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   ١صنعتي جمهوري اسالمي ايران -نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري  آئين

  :تعاريف – فصل اول

  :نامه اسامي ذيل به جاي عبارات مربوط به کار خواهد رفت در اين آئين -١ماده 

  .هاي آن صنعتي جمهوري اسالمي ايران و اصالحيه –قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  :قانون

  .صنعتي جمهوري اسالمي ايران –قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  ١٨نامه اجرايي ماده  آئين:نامه آئين

  .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران : بانک مرکزي

  .صنعتي جمهوري اسالمي ايران –شوراي عالي مناطق آزاد تجاري  :شوراي عالي

  .صنعتي جمهوري اسالمي ايران –سازمان هريک از مناطق آزاد تجاري  :سازمان

صنعتي جمهوري اسالمي ايران و  –هريک از مناطق آزاد طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  :منطقه

  .هاي آن اصالحيه

  .باشند يبانکهايي که داراي اجازه فعاليت در منطقه م :بانک

واحدي از يک بانک يا موسسه اعتباري فعال در منطقه يا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک يا  :شعبه

  .ورزند موسسه اصلي و در چارچوب قوانين و مقررات منطقه به عمليات مجاز بانکي مبادرت مي

  .باشند موسسات اعتباري که داراي اجازه فعاليت در منطقه مي :موسسه

بانکها و موسسات و شعب بانکها و موسسات اعتباري ايراني يا خارجي که در منطقه مجاز به  :اي بانکيواحده

  .باشند فعاليت مي

  .انجام انواع عمليات بانکي منحصراً با پولهاي خارجي :مرزي بانکداري برون

  .شود دفتر نمايندگي بانکها و موسسات اعتباري که در منطقه تاسيس مي :دفتر نمايندگي

  

  

  

  

                                                      
  هيات وزيران ٢٧/٢/١٣٧٩ک مورخ  ٢٢٦٢٣ت /٢٣٦٨نامه شماره  تصويب - ١
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  شرايط تاسيس بانک و موسسه –دوم  فصل

منطقه تنها با رعايت  تاسيس بانک و موسسه و اشتغال به عمليات بانکي و استفاده از نام بانک يا موسسه در -٢ماده 

  .هاي مربوط مجاز است نامه و دستورالعمل و اين آئين مفاد قانون

را “ مرزي برون”کنند مکلفند واژه  مرزي را دريافت مي واحدهاي بانکي که مجوز فعاليت بانکداري برون –تبصره 

  .همراه نام خود به کار برند

بانکها و موسساتي که با سرمايه ايراني يا خارجي و يا با مشارکت ايراني و خارجي در منطقه به ثبت برسند  - ٣ماده 

  .شوند منطقه باشد بانک يا موسسه ايراني ثبت شده در منطقه محسوب ميو مرکز اصلي آنها نيز در همان 

تاسيس بانک، موسسه، افتتاح شعب بانکها و موسسات اعم از ايراني يا خارجي در مناطق موکول به پيشنهاد  - ٤ماده 

  .سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزي است

ت بعدي در اساسنامه آنها بايد پس از پيشنهاد سازمان به اساسنامه بانکها و موسسات و هرگونه تغييرا -١تبصره 

  .تاييد شوراي پول و اعتبار برسد

تاسيس بانک و موسسه به صورت شرکت سهامي عام يا خاص با سهام با نام، طبق مفاد قانون اين  -٢تبصره 

  .پذير است امکان ١٣٤٧نامه و مقررات مندرج در اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال  آئين

نمايد که در  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ - )٢٣/٢/١٣٨٨الحاقي ( ٣تبصره 

مدت يک ماه از زمان دريافت پيشنهاد سازمان براي تاسيس بانک و موسسه، مجوز تاسيس بانک صادر 

وجود نداشته باشد، مراتب را به  مربوطو يا در صورتي که امکان تاسيس بر اساس قوانين و مقررات  گردد

و واريز وري اسالمي ايران صرف تامين مدت زماني که از تاريخ اعالم بانک مرکزي جمه. سازمان اعالم نمايد

  .گرد، در محاسبه مهلت ياد شده لحاظ نخواهد شد سرمايه اوليه متقاضي تاسيس مي

اين ) ٤(ثبت بانک يا موسسه و يا شعبه بانک خارجي در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده  -٥ماده 

مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهاي بانکي مزبور مجوز مربوطه را . باشد نامه مي آئين

  .مطالبه کند

تاييد سازمان و ثبت در منطقه است  تاسيس دفتر نمايندگي بانکها و موسسات ايراني يا خارجي منوط به -تبصره

  .باشند اين دفاتر مجاز به انجام هيچگونه معامالت و عمليات بانکي نمي
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اند، نيازي به اخذ مجوز جديد ندارند  نامه در منطقه ايجاد شده شعب بانکهايي که پيش از تصويب اين آئين -٦ماده 

  .هاي مربوط انجام شود دستورالعملنامه و  ليکن فعاليت آنان بايد مطابق با مفاد اين آئين

  :٢شود حداقل سرمايه واحدهاي بانکي در منطقه به شرح زير تعيين مي -٧ماده 

ريال که صد در صد آن بايد به صورت نقد نزد بانک ) ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  ميليارد هزارحداقل : بانک  )الف

  .مرکزي سپرده شود

ريال که صد در صد آن بايد به صورت نقد نزد بانک ) ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليارد  ششصدحداقل : موسسه  )ب

  .مرکزي سپرده شود

که صد درصد آن بايد به صورت نقد  يورو )٥,٠٠٠,٠٠٠( پنج ميليونحداقل : شعبه بانک يا موسسه خارجي  )ج

  .نزد بانک مرکزي سپرده شود

  :٣مرزي واحدهاي بانکي برون  )د

که صد در صد آن بايد به صورت نقد نزد  يورو) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ميليون  ١٠٠حداقل : بانک -١

 .بانک مرکزي سپرده شود

که صد در صد آن بايد  يورو) ٥,٠٠٠,٠٠٠(ميليون  ٥حداقل : شعبه بانک يا موسسه خارجي -٢

 .به صورت نقد نزد بانک مرکزي سپرده شود

با سرمايه خارجي موکول به ارائه ) ج(و ) ب(، )الف(صدور مجوز تاسيس واحدهاي بانکي موضوع بندهاي  -١تبصره 

  .اعالميه فروش ارز به يکي از واحدهاي بانکي در مناطق به ميزان سرمايه متعلق به اتباع خارجي، خواهد بود

ارائه مدارک ثبت شده شرکت، مورد وجوه سپرده شده نزد بانک مرکزي پس از ثبت واحدهاي بانکي و  -٢تبصره 

  .گيرد استفاده واحدهاي مذکور قرار مي

تغيير حداقل سرمايه واحدهاي بانکي با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري  -)٢٣/٢/١٣٨٨اصالحي ( ٣تبصره 

  .اسالمي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد

                                                      
هيـات   ۹/۱/۱۳۸۸مـورخ   ـ هـ  ۴۱۷۰۳ت /۱۲۳۲و  ۱۴/۷/۱۳۸۷مـورخ  هــ   ۴۰۸۸۱ت /۱۱۷۷۷۲هاي  نامه تصويب آخرين ارقام به استناد ٢

 وزيران
دستورالعمل اجرايي ناظر بر تاسيس، فعاليت، نظـارت و انحـالل واحـدهاي بـانکي بـرون مـرزي در منـاطق آزاد        «آخرين ارقام به استناد  ٣

 شوراي پول و اعتبار ۱۶/۶/۱۳۹۵و  ۶/۵/۱۳۹۴ مورخ مصوب جلسات» صنعتي جمهوري اسالمي ايران-تجاري
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توانند با موافقت سازمان و تاييد بانک مرکزي به تاسيس شعبه اقدام  ميبانکها و موسسات فعال در منطقه  - ٨ماده 

  .نمايند

  

  نظام ارزي مناطق آزاد –سوم  فصل

خريد و فروش کليه ارزها در مقابل ريال يا ساير ارزها و کليه معامالت و نقل و انتقاالت ارزي در مناطق  -٩ماده 

  .توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است

قل و انتقال کليه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از مناطق به خارج از کشور توسط اشخاص حقيقي و ن -١٠ماده 

  .حقوقي آزاد است

نقل و انتقال ارز از ساير نقاط کشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به مناطق و بالعکس، تابع قوانين و  -تبصره

  .مقررات ارزي کشور خواهد بود

نرخ خريد و فروش ارزها در مناطق و تبديل آنها به ريال براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين  -١١ماده 

  .شود مي

  

  شرايط فعاليت –چهارم  فصل

نامه و ثبت در واحد ثبت  اين آئين) ٤(بانکها و موسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تاسيس موضوع ماده  - ١٢ماده 

توانند فعاليت خود را شروع  نامه و ارائه مدارک مشروح ذيل به سازمان، مي نمنطقه، با رعايت مفاد اين آئي

  :کنند

  آگهي ثبت در روزنامه رسمي -

 يک نسخه اساسنامه ثبت شده -

  اعالم نشاني محل قانوني -

  :ضوابط فعاليت واحدهاي بانکي در منطقه به ترتيب ذيل خواهد بود -١٣ماده 

  .باشند هاي مربوط مي نامه و دستورالعمل ع مقررات اين آئينکليه واحدهاي بانکي در مناطق، تاب  )الف
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اين . معامالت کليه واحدهاي بانکي در مناطق به ريال ايران مشمول مقررات بانکداري اسالمي خواهد بود  )ب

  .المللي هستند هاي بانکي بين واحدها در معامالت خود به ارز مجاز به رعايت رويه

گردد هدف  عتباري که توسط بانک مرکزي جهت واحدهاي بانکي در مناطق وضع ميدر مقررات پولي و ا - ١٤ماده 

المللي مناطق رعايت  گذاري در اين مناطق بوده و نيز حفظ موقعيت رقابتي بين تسهيل و تشويق سرمايه

  .خواهد شد

يکي از شعب هاي تجاري کشور مکلفند تمهيداتي اتخاذ نمايند تا حداقل  بانک - )٢٣/٢/١٣٨٨الحاقي ( ١تبصره

ها  ثر اختيارات ممکن را به آنخود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و با درجه باال ارتقا داده و حداک

  .ي ارائه بيشترين خدمات به سرمايه گذاران داخلي و خارجي اعطا نمايندبرا

  .نمايندسازمان مکلف است گزارش اجراي اين ماده را هر شش ماه يک بار به دولت ارائه 

در قراردادهاي مربوط به واگذاري زمين به عنوان شرط ضمن عقد سازمان  - )٢٣/٢/١٣٨٨الحاقي ( ٢تبصره 

تسهيالت (نمايدکه درصورت اعالم بانک تسهيالت دهنده مبني بر عدم ايفاي تعهدات خريدار  تصريح مي

استيفاي حقوق بانک اقدام خواهد ، سازمان نسبت به فسخ قرارداد و انتقال ملک به بانک به منظور )گيرنده

 ٤.نمود

ربط  اي خواهد بود که حسب مورد بين سازمان و بانک ذي نامه ترتيبات اجراي اين تبصره مطابق تفاهم

  .گردد تنظيم مي

  .باشند مرزي مجاز به انجام عمليات بانکي به ريال ايران نمي واحدهاي بانکي برون - ١٥ماده 

واحدهاي مزبور . انجام معامالت ارزي بايد مجوز بانک مرکزي را دريافت نمايندواحدهاي بانکي براي  - ١٦ماده 

  .توانند در تقاضاي خود جهت تاسيس واحد مورد نظر مجوز انجام عمليات ارزي را نيز درخواست نمايند مي

نند با رعايت توا واحدهاي بانکي که داراي مجوز انجام عمليات ارزي هستند برحسب نوع مجوز دريافتي مي -١٧ماده 

  :هاي آن به ارائه خدمات و عمليات ذيل مبادرت کنند نامه و دستورالعمل مفاد اين آئين

  برقراري روابط کارگزاري با ساير بانکها؛ -١

                                                      
  :هيات وزيران ۳۰/۱۰/۱۳۸۶وب ها مص هاي غيرضروري و اماکن رفاهي بانک از آيين نامه نحوه واگذاري دارايي ٤

هـا ممنـوع    خريد هرگونه ملک مسکوني به استثناي مناطق محروم و آزاد از تاريخ ابالع ايـن آيـين نامـه توسـط بانـک     : ۳ماده  ۳تبصره 

  .باشد مي
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 انجام انواع نقل و انتقاالت پولي براي خود يا مشتريان؛ -٢

 مشتريان؛انجام کليه معامالت خريد و فروش ارزها به صورت نقدي به حساب خود يا  -٣

 انداز؛ نگاهداري حسابهاي جاري و پس -٤

 دار با سررسيدهاي مختلف؛ هاي مدت نگاهداري انواع سپرده -٥

 دريافت انواع تسهيالت اعتباري؛ -٦

 نويسي و نگاهداري اوراق مشارکت و اوراق قرضه؛ انتشار، خريد، فروش، پذيره -٧

 اعطاي انواع تسهيالت اعتباري؛ -٨

 خريد و تضمين انواع اوراق تجاري؛ -٩

 نامه؛ ها و ضمانت انجام کليه امور مربوط به اعتبارات اسنادي، بروات و سفته -١٠

 گذاري به حساب مشتريان؛ مديريت داراييها و انجام خدمات سرمايه -١١

 انجام کليه خدمات اماني و ساير امور مديريتي؛ -١٢

 ساير عمليات بانکي مجاز؛ -١٣

  .باشند براي مشتريان خود نمي به نگهداري حسابهاي جاري به ارز موسسات مجاز –تبصره 

هاي مختلف  ه المللي کارمزد عمليات بانکي، سود تسهيالت اعتباري دريافتي سپرد در عمليات بانکداري بين -١٨ماده 

  .شود و سود تسهيالت اعطايي براساس شرايط بازار آزاد تعيين مي

ربا و  طبق ضوابط قانون عمليات بانکي بدونتوانند  مرزي مي واحدهاي بانکي به جز واحدهاي بانکي برون -١٩ماده 

  :ساير قوانين و مقررات جاري منابع مالي مورد نياز خود را به ريال، به طرق ذيل تامين نمايند

  انداز؛ الحسنه جاري و پس هاي قرض قبول سپرده -١

 دار؛ گذاري مدت هاي سرمايه قبول سپرده -٢

 انتشار اوراق مشارکت؛ -٣

 شخاص حقيقي و حقوقيدريافت تسيهالت اعتباري از ا -٤

  .باشند الحسنه جاري به ريال از مشتريان نمي هاي قرض موسسات اعتباري مجاز به دريافت سپرده –تبصره 

توانند در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا  مرزي مي واحدهاي بانکي به جز واحدهاي بانکي برون - ٢٠ماده 

  .تسهيالت اعتباري به ريال اعطاء نمايند
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توانند طبق مفاد اساسنامه خود به ساير  مرزي در منطقه مي واحدهاي بانکي به جز واحدهاي بانکي برون - ٢١ ماده

  .عمليات بانکي مجاز به ريال مبادرت نمايند

  .باشند بانکها و موسسات در مناطق مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خود نمي -٢٢ماده 

هاي توديع  و موسسات و شعب بانکها و موسسات خارجي در مناطق همواره بايد بخشي از سپرده بانکها -٢٣ماده 

کند به عنوان سپرده قانوني نزد بانک  شده نزد خود را به ميزان و نوع ارزي که بانک مرکزي تعيين مي

ود فعاليت بانکها و تواند برحسب نوع سپرده و حد هاي قانوني مي ميزان و نوع ارز سپرده. مرکزي توديع کنند

  .موسسات متفاوت باشد

  .نمايد هاي قانوني دريافتي به ارز سود مناسب به تشخيص خود پرداخت مي بانک مرکزي نسبت به سپرده -تبصره

بانکها و موسسات و شعب بانکها و موسسات خارجي در مناطق بايد بخشي از سود ويژه ساليانه خود را به  -٢٤ماده 

. سود ويژه خواهد بود) ٪١٥(ميزان اين اندوخته حداقل پانزده درصد . صورت اندوخته قانوني نگهداري کنند

  .ي استايجاد اين اندوخته پس از آن که مبلغ به ميزان سرمايه بالغ شد، اختيار

داراييها و بدهيهاي ارزي واحدهاي بانکي در مناطق بايد بر مبناي نرخهاي بازار آزاد در پايان هر دوره  - ٢٥ماده 

التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي با سررسيد يک سال و کمتر از يک سال  مابه. مالي تسعير شود

  .ددر زمان تسعير بايستي به حساب سود و زيان منظور شو

  .باشند واحدهاي بانکي در مناطق مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيقه تسهيالت اعطايي نمي - ٢٦ماده 

  :باشند بانکها و موسسات در مناطق مجاز به انجام عمليات ذيل نمي -٢٧ماده 

ربا و در  بدونخريد و فروش کاال به حساب خود به منظور تجارت مگر در جهت اجراي قانون عمليات بانکي   )الف

  .جهت رفع احتياجات خود

معامالت غيرمنقول جز براي بانکها و موسساتي که هدف اصلي آنها انجام معامالت غيرمنقول است بيش از   )ب

  .سقف مصوب بانک مرکزي

خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت يا خريد ساير اوراق بهادار به حساب خود به ميزاني   )پ

  .قف مصوب بانک مرکزيبيش از س
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اعطاي تسهيالت اعتباري به مديرعامل و اعضاي هيات مديره و شرکتهايي که اشخاص مذکور در آن ذينفع   )ت

  .هستند بيش از سقف مصوب بانک مرکزي

اعطاي تسهيالت اعتباري به اعضاي هيات مديره و مديران سازمان و اعضاي ارکان و مديران و بازرسان بانک   )ث

  .رسد ر با رعايت مقررات خاص که به همين منظور به تصويب بانک مرکزي ميمرکزي، مگ

نامه  اين آئين) ٨(در صورتي که سرمايه بانک يا موسسه براثر زيانهاي وارد شده از حداقل مقرر در ماده  - ٢٨ماده 

  .کمتر شود، بايد حداکثر ظرف شش ماه سرمايه خود را تکميل کند

  

  ه نظارت بر واحدهاي بانکي منطقهمقررات مربوط ب –پنجم  فصل

کليه بانکها و موسسات و شعب بانکها و موسسات خارجي در مناطق تحت نظارت بانک مرکزي خواهند  -٢٩ماده 

بود و بايد ضمن مراعات ضوابط و مقررات ذيل و در جهت رفع احتياجات خود، کليه اطالعات مورد نياز 

  :بانک مرکزي را ارائه نمايند

  .گردد رعايت نمايند لي و اعتباري که از طرف بانک مرکزي تعيين ميسياستهاي پو -١

هاي قانوني خود را براي مقاطعي که بانک مرکزي تعيين خواهد کرد در قالب فرمهاي  سپرده -٢

 .تعيين شده نزد بانک مرکزي توديع کنند

تنظيم و سرفصل حساب و صورتهاي مالي خود را به ترتيبي که مورد تاييد بانک مرکزي باشد  -٣

 .نگهداري کنند

 .استانداردها و ضوابط بانک مرکزي از جمله در مورد کفايت سرمايه را رعايت کنند -٤

آمار و اطالعات مورد نظر را مطابق فرمها و براي مقاطع تعيين شده به شرح زير براي بانک  -٥

 :مرکزي ارسال کنند

  هاي قانوني؛ خالصه دفتر کل و صورت محاسبه سپرده -

از جمله ترازنامه و حساب سود و زيان که به گواهي حسابرسان مستقل مورد تاييد  صورتهاي مالي -

  بانک مرکزي رسيده است؛
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کند، ارائه يا  ساير اطالعات مورد نياز بانک مرکزي را در هر زمان که بانک مرکزي تعيين مي -٦

ا فردي اين اطالعات محرمانه تلقي شده و به صورت موردي ي. در اختيار آن بانک قرار دهند

 .انتشار نخواهد يافت

يابند همکاري کنند و  با بازرسان اعزامي بانک مرکزي که با حکم کتبي در محل حضور مي -٧

  .اطالعات الزم را در اختيار آنان بگذارند

در صورتي که بنا به تشخيص بانک مرکزي ادامه فعاليت واحد بانکي در منطقه با مخاطره همراه باشد  - ٣٠ماده 

  .تواند نسبت به استقرار ناظر در واحد بانکي اقدام نمايد ميبانک مرکزي 

  

  مقررات متفرقه –ششم  فصل

اعضاي هيات مديره و مديرعامل و قائم مقام و يا اعضاي هيات عامل بانکها و موسسات و همچنين روساي  -٣١ماده 

اي بايد مورد تاييد بانک مرکزي  شعب بانکها و موسسات ايراني و خارجي در مناطق از نظر تخصصي و حرفه

  .قرار گيرد

شود مسئول و  يات آنها متوجه مشتريان ميواحدهاي بانکي در منطقه بابت خساراتي که در اثر عمل - ٣٢ماده 

  .باشند متعهد جبران خسارات وارده شده مي

مديرعامل و اعضاي هيات مديره هر بانک يا موسسه در منطقه نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان   

بان باشند که در نتيجه تخلف هريک از آنان از اين مقررات يا اساسنامه خود به صاح مسئول خساراتي مي

  .شود سهام يا مشتريان وارد مي

اتاق پاياپاي اسناد بانکي توسط واحدهاي بانکي با تاييد   به منظور تسهيل در مبادله چکها و اسناد بانکي، -٣٣ماده 

  .شود شده تامين مي دي ياشود که هزينه عملياتي آن از طرف واحدها بانک مرکزي در منطقه تاسيس مي

اق و اسناد و دفاتر، نحوه رسيدگي به تخلفات، ترتيب انحالل و ورشکستگي واحدهاي نحوه نگهداري اور -٣٤ماده 

 ١٣٥١بيني نشده است طبق قانون پولي و بانکي مصوب سال  نامه پيش بانکي و ساير مواردي که در آئين

  .باشد مي
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بانکي مناطق آزاد توسط هاي مربوط به امور پولي و  و بخشنامه ها دستورالعمل - )٢٣/٢/١٣٨٨اصالحي ( ٣٥ماده 

صنعتي تهيه و -با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  .ابالغ خواهد شد

  .شود مي ٣١/٢/١٣٧٦٥ه مورخ  ١٧٩٩٢ت  ٥١٨٦٦نامه شماره  اين متن جايگزين تصويب

                                                      
شوراي عـالي   ۳/۱۰/۱۳۷۵صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري منظور آيين ٥

  .باشد مناطق آزاد تجاري، صنعتي مي


