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  هدف - 1
در اجراي مـاده   و شرایط اشخاص مجاز به انجام فعالیت واردات و صادرات در منطقه آزاد کیش تبیین به منظور ،دستورالعملاین 

 .تدوین شده است کی مناطق آزاد،آئین نامه مقررات صادرات و واردات و امورگمر 4
  

  دامنه کاربرد -2
  .باشد می کیشمدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد ، شامل دستورالعملدامنه کاربرد این 

  

 تعاریف -3

  .ندارد
  

 مجوز واردات یا صادرات کاال -4

مجـاز اسـت، بـه     ادرات کـاال مجـوز واردات و صـ  توسط دارندگان  "خارج از کشور به منطقه آزاد کیش صرفا واردات هر نوع کاال از
یـا بـر اسـاس    ) که در آنها نام منطقه آزاد تصریح شـده باشـد  (ع مقدس اسالم یا قوانین کشور استثناء کاالهایی که به موجـب شر
  .مقررات ویژه منطقه، غیر مجاز باشد

  :مجوز واردات و صادرات کاال در منطقه آزاد کیش عبارتند ازانواع 
  کارت ورود کاال -1
  رت بازرگانیکا -2

  

 ورود کاالکارت  -5

  :بر دو نوع می باشدکارت ورود کاال به منظور واردات کاال به منطقه آزاد کیش مورد استفاده قرار گرفته و 
   

  :هاي تجاري جهت فعالیت -5-1
کاالي خاص براي اشخاص حقیقی یا حقوقی داراي مجـوز  گروه جهت واردات یک  "صرفا :خاص ورود کااليکارت ) الف
  . الیت اقتصادي صادر خواهد شدفع

  

جهت واردات کلیه کاالهاي مجاز بـراي اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی داراي مجـوز فعالیـت         :عام کارت ورود کاالي) ب
  .  اقتصادي صادر خواهد شد

  

   :...) و  صنعتی و سیاحتی(ها  فعالیت سایر جهت -5-2
 خاص  ورود کااليکارت  -
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  ورود کاالرت دارك مورد نیاز براي صدور کام-5-3
  :باشد  کیش به شرح زیر می ورود کاال بهمدارك مورد نیاز جهت صدور کارت 

  ) 01-143-فرم شماره ف(کارت بازرگانی/ورود کاالاست کارت در خوتکمیل شده ارائه فرم  - 1
  مجوز فعالیت اقتصادي متقاضی و کپی ارائه اصل  - 2
 ید هاي تمد قبلی در خصوص درخواستورود کاالي ارائه کارت  - 3
  )براي اشخاص حقوقی عکس مدیر عامل(  3*4ارائه یک قطعه عکس  - 4
 )این دستورالعمل 2- 6مطابق بند (کارت ارائه رسید از امور مالی سازمان مبنی بر پرداخت هزینه صدور - 5

  

 کارت بازرگانی - 6

و بـه   صـنعتی -طق آزاد تجـاري قانون چگونگی اداره منـا  27قانون برنامه چهارم توسعه و بند الف ماده  35بر اساس بند الف ماده 
صـدور کـارت بازرگـانی     ،)381320/185شماره نامه در سیستم اتوماسیون اداري (،18/01/1386مورخ  621/1استناد نامه شماره 

صـادرات و   قـانون مقـررات   هاي مناطق تفویض گردید تا با رعایـت  براي اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد به سازمان
نامه اجرایی قانون مذکور نسبت به صدور کارت بازرگانی براي فعالین اقتصـادي در   آیین 10ماده  2بط مندرج در بند واردات و ضوا

  .آن منطقه اقدام نمایند
  .هاي بازرگانی صادره در چارچوب موازین قانونی فوق در سایر نقاط کشور نیز معتبر خواهد بود کارت

  
  رایط صدور کارت بازرگانیش -6-1

واجد شرایط زیـر   ، 6بایست عالوه بر ارائه مدارك اشاره شده در بند  میرگانی زکارت باحقیقی و حقوقی متقاضی دریافت اشخاص 
  :باشند
  اشخاص حقیقی ایرانی -6-1-1

 سال تمام 21داشتن حداقل سن  •

 ها و ارائه اظهارنامه ثبتی ثبت نام در اداره ثبت شرکت •

و ارائه اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاري  اي منطقهه اب جاري در یکی از شعب بانکداشتن حس •
 و حسن اعتبار بانکی

 تأیید امضاي متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی •

 داشتن سه سال سابقه تجاري یا تولیدي •
 

  ایرانی غیر اشخاص حقیقی -6-1-2
  ي اشخاص حقیقی ایرانیداشتن کلیه شرایط مقرر برا  •
 امت معتبرداشتن پروانه کار و اق •
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  حقوقیاشخاص  -6-1-3

 دو نسخه آگهی روزنامه رسمی یا کپی آن در مورد تأسیس و کلیه تغییرات شرکت تا تاریخ درخواست  •
 .موضوع فعالیت شرکت باید صادارت و واردات باشد •
بـه  (اصل و کپی مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی مبنی بر بالمانع بـودن تمدیـد کـارت بازرگـانی در سـال جـاري        •

  )آدرس دفتر مرکزي شرکت یا محل کارخانه
 

 هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی-6-2
بـا پیشـنهاد مـدیریت    ،  08-143-، هرسـاله طبـق جـدول شـماره ف    بازرگانیورود کاال و کارت کارت انواع  هزینه صدور و تمدید

  .مشخص خواهد شد گذاري و تصویب هیئت مدیره سازمان بازرگانی، تأیید معاون اقتصادي و سرمایه
 

     کارت بازرگانی /کارت ورود کاال صدور  -7
یـا  و  09-134-خاص مطابق فـرم شـماره ف   ي، کارت ورود کاال 3-5 مطابق بنددر صورت تکمیل بودن کلیه مدارك الزم  -7-1

  . صادر خواهد شد10-134-عام مطابق شماره في کارت ورود کاال
  .صادر خواهد شد 11-134-به شماره فرم فکارت بازرگانی ، 1-6زم مطابق بند در صورت تکمیل بودن کلیه مدارك ال -7-2
  

  .می باشد حداکثر به مدت یکسال شمسیاز تاریخ صدور  و کارت ورود کاال، اعتبار کارت بازرگانی :1تبصره 
  

  . تصادي مربوطه بیشتر باشدتواند از اعتبار مجوز فعالیت اق صادره نمیو کارت ورود کاالي اعتبار کارت بازرگانی  : 2 تبصره
  
هاي صادره در خصوص اشخاص حقوقی بنام شرکت یا شعبه شرکت ثبت شده در منطقه با قید نام مدیرعامل خواهد  کارت -7-3
هزینـه صـدور   . جدیـد اقـدام نمایـد   فـرد  بایست نسبت به درخواست صدور کارت بنام  میشرکت  ،مدیرعاملر یدر صورت تغی .بود

  .مربوطه می باشددرصد هزینه صدور کارت  10کارت جدید 
  
طبـق   ،شرکت باشـند  خود مدیرعاملنموده و  سیس شرکتأت ی که اقدام بهاشخاص و ورود کاالي بازرگانی هايکـارتصدور  -7-4

بـراي مـدت اعتبـار باقیمانـده      مشخصات شـرکت   ابکارت جدید ، هزینه کارت قبلی% 10ت ـپرداخبا و  دستورالعمل 3-9بند 
  .دشخواهد  صادر قبلی کارت

  
ده و بـراي محـل جدیـد بـا اخـذ      قبلی باطـل گردیـ   کارت ورود کاالحقوقی / در صورت تغییر مکان فعالیت شخص حقیقی -7-5

  .جدید صادر می گردد کارت ورود کاالي/کارت بازرگانی هزینه،
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بایسـت   ه باطـل و بهـره بـردار جدیـد مـی     صـادر  ورود کـاالي در صورت تغییر بهره بردار و یا مستاجر محل فعالیت، کارت  -7-6
و بـا اخـذ هزینـه صـدور کـارت       دستورالعملنحوه صدور کارت براي متقاضی جدید مطابق این . درخواست کارت بنام خود بنماید

  . خواهد بود
  
بـه نـام    کارت ورود کاال، تقاضاي صـدور کـارت  / در صورتیکه مدیر عامل یک شرکت یا شعبه شرکت داراي کارت بازرگانی -7-7

  . گردد اخذ میکارت  صدور هزینه ،شخص حقیقی نمایدخود به صورت 
  

تواند با دادن وکالتنامه تائید شده توسـط   در صورتیکه دارنده واحد اقتصادي در خارج از کشور سکونت داشته باشد می : 3 تبصره
فقـت بـا تمدیـد یـا صـدور مجـوز فعالیـت        کنسولگري جمهوري اسالمی ایران در کشور مورد سکونت نسبت به تعیین مباشر و موا

بنام خود به شرط اعالم اسقاط حق دخالت در اداره  کارت ورود کاال/و صدور کارت بازرگانی) با ذکر مباشرت(اقتصادي بنام مباشر 
  . امور واحد از خود اقدام نماید

  

 الزامات و مقررات -8

در صـورت عـدم ارائـه    . صورت می پذیردمرتبط فعالیت اقتصادي  با ارائه مجوز "ورود کاالهاي مجاز از سرزمین اصلی صرفا -8-1
مطابق دستورالعمل اجرایی مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی منطقه آزاد کـیش، بـه    جریمه مربوطه ،مجوز فعالیت اقتصادي

   . ، اخذ خواهد شد04-143-شماره د
  

آئین نامه مقررات صـادرات و   11 مادهمطابق  ،جاري نداشته باشدورود و خروج کاالي همراه مسافر در حدي که جنبه ت : 4تبصره 
میزان معافیت و نحوه ارزش گذاري و چگونگی وصول  .باشد واردات و امور گمرکی به منطقه مجاز بوده و از این قاعده مستثنی می

ت و امور گمرکـی منطقـه آزاد کـیش،    مطابق دستورالعمل اجرایی مقررات صادرات، وارداعوارض از کاالهاي وارده مازاد بر معافیت 
  .شود تعیین می، 04-143-به شماره د

  

 یـا وکیـل   ورود کـاال / ترخیص کاال از گمرك و انجام مراحل واردات یا صادرات صرفا با حضور شخص دارنده کارت بازرگانی -8-2
بـا رعایـت سـایر ضـوابط و      عتبـار و کـارت داراي ا  ه اصلـو با ارائ، هشدکالت محضري تعیین و معرفی که طبق برگ رسمی و ،وي

  .مقررات مجاز خواهد بود
  

به اعالم مراتب به طور کتبی بـه مـدیریت بازرگـانی    ف ـظو، دارنده کارت مورود کاال/بازرگانی کارت صورت مفقود شدن در -8-3
اي مـدت باقیمانـده   واست و بـر ـاز تــاریخ درخـ   روز 10داقل پس از ـحصدور کارت المثنی . می باشدو گمرك سازمان سازمان 

  .پذیرخواهد بودن مربوطه امکا ارتـک صدورهزینه   %20واریزود شده و پس از ـارت مفقـتبارکـاع
  

در (موجـب ابطـال کـارت و پیگـرد قـانونی       کـارت ورود کـاال  / هر گونه سوء استفاده یا تخلف در استفاده از کارت بازرگانی -8-4
   .خواهد بود) صورت تشخیص سازمان
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و  سـیونی مرکـب از معـاون اقتصـادي    یمطـابق ضـوابطی کـه بـه تصـویب کم      دسـتورالعمل ارد مسکوت یا مبهم در این مو -8-5

و توسط ریاست هیات مدیره و مـدیرعامل سـازمان    و مدیر گمرك سازمان برسد ، مالی و منابع انسانیمعاون اداري، گذاري سرمایه
  .الزم االجراء خواهد بود  تایید گردد،

  
 ها ئولیتمس -9

  .باشد مدیریت بازرگانی سازمان میبر عهده  دستورالعملاین  اجرايمسئولیت -1- 9
ورود کاال به ترتیب با مدیریت بازرگانی، / مسئولیت پیشنهاد، تایید و تصویب هزینه صدور وتمدید کارت بازرگانی  -2- 9

 .سازمان می باشدهیات مدیره معاونت اقتصادي و سرمایه گذاري و 

 .باشد گذاري می معاون اقتصادي و سرمایهبا  دستورالعملرت بر حسن اجراي این مسئولیت نظا-3- 9

 .باشد می ها ها و روش مدیریت سیستمهماهنگی با مدیریت بازرگانی با  ضمن مسئولیت بازنگري این دستورالعمل  -4- 9
  

 مراجع -10

  اسالمی ایران صنعتی جمهوري -مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاري -12-1
  قانون مقررات صادرات و واردات جمهوري اسالمی ایران -12-2
 سوابق -11

  دوره نگهداري  مسئول نگهداري  محل نگهداري  شماره شناسایی  نام سابقه  ردیف

فرم درخواست مجوز فعالیت اقتصادي و   1
 سال 15  مدیر بازرگانی  مدیریت بازرگانی  01- 143-ف  کارت بازرگانی

  تا زمان اعتبار  مدیر بازرگانی  مدیریت بازرگانی 08- 143-ف  کارت بازرگانیو تمدید ر هزینه صدو فرم  2

 سال 15  مدیر بازرگانی  مدیریت بازرگانی 09- 143-ف  خاص کارت ورود کاالي  3

 سال 15  مدیر بازرگانی  مدیریت بازرگانی 10- 143-ف  عام ورود کااليکارت   4

 سال 15  مدیر بازرگانی  یمدیریت بازرگان 11- 143-ف  کارت بازرگانی  5

  ها پیوست -12
  01-143-به شماره ف بازرگانیفرم درخواست مجوز فعالیت اقتصادي و کارت  -14-1
  08-143-کارت بازرگانی به شماره ف و تمدید فرم جدول هزینه صدور -14-2
  09-143-خاص به شماره ف ورود کااليکارت  -14-3
  10-143-عام به شماره ف ورود کااليکارت  -14-4
  11-143-به شماره ف کارت بازرگانی  -14-5



 
 

:تـاریــخ   
08/00-143-ف:  ره اـمـش  

  1از   1: صـفحـه 
 سازمان منطقه آزاد کیش
گذاري معاونت اقتصادي و سرمایه  

ورودکاال/هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

) ریال( تمدید/هزینه صدور نوع کارت نوع فعالیت  

 تجاري
عام کارت ورود کاالي   

خاص کارت ورود کاالي   

سیاحتیو صنعتی  خاص ورود کااليکارت     

  کارت بازرگانی -
  

  : توضیحات
  
  
  

  

  :نام و نام خانوادگی
  عضو هیئت مدیره: سمت

  

  :تاریخ
  

  :امضاء 
  

  :دگینام و نام خانوا
  عضو هیئت مدیره: سمت

  

  :تاریخ
  

  :امضاء 
  

  :نام و نام خانوادگی
  رییس هیئت مدیره و مدیر عامل :سمت

  

  :تاریخ
  

  :امضاء 
  




