبي ثيشًٍي دسة اًجبس ّيچگًَِ آثبسي
اص جَؿىبسي هـخق ًجبؿذ.
تجلشُ ـ ثْشُثشداسي اص اًجبسّب ٍ ػشدخبًِّبي فوَهي ٍ ايجبد ٍاحذّبي گوشن اختلبكي هٌَط ثِ سفبيت همشسات ايي هبدُ هيثبؿذ.
هبدُ 52ـ ٍاحذ گوشن اختلبكي هَضَؿ هبدُ ( )32لبًَى اص لحبػ تـىيالتي تبثـ يه گوشن اجشايي ثَدُ ٍ ثب اػتمشاس هأهَساى افضاهي
تـشيفبت گوشوي هَسد ًؾش ثِ عَس وبهل دس آى ٍاحذ اًجبم هيؿَد.
ٍاحذّبي گوشوي اختلبكي ثِ اػتثٌبي هَاد ( )27تب ( )29لبًَى تبثـ همشسات هشثَط ثِ اًجبسّبي اختلبكي ٍ اص ػبيش جْبت هـوَل همشسات
اًجبسّبي گوشوي خَاٌّذ ثَد.
هبدُ 53ـ اًجبسّب ٍ ػشدخبًِّبي فوَهي سػوي ،هىبًي اػت وِ اص هشاجـ لبًًَي هشثَط هجَص فقبليت داؿتِ وِ فالٍُ ثش وبالي داخلي فوَم
افشاد ،وبالي گوشن ًـذُ عجك ضَاثظ ثخؾ چْبسم لبًَى ،لبثل اًتمبل ٍ ًگْذاسي دس آًْب هيثبؿذ.
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