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 تعالیباسمه
 

 هاگوهرسنگ و بهاگرانفلزات ضوابط اختصاصی گروه کاالیی 
 

موضوووم  ،( قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز1۸ماده   ی( امحاق۴( دسوورورامل ت صرهووره  ۲موضوووم ماده  در اجرای ماده 

هو صالح و 0۹/11/1۳۹۵ مورخهوووو  ۵۲۹۷1ت/1۳۸۸۶۴ ش اره نامهبیص  مورخهوووو ۵۵۶۷۹ت /10۶۶۸۹ ش اره هیا

ع وان یکی از مهووادیک کاالی ، بههابها و گوهرسوو  فلزات گران ییگروه کاالدر خهووو  ، رانیوز أتیه 1۴/۸/۹۷

مذکور  موادبه اسر اد  و سراد عضو مرصرط یهادسرگاه دییصأ و صجارت و ملدن ص لت، وزارت ش هادیپ بهموضوم قاچاق، 

ح ت و امرعایه برای فروش، خرید، اخرهوواصووی الز  ضوووابط ارز، و کاال قاچاق با مرارزه قانون( ۳  ماده اسوور اد به زین و

 گردد. شرح مواد ذیت صلیین میبه هابها و گوهرس  فلزات گرانشکت صجاری بهنگهداری 

 فیتعار -فصل اول

  :رودیم کاربه ریز مشروح یملان در مهوبه نیعرارات موجود در ا -1 ماده

 .یبا اصالحات بلد 0۳/10/1۳۹۲مهوب  مرارزه با قاچاق کاال و ارز قانون الف( قانون:

 مرارزه با قاچاق کاال و ارز. یسراد مرکز ب( ستاد:

 .نیپالص و نقره طال،: بهاگران فلزات( پ

 شود.می ایریدیو ، اوس یو ، پاالدیو ، رودیو  و روص یو  اصطالح پالصین شامت پالصین، -صرهره

صنوعات( ت  ارزش جادیا و خا  یبهاگران فلزات اتیخهوووصوو و شووکت در رییصغ با که یمهوو وعاص :بهاگرانفلزات  م

 یو صوو لر یصجار یبرداربهره ای یه ر عیصوو ا و  اتییصز ، ظروف ورآالت،یز ع وان به اسوورداده م ظور به آن در افزوده

 .شود یم ساخره

 یاقوت سرخ، یاقوت کرود و زمرد ام اس، :هاگوهرسنگ( ث

مج وعه  یریبه صووورت صرک گرانرهابا فلزات  و ردیگیم صووورت تخپردا آنها یرو که هاییگوهرسوو   :جواهرات( ج

 .ده دیم شکت را ی ریز و ی ریق

ضاچ ص هیکل :نیتأم رهیزنج ی( اع شخا هرف تیواردات صا صحو ای ساخت ،دیکه از مرحله صوم یا  ای ییک  ده نهاآن به م

 . دین ایم تیمش ول فلام یکاال ینگهدار ای ح تش فرو د،یدر امر خر ،صادرات

 :است تیمش ول به شرح ذ یکاال مشمول: یکاال (ح

 عنوان کاال گروه

 مخرلف یهاطرح و هاقطع ها،ضرب در طال سکه نوم هر امف

 شکسره یطال و مخرلف یارهایو ع اوزان ،در ابلاد، انوام آب شده یو طال طال ش ش نوم هر ب

 جواهراتو  طال مه وعات انوام ج

 کشور ملادن از شده اسرخراج یطال د

 هاگوهرس   هو

 هابها نظیر نقره و پالصین و مه وعات آنسایر فلزات گران و



۲ 

 

 

سرت به خرید یا فروش واقلی و مرادمه بین طرفین انجا  ن یملامالصی که  :خرید یا فروش فردایی (خ صرفاً ن شود و 

  شود.قی ت احر امی در روزهای آصی صوافک میامرداوت پرداخت مابه

 

 ضوابط فروش -دومفصل 

  باش د.یجامع صجارت م مش ول ملز  به ثرت اطالعات فروش در سامانه یفروش دگان کاال -2ماده 

صره هرف به فروش -تب ش ده صجار یینها ک  دهم سط فرو اطالعات  دییصأ ازم دیبوده و ن یصرفاً با ثرت اطالعات صو

 .ستین یینها ک  دهمهرف یاز سو دیخر

ش ول یفروش کاال -3ماده  ضابه  م هاتکه  ی یمأصرهیزنج یاع شخ سامانه جامع صجارت آن م قرار  دییصأ موردها در 

 صخلف است. ،گرفرهن

 است. صخلف هرنوم طال یا سکه ییفردا فروش –4 ماده

 باشد.فروش آصی در بورس کاالی ایران مش ول این م  وعیت ن ی -تبصره

 دیخر ضوابط – سومفصل 

 صجارت جامع سووامانه در دیخر دییصأ به ملز  ،ک  دگان نهاییبه اسوورا ای مهوورف مشوو ول یکاال دارانیخر -5ماده 

 فروش ده صوسط شده ثرت فروش د،ین  ا دییصأ مذکور سامانه در را خود به شده ثرت فروش دار،یخر کهیباش د. صا زمانیم

 . شدخواهد  بالاثرمهوبه  نیمقررات ا ثیاز ح

 .است صخلف است، نشده ثرت داریخر نا  به صجارت جامع سامانه در آن فروش که مش ول یکاال دیخر -1 تبصره

صره ثرت اطالعات  ازم دیبوده و ن یصجار داریصوورفاً با ثرت اطالعات صوسووط خر یینها ک  دهمهوورف از دیخر -2 تب

 .ستین یینها ک  دهمهرف یفروش از سو

( قانون مرارزه با قاچاق کاال و 1۸ماده   ی( امحاق۴( دسرورامل ت صرهره  ۶صورصحساب  فاکرور( موضوم ماده   -6ماده 

 یکاال یبرا، هیات وزیران با اصالحات بلدی ۹/11/1۳۹۵هو مورخ ۵۲۹۷1ت /1۳۸۸۶۴موضوم صهویب نامه ش اره ارز 

 .است( ۲شده ماده   دییصأ یکیس د امکررون مش ول،

 است. صخلف هرنوم طال یا سکه ییفردا دیخر –7 ماده

 باشد.خرید آصی در بورس کاالی ایران مش ول این م  وعیت ن ی -تبصره

 یضوابط نگهدار -چهارمفصل 

اطالعات  وبر اساس ش اسه کاال  یمش ول ملز  به ثرت اطالعات موجود یک  دگان کاالینگهدارو  مامکان –8ماده 

سامانه جامع صجارت م تیمامک سامانه بایدر  شده در  ش د. اطالعات ثرت  در هر محظه  ک  ده،ینگهدار یموجود با دیبا

  .مطابقت کامت داشره باشد
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صورت حذف کاال ک  دهینگهدارو  مامک –9ماده  ست در  سامانه  یملز  ا ش ول، مرادرت به ثرت اطالعات آن در  م

شواهد، قرائن، . دیجامع صجارت ن ا ص لت، ملدن و صجارت م وط به ارائه  صأیید نهایی اطالعات حذف کاال صوسط وزارت 

 .اس اد یا مدارک مربوطه صوسط مامک یا نگهدارنده است

 ای فیصوق مان د سرقت، مدقود شدن، :مش ول شود یکاال به یاست که مانع دسررس یم ظور از حذف رخداد –تبصره

 .ییضرط به موجب حکم مراجع قضا

 ضوابط حمل – پنجم فصل

 سامانه در را الز  اطالعاتک  ده ملز  است  ینگهدار ای مامک ،مش ول یکاال یشهرنیب ح ت درصورت –10 ماده

 .دین ا ثرت صجارت جامع

 ای مامک صوسووط الز از ثرت اطالعات  یشووهرنیب ح ت از شیپ سووتیبایممشوو ول  یکاال ک  دهح ت – 11 ماده

درصورت عد  ثرت اطالعات موضوم  مش ول یحاصت ک د. ح ت کاال  انیجامع صجارت اط  انهسام در کاال نگهدارنده

 یا با اطالعات ثرت شده مغایر با مح ومه، صخلف است. 10ماده 

 یمقررات عموم -ششمفصل 

هوبه  نیکه به موجب مواد ا ییرفرارها - 12ماده  شده صخلفم سوب  ض انت اجراها مح ش ول  ست، م مقرر در  یا

از نقض  یبه صخلدات ناش یدگیرس ی( قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز خواهد بود و مرجع صامح برا1۸( ماده  ۴صرهره  

 . است یحکومر راتیصلز سازمان ارز و کاال قاچاق یهاپرونده به یدگیرس ژهیضوابط، شلب و نیا

ضوم ضوابط از صخلف موارد هیکل در -13 ماده هوبه، نیا مو  فروش ای و ینگهدار ح ت، قاچاق، صحقک صورت در م

 .داشت نخواهد وجود قانون( 1۸  ماده( ۴  صرهره موضوم صخلف به اسر اد امکان قاچاق، یکاال

ها صخلف از آن یض انت اجرا و ینگهدار و ح ت ،فروش د،یخر خهو  در مهوبه نیر اضوابط م درج د - 14ماده 

 .شد خواهد اجراء باشد، یصجار صورت به اع ال نیکه ا یصرفاً در موارد

 آن زانیم خواه ،انجا  ده دبه قهد صجاری را  مش ول یکاال ینگهدار یاح ت  فروش، د،یخراشخاصی که  -15ماده 

ملز  به رعایت ضوابط  ،نراشد ای باشد( 1۶  ماده یب دها موارد از ای و مرلدد مراصب ای باشد مرصره کی در اد،یز ای باشد کم

 این دسرورامل ت هسر د.

صر ( قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز 1۸ماده   ی( امحاق۴دسوورورامل ت صرهووره  ( ۳قهوود صجاری مطابک با ماده   -هتب

 احراز می شود. ن با اصالحات بلدی،هیات وزیرا ۹/11/1۳۹۵هو مورخ ۵۲۹۷1ت /1۳۸۸۶۴موضوم صهویب نامه ش اره 

 یصجار صووورت هر در مشوو ول، یکاالها از کی هر خهووو  در ریز یرفرارهااز  کی هرمهوووبه  نیدر ا -16 ماده

 .شودیمحسوب م

ص یکاال ینگهدار ایو  ح ت ،فروش د،ی( خرامف شخا سط ا ش ول، صو هو   درمذکور را  یاز رفرارها یکیکه  یم خ

 اند.قراردادهحرفه خود مش ول  یکاال
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ضوم رفرار یا رفرارهای ( ب  یبرا یا ک رر از آن، هدره کی طولدر  ،ینگهدار ای و ح ت ،فروش ،دیخرمج وم کاالی مو

 یکاالها ریملادل ارزش آن در خهووو  سووا ای یامام سووکه ص ا  عدد 010 حداقتبه میزان  امفمشوو ول گروه  یکاال

 باشد. امفمش ول گروه 

 یبرا یا ک رر از آن، هدره کی طولدر  ،ینگهدار ای و ح ت ،فروش د،یخرمج وم کاالی موضوووم رفرار یا رفرارهای ج( 

 باشد. 1۸طالی با عیار  لوگر یک کیحداقت  ، به میزانجو  بگروه  یهاکاال

 به هر میزان باشد. دبرای کاالی مش ول گروه ( خرید، فروش، ح ت یا نگهداری د

برای  یا ک رر از آن، هدره کی طولدر  ،ینگهدار ای و ح ت ،فروش د،یخرمج وم کاالی موضوم رفرار یا رفرارهای هو( 

 باشد.ده قیراط به میزان  هوکاالی مش ول گروه 

برای  یا ک رر از آن، هدره کی طولدر  ،ینگهدار ای و ح ت ،فروش د،یخرمج وم کاالی موضوووم رفرار یا رفرارهای ( و

 ۹۲۵حداقت یک کیلوگر  پالصین با عیار  میزانبه برای پالصینو  ۹۲۵کیلوگر  نقره با عیار  ۵حداقت ارزش  میزانبه نقره

  باشد.

صورت عد  رعا -17ماده  ش نیضوابط ا تیدر  هوبه در مورد بخ ضوم رفرار انجا  یاز کاال یم ش ولِ مو شده،  م

 صرفاً در خهو  ه ان بخش که نسرت به آن صخلف واقع شده است، اع ال خواهد شد.  ،یقانون یض انت اجرا

 . ردیانجا  گ یبه صورت آن ستیبایم نیصأمرهیزنج یاعضا صوسط مهوبه نیضوم ااطالعات مو هیثرت کل -18ماده 

 .االجراء استالز  زین یاقرهاد هژیو و یص لر -یصجار آزاد م اطک در مهوبه نیا در مذکور ضوابط هیکل -19ماده 

ش ول از طر یفروش کاال ای دیخر -20ماده  ضا کیم ش ول رعا زین یمجاز یف هوبه نیا شدهنییضوابط صل تیم  م

 باشد.یم

و نهاد مأذون از  یکیو فروش اموال ص ل یآورسووازمان ج ع یمهوووبه در خهووو  کاالها نیمداد ا تیرعا -21ماده 

 است.  یامزامو کلیه اشخا  حقیقی و حقوقی  هیفق یوم یسو

بانک مرکزی ج.ا. ایران از ثرت اطالعات صومید و موجودی سوکه مسورا ی بوده و جهت ثرت خرید و فروش  -22ماده 

 بایست از طریک صدویض اخریار به کارگزار در سامانه جامع صجارت اقدا  ن اید.سکه می

 یز بانک موظف به ثرت اطالعات در سامانه می باشد.درصورت خرید و فروش بی واسطه ن - تبصره

ضوم اموار هیدر کل - 23ماده  ضوابط مو هوبه نید صخلف از  هرفم شد شده تیصحو ییک  ده نها، اگر کاال به م  ،با

حسوووب مورد عالوه بر محکومیت به جری ه های مقرر، به پرداخت ملادل ارزش کاال نیز  به جای ضووورط کاال، مرصکب

 شود. محکو  می

 حکم ،قانون ۷۲ ماده در مقرر طی، در صورت حهول شرامهوبه نید صخلف از ضوابط موضوم اموار هیدر کل -24ماده 

 .شد خواهد یجار مذکور ماده

مهوبه، سامانه جامع صجارت است. شلب  نیبه اسرلالمات در خهو  صخلدات موضوم ا ییمرجع پاسخگو -25 ماده

ارزش  نییمهووبه و صل نیاحراز صخلف از ضووابط موضووم ا یمهووبه مکلد د برا نیموضووم ا یهابه پرونده یدگیرسو

 مش ول، اطالعات الز  را از سامانه جامع صجارت اسرلال  ک  د. یکاال



۵ 

 

 

در شده و االی موضوم قاچاق محسوب ک خرید و فروش،در حوزه صرفاً کاالهای مش ول این دسرورامل ت  -26ماده 

( قانون مرارزه با قاچاق کاال و ارز 1۸ماده   ی( امحاق۴دسوورورامل ت صرهووره   (۲ماده  از شوو ول حوزه ح ت و نگهداری 

 خارج است. وزیران با اصالحات بلدی،هیات  ۹/11/1۳۹۵هو مورخ ۵۲۹۷1ت /1۳۸۸۶۴موضوم صهویب نامه ش اره 

ماه  ۶؛  "د"و  "ج"ماه و گروه  ۴؛ "ب"ماه، گروه  ۲؛  "امف"گروه  یمهوبه، برا نیدر ا شدهنییضوابط صل -72ماده 

  االجرا خواهد بود.الز  و اعال  وزارت ص لت، ملدن و صجارت صی؛ با صشخ "و"و  "هو"مهوبه و گروه  نیا پس از ابالغ

 .دیرس محرر  ج هور سییر دییصأ به ۳0/0۴/1۴01 خیصار درماده،  ۲۷ضوابط فوق در شش فهت و 
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