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  صنعتی-قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:قسمت اول ــ اهداف 

بـه مـنظور تسـریع در انجـام امـور زیربنایـی، عمران و آبادانی، رشد و                   ـ1مـاده   
گـذاری و افـزایش درآمـد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و        توسـعه اقتصـادی، سـرمایه     

ای، تولید و    مولـد، تنظـیم بازارکـار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه              
مومی، به دولت اجازه داده     صـادرات کاالهـای صـنعتی و تبدیلـی و ارایـه خدمـات ع              

شـود مـناطق ذیـل را بـه عـنوان مـناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین                  مـی 
 :قانونی و این قانون ادراه نماید

 )2()طبق نقشه پیوست( منطقه آزاد جزیره کیش ــالف 

 منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع               ــب  
 )3(.ای که هیأت وزیران تعیین خواهد نمود زیره، در محدودهشمال شرق ج

 )4()طبق نقشه پیوست ( منطقه آزاد چابهارــپ 
 

 مناطق آزاد از تسهیالت و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند           ـ1تبصـره   
 .بود

محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران             ـ2 تبصـره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1378/4/30و  1375/8/22مجلس شورای اسالمی و جلسات مورخ        1377/12/25و   1372/6/7مصوب جلسات مورخ    ـ  1
 .لحت نظاممجمع تشخیص مص

 رجوع به صفحهـ 2
 13 و12رجوع به صفحه ـ 3
 16 رجوع به صفحهـ 4



 قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی 2 

ها از  رسانی کشتی های مربوط به سوخت  رسید، منحصرا در خصوص فعالیت    خواهد  
 )1(.امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود

 

ایجـاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب         ـ3تبصره  
 )2(.مجلس شورای اسالمی خواهد بود

 

بایستی در چارچوب بودجه سالیانه     های مناطق آزاد صرفا      درآمد سازمان  ـ2ماده  
های سازمان جهت عمران و      کمک. رسد هزینه شود   کـه بـه تصویب هیأت وزیران می       

صـرفا با تصویب هیأت دولت      ) بـا اولویـت نواحـی همجـوار       (آبادانـی سـایر نواحـی       
پذیـر بـوده و هـر گونـه کمـک دیگـری تصـرف غیرقانونـی در اموال عمومی                      امکـان 

 .محسوب خواهد شد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  تعاریفــ دوم قسمت 

های مشروح مربوط به کار      جـای عـبارت    هـای زیـربه    درایـن قـانون واژه     ـ3مـاده   
 .رود می

 کشور جمهوری اسالمی ایران: کشور

  صنعتیــمنطقه آزاد تجاری : منطقه

  صنعتیــ سازمان هر منطقه آزاد تجاری: سازمان

 مجلس شورای اسالمی: مجلس
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : وظایفــ سوم قسمت

 :هیأت وزیران مسؤولیت ـ4ماده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15 و14رجوع به صفحه ـ 1
 در مورد قانون ایجاد مناطق آزاد آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی17رجوع به صفحه ـ 2
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 های هر منطقه، ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت نامه تصویب آیینــ الف 

 )1( تابعه،های  تصویب اساسنامه سازمان و شرکتــب 

های مالی   های عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه و عملکرد صورت         تصویب برنامه  ــپ  
 سازمان مناطق،

 )2( تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قواــت 

 های مناطق  اعمال نظارت عالیه بر فعالیتــث 

 .را به عهده خواهد داشت

 

ـ 5مـاده    سـط سـازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی           هـر مـنطقه تو      
این . شود گـردد و سـرمایه آن مـتعلق بـه دولـت است، اداره می               مسـتقل تشـکیل مـی     

های  هـای وابسـته از شـمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت             هـا و شـرکت     شـرکت 
دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و               

بینی نشده در این قانون و       هـای مـربوط اداره خواهندشد ودر موارد پیش         مهاساسـنا 
 .اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود

 

ـ 6مـاده    . سـازمان توسـط هـیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهدشد                
مدیر عامل سازمان که    . اعضـای هـیأت مدیـره توسـط وزیـران انـتخاب خواهند شد             

مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از             ریاسـت هیأت    
های اقتصادی و    میان اعضای هیأت مدیره منصوب و باالترین مقام اجرایی در زمینه          

انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه         . باشـد  زیربنایـی مـنطقه مـی     
 .سال بوده و انتخاب مجدد آنان بالمانع است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 20 رجوع به صفحهـ 1
 32 رجوع به صفحهـ 2
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هیأت . باشد کننده می  ل و اعضـای هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب         عـزل مدیـرعام   
 .وزیران مسؤولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد

 

سـازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل              ـ7مـاده   
 .قدام نمایدشود، ا های الزم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شرکت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : مقررات عمومیــقسمت چهارم  

ـ 8مـاده    هـای تـابع آن مجـاز هسـتند قـراردادهای الزم را با               سـازمان و شـرکت      
گذاران داخلی و    اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه           

های عمرانی و تولیدی      قـانون اساسـی بـرای انجام طرح        خارجـی بـا رعایـت اصـول       
ها و   ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق          اختالف. مشارکت کنند 

 .شود تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می

 

های دولتی و وابسته به      ها و شرکت   هـا، مؤسسه   هـا، سـازمان    وزارتخانـه  ـ9مـاده   
وانـند بـرای ارایه تسهیالت و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای             ت دولـت مـی   

های تابع آن منعقد     های هیأت وزیران با سازمان یا شرکت       الزم را در حـدود مصوبه     
گونـه قـراردادها بـه نحـوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت               شـرایط ایـن   . نمایـند 

 .درقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گرد

 

تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام         سـازمان هـر مـنطقه مـی        ـ10مـاده   
خدمـات شهری و فراهم نمودن تسهیالت مواصالتی،بهداشت، امورفرهنگی، آموزشی         

 )1(.و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 89 رجوع به صفحهـ 1
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از، ایجاد بنا و    صـدور مجـوز بـرای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مج            ـ11مـاده   
تصـدی بـه انـواع مشـاغل توسـط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد                 تأسیسـات و  

مشـاغلی کـه متصـدی مسـتقیم ندارنـد، در محـدوده مـنطقه فقط در اختیار سازمان                   
 .باشد می

 

مقـررات مـربوط بـه اشـتغال نـیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و                 ـ12مـاده   
هایی خواهد بود که به تصویب       نامه  به موجب آیین   صـدور روادید برای اتباع خارجی     

 )1(.هیأت وزیران خواهد رسید

 

های اقتصادی   اشـخاص حقیقـی و حقوقـی که در منطقه به انواع فعالیت             ـ13مـاده   
برداری  اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره     

ز پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع مـندرج در مجـوز بـه مدت پانزده سال ا    
هـای مسـتقیم معـاف خواهـند بـود وپس از انقضای پانزده سال تابع                 قـانون مالـیات   

مقـررات مالیاتـی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای            
 )2(.اسالمی خواهد رسید

 

از ثبت گمرکی از شمول     مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس          ـ14ماده  
 مقـررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کاال و تشریفات              

مبادالت . گمرکـی در محـدوده هـر مـنطقه بـه تصـویب هـیأت وزیـران خواهد رسید                  
 بازرگانـی مناطق با سایر کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرات عمومی صادرات              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 29و 73رجوع به صفحه ـ 1
 :مجلس شورای اسالمی1374/1/21قانون تفسیر راجع به ماده مذکور مصوب ـ 2
در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون 13معافیت مالیاتی موضوع ماده  : مـاده واحده  «

 ».باشد یاد شده نیز قابل اعمال می
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 )1(.باشد و واردات کشور می

 

واردات کـاالی تولیدشـده در مـنطقه آزاد بـه سـایر نقاط کشور، تا حد                  ـ15مـاده   
ارزش افـزوده در آن مـنطقه بـا تصـویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از         

 )2(.باشند حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می

 

 کشور تأمین   ورود کاالهایـی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل             ـ16ماده  
 از حقوق گمرکی و سود      )متناسباً(شود از تمام یا بخشی       و در مـنطقه آزادتولـید مـی       

 )3(.بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود

 

کاالهایـی کـه بـرای به کارگیری ومصرف در منطقه از داخل کشور به                ـ17مـاده   
خلی کشور است، ولی صادرات آنها      گردند، از موارد نقل و انتقال دا       مـناطق حمـل می    

 )4(.بود از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد

 

تأسـیس بـانک و مؤسسـه اعتـباری بـه صورت شرکت سهامی عام یا                 ـ18مـاده   
خـاص بـا سـهام بـا نـام و اشـتغال بـه عملـیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا           

نامه اجرایی آن که     نحصرا طبق مفاد این قانون و آیین      مؤسسـه اعتـباری در مناطق م      
 )5(.شود توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می

 

تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در             ـ1تبصـره   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 56 و 55، 43رجوع به صفحه ـ 1
 55 و 43رجوع به صفحه ـ 2
 همانـ 3
 همانـ 4
 36رجوع به صفحه ـ 5
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ی پول و   مـناطق، موکـول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورا            
 .اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است

 

 افتـتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی         ـ2تبصره  
 .موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است

 

نظام حاکم بر برابری ریال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت              ـ3تبصره  
 .شود  تعیین میوزیران

 

معـامالت واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات    ـ4تبصـره   
 .بود بانکداری اسالمی خواهد

اند از انجام معامالت  مرزی اخذ نموده واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون      
 .به ریال ایران ممنوع هستند

 

های زیربنایی و تولیدی در قالب       ای طرح توانـد بـرای اجر     سـازمان مـی    ـ19مـاده   
بـرنامه و بودجـه مصـوب خـود نسـبت بـه تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و                  

بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل      . خارجـی بـا تصـویب هیأت وزیران اقدام نماید         
 .درآمدهای سازمان انجام خواهدشد

 

های اقتصادی   در هر       فعالیتورود و خروج سرمایه و سود حاصل از          ـ20مـاده   
گذاری در هر منطقه     مقررات الزم برای جلب و حمایت سرمایه      . باشد مـنطقه، آزاد مـی    

های هر منطقه به تصویب هیأت       و چگونگـی و مـیزان مشـارکت خارجـیان در فعالیت           
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 )1(.وزیران خواهد رسید

 

 به تصویب   گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها      حقوق قانونی سرمایه   ـ21ماده  
گذاران  سرمایه سرمایه. هـیأت وزیـران رسـیده اسـت، مـورد تضمین و حمایت است           

مـزبور چـنانچه در مـواردی بـه وسـیله قـانون بـه نفـع عمـوم ملـی شود یااینکه از                        
گـذاران یـاد شـده سلب مالکیت شود، جبران عادالنه خسارت به عهده دولت                سـرمایه 

هـای مذکور و طریق جبران       مایهمقـررات مـربوط بـه نحـوه پذیـرش سـر           . باشـد  مـی 
 .رسید ای خواهد بودکه به تصویب هیأت وزیران خواهد نامه خسارت به موجب آئین

 

ــاده   همچنیــن ثبــت )2(هــای صــنعتی و معــنوی هــا و مالکیــت ثبــت شــرکت ـ22م
قانون ) 81(ها،شـناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتادویکم             کشـتی 

 .شود وب هیأت وزیران انجام میاساسی طبق ضوابط مص

 

های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان      ثبـت شرکتها و مالکیت     ـتبصره  
 .شود آن منطقه انجام می

 

 .های الزم دفتر نمایندگی تأسیس نماید تواند در محل سازمان می ـ23ماده 

 

ره آن به اتباع    نحوه استفاده از زمین ومنابع ملی و ترتیب فروش یا اجا           ـ24مـاده   
کشـور در محـدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیأت                

سازمان هر منطقه   . گردد های عمرانی هر منطقه تعیین می      وزیـران و با رعایت برنامه     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 36رجوع به صفحه ـ 1
 92 رجوع به صفحهـ 2
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 )1(.مسؤول اجرای مقررات مربوط خواهد بود

 

 .ممنوع استاجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا  -1تبصره 

 

سـاکنین ایرانـی جزایـر موضـوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور               ـ2تبصـره   
سازمان ثبت اسناد وامالک مکلف     . باشند دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه واعیان می      

 .است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید

 

مدیره  مدیران عامل واعضای هیأت   ریـیس ومدیران سازمان هر منطقه،        ـ25مـاده   
های دولتی، رؤسای قوه قضاییه و  هـای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمان       شـرکت 

دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی            
کـل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و              

هایی که  ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتمعاونـان   
های خصوصی که در     شود و همچنین شرکت    توسـط سـازمان هـر مـنطقه ایجـاد می          

 .باشند محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی

 

 .های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید نامه آیین ـ26ماده 

 

های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید    ور ایجاد هماهنگی درفعالیت   به منظ  -27ماده  
 :وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد

اختیارات خود در منطقه را به      ( وابسته به قوه مجریه   ) هـای اجرایـی     دسـتگاه  ـــ الـف   
 .های مناطق آزاد تفویض نمایند رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 69 رجوع به صفحهـ 1
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هـای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به          رؤسـا و سرپرسـتان دسـتگاه        مدیـران،  ـــ ب  
پیشـنهاد ریـیس هـیأت مدیـره و عامل سازمان و به حکم باالترین مقام دستگاه             

 .شوند اجرایی منصوب می

 

تأسـیس و فعالیـت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و    ـ28مـاده   
 صنعتی  -یمه در مناطق آزادتجاری     شـعب ونمایندگـی آنهـا و مؤسسات کارگزاری ب         

جمهوری اسالمی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی            
 )1(.ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 101 رجوع به صفحهـ 1



 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی   
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 )1( منطقه آزاد قشمۀمحدود
کیلومترمربع به  130بخشـی ازسـاحل شـمال شـرقی جزیـره قشـم بـه وسعت تقریبی                 ـ  1

. شود  تعیین می  )طبق نقشه پیوست   (کیلومتری منطقه آزاد قشم   300 ۀقسمتی از محدود  عنوان  
های آتی خود را  ها و طرح سـازمان منطقه آزاد قشم بقیه اراضی موردنیازبرای اجرای برنامه   

بـا رعایـت بـه هـم پیوسـتگی محدوده مذکور و قرارگرفتن در ضلع شمال شرقی جزیره، به                    
 )2(.نماید عالی مناطق آزاد پیشنهاد می ایتدریج برا ی تصویب به شور

به استثنای نقاط نظامی، امنیتی که به ترتیب مقرر          (تمامـی اراضی خارج از منطقه آزاد      ـ  2
 به عنوان منطقه ویژه اقتصادی، تعیین و سازمان منطقه          )شود در تبصره این بند مشخص می     

حدود . شود ر تعیین می  آزاد قشـم بـه عـنوان سـازمان مسـؤول مـنطقه ویژه اقتصادی مزبو               
ک مورخ   15003ت  42890/نامه شماره    اختـیارات سـازمان مسـؤول یادشـده برطبق تصویب         

 .باشد و اصالحات بعدی آن و با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور می1374/3/23
عالی  نظامـی و امنیتـی با پیشنهاد ستاد فرماندهی کل قوا، دبیرخانه شورای      نقاط :تبصره

 .عالی امنیت ملی خواهد رسید عالی مناطق آزاد به تصویب شورای شورای  و دبیرخانهملی امنیت
 

 )3(بخشی دیگر از محدوده منطقه آزاد قشم
) 160 (بخشـی از سـاحل شـمال شـرقی جزیـره قشـم به وسعت تقریبی یکصد و شصت                  

45399/نامه شماره     عالوه بر محدوده موضوع تصویب     ــ )طبق نقشه پیوست   (کیلومتر مربع 
با رعایت به هم پیوستگی محدوده مذکور به عنوان منطقه آزاد 1376/5/16ک مورخ   16876ت  

 .شود تعیین می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1651375 نامه تصویبـ 1

4539916876
//

18101375 و کت/
11
//

/  ک7283ت08861
مندرج در  (»  جمهوری اسالمی ایران    صنعتی ــقانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری      «) 1( مـاده  »ب«بـه اسـتناد بـند       ـ  2

1151376نامه   نامـه فـوق و همچنین تصویب       بـر اسـاس تصـویب     ) 1صـفحه   
61
//

/ کیلومترمربع از  290   مجموعاً ک8411ت1172
 .محدوده قانونی منطقه آزاد قشم تعیین گردید

1151376 نامه تصویبـ 3
11

//
/  ک8411ت172
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 )1(قلمرو و نقشه محدوده آبی منطقه آزاد قشم
 

  منحصراً)2(قلمـرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم با مختصات به شرح زیر و نقشه پیوست           
مختصات قلمرو  . گردد انی کشتیها تعیین می   رس هـای مربوط به سوخت     در خصـوص فعالیـت    

 :محدودده آبی منطقه آزاد قشم

 A) 26 DEG 34 N 55 DEG 55 E 

 B) 26 DEG 36 N 55 DEG 43 E 

 C) 26 DEG 27 N 55 DEG 36 E 

 D) 26 DEG 32 N 55 DEG 54 E 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25111378ـ تصویب نامه 1

616182
//

 ک2406ت/
 15وع به صفحه ـ رج2
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 خرمشهر،  صنعتی آبادان و-قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری 

 )1(درانزلیجلفا و بن
ای از   ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدوده          محـدوده  ـمـاده واحـده     

 -کند به عنوان مناطق آزاد تجاری        شهرستانهای جلفا و بندرانزلی که هیأت وزیران تعیین می        
مناطق یادشده در کلیه امور براساس قانون چگونگی اداره مناطق          . شود صـنعتی شـناخته می    

 .و اصالحات بعدی آن اداره خواهند شد1372/6/7 صنعتی مصوب  -ری آزاد تجا

ورود کـاالی همـراه مسـافر از سـه منطقه آزاد یادشده به سایر نقاط کشور به هر میزان                 
 .ممنوع است

 .این قانون از تاریخ تصویب، الزم االجراء است

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلس شورای اسالمی 2/6/1382مصوبه جلسه مورخ ـ 1
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 )1( صنعتی،-عالی مناطق آزاد تجاری  شورای

 نترکیب و اختیارات آ
 

به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون          1376/9/30هـیأت وزیران در جلسه مورخ       
 : تصویب نمود)2(اساسی جمهوری اسالمی ایران

های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری       بـه مـنظور ایجـاد هماهنگی در بین سازمان         ـ  1
 :شود کیل میاسالمی ایران، شورایی به ریاست رییس جمهور و مرکب از افراد زیر تش

وزرای امـور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور، کارو امور اجتماعی، صنایع و معادن،              
راه و ترابـری، نفـت، نـیرو، مسـکن و شهرسـازی، فرهـنگ و ارشاد اسالمی، رییس سازمان                    

ریـزی کشـور، ریـیس کـل بـانک مرکـزی جمهوری اسالمی ایران، رییس                 مدیریـت و بـرنامه    
 .عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی زیست و دبیر شورایسازمان حفاظت محیط 

وظـایف و اختـیارات هیأت وزیران، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری،              ـ  2
 های بعدی آن از جمله قانون اصالح قانون چگونگی اداره و اصالحیه  ــ   1372 مصوب   ــصـنعتی   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصــــویب نامــــه1

29101376

763051

//
جایگزیــــن تصــــویب نامــــه (هـ9037ت/

1321373

16632

//
، هـ30ت/

26101379

481952

//
و) هـ3345ت/

2531381

1268425791

//
 هـت/

 : ایراناسالمیقانون اساسی جمهوری 138مفاد اصل ـ 2
شود، هیأت وزیران حق دارد برای       های اجرایی قوانین می    نامه که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین       عالوه بر مواردی    «

هریک از  . نامه بپردازد  نامه و آیین   های اداری به وضع تصویب     تأمیـن اجـرای قوانیـن و تنظیم سازمان         انجـام وظـایف اداری و     
نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این          ان حق وضع آیین   وزیـران نـیز در حـدود وظـایف خویـش و مصوبات هیأت وزیر              

توانـد تصـویب برخـی از امور مربوط به وظایف خود را به      دولـت مـی   . مقـررات نـباید بـا متـن و روح قوانیـن مخـالف باشـد               
یس جمهور ها در محدوده قوانین پس از تأیید ری مصوبات این کمیسیون. هـای متشـکل از چند وزیر واگذار نماید        کمیسـیون 

 .االجرا است الزم
های مذکور دراین اصل، ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رییس            هـای دولت ومصوبات کمیسیون     نامـه  هـا و آییـن     نامـه  تصـویب 

رسد تا در صورتی که آنها رابرخالف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران                   مجلـس شـورای اسالمی می     
 ».بفرستد



 19 تی تجاری ــ صنعشورای عالی مناطق آزاد  

 به  )مزبور قانون)1(ماده) 3( تبصره به استثنای (ــ  1377 مصوب   ــمناطق آزاد تجاری،صنعتی    
 .شود نامه محول می این تصویب) 1(کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند 

. باشد گیری کمیسیون، موافقت اکثریت اعضای حاضر و حداقل چهار نفر می           مالک تصمیم 
نامه داخلی هیأت    آیین) 19(مصـوبات کمیسیون درصورت تأییدرییس جمهور با رعایت ماده          

 )1(.بود قابل صدور خواهددولت 

باشند که زیر نظر     ای می  دارای دبیرخانه ) 2(و  ) 1(شـورا و کمیسیون موضوع بندهای       ـ  3
 .شود گردد، اداره می دبیر شورا و کمیسیون مزبور که با حکم رییس جمهور منصوب می

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویب نامهـ تص1

26101379
4819523345
//

تصویب نامه) 2( جایگزین بند هـت/
29101376
7630519037
//

 هـت/
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 1 صنعتی قشم-های مناطق آزاد تجاری  اساسنامه سازمان

 3 و کیش2چابهار
 

 4... صنعتی-امه سازمان منطقه آزاد تجاری اساسن
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کلیات و تعاریفــ فصل اول  

باشد  می...  صنعتیــتجاری  نام سازمان، سازمان منطقه آزاد: نام سازمان ـ1ماده 
 .شود که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می

 

مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد        : مرکـز اصلی سازمان    ـ2مـاده   
 .باشد می...  صنعتیــتجاری 

 

 .شود سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می: مدت فعالیت ـ3ماده 

 

) 000/000/100/ 000(سرمایه سازمان یکصد میلیارد  : سـرمایه سـازمان    ـ4مـاده   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تصویب نامه1
2641373

201195

//
، ک5ت/

921376
510261
//

 وک7869/
741378

771851

//
 ک9692ت/

ـ تصویب نامه2
2641373

20120

//
، ک54ت/

921376
510261
//

 وک7869/
741378

771851

//
 ک9692ت/

ـ تصویب نامه3
2641373

201215

//
، ک6ت/

921376

510261

//
 وک7869ت/

741378

77185

//
 ک19692ت/

 .گذاشته شده است ...ها از ذکر نام سازمان هر منطقه خودداری و به جای آن  یکسان اساسنامهبه دلیل مفاد کامالًـ 4
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 .شود  سازمان تقویم می)زمین و تأسیسات(های غیرنقدی  ردهریال است که از محل آو

 )000/100 (هزار سهم  سـرمایه سـازمان کال متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد            
 .باشد ریالی می) 000/000/100(میلیون  یک

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهداف سازمانــ فصل دوم  

 :باشد اهداف سازمان به شرح زیر می ـ5ماده 

گذاری و   انجـام امـور زیربنایـی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه             
افـزایش درآمـد عمومـی، ایجـاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کاال، حضور                 

 ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و         فعـال در بازارهـای جهانـی ومنطقه       
 .ارایه خدمات عمومی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارکان سازمانــ فصل سوم 

 :ارکان سازمان عبارتند از ـ6ماده 

  مجمع عمومیــ

  هیأت مدیرهــ

  مدیرعامل و رییس هیأت مدیرهــ

  بازرس یا بازرسان قانونیــ

 
 مجمع عمومی 

 باشد که به موجب    ران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می       هـیأت وزی   ـ7ماده  
اختیارات خود را به وزرای      13/2/1373 مورخ   هـ30ت  /16632نامـه شماره     تصـویب 

 صنعتی به ریاست رییس جمهور تفویض ــعالـی مناطق آزاد تجاری      عضـو شـورای   
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 1.نموده است

 

 :ستوظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیرا  ـ8ماده 

 .های تابعه  موافقت با تأسیس و انحالل شرکتــالف 

های تابعه با رعایت اصل       تصویب، اصالح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت        ـــ ب  
 .قانون اساسی 85

 .های سازمان  اعمال نظارت عالیه بر فعالیتــپ 

 کردهای مالی و عمل    های عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه، صورت      تصویب برنامه  ـــ ت  
 .سازمان

 .های سازمان نامه  تصویب آیینــث 

 . تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قواــج 

 . اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایهــچ 

 . نصب وعزل اعضای هیأت مدیرهــح 

 .الزحمه آنها  انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حقــخ 

 .یین خطمشی عمومی سازمان تعــد 

 . تعیین حقوق، مزایا وهرگونه پاداش اعضای هیأت مدیره ومدیرعاملــذ 

 ... صنعتی- تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزادتجاری ــر 

 اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور          ــز  
 .یردجلسه مجمع عمومی قرار گ

 اتخـاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به               ـــ ژ  
 .های سازمان حساب اندوخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصویب نامه شماره (18ـ رجوع به صفحه 1

29101376
7630519037
//

هـ/  .) شده است7یگزین تصویب نامه مورد اشاره در ماده  جات
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مجمـع عمومـی سـازمان حداقـل سـالی یک بار برای رسیدگی و تصویب        ـ9مـاده   
هـای مالی تا پایان تیرماه هرسال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب                صـورت 

 .گردد ماه همان سال تشکیل می  حداکثر تا پایان دیبودجه سال بعد،

 

دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رییس             ـ10ماده  
 .آید جمهور به عمل می

 

محــل تشــکیل و چگونگــی رســیمت یافتــن جلســات و نحــوه تصــویب   ـ11مــاده 
عالی  شوراینامه داخلی    موضـوعات دسـتور جلسـه مجـامع عمومـی بر اساس آیین            

 . صنعتی خواهد بود-مناطق آزاد تجاری 

 
 هیأت مدیره 

ای متشکل از سه یا پنج نفر با تشخیص          سـازمان توسـط هـیأت مدیـره        ـ12مـاده   
اعضـای هـیأت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب         . گـردد  مجمـع عمومـی اداره مـی      

 .دباش کننده می عزل اعضای هیأت مدیره با همان مرجع انتخاب. شوند می

 

انتخاب مجدد آنان   . شوند اعضـای هیأت مدیره برای سه سال انتخاب می         ـ13ماده  
اند، هیأت مدیره    تـا زمانی که اعضای هیأت مدیره جدید انتخاب نشده         . بالمـانع اسـت   

 .سابق به کار خود ادامه خواهد داد

 

جلسـات هـیأت مدیـره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیأت                 ـ14مـاده   
توانــند  اعضــای هــیأت مدیــره مــی. گــردد یــره و مدیــرعامل ســازمان تشــکیل مــیمد

موضـوعات مـورد نظـر خود را از طریق رییس هیأت مدیره و مدیرعامل در دستور                 
 .جلسه هیأت مدیره قرار دهند
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یابد و   جلسـات هیأت مدیره با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می           ـ15مـاده   
 .باشد االجرا می عضای حاضر در جلسه معتبر و الزمتصمیمات جلسه با اکثریت آرای ا

 

ای توسط هیأت    بـرای هـر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه           ـ16مـاده   
 تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیأت مدیره حاضر در           )منشـی هیأت مدیره   (مدیـره   

در صورتجلسات هیأت مدیره نام اعضای هیأت مدیره حاضر یا غایب           . جلسـه برسد  
هر . گردد ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می    و خالصـه  

یـک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه                
 .مخالف باشد، نظر او باید در صورتجلسه قید گردد

 

ونگی اداره هیأت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگ   ـ17ماده  
 صنعتی، برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و -مـناطق آزاد تجـاری    

 :باشد از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می

های اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی   تعیین روشــالف 
 .و حقوقی اعم از داخلی و خارجی

 .های مربوط نامه ارض بر اساس آیین چگونگی و نحوه اخذ عوــب 

های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت       ها و مالکیت    چگونگـی و نحـوه ثبت شرکت       ـــ پ  
های مربوط و    نامه هـا، شـناورها و هواپـیماها در مـنطقه، بر اساس آیین             کشـتی 

 .بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار

 .های الزم  موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محلــت 

 چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در                 ـــ  ث
نامه اجرایی   براساس قانون و آیین   ...  صـنعتی    ـــ محـدوده مـنطقه آزاد تجـاری        

 .مصوب مجمع عمومی

 اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری   ـــ  ج  
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 .های مصوب نامه ت به صادرات و واردات در چارچوب آیینمبادر و تولیدی و

 . تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه ساالنه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویبــچ 

های مالی و عملکرد ساالنه سازمان و         تهیه و تأیید گزارش هیأت مدیره، صورت       ــح  
 .ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

 .های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نامه ن بررسی و تدوین آییــخ 

های فرعی براساس موازین قانون تجارت با تصویب          تشکیل و یا انحالل شرکت     ـــ د  
 .مجمع عمومی

 موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه ــذ 
 .ی مربوطها نامه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین

 هیأت مدیره می تواند بعضی از اختیارات خودرا به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل              ــر  
 .تفویض نماید

 
 رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 

مدیـرعامل سـازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده دارد، به موجب        ـ18مـاده   
 مقام اجرایی حکـم ریـیس جمهـور واز مـیان اعضای هیأت مدیره منصوب وباالترین     

 .باشد سازمان می

در هر  . باشد دوره تصـدی مدیـرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بالمانع می             
 .حال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود

ریـیس هیأت مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت             ـ19مـاده   
 حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در           مدیـره دارای همـه گونه     
 :سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است. مقابل اشخاص ثالث دارد

 کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رییس هیأت مدیره و مدیرعامل             ــالـف   
 .باشد معتبر می
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 . عزل ونصب کارکنان سازمانــب 

 و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش واضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم           تعیین حقوق    ـــ پ  
 .های مربوط نامه درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین

های  ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک          دریافت مطالبات و پرداخت بدهی     ــت  
 .داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان

ام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد           صدور مجوز برای انج    ــج  
 ... . صنعتی -تجاری 

 .های مربوط نامه  صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیینــج 

 صنعتی - تعییـن متصـدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزادتجاری              ـــ چ  
 .متصدی مستقیم ندارد

تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای          می  ریـیس هیأت مدیره و مدیرعامل      ـــ ح  
 .هیأت مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسؤولیت خود واگذار نماید

 رییس هیأت مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری             ـــ خ  
 .باشد و حفظ حقوق و منافع واموال سازمان می...  صنعتی ــ

 
 سان قانونیبازرس یا بازر 

البدل را از میان     مجمـع عمومـی یـک بـازرس اصـلی و یک بازرس علی              ـ20مـاده   
انتخاب . نماید اشـخاص حقیقـی و یـا حقوقـی ذیصالح برای مدت یک سال انتخاب می     

مجـدد آنـان بـه ایـن سمت بالمانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده،                    
 .د دادبازرس سابق به خدمت خود ادامه خواه

البدل  در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی              
 .شد دار خواهد وظایف وی را عهده
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توانـد هـرگونه رسـیدگی و بازرسـی را در حدود             بـازرس قانونـی مـی      ـ21مـاده   
هــا و  اختــیارات قانونــی و وظــایف محوــله انجــام داده و بــه کلــیه دفاتــر و پــرونده 

ای سـازمان مـراجعه نمـوده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد           قـرارداده 
 :اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است. رسیدگی قرار دهد

 . تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوبــالف 

هـای مالـی سـازمان و تصـدیق و مطابقت آنها با دفاتر                رسـیدگی بـه صـورت      ـــ ب  
هارنظـر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به         سـازمان و تهـیه گـزارش و اظ        

روز قبل از جلسه مجمع عمومی به   20گـزارش مـزبور حداقـل         . مجمـع عمومـی   
 .شود رییس هیأت مدیره و مدیرعامل تسلیم می

 . اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومیــپ 

سنامه تعیین شده نباید به هیچ       اجـرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اسا         ـــ ت  
 .وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های مالی  صورتــفصل چهارم 

مـاه هـر سال شروع و در پایان          سـال مالـی سـازمان از اول فروردیـن          ـ22مـاده   
 دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی         کلیه. یابد اسـفندماه همان سال خاتمه می     

روز قبل  40های مالی سازمان و گزارش هیأت مدیره باید تا             صورت. شود بسـته می  
 .از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود

 

ها، بروات و    کلـیه اسـناد و اوراق تعهـدآور سـازمان همچنین کلیه چک             ـ23مـاده   
اره با امضای متفق رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک               ها همو  سفته

 .باشد نفر به انتخاب هیأت مدیره با مهرسازمان معتبر می

تعـداد و انـواع دفاتـر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیأت                ـ24مـاده   
 .گردند مدیره تعیین می
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داول حسابداری و براساس های سازمان طبق اصول صحیح ومت    حسـاب  ـ25ماده  
 .شود موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می

 

نسـبت بـه امـوری که در این اساسنامه، قانون نحوه اداره مناطق آزاد،                ـ26مـاده   
نامـه اجرایـی مربوط، مقرراتی منظور نشده باشد،    مصـوبات مجمـع عمومـی و آییـن        

 .قانون تجارت حاکمیت دارد
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  صدور روادید اتباع خارجینامه اجرایی آیین

  صنعتی-در مناطق آزاد تجاری 

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 

 

های مشروح مربوط به کار  های زیر به جای عبارت نامه واژه در ایـن آیین    ـ1مـاده   
 :رود می

 

 کشور جمهوری اسالمی ایران : کشور

  صنعتی جمهوری اسالمی ایران-مناطق آزاد تجاری  : مناطق

  صنعتی جمهوری اسالمی ایران-سازمان هر منطقه آزاد تجاری  : سازمان

 

اتـباع خارجـی بـرای ورود مسـتقیم بـه مناطق از طریق مبادی ورودی و        ـ2مـاده   
 .خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت

 

 بـرای افـراد مذکـور در ایـن ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی               ـ1تبصـره   
ورودی مـناطق، اجـازه اقامـت مـربوط را بـر روی اسـناد مسافرتی معتبر آنان مهر                   

 شود و طبق تقاضای سازمان     اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می        . نمایند مـی 
 .تا شش ماه قابل تمدید است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

1021372

16447252

//
هـ/  وت

2831374

4305915041

//
هـ/  ت
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نامه  تر از شش ماه مطابق مقررات مندرج در آیین         بـرای اقامـت طوالنی     ـ2تبصـره   
 -غال نـیروی انسـانی، بـیمه و تأمیـن اجتماعـی در مناطق آزاد تجاری                 اجرایـی اشـت   

 .صنعتی جمهوری اسالمی ایران عمل خواهد شد

 

الورودین به کشور    صـدور اجـازه اقامت برای مناطق، جهت کلیه ممنوع          ـ3تبصـره   
 .ممنوع است

 

 داتباع خارجی برای ورود به مناطقی که فاقد مبادی مستقیم ورودی مور            ـ3مـاده   
های کشور در خارج،  باشند باید از نمایندگی  می ) زمینـی  ـــ  دریایـی    ـــ هوایـی   (نظـر   

هـای جمهـوری اسـالمی ایران در خارج از کشور بر             نمایندگـی . روادیـد اخـذ نمایـند     
اساس مقررات و بلیت رفت و برگشت متقاضی، بدون استعالم از مرکز، روادید عبور 

 .نمایند  بار صادر میدو بار ورود با اعتبار سه روزه در هر

 

اتـباع خارجـی کـه پـس از ورود بـه مناطق، قصد مسافرت به سایر نقاط                   ـ4مـاده   
کشـور را داشـته باشند، باید طبق مقررات تقاضای خود را به نمایندگی وزارت امور                

 .خارجه مستقر در منطقه تسلیم نمایند

 

 ساعت تقاضای 48 نمایندگی وزارت امورخارجه در منطقه حداکثر ظرف         ـ1تبصـره   
 .مربوط را بررسی و مطابق قوانین و مقررات مربوط روادید صادر خواهد نمود

 

در صـورتی کـه نمایندگی وزارت امورخارجه در منطقه مستقر نباشد،             ـ2تبصـره   
اصالحی مقررات 1) (ماده 2) (صـدور روادیـد مذکور در ماده فوق طبق مفاد تبصره          

 صنعتی جمهوری اسالمی ایران     -اطق آزاد تجاری    ورود و اقامت اتباع خارجی در من      
 .انجام خواهد شد
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اتباع خارجی مقیم مجاز، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید             ـ5مـاده   
توانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارایه         این افراد می  . جداگانـه نخواهـند داشـت     

 .مدارک اقامت معتبر، به مناطق مسافرت نمایند
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 مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی

  صنعتی-در مناطق آزاد تجاری 

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 

 

های مشروح   های زیر به جای عبارت     نامه واژه  در ایـن تصـویب    : تعـاریف  ـ1مـاده   
 :رود مربوط به کار می

 کشور جمهوری اسالمی ایران : کشور

 ی ایران صنعتی جمهوری اسالمــمناطق آزادتجاری  : مناطق

  صنعتی جمهوری اسالمی ایرانــسازمان مناطق آزاد تجاری  : سازمان

 

اتـباع خارجـی بـرای ورود مسـتقیم بـه مناطق از طریق مبادی ورودی و        ـ2مـاده   
 .خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت

 

نتظامی در مبادی   بـرای افـراد مذکـور در ایـن ماده، نمایندگان نیروی ا             ـ1تبصـره   
ورودی مـناطق اجـازه اقامـت مـربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور                 

 .نمایند می

 

 :باشد صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع می ـ2تبصره 

 اتباع کشورهایی که ورود آنها به جمهوری اسالمی ایران توسط دولت ممنوع             ــالف  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تصویب نامه1
2181373

41571
//

 وک92ت/
2821374
430605041

//
 ک1ت/
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 .اعالم شده است

 الورودین به کشور  ممنوعــب 

 الورودین به مناطق آزاد  ممنوعــپ 

 

شود و طبق تقاضای     اجـازه اقامـت مذکـور بـه مدت دو هفته صادر می             ـ3تبصـره   
 .سازمان تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود

 

اتـباع خارجی برای ورود به مناطق متصل به سایر نقاط کشور که امکان               ـ3مـاده   
های جمهوری اسالمی ایران     باشد، باید از نمایندگی    ر نمی ورود مسـتقیم به آنها مقدو     

 .در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند

 

 های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور با رعایت مقررات   نمایندگی ـ1تبصـره   
بـر اسـاس دعوتـنامه صـادر شـده از سـوی سازمان و بلیت رفت و برگشت، بدون                    

بور دو بار ورود با اعتبار سه روزه در هر بار صادر            اسـتعالم از مرکـز، روادیـد عـ        
 .نمایند می

 

ــبعه خارجــی موضــوع ایــن مــاده شــرایط مــندرج در    ـ2تبصــره  پــس از ورود ت
 .شود نامه به وی تسری داده می این تصویب) 2 (ماده) 3(و ) 1(های  تبصره

 

داشته اتـباع خارجـی کـه پـس از ورود به مناطق قصد عبور از کشور را                   ـ4مـاده   
باشـند، باید طبق مقررات، تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی     

 .منطقه ویژه انتظامی تسلیم کنند

 

ساعت تقاضای مربوط را بررسی و پاسخ 48دفـتر مذکور حداکثر ظرف     ـ1تبصره  
 .داد خواهد
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نامه  آیین )4( در صـورتی که نمایندگی وزارت امورخارجه موضوع ماده         ـ2تبصره  
اجرایـی صـدور روادیـد اتباع خارجی در منطقه مستقر نباشد، اتباع خارجی موضوع               

نامه مزبور برای مسافرت به سایر نقاط کشور باید تقاضای خود را به              آیین) 4(ماده  
این دفتر . دفـتر نمایندگـی دایـره اموراتـباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند        

48ت امور خارجه مکلف است پاسخ تقاضا را حداکثر ظرف           ضـمن هماهنگی با وزار    
 .ساعت از تاریخ دریافت به متقاضی اعالم نماید

 

ـ 5ماده   اتـباع خارجی مقیم مجاز، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید               
توانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارایه         این افراد می  . جداگانـه نخواهـند داشـت     

 .ت معتبر به مناطق مسافرت نمایندمدارک اقام

 

ـ 6مـاده    این 2) (ماده1) (صـدور روادیـد ترانزیـت و اجازه اقامت موضوع تبصره            
نامـه بـر روی بـرگه جداگانـه در صـورت درخواسـت متقاضی و تشخیص                  تصـویب 

 .مأموران مربوط بالمانع است

 

 ظرف مدت هرخارجی که بخواهد در مناطق مذکور اقامت نماید مکلف است  ـ7ماده  
های درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و           اقامـت، اجـازه ورود و برگ      

امضـا نمـوده بـه انضـمام سـایر مـدارک الزم بـه دایره امور اتباع خارجی محلی که                     
پس از   دایـره اموراتباع خارجی محل    . خواهـد در آنجـا اقامـت کـند، تسـلیم نمـاید             مـی 

روانه اقامت صادر یا از صدور پروانه اقامت امتناع         کننده، پ  رسـیدگی بـه مدارک ارایه     
 .ورزد می

 

 درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی باید از طریق سازمان           ـتبصـره   
 .مناطق آزاد به عمل آید
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ـ 8مـاده    سـاعت پس از ورود اتباع      24مسـؤوالن اماکـن عمومـی موظفـند ظـرف             
های مخصوص اعالمیه ورود درج و به        خارجی، هویت و تاریخ ورود آنان را در فرم        

 .دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند

 

ها،  ها، مسافرخانه  ها، متل  نامه اماکن عمومی به هتل     از لحاظ این تصویب    ـ1تبصـره   
 .شود پذیرند، اطالق می ها و به طور کلی همه اماکنی که به نحوی مسافر می پانسیون

 

های مخصوص اعالمیه ورود مسافران، توسط مناطق با هماهنگی          فـرم  ـ2تبصـره   
 .شود دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه ودر اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده می

 

مقررات مربوط به اشتغال    »بـرای اشتغال اتباع خارجی در مناطق رعایت          ـ9مـاده   
  صنعتی جمهوری اسالمی  -تجاری  نـیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد           

 .الزامی است« ایران
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 گذاری در مناطق آزاد مقررات سرمایه

 1 صنعتی جمهوری اسالمی ایران-تجاری 
 

 

های مشروح مربوط به     های زیر به جای عبارت     نامه واژه  در ایـن تصویب    ـ1مـاده   
 :رود کار می

ی مناطق آزاد تجاری    کشـور جمهـوری اسالمی ایران به استثنا        : سرزمین اصلی
  صنعتیــ

 صـنعتی جمهوری    ـــ سـازمان هـریک از مـناطق آزاد تجـاری            : سازمان
 اسالمی ایران

 ایران  صنعتی جمهوری اسالمیــهر یک از مناطق آزاد تجاری  : منطقه

های  به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت : گذاری سرمایه
 .اال و یا خدمتاقتصادی به منظور تولید ک

به استثنای  (این مقررات   ) 3(هـای موضـوع ماده       کلـیه سـرمایه    : سرمایه خارجی
 که توسط اتباع ایرانی از خارج ازسرزمین اصلی         )وجـوه ریالی  

 .شود به مناطق وارد می

به استثنای وجوه   (این مقررات   ) 3(هـای موضوع ماده      سـرمایه  : سرمایه ارزی
 از خارج از سرزمین اصلی به        کـه توسـط اتـباع ایرانی       )ریالـی 

 .مناطق وارد شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه  1 ــویب نامـــــ ـ تصـــــ

1631373

3343223

//
، کت/

2181374

4904715795

//
، کت/

281373

4068886

//
، کت/

8101375

10885916685

//
 وکت/

681380

3265125378

//
 کت/
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های واقع شده در     مـازاد درآمـد تحقـق یافته یک بنگاه بر هزینه           : سود ویژه
هایـی که به قصد انتفاع صورت        یـک دوره مالـی کـه از فعالیـت         

گرفـته اسـت، ناشـی و طـبق اصـول پذیرفـته شده حسابداری               
 .گیری شود شناسایی و اندازه

اص حقیقـی و حقوقـی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و              کلـیه اشـخ    ـ2مـاده   
توانند مستقال و یا با مشارکت سازمان و         المللی طبق این مقررات می     های بین  سازمان
گذاری نمایند و    هـای تـابع آن یـا بـا مشـارکت یکدیگر در مناطق آزادسرمایه               شـرکت 

 .شود سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می

 

 :سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از ـ3ماده 

 .)هر منطقه( وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق ــالف 

 .آالت، تجهیزات، لوازم و ابزارکار  ماشینــب 

 .های تجاری  حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و عالیم و نامــپ 

 .گذاری بی مربوط به موضوع سرمایه وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آــت 

به سرمایه    تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و              ــث  
اصـلی اضـافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد، به                

 .کار انداخته شود

 

 شخیص سازماندر موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به ت         ـتبصـره   
 .پذیر است مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان

 

 : ها تحت شرایط پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود سرمایه ـ4ماده 

 .های مجاز در هر منطقه به کار برده شود  در فعالیتــالف 

 را) 7(و) 6 (مواد سرمایه موضوع  گذاری و ثبت   مجوز سرمایه  اخذ  کامل   مـراحل  ـــ ب  
 .کند  طی
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گذار توسط سازمان     مسـتلزم اعطـای امتـیاز یـا حقـوق انحصـاری به سرمایه              ـــ پ  
 .نباشد

 

ـ 5مـاده    های اقتصادی منطقه به هر      توانند در فعالیت   گـذاران خارجی می    سـرمایه   
 .گذاری نمایند نسبتی سرمایه

 

ـ 6مـاده    خواهند سرمایه خود    این مقررات که می   ) 2(گذاران موضوع ماده     سرمایه  
ای  را بـه هریک از مناطق آزاد وارد کنند، باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه               

های مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به   که توسط دبیرخانه و سازمان    
های واصله در هر منطقه توسط سازمان        درخواست. سازمان هر منطقه تسلیم نمایند    

گذاری توسط سازمان    گیرد و مجوز سرمایه    ورد بررسـی قـرار مـی      همـان مـنطقه مـ     
 .شود همان منطقه صادر می

 

گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت        هـای سـرمایه    درخواسـت  ـ1تبصـره   
 صنعتی  -قانون اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری        ) 21(موضـوع ماده    (

ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه      یتهباشـند، توسط کم     مـی  )جمهـوری اسـالمی ایـران     
های اقتصادی  گذاری و کمک   ، سازمان سرمایه  )رییس کمیته (عالی مناطق آزاد     شورای
ریزی کشور    و سازمان مدیریت و برنامه     )وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی       (و فنـی    

بررسـی خواهـد شـد و بـر اسـاس پیشـنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزرای                   
 .شود گذاری برای آنها صادر می الی مناطق آزاد، مجوز سرمایهع عضو شورای

 

ــره  ــوز      ـ2تبص ــنامه و مج ــده در پرسش ــات درج ش ــیر درمشخص ــرگونه تغی ه
گـذاری بـا اطـالع سـازمان و حسـب تشخیص،با موافقت مرجع صادرکننده                سـرمایه 

 .گیرد مجوز، صورت می
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ری منوط به صدور    گذا بـرداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه       بهـره  ـ3تبصـره   
 .باشد برداری توسط سازمان می مجوز بهره

 

گـذاری موظـف اسـت ظـرف مدتـی که در مجوز              دارنـده مجـوز سـرمایه      ـ7مـاده   
شـود، درصـد معینـی از سرمایه را برای شروع عملیات             گـذاری تعییـن مـی      سـرمایه 

 .گذاری به منطقه وارد نماید اجرایی موضوع مجوز سرمایه

 

 :گیرد ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت میورود و   ـ8ماده 

ایـن مقـررات به حساب واحد مورد        ) 3( مـاده    )الـف  (هـای موضـوع بـند      سـرمایه  -1
با . گردد  واریز می  )یـا مؤسسـات اعتباری مجاز     (هـا    گـذاری نـزد بـانک      سـرمایه 

 یا(احتسـاب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد درتاریخ واریز طبق گواهی بانک            
گذار در دفاتر سازمان هر       بـه عنوان سرمایه سرمایه     )مؤسسـه اعتـباری مجـاز     

 .شود منطقه ثبت می

این مقررات در حدود مندرج در      ) 3( ماده )ت( و   )ب(های موضوع بندهای     سـرمایه ـ  2
گـذاری براسـاس ارزش سـیف آنهـا به موجب اسناد و صورت        مجـوز سـرمایه   

ان هر منطقه مجموعا به یکی      هـای مربوط پس از رسیدگی توسط سازم        حسـاب 
از ارزهـای قـابل تـبدیل، در تـاریخ ترخـیص تعییـن و ضمن ثبت ارزش ارزی،                   
معـادل ریالـی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه                 

 .شود گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می سرمایه

ات پس از تأیید ارزش آنها توسط       این مقرر ) 3( ماده )پ(های موضوع بند     سـرمایه ـ  3
. باشد سـازمان هـر مـنطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می               

بـندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات            چگونگـی زمـان   
 .گیرد انتقال دانش فنی صورت می

ی ه حسابرس این مقررات پس از تأیید مؤسس     ) 3( ماده   )ث(های موضوع بند     ســرمایهـ  4



 قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی 40 

گذار، در   مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه           
 :شود دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می

گذاری در همان واحد، پس       با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه        ــالـف   
 .از کسب موافقت سازمان هر منطقه

وارد در همان واحد، بااطالع سازمان هر        بـا هدف افزایش سرمایه برای سایر م        ـــ ب  
 .منطقه

گـذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز              بـا هـدف سـرمایه      ـــ پ  
 .این مقررات6) (صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده 

هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص،               ـ   5
غـیرقابل اسـتفاده باشـد و یـا با مشخصات اظهار شده در تقاضا            معـیوب و یـا      

منطـبق نباشـد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها                  
 .شود که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی

قررات که  این م 3) (ماده( ت)و  ( ب)ای موضوع بندهای     چـنانچه کاالهـای سـرمایه      ـ   6
گذاران خارجی بوده و قبال در سرزمین اصلی به کار انداخته  مـتعلق بـه سرمایه   

شـده اسـت بـا اخـذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال                  
شود و   یابند، انتقال این کاالها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می            

 .نامه خواهد بود تابع ضوابط این تصویب

 

در . کند، بیمه نماید ای را که به منطقه وارد می تواند سرمایه گذار می سرمایه ـ9ماده 
نامه جانشین   صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه           

گذار به رسمیت    گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه          سـرمایه 
 .شود ل سرمایه محسوب نمیشود اما انتقا شناخته می

 

این مقررات به مناطق    6) (گذاران خارجی که طبق ماده     سـرمایه سـرمایه    ـ10مـاده   
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شـود مـورد حمایـت ایـن مقررات بوده واز مزایا و تسهیالت آن برخوردار                 وارد مـی  
 .باشد می

 

) 6(ماده  ) 1(گذاران خارجی که پذیرش آنها مطابق تبصره          سرمایه سرمایه  ـتبصره  
عالی مناطق آزاد رسیده باشد،       مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای       ایـن 

گذاران  چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه              
یـاد شده سلب مالکیت شود جبران عادالنه خسارت به عهده دولت جمهوری اسالمی              

گذاری بالفاصله قبل     بازاری سرمایه  پرداخت خسارت به مأخذ ارزش    . باشد ایران می 
گذار خارجی ظرف مدت سه ماه       از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه          

از تـاریخ ملـی شـدن یـا سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه                  
 .تسلیم نماید

 

د گذاری در منطقه ایجا    کلـیه واحدهایـی کـه بـه موجـب مجـوز سرمایه             ـ11مـاده   
های مالی خود را به سازمان  شـوند مکلفـند همـه ساله گزارش عملکرد و صورت      مـی 

هـای مالـی بـاید بـه تأیـید مؤسسـه حسابرسی مورد وثوق        صـورت . ارسـال نمایـند   
 .سازمان رسیده باشد

 

های  خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت          ـ12 مـاده 
های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از        سرمایه های خارجی و   اقتصادی سرمایه 

 .ها از مناطق مجاز است فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه

گذاران و پس از احراز این که  سـازمان هـر مـنطقه بـه درخواسـت ایـن گونه سرمایه        
مـبالغ مـورد درخواسـت بـرای خروج از مناطق، حاصل به کار انداختن سرمایه ثبت                 

باشد و حصول اطمینان از      گذاری می  گذاران در موضوع مجوز سرمایه     شـده سرمایه  
مــوارد مــندرج در تبصــره زیــر، تأیــید الزم را ظــرف یــک هفــته از تــاریخ وصــول   

 .نماید درخواست صادر می
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هـای خـود، مالحظـات مـربوط به           سـازمان هـر مـنطقه بـاید در بررسـی           ـتبصـره   
قانون چگونگی  ) 13(ی موضوع ماده    های مالیات  گذار از معافیت   بـرخورداری سـرمایه   

  و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست برای        1 صنعتی ــاداره مناطق آزاد تجاری     
 .خروج را مورد توجه قرار دهد

 

های متعلقه، قراردادهای    های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه        پرداخت ـ13ماده  
 تجــاری، مدیریــت و هــای فنــی و مهندســی، عالیــم حــق اخــتراع، دانــش فنــی، کمــک

گـذاری بـر اساس قراردادهای       هـای سـرمایه    قـراردادهای مشـابه درچـارچوب طـرح       
 .باشد های مالی با اطالع سازمان مجاز می مربوط و صورت

 

الشرکه خود را با موافقت سازمان       توانند سهام یا سهم    گذاران می  سرمایه ـ14 ماده
در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر        . گذاران دیگر واگذار نمایند    مـنطقه به سرمایه   
 .شود گذار اول می جانشین سرمایه

 

گذاری  انـتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه            ـ15 مـاده 
 .در مناطق مبدأ و مقصد می باشد

 

گــذار خارجــی وطــرف ایرانــی براســاس  مــوارد اخــتالف بیــن ســرمایه ـ16 مــاده
 .های کتبی حل خواهد شد قراردادها و توافق

 

های خارجی   در صـورتی کـه سـرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت             ـ17مـاده   
ها خصوصی تلقی خواهدشد و تابع قوانین و مقررات تجاری           باشـد، ایـنگونه سرمایه    

 .باشد بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5 رجوع به صفحهـ 1
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 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی

  صنعتی- آزاد تجاری اطقمن

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تعاریف-فصل اول 

های مشروح مربوط به     های زیر به جای عبارت     نامه واژه  در ایـن تصویب    ـ1مـاده   
 :روند کار می

 صنعتی است که به موجب      ــیـک از مـناطق آزادتجـاری         هـر  : منطقه
 .شوند قانون تأسیس شده یا می

 صنعتی جمهوری   ــتجاری   قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد      : قانون
و سایر قوانینی که در این      1372 ــ مصوب   ــاسـالمی ایـران     

 .زمینه در آینده تصویب خواهدشد

های سرزمینی و حریم     کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران، آب         : قلمرو گمرگی
هوایـی آن اسـت کـه در آنجـا قوانیـن گمرکـی و صادرات و                 

 .شود واردات کشور به طور کامل اجرا می

 صنعتی جمهوری اسالمی    ــعالی مناطق آزاد تجاری      شـورای  : عالی شورای
 .ایران

  صنعتیــسازمان هر منطقه آزاد تجاری  : سازمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه 1

1631373

3343124

//
، کت/

2061373

3845470

//
، کت/

27101375

120659570

//
 وکت/

1151376

6117318425

//
 کت/
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 عوارض بندری

ایه تسهیالت بندری و    وجوهـی اسـت کـه سـازمان در قبال ار           : و فرودگاهی
فرودگاهی برای حمل و نقل دریایی، هوایی و تردد هواپیما از           
صـاحبان کـاال و یـا مؤسسـات حمـل و نقـل هوایـی دریافت                 

 .کند می

وجوهـی اسـت کـه بابـت خدمـات انـبارداری، تخلیه، باربری،              : های خدماتی هزینه
العاده، آزمایش و    کاری، خدمات فوق   بارگـیری، صـفافی، خـن     

بـندی، صـدورگواهی مـبدأ و خدمات دیگری که هنگام            هتعـرف 
صــادرات، واردات قطعــی و موقــت، ترانزیــت، ترانسشــیپ و 

 کاال انجام و توسط سازمان      )اعاده به خارج  (مـرجوع کـردن     
 .شود هر منطقه وصول می

مـا بـه الـتفاوت قیمـت کـاال پس از کسر ارزش موادی که در                  : ارزش افزوده
 .تتولید آن به کار رفته اس

در خصـوص کـاالی وارده بـه مناطق آزاد عبارتست از بهای              : ارزش
 .سیف کاال

 مقررات صادرات،

 واردات و امور

 کـه در چـارچوب قانون چگونگی اداره مناطق          اسـت مقرراتـی    : آزاد مناطق گمرکی
عالـی و توسط سازمان در مناطق        آزاد بـا تصـویب شـورای      

 .شود آزاد اجرا می

باشد که مجری     زیـر مجموعـه سـازمان منطقه می        واحـدی از   : گمرک سازمان
 .مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است

 اداره گمرک

واحـدی از زیر مجموعه گمرک ایران است که مجری مقررات            : مستقر در منطقه
 .باشد صادرات و واردات می
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 عملیات مجاز گمرکی در منطقه ها و  فعالیتــفصل دوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و مقررات مربوط به آن

 
 ایران اسالمی  صنعتی جمهوریــمناطق آزادتجاری   ورودکاال بهــالف  

به استثنای کاالهایی که    . ورود هـرنوع کاال به هریک از مناطق مجاز است          ـ2 مـاده 
ها نام مناطق آزاد تصریح     که در آن  (بـه موجـب شـرع مقـدس اسالم یا قوانین کشور             

 .شود  ممنوع، یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می)شده باشد

 

 . ورود کاال با مبدأ ساخت اسراییل به منطقه ممنوع استـتبصره 

 

سـازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کاالهای وارده به منطقه رابرای ثبت              ـ3ماده  
 .گمرک ایران بفرستدآماری گمرکی به وزارت بازرگانی و 

 

ترتیـب ورود کـاال بـه مـنطقه تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان                 ـ4مـاده   
شود، ولی در هر حال رعایت مقررات و         منطقه است که با کمترین تشریفات انجام می       

ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد براساس ضوابط مورد عمل در منطقه            
 .الزامی است

 

 ضوابط بهداشت انسانی را سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و            ـه  تبصر
 .آموزش پزشکی تعیین خواهد نمود

 

 :باشد های زیر مجاز وتابع این مقررات می ورود کاال به منطقه از راه  ـ5ماده 
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 صنعتی  ــکاالهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاری               ـ  1
شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی          وارد مـنطقه مـی    کشـور،   

به )های زیربنایی  برای احداث واحد تولیدی، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت   
باشند، با تشخیص سازمان منطقه و به میزان        ( اسـتثنای وسـایل تزیینـی و مبل       

د ولی مشمول مـورد نـیاز از پرداخـت عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستن       
 .باشند های خدماتی می پرداخت هزینه

 

آالت، مـواد اولـیه، اجـزا و قطعـات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآالت                 ماشـین ـ  2
به استثنای  )ای   آالت تولیدی و وسایل نقلیه سرمایه      تولیدی، قطعات یدکی ماشین   

هی معاف  از پرداخت عوارض بندری و فرودگا     ( اتومبیل سواری و قایق تفریحی    
 .باشند های خدماتی می ولی مشمول پرداخت هزینه

 

به استثنای کاالهای موضوع (کاالهایـی کـه از خـارج یـا سایر مناطق آزاد کشور،      ـ  3
گردند، مشمول   بـه مـنطقه وارد و ترخـیص قطعی می   )ایـن مـاده   2و   1بـندهای   

باشـند و در صـورتی که کاالهای         پرداخـت عـوارض بـندری و فرودگاهـی مـی          
کـور صـدور مجدد شوند، صرفا عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده قابل              مذ

 .استرداد خواهد بود

 

ورودکـاال به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین              ـ  4
انـتقال کـاالی مذکـور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی        . مجـاز اسـت   

این انبارها بدون اطالع و کسب   انـتقال کاال از مـنطقه اسـت و اسـتفاده و نقـل و          
 .شود مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می

 

کاال از  دارد، ورود به استثنای مواردی که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگری مقرر ـ 5
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اه، خـارج، سـایر مناطق آزاد کشور یا از قلمرو گمرکی، برای عرضه در نمایشگ              
بندی، پاک کردن، مخلوط کردن      بندی مجدد، تفکیک، درجه    صـادرات مجدد، بسته   

های خدماتی تحت نظارت     و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه         
استفاده یا فروش این کاالها که از خارج وارد . سـازمان هـر مـنطقه مجـاز است        

طقه مشمول پرداخت شـده، در مـنطقه بـر اسـاس ارزش کـاال هنگام ورود به من             
 .باشد عوارض بندری و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می

 

 کاالهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزادکشور ـتبصره 
شوند به صورت ورود موقت و بر اساس         یـا از سـایر نقـاط کشـور وارد مـنطقه می            

های   بندری و فرودگاهی ولی با پرداخت هزینهضوابط منطقه و با معافیت از عوارض    
مهلت نگهداری این کاالها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو           . خدماتی مجاز است  

 .بود سال خواهد

 

ورود و تخلـیه کـاال در بـنادر منطقه که سازمان منطقه اعالم می دارد، به منظور                   ـ   6
ماتی انجام تشریفات   تـرانس شـیپمنت و ترانزیـت خارجی، با پرداخت هزینه خد           

 .مقرر مجاز است

 

کلـیه کاالهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد                 ـ  7
شود تابع مقررات و     کشـورهای خارجـی از طـریق سـرزمین اصـلی حمـل مـی              

 نامه اجرایی قانون امور    تشـریفات ترانزیـت خارجـی موضـوع فصـل هفتم آیین           
 .شد ت سادگی و با کمترین تشریفات انجام خواهدگمرکی بوده و در نهای

 

ــره  ــوز از    ـتبص ــذ مج ــی مســتلزم اخ ــنوعه قانون ــای مم ــت خارجــی کااله  ترانزی
 .باشد عالی مناطق آزاد می شورای
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ـ ب     صنعتی جمهوری   ــتجـاری     صـدور و خـروج کـاال از مـناطق آزاد           ــ

 اسالمی ایران

ـ 6مـاده    ربوط نسبت به صدور گواهی     سـازمان مجـاز اسـت با رعایت مقررات م           
مراجع رسمی ذیربط در    . شود، اقدام نماید   مـبدأ برای کاالهایی که از منطقه خارج می        

 .داخل کشور موظف هستند گواهی مبدأ صادره را بپذیرند

 

صدور کاال از مناطق تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه در              ـ7ماده  
 .ایت سادگی و با کمترین تشریفات خواهدبودچارچوب این مقررات است که در نه

 

ای که به مقصد کشورهای خارجی، دیگر مناطق آزاد   مانیفست وسایل نقلیهـتبصره 
شوند، با تأیید سازمان معتبر خواهد       می خارج کشـور و یـا سایرنقاطکشـور از مـنطقه         

 .بود

 

ـ 8مـاده    نطقه را برای   سـازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کاالهای صادره از م            
 .ثبت آماری به وزارت بازرگانی و گمرک ایران ارسال نماید

 

 :صدور و خروج کاال ازمنطقه طبق مقررات و به روش زیرمجاز است ـ9ماده 

صدور کاالی ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور               ـ  1
 کشور و یا خارج یا از دیگر        اعـم از آنکـه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل             

مـناطق کشـور تأمیـن شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به               
 .باشد منظور ثبت آماری می

 

ورود کـاالی تولیدشـده در مـنطقه بـه سـایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به                   ـ  2
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د اضـافه مـواد اولـیه داخلـی بـه کاررفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سو        
باشـد و تنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و             بازرگانـی معـاف مـی     

 .قطعات وارداتی به کار رفته در کاالی یاد شده دریافت خواهد شد

 

آالت و سایر  اعـم از کـاالی مصرفی، مواداولیه و ماشین  (ورود کاالهـای خارجـی      ـ  3
شود، مجاز است ولی      کـه عینا از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال می           )کاالهـا 

ترخـیص آن موکـول بـه رعایـت مقـررات عمومی صادرات و اردات و مقررات                 
 .گمرکی کشور خواهد بود

 

شوند، موکول   صـدور کاالهـای داخلی از منطقه به خارج کشور که عینا صادر می             ـ  4
 .به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است

 

 کشـور به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت  خـروج کاالهایـی کـه از سـایر نقـاط      ـ   5
شوند  شوند وپس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می       موقـت به منطقه وارد می     

باشند و بابت ارزش     مجـاز و تـابع تشـریفات مقـرر در قـانون امورگمرکـی می              
دسـتمزد عملـیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده               

متها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته         ولـی قطعـات و قسـ      
باشـند، مشـمول حقـوق گمرکـی و سـود بازرگانـی بـر اساس مقررات عمومی                  

 .باشند صادرات و واردات کشور می

 

اعـاده عین کاالی وارده خارجی به خارج ا زکشور یا اعاده کاالی وارده از سایر                 ـ   6
 .زمان منطقه مجاز استنقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سا

 

خـروج موقـت کـاال از مـنطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط                    ـ  7
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 )به استثنای کاالهایی که از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است             (کشـور 
بـا مجـوز قبلـی سـازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندری و                  

 .فرودگاهی معاف است

 

صـدور یـا خروج کاال از اماکن منطقه تحت هریک از عناوین مذکور در                ـ10ده  مـا 
در صـورت استفاده از خدمات و امکانات منطقه، مشمول پرداخت           ) 9(بـندهای مـاده     

 .های خدماتی به منطقه خواهد بود هزینه

 
 مقررات کاالی همراه مسافرــ پ  

اطق، از طریق فرودگاه یا     مسـافرانی کـه از کشورهای خارج یا سایر من          ـ11مـاده   
شوند، اعم از ایرانی و یا خارجی مجازند کاال در   وارد منطقه می  بـنادر مجاز مستقیماً   

 به )به استثنای کاالی ممنوعه شرعی و قانونی  (حـدی کـه جنـبه تجاری نداشته باشد        
 .منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ترخیص نمایند

 

حقیقـی یـا حقوقی که قصد اقامت بیش از یک سال درمنطقه را               اشـخاص    ـتبصـره   
توانند برای یک بار لوازم خانه و محل     دارند و اقامت آنان به تأیید سازمان برسد، می        

کارخود را در حد متعارف وبا معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد        
 .نمایند

 

شوند، مجازند   طقه، از کشور خارج می    مسافرانی که مستقیما از طریق من      ـ12ماده  
 را مشروط به اینکه جنبه )به استثنای کاالهای ممنوعه شرعی یا قانونی  (کلـیه کاالهـا     

 .تجاری نداشته باشد، بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج نمایند

 

های خطی و قدیمی، آثار فرهنگی اصیل و انواع           خروج اشیای عتیقه، کتاب    ـتبصـره   
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 . نیستسکه مجاز

 

کـاالی همـراه مسافرانی که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط                ـ13مـاده   
 .کشور سفر نمایند مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود

 
  مقررات مربوط به تخلفاتــت  

کاالیـی که ورود آن ممنوع یا برابر مقررات منطقه قابل ترخیص نباشد،              ـ14 مـاده 
 یا کاالهای   )به اعتبار خرید، فروش و یا مصرف      (ستثنای کاالهای ممنوعه شرعی     به ا 

 ، هرگاه به منظور ورود)که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد(ممـنوعه قانونی   
قطعـی بـا نـام و مشخصـات کامل و صحیح اظهارشود، سازمان باید از ترخیص آن                  

ا اخطار کند که حداکثر ظرف مدتی که خـودداری و بـه صاحب کاال یا نماینده وی کتب    
کاالهای ممنوعه شرعی و قانونی . کند کاال را از منطقه خارج نماید سـازمان تعیین می  

 . مشمول مقررات مربوط خواهد بود)که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد(

 
  مقررات متفرقهــث  

ه وصول آن به عهده هـرگاه پس از ترخیص کاال معلوم شود وجوهی ک     ـ15 مـاده 
باشـد بیشـتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و    سـازمان مـی   

توانـند ظـرف چهارماه از تاریخ امضای سند ترخیص کاالی مورد             صـاحب کـاال مـی     
 .بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند

 

ریایی و صاحبان یا دارندگان وسایل مؤسسـات حمـل و نقـل هوایی ود         ـ16 مـاده 
زمینی مجاز یک نسخه     نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به فرودگاه، بندر و یا راه           

فتوکپـی یـا رونوشـت از بارنامه هرقلم از محصوالت خود را به ضمیمه فهرست کل                 
 .بار به سازمان تسلیم نمایند
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از مناطق آزاد به سایر نقاط      کنـترل و نظـارت بـر ورود و صـدور کاال              ـ17 مـاده 
سرپرست گمرک  . گیرد کشـور توسـط گمـرک جمهـوری اسـالمی ایـران صورت می             

 .شود مستقر در منطقه با معرفی سازمان و حکم رییس کل گمرک منصوب می

 

 کنـترل و نظـارت بر ورود و صدور کاال از مناطق آزاد به سایر کشورها                 ـتبصـره   
های اجرایی مربوط انجام     ررات و دستورالعمل  توسط گمرک سازمان برمبنای این مق     

 .پذیرد می
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 مجاز دایمی بودن ورود کاالهای تولید شده

 )1(در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور
 

 

بـنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و دبیرخانه  23/6/1373هـیأت وزیـران در جلسـه مـورخ      
 مصوب  ــن مقررات صادرات و واردات      قانو) 23(عالی مناطق آزاد و به استناد ماده         شـورای 

 :تصویب نمود ــ 1372

نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و       آیین )2()8( متـن زیـر بـه عـنوان تبصـره بـه مـاده             
 .شود الحاق می واردات

 

 صنعتی در موارد زیر     ــ واردات کاالهای تولید شده در مناطق آزادتجاری         ـتبصره  
 :مشمول شرط غیرمجاز نخواهد شد

در مواردی که در زمان ایجاد صنعت در منطقه آزاد، شرط ورود کاالی محصول              ـ  1
 .این صنعت، مجاز بوده است

 

در سایر موارد که مجموع ارزش افزوده و مواد اولیه داخلی به کار رفته در تولید                ـ  2
) 1( اسـت، در صـورتی کـه بـه تأیـید کمیـته موضوع ماده              ) 60(%کـاال بـیش از      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامۀ 1

2961373

38900243

//
 هـت/

 .وع شده استـن ممنـب قوانیـ آن به موجصدورونی عبارت است از کاالیی که ورود یا        کاالی ممنوعه قان  : الـف  ـ   8مـاده   ـ  2
کـاالی ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کاالهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات                    : ب

 .دولت غیرمجاز اعالم شده است
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 1.نامه برسد آیین

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6/2/1373 مورخ ـه16ت /1395نامه شماره   و واردات موضوع تصویب   نامه اجرایی قانون مقررات صادرات     آییـن ) 1(مـاده   ـ  1

 :هیأت وزیران
 :1 ماده

کمیـته دایمـی مقـرات صـادرات و واردات متشـکل از نمایـندگان نهـاد ریاست جمهوری، وزارت بازرگانی، وزرات راه و                        
معادن، وزارت جهاد کشاورزی،    ترابـری، وزارت نفـت، وزارت امورخارجـه، وزارت کـار و امـور اجتماعی، وزارت صنایع و                   

ایران،  ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، وزارت تعـاون، سـازمان مدیریـت و بـرنامه         
نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت،       گمـرک ایـران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، تهیه پیش               

 :سیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشتشورای اقتصاد و کمی
 .الیحه مقررات صادرات و واردات،لوایح موردی برای انجام اصالحات وتغییرات الزم درقانون مقررات صادرات و وارداتـ 1
 .الیحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت استـ 2
 .نامه اجرایی قانون مذکور رات صادرات و واردات، اصالحات و تغییرات موردی روی آییننامه اجرایی قانون مقر آیینـ 3
 .تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات اصالحات وـ 4
ات و  هـای هـیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادر                 نامـه  طـرح تصـویب    ـ   5

 .واردات
کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهارنظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده                     ـ   6

 .خواهد داشت
دبیرخانه کمیته  . گردد کمیـته موضـوع ایـن ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل می                 : 1 تبصـره 

 .نظر کمیته به مراجع ذیربط منعکس خواهد گردید. رت بازرگانی خواهد بودمذکور در وزا
های دیگری در ارتباط با موضوع باشند، نماینده وزارتخانه ذیربط با حق رأی به جلسه                در مـواردی کـه وزراتخانـه      : 2تبصـره   

 .دعوت خواهد شد



 55 ...تسهیالت ویژه برای انتقال کاالهای تولید شده     

 

 

 تسهیالت ویژه برای انتقال کاالهای تولید شده

 )1(در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور
 

 

 صنعتی و ـــ واردات درصـدی از کاالهـای تولـید شـده در مـناطق آزاد تجـاری              ـ1
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و       ) 25( تبصره   »د«مـناطق موضوع بند     

بـه داخـل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش          فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران         
مواد و قطعات داخلی به کار رفته، به قیمت کل کاالی تولیدی، بدون هرگونه              افزوده و   

 محدودیتـی مجاز است و عالوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول               
 .شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی باشد

 

نامه، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان       این تصویب ) 1(نسـبت مذکور در بند       ـ2
بـط، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،          وزارتخانـه تولـیدی ذی    

 و سازمان منطقه )دبیرخانه( صنعتی   ــعالی مناطق آزادتجاری     گمـرک ایران، شورای   
 2.گردد شود، تعیین می مربوط که در محل دبیرخانه شورای یادشده تشکیل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصــویب نامــه 1

20111377

7357720628

//
( جایگزیــن تصــویب نامــه   هـت/

4101374

5217316003

//
،کت/

1221375

4050616526

//
 وکت/

1651375

4505316873

//
و) کت/

2871380

3463321275

//
 هـت/

) 2( بند) 1(براساس کمیسیون یادشده به همان ترتیب مندرج در تبصره          ) 1( روش اجرایی محاسبه نسبت مذکور در بند      ـ  2
 :نامه قبلی به شرح زیراست تصویب

 درصد مجاز ورود کاال=  قیمت محصول تولیدی ـبه منطقه آزاد  تی از خارج کشورقطعات و مواد واردا CIFقیمت 

 قیمت محصول تولیدی 
 .محصول ساخته شده وارداتی ازکشور سازنده قطعات و مواد وارداتی CIFقیمت محصول تولیدی عبارت است از قیمت 
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های مناطق آزاد    بـه مـنظور ثبت گمرکی واردات و صادرات مناطق آزاد، سازمان            ـ3
موظفـند اطالعـات مـورد نـیاز گمرک را بر اساس جدولی که به همین منظور توسط                  

 .شود، به گمرک اعالم نمایند گمرک ایران تهیه می

 

 1نحوه واردات مواد اولیه و قطعات از مناطق آزاد
 

لیه و قطعات منفصله، رأسا توسط واحدهای تولیدی کشور به صورت بدون ورود مواد او
انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل کشور در چارچوب سقف واردات ساالنه هر یک از مناطق                 

 .باشد آزاد مجاز می

 

 2نحوه واردات محصوالت تولیدی خاص از مناطق آزاد
 

نعتی و مناطق ویژه اقتصادی که بنا  ص-واحدهـای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری   
بـه سفارش، اقدام به تولید یا بازسازی با مشخصات فنی خاص نموده و این نوع محصوالت                 

توانند نسبت به    باشد، می  به صورت سری و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمی            
آنکه کاالهای انـتقال صددرصـد تولـید انجـام شـده بـه داخل کشور اقدام نمایند، مشروط بر                  

نامه شماره    موضوع تصویب  ــتولـیدی آنـان بـه تشـخیص کمیسـیون تعییـن ارزش افزوده               
حداقـل معادل هفتاد درصد، ارزش افزوده داشته         ـــ    4/10/1374ک مـورخ    16003ت  /52173

یابند توسط کمیسیون   باشـد نوع و مشخصات تولیداتی که مطابق روش فوق اجازه ورود می            
حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات خارجی بکار       . شدمذکـور تعییـن خواهـد       

 .شد رفته در تولیدات یادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

3131377

12981197463

//
 کت/

ـ تصویب نامه2
16101377

5694720586

//
 کت/
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 نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد آیین

 1 صنعتی جمهوری اسالمی ایران-تجاری 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : تعاریفــفصل اول  

 :نامه اسامی ذیل به جای عبارات مربوط بکار خواهد رفت در این آیین ـ1ماده 

 صنعتی جمهوری   ــقـانون چگونگـی اداره مـناطق آزاد تجاری           : قانون
 .های آن اسالمی ایران و اصالحیه

اره مناطق آزاد   قانون چگونگی اد  ) 18(نامـه اجرایـی مـاده      آییـن  : نامه آیین
 . صنعتی جمهوری اسالمی ایرانــتجاری 

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران : بانک مرکزی

 صنعتی جمهوری اسالمی ــعالـی مـناطق آزاد تجاری       شـورای  : عالی شورای
 .ایران

 صنعتی جمهوری   ــیـک از مـناطق آزاد تجـاری          سـازمان هـر    : سازمان
 .اسالمی ایران

مـناطق آزاد طـبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد          یـک از     هـر  : منطقه
 .های آن  صنعتی جمهوری اسالمی و اصالحیهــتجاری 

 .باشند بانکهایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می : بانک

واحـدی از یک بانک یا مؤسسه اعتباری فعال درمنطقه یا خارج             : شعبه
و در  از آن اسـت کـه طـبق اساسـنامه بـانک یا مؤسسه اصلی                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

2721379
236822623

//
جایگزین تصویب نامه (کت/

3121376

5186617992

//
 وکت/

1151376

6219218433

//
 )کت/
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چـارچوب قوانیـن و مقـررات مـنطقه بـه عملـیات مجـاز بانکی                
 .ورزد مبادرت می

 .باشند مؤسسات اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه می : مؤسسه

بانکهـا و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات اعتباری ایرانی             : واحدهای بانکی
 .باشند یا خارجی که در منطقه مجاز به فعالیت می

 ری برونبانکدا

 .انجام انواع عملیات بانکی منحصرا با پولهای خارجی : مرزی

دفترنمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری که در منطقه تأسیس          : نمایندگی دفتر
 .شود می

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ : شرایط تأسیس بانک و مؤسسهــفصل دوم  

ملیات بانکی و استفاده از نام بانک    تأسـیس بانک و مؤسسه و اشتغال به ع         ـ2ماده  
های  نامه و دستورالعمل   یـا مؤسسـه در مـنطقه تـنها با رعایت مفاد قانون و این آیین               

 .مربوط مجاز است

 

کنند   واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می           ـتبصره  
 .را همراه نام خود بکار برند« مرزی برون»مکلفند واژه 

 

بانکها و مؤسساتی که با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی               ـ3ماده  
و خارجی در منطقه به ثبت برسند و مرکز اصلی آنها نیز در همان منطقه باشد، بانک          

 .شوند یا مؤسسه ایرانی ثبت شده در منطقه محسوب می

 

 ت اعم از ایرانیتأسیس بانک و مؤسسه و افتتاح شعب بانکها و مؤسسا ـ4ماده 
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 یـا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی              
 .است

 

اساسنامه بانکها و مؤسسات وهرگونه تغییرات بعدی دراساسنامه آنها          ـ1تبصـره   
 .باید پس از پیشنهاد سازمان به تأیید شورای پول واعتبار برسد

 

صـورت شرکت سهامی عام یا خاص با        تأسـیس بـانک و مؤسسـه بـه           ـ2تبصـره   
نامه و مقررات مندرج در الیحه اصالح        سـهام بـا نـام طـبق مفـاد قـانون و ایـن آییـن                

 .امکانپذیر است1347قسمتی از قانون تجارت مصوب  

 

ـ 5مـاده    ثبـت بانک یامؤسسه و یا شعبه بانک خارجی در منطقه منوط به صدور                
مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل .  باشدنامه می این آیین) 4(مجـوز موضوع ماده    

 .از ثبت واحدهای بانکی مزبور مجوز مربوطه را مطالبه کند

 

 تأسیس دفترنمایندگی بانکها و مؤسسات ایرانی یا خارجی منوط به تأیید            ـتبصـره   
این دفاتر مجاز به انجام هیچگونه معامالت و عملیات         . سـازمان و ثبت درمنطقه است     

 .دبانکی نمی باشن

 

ـ 6مـاده    اند،  نامه در منطقه ایجاد شده     شعب بانکهایی که پیش از تصویب این آیین         
نامه و   لیکن فعالیت آنان باید مطابق با مفاد این آیین        . نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند     

 .های مربوط انجام شود دستورالعمل

 

 :شود ن میحداقل سرمایه واحدهای بانکی درمنطقه به شرح زیر تعیی ـ7ماده 

ریال که صددرصد آن باید     ) 000/000/000/35(وپنج میلیارد    حداقل سی :  بانک ــالف  
 .به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود
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ریال که صددرصد آن باید     ) 000/000/000/15(حداقل پانزده میلیارد    :  مؤسسه ـــ ب  
 .به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود

ریال که  ) 000/000/000/10حداقل ده میلیارد    :  خارجی  شـعبه بـانک یامؤسسه     ـــ پ  
 .صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود

 : واحدهای بانکی برون مرزیــت 

دالر که صددرصد آن باید به صورت نقد        ) 000/000/10 (حداقل ده میلیون  : بـانک ـ  1
 .نزد بانک مرکزی سپرده شود

دالر که صددرصد آن باید به صورت       ) 000/000/5 (نحداقـل پنج میلیو   : مؤسسـه ـ  2
 .نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود

دالر که صددرصد   ) 000/000/3(میلیون  3حداقل  : شـعبه بانک یا مؤسسه خارجی     ـ  3
 .آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود

 

( ج)و  ( ب)،  (الف)صدور مجوز تأسیس واحدهای بانکی موضوع بندهای         ـ1تبصره  
بـا سرمایه خارجی موکول به ارایه اعالمیه فروش ارز به یکی از واحدهای بانکی در                

 .مناطق به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی، خواهد بود

 

وجـوه سپرده شده نزد بانک مرکزی پس از ثبت واحدهای بانکی و ارایه    ـ2تبصره  
 .گیرد قرار میمدارک ثبت شده شرکت، مورد استفاده واحدهای مذکور 

 

تواند به تشخیص خود حداقل سرمایه نقدی واحدهای         بـانک مرکزی می    ـ3تبصـره   
 .بانکی را تغییر دهد

 

ـ 8مـاده    توانند با موافقت سازمان و تأیید       بانکهـا و مؤسسـات فعال در منطقه می          
 .بانک مرکزی به تأسیس شعبه اقدام نمایند
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : نظام ارزی مناطق آزادــفصل سوم  

خرید و فروش کلیه ارزها درمقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معامالت و               ـ9مـاده   
 .نقل و انتقاالت ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است

 

رج نقل وانتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق واز مناطق به خا              ـ10مـاده   
 .از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است

 

 نقـل وانتقال ارز از سایر نقاط کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به           ـتبصـره   
 .مناطق و بالعکس، تابع قوانین ومقررات ارزی کشور خواهد بود

 

نـرخ خـرید و فـروش ارزهـا در مـناطق و تبدیل آنها به ریال بر اساس                ـ11 مـاده 
 .شود ضا در بازار آزاد تعیین میعرضه و تقا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : شرایط فعالیتــفصل چهارم  

) بانکهـا و مؤسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تأسیس موضوع ماده               ـ12ماده  
ه مدارک نامه و ارای نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد این آیین این آیین4(

 :مشروح ذیل به سازمان، می توانند فعالیت خود را شروع کنند

  آگهی ثبت در روزنامه رسمیــ

  یک نسخه اساسنامه ثبت شدهــ

  اعالم نشانی محل قانونیــ

 

 :ضوابط فعالیت واحدهای بانکی در منطقه به ترتیب ذیل خواهدبود ـ13ماده 
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های  نامه و دستورالعمل  مقررات این آیین کلیه واحدهای بانکی در مناطق، تابع      ــالـف   
 .باشند مربوط می

 معـامالت کلـیه واحدهـای بانکـی در مـناطق بـه ریـال ایـران مشـمول مقررات                     ـــ ب  
ایـن واحدهـا درمعـامالت خـود به ارز مجاز به            . بـانکداری اسـالمی خواهدبـود     

 .المللی هستند بانکی بین های رعایت رویه

 

اعتـباری کـه توسط بانک مرکزی جهت واحدهای         در مقـررات پولـی و        ـ14مـاده   
گذاری دراین مناطق و  گردد هدف تسهیل و تشویق سرمایه    بانکی در مناطق وضع می    

 .المللی مناطق رعایت خواهدشد نیز حفظ موقعیت رقابتی بین

 

مرزی مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال ایران          واحدهای بانکی برون   ـ15مـاده   
 .باشند نمی

 

واحدهـای بانکی برای انجام معامالت ارزی باید مجوز بانک مرکزی را             ـ16ده  مـا 
توانند در تقاضای خود جهت تأسیس واحد مورد         واحدهای مزبور می  . دریافت نمایند 

 .نظر مجوز انجام عملیات ارزی را نیز درخواست نمایند

 

رحسب نوع  واحدهای بانکی که دارای مجوز انجام عملیات ارزی هستند ب          ـ17ماده  
های آن به ارایه     نامه و دستورالعمل   مجـوز دریافتی می توانند با رعایت مفاد این آیین         

 :خدمات و عملیات ذیل مبادرت کنند

 برقراری روابط کارگزای با سایر بانکهاـ 1

 انجام انواع نقل و انتقاالت پولی برای خود یا مشتریانـ 2

به صورت نقدی به حساب خود یا       انجـام کلـیه معـامالت خـرید و فـروش ارزهـا              ـ  3
 .مشتریان
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 انداز نگاهداری حسابهای جاری و پسـ 4

 دار با سررسیدهای مختلف های مدت نگاهداری انواع سپرده ـ 5

 دریافت انواع تسهیالت اعتباری ـ 6

 نویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه انتشار، خرید، فروش، پذیرهـ 7

 ت اعتباریاعطای انواع تسهیال ـ 8

 خرید و تضمین انواع اوراق تجاریـ 9

 ها و ضمانتنامه انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، بروات و سفتهـ 10

 گذاری به حساب مشتریان مدیریت داراییها وانجام خدمات سرمایهـ 11

 انجام کلیه خدمات امانی وسایر امورمدیریتیـ 12

 .سایر عملیات بانکی مجازـ 13

 

 مؤسسـات مجاز به نگهداری حسابهای جاری به ارز برای مشتریان خود     ـبصـره   ت
 .باشند نمی

 

المللی کارمزد عملیات بانکی، سود تسهیالت       در عملـیات بـانکداری بیـن       ـ18مـاده   
های مختلف وسودتسهیالت اعطایی بر اساس شرایط بازار         اعتـباری دریافتی سپرده   

 .شود آزاد تعیین می

 

توانند طبق   مرزی می  دهـای بانکـی بـه جـز واحدهـای بانکـی برون            واح ـ19مـاده   
ضـوابط قـانون عملـیات بانکـی بدون ربا و سایر قوانین ومقررات جاری منابع مالی                 

 :مورد نیاز خود را به ریال، به طرق ذیل تأمین نمایند

 انداز الحسنه جاری و پس های قرض قبول سپردهـ 1

 دار تگذاری مد های سرمایه قبول سپردهـ 2

 انتشار اوراق مشارکتـ 3
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 دریافت تسهیالت اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقیـ 4

 

الحسنه جاری به    های قرض   مؤسسـات اعتـباری مجـاز به دریافت سپرده         ـتبصـره   
 .باشند ریال از مشتریان نمی

 

توانند در   مـرزی می   واحدهـای بانکـی بـه جـز واحدهـای بانکـی بـرون              ـ20مـاده   
 .ملیات بانکی بدون ربا تسهیالت اعتباری به ریال اعطا نمایندچارچوب قانون ع

 

توانند  مرزی درمنطقه می   واحدهـای بانکـی به جز واحدهای بانکی برون         ـ21مـاده   
 .طبق مفاد اساسنامه خود به سایر عملیات بانکی مجاز به ریال مبادرت نمایند

 

ایه از محل تجدید   بانکهـا و مؤسسـات در مـناطق مجاز به افزایش سرم            ـ22 مـاده 
 .باشند های خود نمی ارزیابی دارایی

 

بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات خارجی در مناطق همواره     ـ23ماده  
هـای تودیـع شـده نزد خود را به میزان ونوع ارزی که بانک                بـاید بخشـی از سـپرده      

میزان و  . نندکند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع ک          تعییـن می   مرکـزی 
توانـد برحسـب سـپرده وحـدود فعالیـت بانکها و             هـای قانونـی مـی      نـوع ارز سـپرده    

 .مؤسسات متفاوت باشد

 

های قانونی دریافتی به ارز، سود ارزی         بـانک مرکـزی نسـبت بـه سپرده         ـتبصـره   
 .نماید مناسب به تشخیص خود پرداخت می

 

ت خارجی در مناطق باید     بانکهـا و مؤسسـات و شعب بانکها و مؤسسا          ـ24مـاده   



 65 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی     

میزان . بخشی از سود ویژه سالیانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری کنند            
ایجاد این اندوخته   . سود ویژه خواهد بود   ) 15(%ایـن اندوخـته حداقـل پانـزده درصد          

 .پس از آن که مبلغ به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است

 

ی ارزی واحدهای بانکی در مناطق باید بر مبنای هـا  هـا و بدهـی   دارایـی  ـ25مـاده   
ما به التفاوت حاصل از     . نـرخهای بـازار آزاد در پایـان هـر دوره مالـی تسعیر شود              

ها با سررسید یک سال و کمتر از یک سال در زمان تسعیر              ها و بدهی   تسـعیر دارایی  
 .بایستی به حساب سود و زیان منظور شود

 

مـناطق، مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه          واحدهـای بانکـی در       ـ26مـاده   
 .باشند تسهیالت اعطایی نمی

 

 :باشند بانکها و مؤسسات در مناطق مجاز به انجام عملیات ذیل نمی ـ27ماده 

 خـرید و فـروش کـاال بـه حساب خود به منظور تجارت مگر درجهت اجرای                  ـــ الـف   
 .ات خودقانون عملیات بانکی بدون ربا و در جهت رفع احتیاج

 معـامالت غیرمـنقول جـز بـرای بانکها و مؤسساتی که هدف اصلی آنها انجام                 ـــ ب  
 .معامالت غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی

 خـرید سـهام ومشـارکت در سـرمایه یـک یا چند شرکت یا خرید سایر اوراق                   ـــ پ  
 .بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی

اعطـای تسهیالت اعتباری به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و شرکتهایی که              ـــ ت  
 اشخاص مذکور در آن ذینفع هستند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی

 اعطـای تسهیالت اعتباری به اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان و اعضای         ـــ ث  
که به  ارکـان و مدیـران و بازرسان بانک مرکزی، مگر با رعایت مقررات خاص               

 .رسد همین منظور به تصویب بانک مرکزی می
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در صـورتی کـه سـرمایه بـانک یا مؤسسه براثر زیانهای وارد شده از                 ـ28مـاده   
نامـه کمـتر شـود، باید حداکثر ظرف شش ماه            ایـن آییـن   ) 8(حداقـل مقـرر در مـاده        

 .سرمایه خود را تکمیل کند

 

 ـــ :بانکی منطقه مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای ــفصل پنجم  

کلـیه بانکهـا و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات خارجی در مناطق               ـ29مـاده   
تحت نظارت بانک مرکزی خواهند بود و باید ضمن مراعات ضوابط و مقررات ذیل و               

 :در جهت رفع احتیاجات خود کلیه اطالعات مورد نیاز بانک مرکزی را ارایه نمایند

گردد رعایت   ری کـه از طرف بانک مرکزی تعیین می        هـای پولـی و اعتـبا       سیاسـت ـ  1
 .نمایند

هـای قانونـی خود را برای مقاطعی که بانک مرکزی تعییین خواهد کرد در     سـپرده ـ  2
 .قالب فرمهای تعیین شده نزد بانک مرکزی تودیع کنند

سرفصل حسابها و صورتهای مالی خود را به ترتیبی که مورد تأیید بانک مرکزی ـ 3
 .م و نگهداری کنندباشد تنظی

اسـتانداردها و ضـوابط بـانک مرکزی از جمله در مورد کفایت سرمایه را رعایت                ـ  4
 .کنند

آمار و اطالعات مورد نظر را مطابق فرمها و برای مقاطع تعیین شده به شرح زیر  ـ 5
 :برای بانک مرکزی ارسال کنند

 .های قانونی  خالصه دفتر کل و صورت محاسبه سپردهــ

تهای مالی از جمله ترازنامه و حساب سود و زیان که به گواهی حسابرسان               صور ــ
 .مستقل مورد تأیید بانک مرکزی رسیده است

سـایر اطالعـات مـورد نـیاز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعیین                   ـ   6
این اطالعات محرمانه تلقی شده و   . کند، ارایه یا در اختیار آن بانک قراردهند        مـی 
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 .صورت موردی یا فردی انتشار نخواهد یافتبه 

یابند  بـا بازرسـان اعزامـی بـانک مرکـزی کـه بـا حکـم کتبی در محل حضور می                    ـ  7
 .همکاری کنند و اطالعات الزم را در اختیار آنان بگذارند

 

در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی ادامه فعالیت واحد بانکی در              ـ30ماده  
تواند نسبت به استقرار ناظر در واحد         باشد، بانک مرکزی می    منطقه با مخاطره همراه   

 .بانکی اقدام نماید

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مقررات متفرقهــ فصل ششم  

مقام و یا اعضای هیأت عامل       اعضـای هـیأت مدیره و مدیرعامل و قائم         ـ31مـاده   
سای شعب بانکها و مؤسسات ایرانی و خارجی در         بانکهـا و مؤسسات و همچنین رؤ      
 .ای باید مورد تأیید بانک مرکزی قرارگیرد مناطق از نظر تخصصی و حرفه

 

واحدهای بانکی در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه             ـ32مـاده   
مدیر عامل  . باشند شود مسؤول و متعهد جبران خسارات وارد شده می         مشـتریان می  

 اعضـای هیأت مدیره هر بانک یا مؤسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و               و  
مشـتریان مسـؤول خسـاراتی مـی باشـند کـه در نتـیجه تخلف هریک از آنان از این                     

 .شود مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می

 

اتاق پایاپای اسناد   بـه مـنظور تسـهیل در مبادـله چکهـا و اسناد بانکی،                ـ33مـاده   
شود که   بانکـی توسـط واحدهـای بانکـی بـا تأییدبانک مرکزی در منطقه تأسیس می               

 .شود هزینه عملیاتی آن از طرف واحدهای یادشده تأمین می
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نحـوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب              ـ34ماده  
بینی  نامه پیش  مواردی که در این آیین    انحالل و ورشکستگی واحدهای بانکی و سایر        

 .باشد می1351نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال 

 

نامه به تصویب بانک مرکزی خواهد        آیین اینهای مربوط به اجرای      دستورالعمل ـ35مـاده   
 .رسید
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 نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی آیین

  صنعتی-تجاری  در مناطق آزاد

 1هوری اسالمی ایرانجم
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : تعاریفــفصل اول  

های مشروح مربوط به کار  های زیر به جای عبارت نامه واژه در ایـن آیین    ـ1مـاده   
 :رود می

 کشور جمهوری اسالمی ایران : کشور

  صنعتی جمهوری اسالمی ایرانــ هر یک از مناطق آزادتجاری : منطقه

  صنعتی جمهوری اسالمی ایرانــسازمان هر منطقه آزادتجاری  : سازمان

 نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری            آیین : نامه آیین
  صنعتی جمهوری اسالمی ایرانــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مالکیتــ فصل دوم  

کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت                ـ2ماده  
 .باشند نامه می است، مشمول این آیین

 
 اراضـی و مسـتحدثات سـازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزادکیش     ـتبصـره   

 .نامه خواهند بود منتقل شده و مشمول این آیین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

1021373
16448253
//

 کت/
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اشخاصـی که بعداز اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده            ـ3ماده  
اند،  نامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده     بـا سـازمان، تا تاریخ اجرای این آیین        

 .باشند برای خرید یا اجاره عرصه مربوط به همان اعیانی مقدم بر سایرین می

 

ناخته شده درحکم تجاوز به اراضی      ای که ملک دولت ش     تجـاوز به عرصه    ـ4مـاده   
دولتـی تلقـی و سـازمان بـه نمایندگـی از طـرف دولت موظف است با طرح دعوا در                     

 .دادگاه یا از طریق مأمورین انتظامی موضوع را تعقیب کند

 

ـ 5مـاده    کلـیه حقـوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی                
ها و مراتع    برداری از جنگل   نون حفاظت و بهره   ها و مراتع کشور و نیز قا       شـدن جنگل  

کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این            
 .شود نامه از طریق سازمان اعمال می آیین

 

ـ 6ماده   نامه، اداره ثبت اسناد و امالک       آیین5) (در مورد کلیه اراضی موضوع ماده       
اضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه           مـربوط، در دفتر امالک، ار     

نمـاید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصالح            آزاد مـربوط تنفـیذ و اخـبار مـی         
 . خواهد نمود

 

نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی          از تاریخ تصویب این آیین     ـ7مـاده   
حدهایـی کـه شمول این مقررات      هـا و مـراتع و وا       زمیـن و مسـکن و سـازمان جـنگل         

مسـتلزم ذکـر نـام آنهاسـت در امـور اراضـی مـنابع طبیعـی در هـر منطقه به عهده                       
 .شود سازمان محول می

 

ـ 8ماده   های  نامه هر گونه استفاده از زمین درچارچوب طرح جامع مصوب و آیین            
 .داخلی سازمان امکان پذیر است
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الی مناطق آزاد، سازمان مجاز به      ع  تـا تصویب طرح جامع توسط شورای       ـتبصـره   
 .باشد های کاربری زمین می صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس نقشه

 

هایی که   فـروش و انـتقال قطعـی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت              ـ9مـاده   
 .تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است

 

 ملـی زمین و مسکن قبال قراردادی مبنی بر واگذاری           هـر گـاه سـازمان      ـ10مـاده   
زمیـن بـه مـنظور احداث مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد،سازمان مکلف است از           
مفاد قرارداد مزبورمتابعت و در صورت امکان همان زمین و در صورتی که کاربری              

ابت وجوهی که ب. آن زمین غیرمسکونی باشد، زمین معوض به متقاضی واگذار نماید         
قسـط از طـرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است، به                 پـیش 

حسـاب پرداختـی متقاضـی مـنظور و بقـیه بهـای زمین بایستی به سازمان پرداخت                  
 .شود

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  سایر مقرراتــفصل سوم  

بع زمین با درنظر گرفتن موقعیت اقتصادی و        بهـای فـروش هـر مترمر       ـ11مـاده   
سـازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاکبرداری،        کاربـری زمیـن بـه عـالوه هزیـنه آمـاده           

 .شود کشی توسط سازمان تعیین می بندی و زه خیابان

 

موضـوع قـراردادهای فـروش یا اجاره زمین باکسب مجوز از سازمان              ـ12مـاده   
 .باشد تقاالت قهری از این قاعده مستثنی میان. باشد قابل انتقال به غیر می

 

های مسکونی پس از احداث   انـتقال موضـوع قـراردادهای واگـذاری زمین      ـتبصـره   
 .ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است
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در قـراردادهای واگـذاری زمیـن مدت زمان الزم برای شروع و احداث               ـ13مـاده   
ر زمـان مذکـور در قرارداد،   شـود و در صـورت عـدم اقـدام د       سـاختمان تعییـن مـی     

 .تواند قرارداد مربوط را فسخ نماید سازمان می

 

. قـراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است           ـ14ماده  
ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیالت       ها موظفند قراردادهای مزبور را هم      کلیه بانک 

 .اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا نمایند

 

کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی   ـ15مـاده   
بــرداری از  و ملـی و اراضــی سـاحلی و حــریم آن براسـاس قــانون حفاظـت و بهــره    

و اصالحات بعدی آن و قانون      1348 ــ مصـوب سـال      ـــ هـا و مـراتع کشـور         جـنگل 
های مسؤول محول    نهبه وزارتخا 1354 ــ مصوب سال    ــاراضی مستحدث و ساحلی     

قانون حفاظت و بهسازی محیط     ) 15(تا  ) 11(شده و همچنین اختیارات موضوع مواد       
که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و      1353 ــ مصوب   ـــ زیسـت   

نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از 
 .شود در محدوده مناطق آزاد به سازمان تفویض مینامه  تاریخ تصویب این آیین

 

بـرداری از مـنابع ملـی بـه اشخاص حقیقی و حقوقی با               واگـذاری بهـره    ـ16مـاده   
 .باشد رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد، در اختیار این سازمان می
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 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی

  صنعتی-ی در مناطق آزاد تجار

 1جمهوری اسالمی ایران
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: فصل اول کلیات 

های مشروح مربوط به     های زیر به جای عبارت     نامه واژه  درایـن تصـویب    ـ1مـاده   
 :رود کار می

 کشور جمهوری اسالمی ایران : کشور

  صنعتی جمهوری اسالمی ایرانــری مناطق آزاد تجا : مناطق

  صنعتی-عالی مناطق آزاد تجاری  دبیرخانه شورای : دبیرخانه

  صنعتیــسازمان مناطق آزاد تجاری  : سازمان

تجاری  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد    ) 12( مقررات موضوع ماده   : مقررات
  صنعتی در مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعیــ

 کسـی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست              : کارگر
 .کارفرما کار کند

شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب             : کارفرما
 .کند او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می

جا محلـی اسـت کـه کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن               : کارگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

1631373

3343325

//
، کت/

1111373

65076397

//
، کت/

11101374

5209916004

//
 وکت/

1151376

6137918434

//
 کت/
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ــی ــار م ــی،    ک ــیل مؤسســات صــنعتی، کشــاورزی، معدن ــند، از قب ک
ســاختمانی، ترابــری مســافری، خدماتــی، تجــاری، تولــیدی، اماکــن 

 .عمومی و امثال آنها

وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار              : مزد
 .شود به کارگر پرداخت می

  پرداختی به تبع شغلمجموع مزد شغل و مزایای ثابت : مزد ثابت

هـرگاه مـزد بـه طـور ماهانـه تعییـن و پرداخت شود، حقوق نامیده                  : حقوق
 .شود می

مـدت زمانـی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در                 : کار مدت
 .دهد اختیار کارفرما قرار می

 

مشمول هـای واقع در مناطق آزاد        کلـیه کارگـران، کارفـرمایان و کارگـاه         ـ2مـاده   
 .نامه هستند مقررات این تصویب

 

 اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص            ـتبصره  
های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط         اسـتخدامی و نـیز کارگـران کارگاه       

شود،  کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می   صـاحب 
 .نامه نخواهند بود قررات این تصویبمشمول م

 

نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و       نظـارت بر اجرای مقررات این تصویب       ـ3مـاده   
بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان    کارگـران و انجـام تعهـدات پیش       

قبال تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در        سازمان هر منطقه می   . منطقه خواهدبود 
های الزم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یادشده             کارگرانشـان ضمانت  

های اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای        نامه از سـوی کارفرمایان از محل ضمانت      
 .مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید
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فرمایان و کارگران نسبت به     سازمان هر منطقه با همکاری ومشارکت کار       ـ4مـاده   
تأمیـن امکانـات رفاهـی مـورد نـیاز کارگـران آن مـنطقه از قبـیل مسـکن، تأسیسات                     
ورزشــی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی و تســهیالت الزم بــه مــنظور تهــیه آذوقــه و 

 .مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد

 

ـ 5مـاده    واحد کار و وزرات کـار و اموراجتماعـی با هماهنگی سازمان هر منطقه،          
خدمـات اشـتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به       
تنظـیم امـور بـازار کـار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام                 

 .خواهد کرد

 

سرپرسـت واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و              ـ1تبصـره   
 .شود اموراجتماعی منصوب میحکم وزیرکار و 

 

سرپرسـت واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار               ـ2تبصـره   
 .گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید

 

ـ 6مـاده    نامه بازرسی به عمل     های مشمول این تصویب    بازرسـان کـار از کارگـاه        
ازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و          کارفرمایان و س  . آورنـد  مـی 

های  های قانونی بازرسان کار در فرصت      ایمنـی محـیط کار کارگران و انجام توصیه        
 .مقرر اقدام نمایند

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قرارداد کارــ فصل دوم  

ز قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال  قـرارداد کار عبارت است ا      ـ7مـاده   
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 .دهد دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می

 

در صـورت نامعیـن بـودن مـدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار،                  ـ1تبصـره   
 .شود میپایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی 

 

در مواردی که کار ماهیتا دایمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده               ـ2 تبصـره 
 .شود است، قرارداد، دایمی تلقی می

 

در مـورد قـراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین                 ـ3تبصـره   
بینی  پیشمگر درموارد   (جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید        مجـاز نیست به طور یک     

جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین،          در صورت فسخ یک    )شـده در قـرارداد کار     
 .تواند از طریق مرجع حل اختالف، مطالبه خسارت نماید طرف دیگر می

 

ـ 8مـاده    ماهیـت اسـتمراری کار در دایمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد،               
 .باشد مؤثر نمی

 

 :ر برای صحت قرارداد کار الزامی استرعایت شرایط زی ـ9ماده 

  مشروعیت مورد قراردادــالف 

  معین بودن موضوع قراردادــب 

 . عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظرــپ 

 

 اصل بر صحت کلیه قرارداهای کار است، مگر آن که بطالن آنها در مراجع               ـتبصره  
 . برسدصالح به اثبات ذی
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 :باشد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواد زیر قرارداد ـ10ماده 

 دار خواهد شد ای که کارگر عهده  نوع کار، حرفه یا وظیفهــالف 

  حقوق، مزد و مزایا ــب 

 ها  ساعات کار، تعطیالت و مرخصیــپ 

  محل انجام کارــت 

 . تاریخ انعقاد قرارداد کارــث 

 مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد ــج 

 شود  مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده میــچ 

 نامه  چگونگی حل و فصل اختالفات باتوجه به مفاد این تصویبــح 

 نامه  نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویبــخ 

فین درج آن را در قرارداد الزم  دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرــد 
 .بدانند

 

شود که یک نسخه آن نزد کارگر،        قـرارداد کـار در سه نسخه تنظیم می         ـ1تبصـره   
 .یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود

 

هـای قرارداد کار مورد نیاز کارگاه ها را به دو            سـازمان مـنطقه نمونـه      ـ2تبصـره   
 . تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد-که یکی از آنها فارسی خواهدبود  -زبان 

 

توانـد مدتـی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در       کارفـرما مـی    ـ11مـاده   
آنکه الزام به  توانـد بـدون اخطـار قبلی و بی     خـالل ایـن دوره هـر یـک از طرفیـن مـی             

 . قطع نمایدپرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را

 شود ولی در مورد     آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می           ۀمدت دور 
 .ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود کارگران نیمه
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در هـر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا                 
 .بد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است، پرداخت شودیا پایان آن خاتمه می

 

 انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین              ـتبصره  
 .فقط برای یک بار صورت خواهد گرفت

 

 :یابد قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می ـ12ماده 

  فوت کارگرــالف 

 ارگر بازنشستگی کــب 

  از کار افتادگی کلی کارگرــپ 

  انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معینــث 

  پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین استــت 

 فسـخ قـرارداد کـار از سـوی کارفـرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار                    ـــ ج  
 .بینی شده است نامه پیش مطابق این تصویب

 ای کارگر استعفــچ 

 

نامه انضباطی کار باشد     هـرگاه اخـراج کارگـر به دلیل عدم رعایت آیین           ـ13مـاده   
. نامه مراجعه نماید   بینی شده در این تصویب     توانـد بـه مـرجع حـل اخـتالف پیش           مـی 

های انضباطی مورد عمل کارگاه      نامه نامه و آیین   مـرجع مذکور بر اساس این تصویب      
 .دتصمیم الزم را اتخاذ خواهدکر

 

بینی آن در قرارداد کار و       هـر گونـه تغییر در شرایط کار منوط به پیش           ـ14مـاده   
هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد       . شـرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود        

دهد به نحوی که از لحاظ میزان        کـار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار را تغییر          
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تواند به مرجع حل اختالف   زیان وارد سازد، کارگر می    حیثیت به او لطمه و    یا  مـزد و    
 .شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  شرایط کارــفصل سوم  

 .سال تمام ممنوع است15به کار گماردن افراد کمتر از  ـ15ماده 

 

ر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد  مـدت کـار روزانـه کارگ       ـ16مـاده   
ساعت در چهار هفته متوالی تجاوز      176شـد ولـی در هر حال از          کـار تعییـن خواهـد     

 .نخواهد کرد

 

و کار شب، ) 22(تا ) 6(کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت    ـ17ماده  
ر مختلط، کاری   باشد، کا  می) 6(تا  ) 22(کـاری اسـت کـه زمـان انجـام آن بین ساعت              

 .شود است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می

 

یابد، بلکه   کـار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی            ـ18مـاده   
 .گیرد روز صورت می در ساعات معینی از شبانه

 

 به نحوی که    کـار نوبتـی کـاری اسـت کـه در طـول مـاه گـردش دارد،                  ـ19مـاده   
 .شود های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می نوبت

 

کاری  هـر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب              ـ20مـاده   
انجام پذیرد، مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگر   

 .شد خواهدو کارفرما و شرایط واوضاع و احوال کارگاه تعیین 
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، مرخصی استحقاقی ساالنه و تعیطالت      )جمعه(اسـتفاده از تعطیل هفتگی       ـ21ماده  
رســمی بــر اســاس توافــق دو طــرف خواهدبــود و هــر گــاه بــا موافقــت کارگــر ایــن 

ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس  مرخصی
 . خواهد بودتوافق طرفین که قبال اتخاذ شده باشد،

 

نیز ( اردیبهشت11) عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز جهانی کارگر        ـ22مـاده   
 .آید جزو تعطیالت رسمی کارگران به حساب می

 

در صـورت فسـخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی               ـ23مـاده   
حقاقی کارگر به کلـی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی است           

 .شود اش پرداخت می وی و در صورت فوت او به ورثه

 

مرخصـی اسـتحقاقی سـاالنه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعا             ـ24مـاده   
. بیسـت روز اسـت، سـایر روزهـای تعطـیل جزو ایام مرخصی محسوب نحواهد شد              

 .شود ه میبرای کار کمتر یک سال، مرخصی مزبور نسبت به کار انجام یافته محاسب

 

ساعت مذکور در ) 176(هـر گونـه اضافه کار در چهار هفته که بیش از      ـ  25مـاده   
نامـه انجـام یـابد مسـتلزم پرداخت مزایایی است که قبال در              ایـن تصـویب   ) 16(مـاده   

 .بینی شده است قرارداد کار پیش

 

حداقـل مـزد پرداختـی در مـناطق، کمـتر از حداقـل مـزد قانونی کشور                  ـ  26مـاده   
 .واهد بودنخ

 

بـرای انجـام کـار مسـاوی کـه در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام              ـ27مـاده   
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تبعیض در تعیین میزان مزد بر      . گـیرد بـاید بـه زن و مرد مساوی پرداخت شود            مـی 
 .اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است

 

ی از مزد به صورت غیرنقدی      در مـواردی کـه بـا توافـق طرفیـن قسمت            ـ28مـاده   
ها منصفانه و  شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت       پرداخـت مـی   
 .معقول باشد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  مرجع حل اختالفــفصل چهارم  

 قرارداد کار   نامه و  هر گونه اختالف ناشی از اجرای مقررات این تصویب         ـ29ماده  
 .که بین کارگر و کارفرما رخ دهد، بدوا از طریق سازش حل خواهدشد

روز از سوی هر یک     10) (هر گاه اختالف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف           
 .از طرفین به هیأت رسیدگی ارجاع خواهدشد

 

 :هیأت مذکور درماده فوق مرکب است از ـ30ماده 

 االختیار وی  تامربط یا نماینده  کارفرمای ذیــ

 االختیار وی ربط یا نماینده تام  کارگر ذیــ

  نماینده سازمان منطقهــ

 

 هـیأت رسـیدگی ظـرف ده روز از تـاریخ دریافت شکایت موظف است به               ـتبصـره   
 .موضوع رسیدگی ونظر خود را اعالم دارد

 

  قطعیروز از تاریخ ابالغ به طرفین،) 10( تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف   ـ31مـاده   
 .شود و الزم االجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می
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 تواند ظرف  شود می  کارگـری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می          ـ32ماده  
 .روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید) 15(

 

اده شود، هـر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص د   ـ33ماده  
ساخت که در قبال هر      هـیأت، اخـراج وی را تأیـید نمـوده و کارفـرما را ملزم خواهد               

 .روز کارگر را به وی بپردازد) 15(سال خدمت، حقوق 

 

هـرگاه اخـراج کارگـر از سـوی هـیأت رسـیدگی موجه شناخته نشود،                 ـ34مـاده   
 ایام بالتکلیفی وی    کارفرما رامخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق           

روز وی را به عنوان خسارت      45) (را بپردازد و یا آنکه در قبال هرسال خدمت حقوق         
 .اخراج بپردازد

 

عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال            دبـیرخانه شورای   ـ35ماده  
ور نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و ام            اجتماعی، آیین  ــاقتصـادی   

های مناطق آزاد    اجتماعـی و سـازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان             
 .قرار دهد

 

نامه انضباطی کار خاص آن      کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین       ـ36ماده  
 .کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: یابی آموزش و کارــفصل پنجم  

وزارت کـار و امـور اجتماعـی، آمـار و اطالعـات مـورد نیاز مربوط به               ـ37مـاده   
هــا و  نــیروی انســانی را بــا هماهنگــی ســازمان هــر مــنطقه حســب مــورد از کارگــاه
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 .نماید مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می

 

ه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی       سـازمان مـنطق    ـ38 مـاده 
 .غیردولتی در مناطق آزاد خدمات الزم را از این طریق ارایه خواهد داد

 

سـازمان مـنطقه بـا هماهنگـی و همکـاری وزارت کار و امور اجتماعی                 ـ39مـاده   
ق قانون چگونگی اداره مناط   ) 9( وبا عنایت به ماده      )ای سـازمان آموزش فنی وحرفه    (

  متناسـب بانیاز کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و           )1( صـنعتی  ـــ آزاد تجـاری    
 .ای درمنطقه اقدام خواهد کرد حرفه

 

سـازمان مـنطقه بـا هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان              ـ40مـاده   
ای  نسـبت بـه معرفـی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه                 

 .ام خواهد کرداقد

 

 ضـوابط مـربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل         ـتبصـره   
هـای آموزشـی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات                 دوره

 .شد اشتغال تنظیم خواهد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  اشتغال اتباع خارجیــفصل ششم  

االمکان نیروی   های واقع در مناطق موظفند حتی      کلیه کارفرمایان کارگاه   ـ41مـاده   
های  با این حال در کارگاه   . کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نماید          

های متخصصان تبعه کشورهای     ها و مهارت   توانـد از خدمـات، تخصص      مذکـور مـی   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .نامه استفاده کرد  تصویبخارجی تحت شرایط مندرج در این

 

کل ) 10(% در هـر صـورت نسـبت کارگـران خارجـی نـباید از ده درصد                  ـتبصـره   
 .شاغالن هر منطقه بیشتر باشد

 

و تبصره آن به   ) 41(پـروانه اشـتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده            ـ42مـاده   
نطقه تشـخیص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدکار و خدمات اشتغال درم   

 .شود صادر می

 

 ورزند، تعهد خواهند کرد    اتـباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می           ـ43ماده  
چگونگی . های خود را آموزش دهند     که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص       

 .کرد انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد

 

هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته،            ـ44مـاده   
ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند       بـه هـنگام پایـان قـرارداد کار و همچنین تبعه           

 .مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطالع دهند

 

ستی شامل نام، ملیت،   هـای مسـتقر در مـنطقه ملـزم هستند فهر           کارگـاه  ـ45مـاده   
تخصـص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد              

 .کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعالم دارند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  تأمین اجتماعیــفصل هفتم  

 است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین        سـازمان هر منطقه آزادمکلف     ـ46مـاده   
به منظور  « هایی صندوق یا صندوق  »های بیمه نسبت به تأسیس       اجتماعی و یا شرکت   
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ارایـه خدمـات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و    
کلـی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در              

 .مناطق آزاد اقدام نماید

 

تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات           سازمان تأمین اجتماعی می    ـتبصره  
مخـتلف بـیمه حسـب مـورد به شاغالن داخلی و خارجی واحدهای مستقر در منلطق                 

 .آزاد براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام نماید

 

ل در واحدهـای واقع در مناطق آزاد که در          آن دسـته از کارگـران شـاغ        ـ47مـاده   
گذشـته مشـمول قـانون تأمیـن اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی                

نامه که حق بیمه به صندوق       انـد و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب         پرداخـته 
ود توانند سوابق خ اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدی می    پرداخـته 

 .را منتقل سازند

 

های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن   ضوابط و دستورالعمل  ـتبصره  
عالی مناطق   توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای           

 )1(.آزاد خواهد رسید

 

د همانند توانن اتـباع خارجـی کـه در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می           ـ48مـاده   
 .اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند

 

 اتـباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی               ـ49ماده  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به         .  خواهـند بـود    »گـر  بـیمه «مشـمول مقـررات     
 .پذیر خواهد بود قراردادهای متقابل انجام

 

ـ 50مـاده     های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی       ضوابط و دستورالعمل    
ها و   ها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق         و نحـوه تشـکیل صـندوق یا صندوق        

های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه        سـازمان تأمیـن اجتماعـی و یـا دیگر شرکت          
عالی و    دبیرخانه شورای  کارگـران خارجـی بـه کشور و سایر مسایل مربوط توسط           

عالی مناطق   سـازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای           
 .آزاد خواهد رسید

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : متفرقهــفصل هشتم  

ـ 51مـاده    ی کار در مناطق آزاد     الملل های سازمان بین   نامه ها و توصیه   نامه مقاوـله   
 .باشد الرعایه می الزم
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 ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی

  صنعتی-شدگان در مناطق آزاد تجاری  بیمه

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 

 

 صنعتی مشمول ــاشخاصـی کـه قـبل از اشـتغال در مـناطق آزادتجاری           ـ1مـاده   
 و حق بیمه مربوط را پرداخته باشند، پس از اشتغال در            قـانون تأمیـن اجتماعی بوده     

توانند درخواست انتقال حق بیمه سهم خود را پس          واحدهـای واقع در مناطق آزاد می      
 .اند بنمایند از کسر حق درمان متعلقه به صندوقی که نزد آن بیمه شده

 

ات بیمه اشخاصـی که در مناطق آزاد به کار اشتغال داشته و مشمول مقرر   ـ2ماده  
های مشمول قانون تأمین اجتماعی در       و مـناطق باشند، درصورت اشتغال در کارگاه       

 توانند تقاضای انتقال سوابق خود را به سازمان تأمین اجتماعی          سـایر نقاط کشور، می    
تسـلیم دارنـد وسـازمان مذکـور نیز مکلف به انتقال حق بیمه آنان با رعایت مقررات                  

 .باشد مربوط می

 

های مناطق آزاد و سازمان تأمین اجتماعی ضمن ایجاد تسهیالت           سازمان ـ3مـاده   
های مناطق   الزم بـه مـنظور نقـل و انـتقال سوابق مشمولین خود از صندوق سازمان               

آزاد بـه سـازمان تأمیـن اجتماعی و به عکس، مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و                  
 .کنند میو اصالحات آن را رعایت 1365 ــ مصوب ــبازنشستگی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

27101373

44304105

//
 کت/
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ها و  ها، سازمان مستخدمان مستعفی، اخراجی و بازخرید خدمت وزارتخانه      ـ4ماده  
هـای دولتـی و مؤسسـاتی کـه شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است، در                 شـرکت 

صـورت اشـتغال در مـناطق آزاد بـه شرطی که وجوه حق بیمه وکسور بازنشستگی        
 انتقال وجوه مذکور تابع ضوابط این       مـربوط را دریافـت کـرده باشند از حیث نقل و           

 .نامه خواهند بود آیین

 

ـ 5مـاده    نقـل و انتقال حق بیمه اشخاصی که در یکی از مناطق آزاد اشتغال دارند                 
نحوه انتقال  . در صورت اشتغال در دیگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بالمانع است           

 .کسور و حق بیمه حسب ضوابط مبدأ خواهد بود

 

 هـرگاه بیمه شده در هر دو منطقه آزاد و نزد یک صندوق بیمه شده باشد،                 ـتبصره  
تـنها سـوابق وی به صندوق محل اشتغال جدید منتقل خواهدشد در غیر این صورت                

 .شود سوابق خدمت و حق بیمه پرداخت شده کال به صندوق جدید منتقل می

 

ـ 6مـاده    ال به سازمان  سـوابق اشـتغال شـاغلین در مـناطق آزاد در صـورت انتق               
شود که صندوق حمایتی مشمول در قبال اخذ  تأمین اجتماعی در صورتی پذیرفته می    

در غیر  . های موضوع قانون تأمین اجتماعی باشد      حـق بـیمه، متعهد ارایه کلیه حمایت       
التفاوت نرخ حق بیمه مربوط تا حق بیمه مقرر در   ایـن صـورت بـیمه شـده بـاید مابه          

 .از حیث برخورداری از مزایای قانونی پرداخت کندقانون تأمین اجتماعی را 

 

در صورت انتقال مشمولین تأمین اجتماعی به مناطق آزاد و به عکس تنها        ـ7مـاده   
حق بیمه و یا کسور بازنشستگی مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال که حق بیمه              
و کسـور بازنشسـتگی مـربوط بـه آن پرداخـت گـردیده جـزو سـوابق خدمـت آنان                     

 .شد محسوب خواهد
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 نامه اجرایی اخذ عوارض آیین
  صنعتی-در مناطق آزاد تجاری 

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 
 

هـای زیـر به جای عبارات مشروح مربوط به کار            نامـه واژه   در ایـن آییـن     ـ1مـاده   
 :رود می

 کشور جمهوری اسالمی ایران : کشور
 وری اسالمی ایران صنعتی جمه-یک از مناطق آزادتجاری  هر : منطقه

  صنعتی جمهوری اسالمی ایران-سازمان هر منطقه آزادتجاری  : سازمان
 

 :شود عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد اخذ می ـ2ماده 
 

 :گذاری  عوارض شمارهــالف  

گذاری وسایل نقلیه زمینی، متناسب با نوع        وجوهـی است که سازمان در قبال شماره       
 .ایدنم وسیله، اخذ می

 
 : عوارض ساالنهــب  

وجوهـی اسـت کـه سـازمان سـاالنه از دارندگان وسایل نقلیه زمینی متناسب با نوع                  
 .نماید وسیله، اخذ می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصـــــویب نامـــــه 1

1021373
16449254
//

، کت/
2351374
4546115384

//
، کت/

18101375
10885817544
//

، کت/
9121376

7660519227
//

، کت/

3131377
1289019734

//
 وکت/

1551382
2660729075

//
 هـت/
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 : عوارض ترددــپ  

های سایر نقاط    وجوهـی است که سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی که با پالک            
 عوارض ممکن است در هربار تردد       این. نماید کنند، اخذ می   کشـور در منطقه تردد می     

 .یا در قالب صدور کارت تردد وسایل نقلیه اخذ گردد

 
 : عوارض خروجــت  

وجوهـی اسـت کـه سـازمان از اشخاصـی کـه به مقصد خارج از کشور از مرزهای                    
 .دارد شوند، به هنگام خروج دریافت می منطقه خارج می

 
 : عوارض ورودــث  

اصـی که قصد ورود به منطقه را دارند دریافت          وجوهـی اسـت کـه سـازمان از اشخ         
 .دارد می

 
 : عوارض مواصالتیــج  

وجوهـی اسـت کـه سـازمان از دارندگان وسایل نقلیه یا مؤسسات حمل و نقل بابت                   
 .نماید های مواصالتی ایجاد شده در منطقه اخذ می استفاده از پایانه

 
 : عوارض بندریــچ  

ایه تسهیالت بندری برای حمل و نقل دریایی از         وجوهـی است که سازمان در قبال ار       
 .دارد استفاده کنندگان آنها دریافت می

 
 : عوارض فرودگاهیــح  

وجوهـی اسـت که سازمان درقبال ارایه تسهیالت فرودگاهی برای حمل و نقل هوایی               
 .نماید و تردد هواپیما از صاحبان کاال یا مؤسسات حمل ونقل هوایی اخذ می
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 :)پذیره(عالیت  عوارض فــخ  

 وجوهـی است که سازمان در قبال صدور وتمدید مجوز فعالیت در منطقه برای اشخاص    
 .نماید حقیقی و حقوقی از آنها اخذ می

 
 : عوارض کاالــد  

وجوهـی اسـت که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کاال از خارج به منطقه و یا                  
 .نماید دارند، اخذ میقصد حمل کاال از منطقه به سایر نقاط کشور را 

 

دایم  (افرادساکن گردشگران و  حقوقی اعم از مسافران،     اشـخاص حقیقی و    ـتبصره  
الذکر در   گونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق         از پرداخت هر   )یا موقت 

 .باشند محدوده منطقه آزاد معاف می

 

آمد منطقه منظور   نامه به حساب در    این آیین ) 2(عـوارض موضـوع مـاده        ـ3مـاده   
 .گردد می

 

نامه از طرف هیأت مدیره هر  این آیین) 2(مـیزان عـوارض موضـوع ماده     ـ4مـاده   
ت /16632نامه شماره    تصویب) 2(مـنطقه تعییـن خواهد شد و به ترتیب مقرر در بند             

 صنعتی خواهد ــعالی مناطق آزاد تجاری  به تصویب شورای  )1(13/2/73مورخ  هـ  30
 .رسید

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مورد اشاره در    ۀنام جایگزین تصویب  29/10/1376 مورخ   هـ19037ت  /76305 شماره   ۀنام تصویب18(فحه  رجوع به ص  ـ  1
 ).شده است4 ۀماد
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 های صنعتی و معنوی ها و مالکیت ابط ثبت شرکتضو

  صنعتی-در مناطق آزاد تجاری 

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  تعاریفــفصل اول  

های مشروح مربوط به     های زیر به جای عبارت     نامه واژه  در ایـن تصویب    ـ1مـاده   
 :رود کار می

 کشور جمهوری اسالمی ایران: کشورــ 1ـ1

  صنعتیــهریک از مناطق آزاد تجاری : منطقهــ 1ـ2

 صنعتی است که به موجب      ــسازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری        : سـازمان ـــ   1ـ3
 .اند قانون تأسیس شده

7/6/1372 صنعتی مصوب    ــقانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری       : قـانون ـــ   1ـ4
 مجلس شورای اسالمی

  صنعتی جمهوری اسالمی ایرانــآزادتجاری  عالی مناطق شورای: عالی شورای ــ 1 ـ5

های صنعتی و معنوی هر یک از        ها و مالکیت   مـرجع ثبت شرکت   : ثبتـی  واحـد ـــ   1 ـ 6
  صنعتیــهای مناطق آزادتجاری  سازمان

 حقوقی است   شعبه یک شرکت یا مؤسسه، شخص     : شـعبه شـرکت یا مؤسسه     ـــ   1ـ7
کـه در مـنطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج ازمنطقه ایجاد شده                

 باشد تشـکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تصویب نامه1
3021374
2145315011

//
، کت/

2251375

4505216874

//
 وکت/

22121378

5742518775

//
 هـت/
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 .شود و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می

مؤسسه،شخص حقوقی یا   نماینده یک شرکت یا     : نمایـنده شـرکت یـا مؤسسه      ـــ   1ـ7
حقیقـی اسـت کـه آن شـرکت یـا مؤسسـه به آن اختیارات الزم را داده است و                      
تعهـدات آن در سـمت نمایندگـی شـرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه                

 .شود اختیاردهنده محسوب می

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ایجاد و وظایف واحد ثبتیــفصل دوم  

های  ها و مالکیت   سـازمان هـر مـنطقه بـه مـنظور انجام امور ثبتی شرکت              ـ2مـاده   
های  ها و مالکیت   صـنعتی و معـنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت              

 .کند صنعتی و معنوی تأسیس می

 

 :وظایف واحد ثبتی عبارتنداز ـ3ماده 

 ها ومؤسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی ثبت شرکتــ 3ـ1

 ثبت عالیم و اسامی تجاری و صنعتی ــ3ـ2

 ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتیــ 3ـ2

 ثبت دفاتر تجاری بازرگانیــ 3ـ2

 پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجاری واقع در حوزه هر منطقهــ 3 ـ5

نامه اجرایی عملیات پولی و      ثبـت شـرکتها و مؤسسات اعتباری بارعایت آیین        ـــ   3 ـ 6
 بانکی در مناطق آزاد

 های بیمه مقررات حاکم در مناطق آزاد ثبت شرکتــ 3ـ7

 

های صنعتی   ها و مالکیت   تشریفات قانونی ثبت شرکت   ــ  فصـل سوم     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: و معنوی

ز اصلی آن نیز در     ای که درمنطقه ثبت شود ومرک      هـر شـرکت یا مؤسسه      ـ4مـاده   
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 .شود همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده درمنطقه محسوب می

 

نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای        از تـاریخ اجـرای ایـن تصویب        ـ1تبصـره   
های اقتصادی مبادرت    ایـنکه بـتواند بـه وسـیله شعبه یا نمایندگی درمنطقه به فعالیت             

 به  - قوانیـن ومقـررات جاری آن کشور         نمـاید بـاید در کشـور متـبوع خـود مطـابق            
 شرکت قانونی محسوب    -تصـدیق نمایندگـی جمهـوری اسـالمی ایران در آن کشور             

 .شود ودر واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد

 

نامه در   هـر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب            ـ2تبصـره   
های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید  یتمـنطقه بـه وسیله شعبه یا نمایندگی به فعال        

در غیر این   . نامه تقاضای ثبت نماید    در ظـرف سـه مـاه از تـاریخ اجرای این تصویب            
صـورت شـرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث               

 .متضامنا مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود

 

ـ 5مـاده    ات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت وسایر هـا ومؤسس  انـواع شـرکت    
توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع             قوانیـن ایـران می    

ها تحت قوانین    در هـر حـال تأسـیس و فعالیـت شـرکت           . فعالیـت آنهـا قانونـی باشـد       
 .پذیر است موضوعه امکان

 

ـ 6مـاده    تصادی دارند، موظفند  مـنطقه فعالیت اق    تمامـی اشـخاص حقوقـی کـه در          
نامه و   ظـرف سـه ماه از تاریخ اعالم واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب                

در غـیر ایـن صـورت مـرجع صالح به           . هـای اجرایـی آن تطبـیق دهـند         دسـتورالعمل 
 .تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود

ازمان هـر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته         اجرایـی ایـن مـاده توسـط سـ           دسـتورالعمل 
 .شود می



 95 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی    

 سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک کشـور کلـیه سـوابق ومدارک مربوط به                   ـتبصـره   
اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت  

از . ت   آنها، منطقه اس   )اقامتگاه(اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی          رسـیده 
انـد بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد           سـازمان مجـوز فعالیـت دریافـت کـرده         

کـند، همچنیـن سـازمان ثبت اسناد وامالک کشور به منظور پیشگیری از               ارسـال مـی   
های درحال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری  تعییـن نامهـای مشابه برای شرکت      

 .خواهند نمود

 

ؤسسه درمنطقه با ارایه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی  ثبت شرکت و م    ـ7مـاده   
 :منطقه به عمل خواهد آمد

 اظهارنامه ثبتـ 1

 اساسنامه شرکتـ 2

 صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسینـ 3

 صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیرهـ 4

 سرمایه نقدی35%های منطقه مبنی بر تودیع حداقل   گواهی بانکی ازیکی ازبانک ـ 5

 .وز فعالیت درمنطقه که توسط سازمان صادر شده باشدمج ـ 6

 

درمورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه وارایه اصل اختیارنامه نمایندگی        ـ1تبصـره   
و مجـوز تأسـیس شـعبه اشـخاص مذکـور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها                   

 به تصدیق نمایندگی) مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی         
رعایـت شده باشد ضرورت دارد، همچنین       ( جمهـوری اسـالمی ایـران در آن کشـور         

الزم اسـت بـرای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه         
ثبـت شـرکت و رونوشت مصدق سند شرکت درکشور متبوع را به زبان فارسی نیز                

 .ضمیمه نمایند
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نامه توسط اشخاص    این تصویب ) 8(ده  کلیه اسناد و مدارک موضوع ما      ـ2تبصـره   
 .حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود

 

الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و       در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق        ـ3تبصـره   
 .صدور گواهی مربوط صورت خواهدگرفت

 

ـ 8مـاده     خارجی عالوه   های اشخاص حقوقی   اظهارنامـه ثبـت شـعب و نمایندگـی          
 :برقید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات زیر باشد

 نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با عالیم اختصاری و مشخصات آن ـ 1

 نوع شرکت یا مؤسسه وموضوع فعالیت آنـ 2

 مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه درخارج از ایرانـ 3

 تابعیت شرکت یا مؤسسهـ 4

 مایه شرکت یا مؤسسهمیزان سر ـ 5

 آخرین بیالن مالی شرکت یا مؤسسه ـ 6

 و تاریخ ثبت شرکت یامؤسسه در خارج      )شهر وکشور (مـرجع ثبـت، شماره محل       ـ  7
 از ایران

 فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه ـ 8

های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هرکدام           سـایر شعب و نمایندگی    ـ  9
 )در صورت تأسیس(

اقامـتگاه شـرکت یـا مؤسسـه جهـت اشـتغال در ایـران و مـنطقه و تعییـن افراد                      ـ  10
 ها ها و اخطاریه دار دریافت کننده ابالغ صالحیت

هـا ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه        قبولـی مدیـر یـا مدیـران شـعب ونمایندگـی           ـ  11
 نامه این تصویب) 7(ماده ) 1(نمایندگی موضوع تبصره 

 کنندگان شرکت یا مؤسسه ام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا ادارهنـ 12
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 نـام و نـام خانوادگـی، اقامـتگاه و تابعیـت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا                  ـتبصـره   
رونوشـت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل   

 .داده شده باشد تسلیم شود

 

 پـس از ثبـت دارای شخصـیت حقوقـی خواهـند بود و               اشـخاص حقوقـی    ـ9مـاده   
واحد ثبتی سازمان   . نمایند براسـاس قوانیـن ومقـررات حـاکم درمـنطقه، فعالیـت مـی             

موظـف اسـت سـندی مشـعر برثبـت اشـخاص حقوقـی یا شعبه یا نمایندگی آنها که                    
 .ممهور به مهرواحد ثبتی است، به تقاضاکننده ثبت بدهد

 

ند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و         اشخاص حقوقی مکلف   ـ10مـاده   
ترکیـب هـیأت مدیـره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و               
انحـالل شـرکت یـا مؤسسـه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی                   

 عدم اطالع به موقع رافع مسؤولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور. منطقه اطالع دهند
 .نخواهد بود

 

های ثبتی مربوط اطالع یافته      هر ذی نفعی می تواند از مندرجات پرونده        ـ11 مـاده 
 .تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید

 

واحدثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن           ـ  12مـاده   
ی روز ازتـاریخ ثبـت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهور           10را حداکـثر ظـرف      

 .اسالمی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعالم نماید

 

 صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال -تقاضـای ثبت عالیم واسامی تجاری   ـ13ماده  
گیرد و شرایط ثبت آن      و ترسیمات صنعتی درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت می        
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 .ازمان هر منطقه خواهدبوددر واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب س

 

کلـیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به اموربازرگانی در             ـ14مـاده   
مــنطقه مــبادرت دارنــد موظفــند نــام خــود یامدیــران خــود را مطــابق مقــررات ایــن  

نامـه حداکـثر ظـرف سه ماه از تاریخ اعالم واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی                  تصـویب 
 .رسانندواحد ثبتی به ثبت ب

 

ثبـت اسـامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و          ـ15مـاده   
تسـلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعالم واحدثبتی انجام               

 :آید باشد به عمل می گیرد و حاوی نکات زیر می می

 نام و نام خانوادگی بازرگانـ 1

ره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر        تـاریخ و محل تولد، شما     ـ  2
اوراق شناسـنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی            

 خارجی

تابعیـت اصـلی و فعلـی افـراد مـزبور در صـورت تحمـیل تابعیت دیگر وتاریخ و                    ـ  3
 چگونگی اخذ تابعیت مزبور

انه اقامت و محل اقامت اتباع      تـاریخ ورود بـه مـنطقه و شـماره ومحل صدور پرو            ـ  4
 خارجی

 اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقیـ 5

این 3) (مـاده  5) (شـماره ثبـت منگـنه و پلمـپ دفاتـر تجـاری کـه بـه موجـب بـند           ـ  6
 .نامه به عمل آمده است تصویب

 رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر موردـ 7

ملـه شماره ثبت، عالیم تجاری، کتاب     سـایر مشخصـات تجارتـی بازرگانـان از ج          ـ   8
 .رمز تجارتی و غیره



 99 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی    

واحـد ثبتـی مکلـف اسـت، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی،                 ـ16مـاده   
ظـرف حداکـثر دو روز از تـاریخ تسـلیم، یـک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را                    

ربط در   واحد ذی ممهـور به مهر واحد به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به               
 .سازمان ارسال کند

 

اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد  ـ17ماده 
شود تهیه و به واحد  اظهارنامـه، طـی اظهارنامـه جدیـدی کـه در سه نسخه تنظیم می            

 .ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد

 

نامه اسم خود را     خاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب        اشـ  ـ18ماده  
هـای فروش و سفارش      نمایـند مکلفـند در سـربرگ اوراق تجارتـی و بـرگ             ثبـت مـی   

برند ضمن درج عنوان تجارتی، شماره       وهـرنوع اسناد ومدارک تجارتی که به کار می        
 .ثبت خود را نیز قید نمایند

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  سایر مقرراتــفصل چهارم  

پلمـپ دفاتـر تجارتـی اشـخاص حقیقـی وحقوقی طبق دستورالعملی که               ـ19مـاده   
شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده         توسـط سـازمان هـر مـنطقه تعییـن می          

 .واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد

 

 به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت          هـای مربوط   هزیـنه  ـ20مـاده   
عالیـم و اسـامی تجـاری و صـنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز                   
ثبـت دفاتـر تجارتی و پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجارتی به موجب دستورالعملی که با               

 .گردد شود، دریافت می رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می
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نامه، بنا به تقاضای     از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب         ـ21مـاده   
در هرصورت  . سـازمان، توسـط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد           

ایـن گونـه اقدامـات رافـع مسـؤولیت مدیـران شـرکت یـا مؤسسه و اشخاص حقیقی                 
 .متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود

 

های چاپی مربوط توسط  نامه و فرم های اجرایی این تصویب دستورالعمل ـ22ماده 
نامه تهیه و به     سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب           

 .اجرا گذاشته خواهد شد
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 )1(مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  تعاریفــفصل اول  

های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار          نامه واژه  در ایـن آییـن     ـ1مـاده   
 :رود می

  صنعتی جمهوری اسالمی ایران-مناطق آزاد تجاری :  مناطق آزادــالف 

 .مناطق آزادکشور جمهوری اسالمی ایران به استثنای :  سایر نقاط کشورــب 

 .هریک از مناطق آزاد:  منطقهــپ 

 .سازمان هر یک از مناطق آزاد:  سازمانــت 

 .نامه این آیین) 2(کلیه مؤسسات مذکور در ماده : نامه مؤسسات موضوع این آیین ــث 

نامه مجاز به فعالیت  ای که طبق مقررات این آیین مؤسسات بیمه:  مؤسسات بیمه ـــ ج  
 .باشند در منطقه می

ای که خدمات خود را به صورت بیمه         مؤسسـات بیمه  :  مؤسسـات بـیمه مـتقابل      ـــ چ  
 .نمایند متقابل تنها به اعضا ارایه می

شخص حقوقی که درمقابل دریافت کارمزد، واسطه      :  مؤسسـه کارگـزاری بـیمه      ـــ ح  
ها بوده وشغل او تنها ارایه   انجـام معـامالت بـیمه و یـا بـیمه اتکایـی بیـن طرف               

 .باشد ای می هخدمات بیم

واحـد تابعـه یکـی از مؤسسـات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و            :  شـعبه  ـــ خ  
 .کند وظایف مؤسسه اصلی تحت نام ومسؤولیت آن درمنطقه فعالیت می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

861379
2411722117
//

 وهـت/
2261382
3443327959
//
 هـت/
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شخص حقیقی یا حقوقی که براساس قرارداد نمایندگی با یکی از         :  نمایندگی بیمه  ـــ د  
نامـه، انجام بخشی از موضوع و        مؤسسـات بـیمه ایرانـی و مقـررات ایـن آییـن            

 .وظایف مؤسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است

دفتر مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد که به منظور تسهیل            :  دفتر ارتباطی  ــذ  
ربط در سایر نقاط کشور      های ذی  ارتـباط با بیمه مرکزی ایران و دیگر سازمان        

 .شود ایجاد می

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تأسیســ فصل دوم  

عملـیات بـیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله مؤسساتی که بنا به       ـ2مـاده   
نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز       درخواسـت پیشنهاد سازمان، طبق مقررات این آیین       

 : از صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شددریافت داشته و به یکی

شـرکت سـهامی یـا تعاونـی بـیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی                 ـ  1
 .ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد

 .مؤسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمهـ 2

 

نامه و   ین آیین تأسـیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات ا          ـ1تبصـره   
 .ثبت درمنطقه بالمانع است

 

اعطـای نمایندگـی بـیمه بـه اشـخاص حقیقـی با رعایت ضوابطی که به                  ـ2تبصـره   
 .پذیر است رسد امکان عالی بیمه می تصویب شورای

 

مؤسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران           ـ3تبصره  
 مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال     ) لتیغیردو اعم از دولتی و   (گری   وبـیمه 
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 :باشند زیر می

 تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و     ــالـف   
 .گری بیمه

تأسـیس مؤسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی             ـــ   ب  
 .نامه در چارچوب مقررات این آیین

 

ضوابط ایجاد و محدوده فعالیت دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه از سوی            ـ4تبصـره   
 .بیمه مرکزی ایران تعیین و اعالم خواهد شد

 

نامه اجازه فعالیت درمنطقه دریافت      مؤسسـاتی کـه در اجـرای ایـن آییـن           ـ3مـاده   
نمایند، مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم، موضوعات و موارد بیمه موجود  می

 نقـاط کشـور وبـیمه حمـل ونقـل کـاالی وارداتـی به سایر نقاط کشور که                    در سـایر  
قـرارداد خــرید آن در ایــران مــنعقد یــا اعتــبار اســنادی آن در ایــران بازشــده اســت  

 .عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست. باشند نمی

 

 را دارند   ای مستقیم در منطقه    مؤسسـاتی کـه تـنها اجـازه فعالیـت بیمه           ـ1تبصـره   
 .توانند از مؤسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند نمی

 

غیر بیمه  (مسؤولیت   توانند نسبت به بیمه اموال و      مؤسسـات بـیمه مـی      ـ2تبصـره   
نامـه و رعایت قوانین ومقررات مربوط در مناطق          چـارچوب ایـن آییـن       در )اشـخاص 

 .ویژه اقتصادی فعالیت کنند

 

ای مناطق آزاد برای آن دسته از  ور بیمه نامه توسط مؤسسات بیمه   صـد  ـ3تبصره  
ای ایرانی فعال درسایر نقاط      ای از طـرف مؤسسـات بیمه       موضـوعات و مـوارد بـیمه      
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شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات  کشور عرضه نمی
بیمه مرکزی  و مـوارد بـیمه مجـاز در سـرزمین اصلی، برای مؤسسات بیمه، توسط                

ها اعالم   ماه از تاریخ تصویب این مقررات، تهیه و به سازمان         3ایـران حداکـثر ظـرف       
 .شود می

 

کارگزاری بیمه به قرار  حداقـل سـرمایه برای مؤسسات بیمه، نمایندگی و        ـ4مـاده   
 :زیر است

) 000/000/000/15(/مؤسسـات بـیمه مسـتقیم بـا سـرمایه حداقل پانزده میلیارد              ـ  1
آن به صورت نقد %) 50(درصد  شـوند کـه بـاید حداقـل پنجاه       یل مـی  ریـال تشـک   

 .پرداخت شده باشد

ریال ) 000/000/200(مؤسسـات بـیمه مـتقابل بـا سرمایه حداقل دویست میلیون             ـ  2
آن به صورت نقد پرداخت     %) 50(درصد   شـوند که باید حداقل پنجاه      تشـکیل مـی   
 .شده باشد

) 000/000/000/85(قل هشتادوپنج میلیارد    مؤسسـات بـیمه اتکایی با سرمایه حدا       ـ  3
آن به صورت نقد %) 50(درصد  شـوند کـه بـاید حداقـل پنجاه       ریـال تشـکیل مـی     
 .پرداخت شده باشد

لیون ـصد می ـداقل سی ـایه ح ـرمـا س ـمه ب ـارگزاری بی ـا ک ـمایندگی و ی  ـمؤسسات ن ـ  4
 بــه آن%) 50(درصــد  شــوند کــه بــاید پــنجاه ریــال تشــکیل مــی) 000/000/300(

 .صورت نقد پرداخت شده باشد

 

سال یک بار موکول به   2هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر            ـ1تبصره  
عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب          پیشـنهاد مشـترک دبیرخانه شورای     

 .هیأت وزیران است

 

شرکه ریالی  نامه سهم ال   سـهامداران خارجی مؤسسات موضوع این آیین       ـ2تبصره  
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خود را باید به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز                
 .را ارایه نمایند

 

وجـوه سـرمایه موضـوع این ماده باید نزد یکی از بانکهای مورد تأیید                ـ3تبصـره   
ترجیحا در مناطق آزاد دارای شعبه باشد        ایـران کـه    اسـالمی  جمهـوری  بـانک مرکـزی   

 .شودواریز 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  مجوز ثبت و پروانه فعالیتــفصل سوم  

ـ 5مـاده    نامه در منطقه، موکول به ارایه مجوز        ثبـت مؤسسـات موضـوع این آیین         
شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در         ثبـت کـه توسط بیمه مرکزی ایران صادر می         

ه و سـهام مؤسسـاتی کـه بـه ثبت رسیده باشند     اساسـنامه، مدیـران، مـیزان سـرمای      
 .موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است

 

ـ 6مـاده    بـرای تحصـیل مجـوز ثبـت، مدارک و اطالعات زیر باید به بیمه مرکزی                  
 :ایران تسلیم شود

 . اساسنامه مؤسسهــالف 

 . میزان سرمایه مؤسسه، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آنــب 

 . سهام نقدی وغیرنقدی و نحوه پرداخت آنهاــپ 

 صورت اسامی سهامداران، بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک              ـــ ت  
 .از آنها

 اسـناد و مـدارک و اطالعات دیگری که معرف صالحیت مالی و فنی مؤسسه و     ـــ ث  
 .حسن شهرت مدیران آن باشد

در صورت عدم ثبت    . ه اعتبار دارد  ما 6 مجوز ثبت صادر شده برای مدت        ـتبصـره   
 .مؤسسه ظرف مهلت مذکور باید مجددا ثبت تحصیل شود
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روز از تاریخ تسلیم    30بـیمه مرکـزی ایـران موظـف است حداکثر ظرف               ـ7مـاده   
قانون چگونگی اداره   ) 28(آخریـن مـدارک و اطالعـات خواسـته شده با رعایت ماده              

و مقررات  1372 ــ مصوب   ــ ایران    صنعتی جمهوری اسالمی   ــمـناطق آزاد تجـاری      
نامـه نظـر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعالم                   ایـن آییـن   

 .نماید

 

30تواند ظرف     در صـورتی کـه متقاضی به نظر اعتراض داشته باشد می            ـتبصـره   
تصمیم مجمع  . روز اعـتراض خـود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند             

 .االجر است زبور قطعی و الزمم

 

ـ 8مـاده    بـیمه مرکـزی ایـران بـا دریافـت گواهـی ثبت مؤسسه در منطقه، پروانه                   
 .فعالیت برای بیمه اتکایی، یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد

 

 ــــــــــــــــــــــــــ:  لغو پروانه و محدود نمودن فعالیتــفصل چهارم  

ها یا  پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته      ـ9ده  مـا 
 :های معین در موارد زیر لغو خواهد شد رشته

 . در صورت تقاضای دارنده پروانهــالف 

 در صـورتی کـه مؤسسـه تـا یکسـال پـس از صدور پروانه عملیات خودرا در             ـــ ب  
 .منطقه شروع نکرده باشد

 .ستگی مؤسسه در صورت ورشکــپ 

عالی بیمه، وضع   در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران و تأیید شورایـــ ت  
مالـی مؤسسـه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت      

 .گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد شدگان و بیمه مؤسسه به زیان بیمه

 .نامه یینبینی شده در این آ  سایر موارد پیشــث 
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نامه برخالف اساسنامه خود  در مـواردی که مؤسسات موضوع این آیین    ـ10ماده  
نامه یا حسب اعالم سازمان برخالف سایر مقررات حاکم بر این            یـا مقررات این آیین    

مؤسســات در مــنطقه رفــتار نمایــند، بــه پیشــنهاد بــیمه مرکــزی ایــران و تصــویب   
اتکایی به طور موقت یا دایم      ای معین یا بیمه   ه عالـی بـیمه از فعالیـت یا رشته         شـورای 

 .ممنوع خواهند شد

 

نامه یا ممنوعیت    صدور و لغو پروانه فعالیت مؤسسات موضوع این آیین         ـ11ماده  
گذاران و   آنهـا از فعالیـت بـه طـور موقـت و اطالعاتـی کـه از لحـاظ حفظ منافع بیمه                     

سط بیمه مرکزی ایران در صـاحبان حقوق آنها الزم باشد، به هزینه خود مؤسسه تو    
های کثیراالنتشار تهران و منطقه در دو  روزنامـه رسـمی کشـور و یکـی از روزنامـه      

 .نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهدشد

 

ای برای یک یا چند رشته       در صـورتی کـه پـروانه فعالیت مؤسسه بیمه          ـ12مـاده   
ی ایران و تصویب    بـیمه اتکایـی بطـور دایـم لغـو شـود، بـنا بـه پیشـنهاد بیمه مرکز                   

شدگان  گذاران، بیمه  عالی بیمه، ترتیبی اتخاذ خواهد شد که متضمن منافع بیمه          شورای
ازجملـه ایـن ترتیبات، انتقال پرتفوی مؤسسه با کلیه   . و صـاحبان حقـوق آنهـا باشـد       

سـوابق واسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به مؤسسه دیگری که مجاز به فعالیت                
 .د بوددرمنطقه باشد خواه

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  نحوه فعالیتــفصل پنجم  

های قانونی  نامه موظفند حساب اندوخته   مؤسسات بیمه موضوع این آیین     ـ13ماده  
و ذخائر فنی خود را نگهداری ونحوه بکار افتادن آنها را به صورت مشخص منعکس               

های بیمه ومیزان    های قانونی وذخایر فنی برای هریک از رشته        ختهانـواع اندو  . نمایـند 
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ها و ذخایر و نیز سرمایه       و طـرز محاسـبه، همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته          
مؤسسـه و نحـوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول که نماینده منابع مالی مؤسسات               

عالی بیمه   یب شورای هایـی اسـت که به تصو       مذکـور اسـت بـه موجـب دسـتورالعمل         
 .رسد می

 

از کلیه  %) 10(درصد   نامه موظفند ده   مؤسسـات بـیمه موضـوع این آیین        ـ14مـاده   
بیمه . ای مسـتقیم خـودرا نـزد بـیمه مرکـزی ایران بیمه اتکایی نمایند               معـامالت بـیمه   

 .باشد مرکزی ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز می

 

رایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب         نـرخ کارمزد و سایر ش      ـتبصـره   
 .عالی بیمه خواهد رسید شورای

 

ها وذخایر   نامه همچنین اندوخته   اموال مؤسسات بیمه موضوع این آیین      ـ15مـاده   
شدگان و صاحبان    گذاران و بیمه   تضمین حقوق و مطالبات بیمه    ) 13(مذکـور در ماده     

گذاران و   تگی مؤسسـه، بـیمه    حقـوق آنـان اسـت و در صـورت انحـالل یـا ورشکسـ               
 .شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدیم دارند بیمه

 

 .های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است میان رشته در ـ1تبصره 

 

توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی       مؤسسات مذکور در این ماده نمی      ـ2تبصره  
حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع             ایـران اموال خودرا صلح      

 .معامله با حق استرداد قراردهند

 

) 2(دفاتـر اسـناد رسمی موظفند هنگام انجام معامالت موضوع تبصره             ـ3تبصـره   
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  گری قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه      ) 60(ایـن ماده، مطابق بخش اخیر ماده        
 .ران را مطالبه ومفاد آن را در سند منعکس نمایندموافقتنامه بیمه مرکزی ای

 

نامه موظفند ترازنامه و صورت سود و        مؤسسات بیمه موضوع این آیین     ـ16ماده  
 .های کثیراالنتشار تهران و منطقه درج نمایند زیان خود را دریکی از روزنامه

 

اران نامه موظفند هرگونه تغییر در سهامد      مؤسسـات موضـع ایـن آییـن        ـ17مـاده   
  مؤسسـه را ظـرف دوهفته به اطالع بیمه         )حسابرسـان (عمـده، مدیـران و بازرسـان        

 .مرکزی ایران برسانند 

 

اشخاصـی کـه در ایـران یـا در خـارج از کشـور به یکی از جرایم قتل،                     ـ18مـاده   
محـل و اخـتالس یـا معاونت         سـرقت، خیانـت درامانت،کالهـبرداری، صـدورچک بـی         

شــند، همچنیــن ورشکســتگان بــه تقصــیر وتقلــب درجــرایم مذکــور محکــوم شــده با
 .نامه باشند توانند جزو موسسان یا مدیران مؤسسات موضوع این آیین نمی

 

نامه از نظر ادغام وانتقال عملیات،       مؤسسـات بـیمه موضـوع ایـن آییـن          ـ19مـاده   
قانون تأسیس ) 59(الی ) 51(نامه و مواد  انحالل و ورشکستگی، تابع مقررات این آیین  

 .باشند گری می ه مرکزی ایران و بیمهبیم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  نظارتــفصل ششم  

نامه بر فعالیت مؤسسات     مرکـزی ایـران طـبق مقـررات ایـن آییـن            بـیمه  ـ20مـاده   
 .نامه در منطقه نظارت خواهد کرد موضوع این آیین

 



 قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی 110 

 :نامه حسب مورد موظفند ضوع این آیینمؤسسات مو ـ21ماده 

ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی        حسابها و صورتهای مالی خود را طبق نمونه        ـــ الـف   
 .رسد تنظیم و نگهداری نمایند عالی بیمه می ایران به تأیید شورای

 یک نسخه از صورتهای مالی خودرا که مورد رسیدگی و اظهارنظر حسابرسان             ــب  
المللی قرار   سـازمان حسابرسـی یـا حسابرسـان معتبر بین         تأیـید شـده توسـط       

ماه از پایان دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تسلیم          6است، حداکثر ظرف     گرفـته 
 .کنند

ای که بیمه مرکزی     ای ساالنه خودرا طبق نمونه      صـورت وضـعیت عملیات بیمه      ـــ پ  
 بیمه مرکزی   ماه از پایان دوره مربوط به     3کـند، تنظیم و ظرف       ایـران تهـیه مـی     

 .ایران تسلیم نمایند

ای یا موردی را که بیمه مرکزی ایران به منظور            سـایر اطالعـات و آمـار دوره        ـــ ت  
نامه الزم تشخیص دهد در اختیار این سازمان   نظـارت برحسـن اجرای این آیین      

 .قرار دهند

  بـا بازرسـان اعزامـی که با حکم کتبی یکی از اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی      ـــ ث  
کنند  عالی مناطق آزاد درمحل حضور پیدا می       ایـران و با اطالع دبیرخانه شورای      

 .نمایند و اطالعات الزم را در اختیار آنان قرار دهند همکاری

 

نمایند،  های بلند مدت زندگی عرضه می      ای کـه بـیمه نامه       مؤسسـات بـیمه    ـتبصـره   
تا حسابها و ذخایر فنی عـالوه بـر رعایـت ترتیـبات فـوق موظفـند ترتیبی اتخاذ کنند          

 .مربوط مورد رسیدگی و تأیید محاسب فنی مورد قبول بیمه مرکزی ایران قرار گیرد

 

نامه عالوه بر وظایف قانونی  حسابرسان مؤسسات بیه موضوع این آیین ـ22ماده 
نامه  ای مکلفند در گزارش نهایی خود نسبت به حسن اجرای مقررات این آیین             و حرفه 

 .ر نمایندنظ نیز اظهار
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بیمه مرکزی ایران در صورت مشاهده هرگونه تخلف مؤسسات موضوع  ـ23ماده 
نامه از مقررات مربوط، مراتب را به طور کتبی به مؤسسه و سازمان اعالم               ایـن آیین  

 .نماید و مهلت مناسبی را برای رفع ایراد تعیین و ابالغ می

ه مرکزی ایران حسب مورد و در صورت عدم رفع به موقع تخلف یا تکرار تخلف، بیم  
 .نامه عمل خواهد کرد این آیین) 10(با اخطار کتبی مطابق ماده 

 

 در مؤسسات بیمه    )حقـوق صـاحبان سـهام     (هـا    ارزش خـالص دارایـی     ـ24مـاده   
اصل از بندهای زیر کمتر     ـامه هیچگاه نباید از بزرگترین رقم ح      ـن وضـوع ایـن آیین    ـم

 :باشد

 .نامه قل سرمایه پرداخت شده طبق مقررات این آیینحدا%) 90(درصد   نودــالف 

های صادرشده ناخالص آخرین سال مالی ضربدر        حـق بـیمه   %) 10(درصـد     ده ـــ ب  
 .نسبت نگهداری خسارت دوره

میانگین ساالنه کل خسارت ایجاد شده در سه        %) 3/14(درصد   دهم وسه  چهارده ـــ ج  
 .دوره مالی قبل ضربدر نسبت نگهداری خسارت دوره

 

 : نسبت نگهداری خسارت دوره عبارت است ازـتبصره 

 .گران اتکایی های ایجاد شده از کسر خسارت سهم بیمه کل خسارت

 کل خسارت ایجاد شده دوره مربوط

 

نامه،  این آیین ) 24(در صـورت عـدم حصـول نصابهای مندرج در ماده             ـ25مـاده   
3ای مذکور را ظرف مؤسسه بیمه موظف است طرح خود در خصوص نیل به نصابه

مـاه از پایـان مهلـت مقـرر بـرای ارایـه صـورتهای مالی، به تأیید بیمه مرکزی ایران                     
نامه نسبت به    در غـیر این صورت بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین           . برسـاند 

در . محـدود کـردن فعالیـت یا لغو پروانه مؤسسه بیمه حسب مورد اقدام خواهد کرد               
 .رح ارایه شده نباید بیشتر از یک سال باشدهر حال زمان اجرای ط
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ها و   های معرف بدهی   نامه مکلفند کلیه دارایی    مؤسسات موضوع این آیین    ـ26ماده  
های خود را تنها در مناطق آزاد یا  ای، همچنین سرمایه و اندوخته  ذخایـر عملیات بیمه   

 .گذاری نمایند سایر نقاط کشور نگهداری و سرمایه

 

های موضوع این ماده درخارج از کشور با تأیید          ری بخشی از دارایی    نگهدا ـتبصره  
 .سازمان و موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  سایر مقرراتــفصل هفتم  

مؤسسـات بـیمه و نمایـندگان و کارگزاران رسمی بیمه مسؤول جبران              ـ27مـاده   
باشـند کـه در اجـرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا          خسـاراتی مـی   

های معینی که    هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته      . کارکنانشـان بـه دیگـران وارد آید       
پـروانه بیمه ندارد رأسا یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید، مکلف به جبران                

 .خسارت زیان دیده خواهد بود

 

از عملیات اشخاصی که بدون تحصیل پروانه مبادرت به عملیات بیمه و             ـ28ده  مـا 
نامه نمایند، به درخواست بیمه مرکزی ایران توسط         یـا بـیمه اتکایی موضوع این آیین       

سـازمان جلوگـیری بـه عمـل آمـده وبـه عالوه در صورت لزوم، بیمه مرکزی ایران                   
های  ها و مالکیت   ثبت شرکت ضوابط  )21(اشـخاص مـزبور رابراسـاس مقررات ماده         
 ــ صـنعتی جمهـوری اسـالمی ایران         ـــ صـنعتی و معـنوی در مـناطق آزاد تجـاری            

 و سایر قوانین و مقررات مربوط از        ــعالـی مـناطق آزاد       شـورای 4/2/1374مصـوب   
 .داد صالح تحت پیگرد قرار خواهد طریق مراجع ذی

 

ا عالی بیمه ر اعضای شورایعالی بیمه در کلیه مواردی که  رییس شورای ـ29ماده 
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 منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مربوط به تأسیس یا فعالیت مؤسسات             بـه 
عالی مناطق آزاد یا نماینده وی       نماید، از دبیر شورای    بـیمه در مـناطق آزاد دعوت می       

عالی مناطق   در این جلسات دبیر شورای    . کند نـیز بـرای شـرکت در جلسـه دعوت می          
 .ه وی نیز حق رأی خواهد داشتآزاد یا نمایند

 

نامه  نامه تنها تابع مقررات این آیین      فعالیـت مؤسسات موضوع این آیین      ـ30مـاده   
بینی نشده از حیث اداره امور مؤسسه، تابع قانون تجارت و  اسـت و در مـوارد پـیش     

 .قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود

 

نامه، کلیه مقررات مغایر با آن درمنطقه لغو         از تـاریخ تصـویب این آیین       ـ31مـاده   
 .شود می
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 )1(نحوه واردات خودروهای تولید شده در مناطق آزاد
 

 

 تولیدکنـندگان خودرو در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مجازند متناسب با           ـ1
به (میزان ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی بکار رفته در خودروهای تولید شده               

، پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت سود         )تشخیص کمیته تعیین ارزش افزوده    
و حقـوق و عـوارض قانونـی مـربوط بـه آن بخـش از قطعـات وارداتـی که در تولید              
خـودرو اسـتفاده شـده اسـت، بخشی از خودروهای تولیدی مذکور را به سایر نقاط                 

 .کشور وارد نمایند

 

 آزاد و مـناطق ویژه اقتصادی تا میزان ارزش          خودروهـای وارد شـده از مـناطق        ـ2
افـزوده و مـواد و قطعـات داخلـی بکـار رفته در آنها، همانند خودروهای تولید داخل                   

گذاری شوند و مالیات     کشـور، بـا کـاردکس صـادره از سـوی شرکت مزبور شماره             
متناسب با قیمت تعیین شده از 1379قـانون بودجـه سال   35تعییـن شـده در تبصـره        

 .یته خودروی وزارت صنایع اخذ شودسوی کم

 

خودروهـای مـازاد بـرارزش افـزوده و مـواد و قطعات داخلی بکاررفته در آنها،                  ـ3
وارداتـی تلقـی شـده و عـالوه بر نیاز به مجوز ورود، مشمول تمام تشریفات قانونی              

 .التفاوت خواهند بود مربوط به واردات خودروهای خارجی از جمله ما به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریزی  سازمان مدیریت و برنامه    24/8/1379مورخ   1442/34ابالغ شماره   (شورای اقتصاد   7/8/1379مصـوب جلسه مورخ      ـ1

 )کشور
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ری اسالمی مکلف است رونوشت مجوز ترخیص خودروهای وارده         گمرک جمهو  ـ4
کنندگان و تولیدکنندگان    مـربوط بـه ارزش افـزوده را بـه سـازمان حمایـت مصـرف               

های تولیدکننده خودرو موظفند آمار تولید خودروهای        همچنین شرکت . ارسـال نماید  
 تولــیدی وارد شــده بــه کشــور و صــادر شــده را بــه صــورت ماهــیانه بــه ســازمان

 .اخیرالذکر اعالم نمایند

 

 

 1های مناطق آزاد نحوه تهیه و تصویب بودجه ساالنه سازمان
 

 

هـای مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار،         بـه مـنظور ابـالغ بـه موقـع بودجـه سـازمان             
های یاد شده    عالی مناطق آزاد موظف است بودجه ساالنه سازمان        دبـیرخانه شورای  

از مــناطق و تلفــیق و بررســیهای الزم، جهــت نویــس اولــیه  را پــس از دریافــت پــیش
ریـزی کشـور و اقتصاد ملی با همکاری سازمان مدیریت            هماهنگـی بـا نظـام بودجـه       

 2.عالی ارایه نماید ریزی کشور، نهایی کرده و به شورای وبرنامه

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

2351379
2105923194

//
 کت/

های مناطق آزاد مورد     مناطق آزاد آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی به سازمان         ) 18 مندرج در صفحه  (بـر اساس قانون     ـ  2
 .شاره در این ماده اضافه شده استا
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 اطق آزادـی منـنشان

  صنعتی-اری ـتج
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