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   »بندري دستور العمل صدور قبض انبار مناطق ويژه اقتصادي« 

 قـانون   ١٠مـاده   دسـتورالعمل حاضـر بـه اسـتناد         در آليـه منـاطق ويـژه اقتـصادي بنـدري            واحد  به منظور ايجاد رويه     

مـصوب اجـالس شـماره    جـايگزين دسـتورالعمل   تـصويب  و از تاريخ تدوين ا .ا.تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي ج    

   .د مي گرد٣٠/١/١٣٨٣ مورخ ١٣٦٩

  

  کليات -١ماده 

وارد کنندگان کاال به مناطق مي توانند تمـام يـا         قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي         ١٠براساس ماده    -١-١

قسمتي از کاالهاي خود را در مقابل قبض انبار تفکيکي معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهـد شـد                    

  .در اين صورت دارنده قبض انبار تفکيکي، صاحب کاال محسوب خواهد شد. ايند واگذار نمبه ديگران

  
   تعاريف-٢ماده 

   :منطقه ويژه -٢-١

 قـانون تـشكيل و اداره منـاطق ويـژه اقتـصادي      ١مـاده   کـه بـه موجـب       اسـت   ويـژه اقتـصادي بنـدري       منظور منطقـه    

رجـايي، بوشـهر،   شـهيد  بندري ه اقتصادي   شامل مناطق ويژ  در حال حاضر    و  گرديده  ايجاد  ايران  جمهوري اسالمي   

اميرآباد مي باشد و در آينده تسري آن به ساير بنادري آه مطابق قانون فـوق الـذآر منطقـه ويـژه مـي گردنـد نيـز                            

  .خواهد بود

  
:   تحويل دهنده آاال-٢-٢

.شخصي است آه طبق اسناد حمل ميتواند آاال را به انبار تحويل دهد
قـبض  تحويل دهنده نسبت به تحويل دادن آاال اقدام نمايند          يا نمايندگان قانوني     مجاز   ندانآارمدر صورتيكه   : تبصره
بايد به صادره توسط اشخاص حقيقي معرفي نامه ( بنام شخص تحويل دهنده يا شخصي آه وي آتبًا معرفي انبار

  .مي نمايد صادر مي شود) تائيد مراجع صالحيتدار رسيده باشد
  
   :ذينفع -٢-٣

است آه اين ظهرنويسي مـي بايـست بـه          ت که قبض انبار به نام وي صادر و يا ظهر نويسي گرديده              شخصي اس 

  .صالحيتدار از جمله مدير منطقه ويژه رسيده باشدمراجع گواهي 

. نياز به گواهي ندارد)فورواردر يا يرراعم از آ(توسط شرآتهاي حمل و نقل انبار ظهرنويسي قبض : ١ تبصره

ي قبض انبار درخصوص کاالهايي که از اعتبار اسنادي استفاده مي نمايند منوط به اخـذ مجـوز      ظهرنويس: ٢تبصره  

.از بانک عامل مي باشد
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   اسناد حمل-٢-٤

بارنامـه سراسـري و يـا بارنامـه      ريلـي و هـوايي يـا     و جـاده اي  يا راه نامه   منظور بارنامه حمل و نقل دريايي     بارنامه  

  .يا پروانه ترانزيت مي باشدو ) لنجدر مورد (چندوجهي، مانيفست حمل 

  
  :امضاي مجاز -٢-٥

سـازمان مـسئول    امضاء مجاز براي صدور قبض انبار، مدير منطقه ويـژه يـا اشـخاص معرفـي شـده از جانـب                      دارنده  

  . مي باشد که همراه با مهر منطقه به بانک و مراجع ذيربط معرفي مي گرددمنطقه 

  
   منطقه ويژهقبض انبار  -٣ماده 

صـادر و بـه ذينفـع اجـازه         ) سـابقه اصلي و   (دو برگي   در يك نسخه    ت قابل انتقال و شماره دار که         اس سندي -٣-١

 سـابقه ضـمنًا نـسخه     .  تمام يا بخشي از آاالي خود را به غير واگذار نمايـد            ،مي دهد براساس نسخه اصلي    

  .غيرقابل انتقال و معامله مي باشد و صرفًا جهت بايگاني صادر مي شود

  . انتقال بخشي از آاالي موضوع قبض انبار صرفًا با صدور قبض انبار تفكيكي امكان پذير است:تبصره

صـدور  اصلي قبض انبار قبلـي و پرداخـت هزينـه هـاي         نسخه  صدور قبض انبار جديد و يا تفکيکي پس از ارائه            -٣-٢

تمامـًا اسـتفاده    " بـه مهـر   ممهـور   دريافت و    قبض انبار قبلي     ،امکان پذير مي باشد آه پس از آن       ذينفع  توسط  

  .مي گردد" شد

صاحب کاال محسوب مي گردد و مـي توانـد          ) ذينفع(شخصي که قبض انبار تفکيکي بنام وي صادر مي شود            -٣-٣

  .منطقه ويژه اقدام نمايداز يا ترخيص کاال و به همين ترتيب نسبت به تفکيک، واگذاري 

بـا  آرات  به  ويژه  منطقه  توسط مديريت   عايت حدمجاز تعيين شده     با ر درخواست تفکيک يا تغيير نام مي تواند         -٣-٤

  .پرداخت هزينه مربوطه در هر نوبت انجام پذيرد

 در صورتي که تعداد تفکيکي کمتر از مقدار کل کاال باشد و به عبارتي کـاال پـس از تفکيـک باقيمانـده داشـته                          -٣-٥

را  و هزينـه مربوطـه       هدونمـ احب اصـلي اقـدام      نسبت به صدور قبض انبار تفکيکي به نام ص        ويژه  باشد منطقه   

  .مي نمايددريافت 

  
   هزينه هاي قابل پرداخت-٤ماده 

  .مي باشد ريال ٢٠٠٫٠٠٠  و تفکيکي مبلغ جديدهزينه صدور هر فقره قبض انبار  -٤-١

وده و در اختيـار معاونـت امـور بنـدري و منـاطق ويـژه بـ       % ١٠مبالغ فوق تا سقف   يا آاهش ساليانه    افزايش  : تبصره

  .مازاد برآن توسط هيات عامل سازمان تعيين مي گردد

    رويه مورد عمل -٥ماده

اعـم از  (به درخواست شرآتهاي حمـل و نقـل    براي هر بارنامه قابل تفکيک بنا       تفكيك آن   و يا    صدور قبض انبار     -٥-١

  .امکان پذير مي باشد) آرير يا فورواردر

  .اقدام مي نمايدوي  نسبت به احراز هويت همزمان با درخواست ذينفعويژه منطقه  -٥-٢

قبـوض بـه دو زبـان فارسـي و           ايـن    .باشـد مـي   ويـژه   قبوض انبار تحـت کنتـرل منطقـه         چاپ، توزيع و نگهداري      -٥-٣

  .خواهد شدمعرفي ... و  بانکها ،يربط مانند گمرکانگليسي بوده و به مراجع ذ

توسـط مـديريت   دسـتورالعمل  قـه و در چـارچوب ايـن     روشهاي انجام کار و دريافت وجوه حسب مقتضيات منط         -٥-٤

  .منطقه بمورد اجرا گذارده مي شود بطوريکه موجبات تسهيل و تسريع امور فراهم شود

يا شخصي که   قبض انبار براي کاالهاي ترانزيتي بنام ترانزيت کننده که نام وي در پروانه ترانزيت مذکور است                  -٥-٥

شـرايط تغييـر نـام يــا تفکيـک طبـق مـواد قبلـي ايــن        . خواهــد شـد ر صـاد کتبـًا از جانـب وي معرفـي ميـشود،     

  .دستورالعمل مي باشد

    ساير موارد-٦ماده 



در ظهر قبض انبار، مقررات و شرايط نگهداري کاال، ميزان غرامـت در صـورت آسـيب ديـدگي يـا مفقـود شـدن                          -٦-١

ينه ها و ساير ضوابط مـنعکس و در  هزکاال، مدت نگهداري و اقدامات پس از آن، چگونگي و موارد اخذ تامين       

  .حکم قرارداد في مابين منطقه و ذينفع تلقي مي گردد

 ، شـرکتهايي کـه   بمنظور جلوگيري از دوبـاره کـاري  در راستاي واگذاري امور تصدي گري بخش خصوصي و به        -٦-٢

با عالمت تجاري خود را    فرم قبض انبار    مي نمايند، مي توانند     مجوز در منطقه ويژه مبادرت به نگهداري کاال         با  

منطقـه   مقـام مجـاز   که در صورت نياز به تائيد       نمايند  طراحي و صادر    ويژه   شده منطقه    مصوببراساس نمونه   

بخشي از وظائف سازمان مسئول منطقـه قابـل تفـويض بـه شـرآتهاي فـوق              بديهي است   . نيز خواهد رسيد  

 .الذآر خواهد بود

  .آاال مي باشدحمل نبار براساس اسناد در قبض اندرج مو مشخصات آاالي  وزن -٦-٣

ول سـند توسـط منطقـه ويـژه         دلدر صورت مفقود شدن قبض انبار، المثني صادر نمي شود  و فقط گواهي مـ                -٦-٤

  .حسب استعالم مراجع صالحه صادر خواهد گرديد

 نمونـه بـرداري،      تـوزين،    نسبت بـه بازديـد، صـورت بـرداري، شـمارش،           منطقه ويژه  ذينفع مي تواند با موافقت       -٦-٥

تجديد لفاف و خشك آردن براي آاالهاي موجود در اماآن منطقـه بـا حـضور و تحـت نظـارت مـستمر نماينـده                         

  .منطقه ويژه اقدام نمايد

  

 هيـات   ١٣/١٠/٨٥ مـورخ    ١٤٧٧ تبـصره در اجـالس شـماره         ٤ و بنـد٢١ ماده ،٦دستور العمل فوق مشتمل بر

  .تصويب و از تاريخ ابالغ قابل اجرا ميباشد عامل سازمان بنادر و کشتيراني
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