
  يژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشك

راني اي اسالميجمهور

   

هدف –قسمت اول 

  
 و ي و تحرك در اقتصاد منطقه اين المللي بي ارتباط تجاري و برقراري اقتصاديت هاي از فعاليباني به منظور پشت– ١ماده 

 و ي داخليه گذاريق سرمايمولد و جلب و تشوجاد اشتغال ي ، ايرنفتي ، صادرات غيد و پردازش كاال ، انتقال فناوريتول

 شود در شهرستان يبه دولت اجازه داده م) ب يترانش( و انتقال كاال ) ت يترانز( ي، صادرات مجدد ، عبور خارجيخارج

  .ديجاد نماي ايژه اقتصادي را با عنوان منطقه وي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي كه استعداد و توان الزم براييها

  

 ، طرح جامع و يياين محدوده جغرافييجاد شده اند ، تعين اي معيت هاي فعالي كه برايژه اقتصادي در مناطق و– ١تبصره 

ران يات وزيب هيرخانه و تصويشنهاد دبين قانون و با پيك از آنها به موجب ايت مجاز هر ي، نوع و حدود فعاليكالبد

  .خواهد بود 

  . خواهد بود ي اسالميب مجلس شورايد با تصوي جديصادژه اقتيجاد مناطق وي ا– ٢تبصره 

اتيف و كلي تعار–قسمت دوم 

  
  : رود ي مشروح مربوط به كارميا عبارت هاي نام ها ير به جاي زين قانون واژه هاي در ا– ٢ماده 

  .ران ي اي اسالميكشور جمهور: كشور 

  .راني اي اسالميگمرك جمهور: گمرك 

   .يدژه اقتصايمنطقه و: منطقه 

   .يژه اقتصاديسازمان هر منطقه و: سازمان 

  . مناطق آزاد ي عاليرخانه شورايدب: رخانه يدب

  

  :ز برعهده دارد ير را ني زيت هاين قانون ، مسوولي ايران در اجرايات وزي ه– ٣ماده 

   .يردولتي و غير سازمان مسوول منطقه اعم از دولتييا تغين و يي تع–الف 

  . مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها ي هاتي نظارت بر فعال–ب 

ن ياساسنامه ا. د يجاد نمايژه اي را به منظور اداره منطقه وي دولتياز ، سازماني تواند در صورت نيران ميات وزي ه-١تبصره 

  . رسد يران ميات وزيب هيرخانه به تصويشنهاد دبيسازمان ها بنا به پ

 ي دستگاههاي رسميا واگذاري(  منوط به تملك يردولتي غين اشخاص حقوقيطقه از بن سازمان مسوول منيي تع– ٢تبصره 

 ، قبل از صدور يردولتي غيژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي واقع در محدوده منطقه ويو تصرف اراض) ربط ي ذيدولت

ت ي باشد كه با رعاي ميداد تابع قرارين صورتير سازمان مسوول منطقه در چنييضابطه تغ.  باشد يران ميات وزيمجوز ه

  . شود يرخانه و سازمان منعقد مين دبي ما بين قانون فيا



مقررات ورود و صدور كاال –قسمت سوم 

  
 پس ي و صنعتيتجار و مناطق آزاد يژه اقتصادير مناطق ويا با ساي مناطق با خارج از كشور و ي مبادالت بازرگان– ٨ماده 

ه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول ي و كلي ، سود بازرگانياز ثبت در گمرك از حقوق گمرك

 ي نمي و شرعي قانونيت هايت ها و ممنوعي محدودي مقررات واردات و صادرات به استثنايت هايت ها و ممنوعيمحدود

 يادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي مناطق ينقاط كشور به استثنار ي مناطق با سايشود و مبادالت بازرگان

  .باشد 

 گردند از موارد نقل و انتقال ير نقاط كشور به مناطق حمل مي و مصرف از سايري به كارگي كه برايي كاالها– ١تبصره 

قررات صادرات و واردات مصوب  صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون ميول.  كشور است يداخل

  . باشد ي م٤/٧/١٣٧٢

آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به  ) ي و ادارياعم از بانك( فات صدور ي كه تشري صادراتي كاالها– ٢تبصره 

  . گردد ي مي تلقيمنطقه صادرات قطع

ر به داخل كشور يا تعميل يل ، تكميتبد وارد شده به مناطق كه جهت پردازش ، يه و قطعات خارجي مواد اول– ٣تبصره 

ر جهت استفاده در منطقه بدون يا تعميل يا تكميل ي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديوارد م

  . گردديه مي به مناطق مرجوع و تسويفات گمركيا حداقل تشري يم اظهارنامه و پروانه صادراتيتنظ

  



 و ثبتيه گذاري مقررات سرما–قسمت چهارم 

  
زان مشاركت ي و مي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگيه خارجيرش و ورود و خروج سرماي نحوه پذ– ١٤ماده 

 انجام ١٩/١٢/١٣٨٠ مصوب ي خارجيه گذاريت سرمايق و حماي هر منطقه براساس قانون تشويت هايان در فعاليخارج

  .خواهد شد 

  

صوب ن نامه ميي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آ– ١٥ماده 

  :ر را انجام دهد يران اقدامات زيات وزيه

  

  

زان مشاركت سهام يت در منطقه را دارند منصرف از مي كه قصد فعاليي شركتهايندگيا شعب نماي ثبت شركت و –الف 

  . در منطقه ي و معنوي ماديتهاين ثبت مالكي آنها و همچنيا خارجي و يداخل



 مقررات متفرقه –قسمت پنجم 

 در منطقه براساس مقررات مصوب و ين اجتماعيمه و تامي و روابط كار ، بي انسانيروي امور مربوط به اشتغال ن-١٦ماده 

  .د  خواهد بوي صنعت– ي در مناطق آزاد تجاريجار

  

ت آنان در يجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالي قبل از اي و حقوقيقي هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حق– ١٧ماده 

  .چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود 

  

زم  ، خدمات اليف قانونيطه وظاي و وابسته به دولت در حي دولتي وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شركتها– ١٨ماده 

 در همان منطقه ي مصوب جارير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هايل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساياز قب

  . به مناطق ارائه خواهند نمود ييايجغراف

  

ن قانون يب ايخ تصوي كه تا تاريژه اقتصادي مسوول مناطق وين قانون بوده و سازمانهاي مناطق موجود تابع ا-١٩ماده 

ت خود را با يوضع) ن قانون يب ايخ تصوياز تار( ك سال يت خود مكلفند حداكثر ظرف يده اند جهت ادامه فعاليد گردجايا

  .ق دهند ين قانون تطبيا

  

 باشد و گمرك مكلف است با يران نمي اي اسالمي جمهوري جزو قلمرو گمركيژه اقتصادي محدوده مناطق و-٢٠ماده 

 آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات ي و خروجي ورودي در مبادن قانونيا) ٨(ت مفاد ماده يرعا

  .ابدياستقرار 

  

ن و ير قوانين قانون به آن اشاره شده است تابع ساي كه در اي مواردي درون هر منطقه به استثنايت هاي فعال– ٢١ماده 

  .ران استي اي اسالميمقررات جمهور

  

 يمت كارشناسي متعلق به خود در منطقه را براساس قي تواند مستحدثات و اراضي ميلت سازمان مسوول دو-٢٢ماده 

  .ديواگذار نما

 ، ي اراضيت كاربري بهره بردار با رعايا حقوقي يقين ماده توسط اشخاص حقي موضوع اي نقل و انتقال اراض–تبصره 

  . گردد ، خواهد بود ي سازمان هر منطقه صادر ميان كار كه از سوي پايموكول به ارائه گواه

  

ه حقوق و يا وابسته به دولت باشد ، كلي ي كه سازمان مسوول آنها دولتين قانون در مناطقيب ايخ تصوي از تار-٢٣ماده 

 هر منطقه به يعي و منابع طبي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي وزارت جهاد كشاورزيف قانونيارات و تكالياخت

  . باشد ي آن منطقه معهده سازمان مسوول



  
   قانونيين نامه اجراييآ

ران ي اي اسالمي جمهوريژه اقتصاديل و اداره مناطق ويتشک

  
  : روندي مشروح مربوط به کار مي عبارت هاير به جاي زين نامه، واژه ها و عبارتهايين آي در ا-١ماده 

  راني اي اسالميکشور جمهور:  کشور-الف

  راني اي اسالميگمرک جمهور:  گمرک-ب

  يژه اقتصادي و مناطق ويصنعت-ي مناطق آزاد تجاري عاليشورا: ي عالي شورا-پ

  يژه اقتصادي و مناطق ويصنعت-ي مناطق آزاد تجاري عاليرخانه شورايدب: رخانهي دب-ت

  يژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک:  قانون-ث

  يژه اقتصاديمنطقه و"  منطقه-ج

 شود و ين ميي تعي عاليرخانه توسط شورايشنهاد دبي که بنا به پير دولتيا غي و ي دولتي شخص حقوق: سازمان منطقه-چ

  . باشديت اداره منطقه را عهده دار ميمسئول

 ي عاليب شورايرخانه به تصويشنهاد دبي شود و با پيه مي مناطق توسط سازمان منطقه تهي جامع و کالبدي طرحها-٢ماده

  .ديخواهد رس

د ييه و پس از تايرخانه تهيد توسط دبي جديژه اقتصاديجاد مناطق ويحه ايس اليش نوي و پيهي گزارش توج-٣ماده 

  . شوديران ارائه ميئت وزي به هي عاليشورا

  . شودير منطقه توسط سازمان منطقه منصوب مي مد-٤ماده 

  . باشديران ميئت وزيبل از صدور مجوز ه مورد نظر قين سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضيي تع-٥ماده 

 و ييربناي، زي خدمات عمومي کنند، بهاي ارائه ميي اجراي که دستگاههاي تواند عالوه بر خدماتي سازمان منطقه م-٦ماده 

ر د"  را که راساي و رفاهي، ارتباطات، آموزشي، فرهنگي، بهداشتيريه، بارگي، تخلي، انبارداريالت مواصالتي و تسهيمهندس

د متناسب با خدمات مربوط و با يتعرفه وجوه مذکور که با. افت کندي دري و حقوقيقي کند، از اشخاص حقيمنطقه ارائه م

شورا .  شودي ارائه ميعاليد به شوراييم و جهت تاي هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظيت رقابتيهدف حفظ موقع

 يشنهادي پين صورت تعرفه هاير اي مزبور اقدام کند، در غيتعرفه هاا اصالح يد يي و تايک ماه نسبت به بررسيظرف 

  . خواهد شديد شده تلقييتا

 در يت فنيمانکاران واجد صالحين استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پي و همچنيت ضوابط نظام مهندسي رعا-١تبصره 

  .ه استي الزم الرعايمورد خدمات مهندس

 ير دولتياد شده توسط بخش غي الزم را جهت ارائه خدمات يدها و فرصت هايلفند تمه مناطق مکي سازمان ها-٢تبصره 

  . شودين و اعمال ميي مسئول منطقه تعين صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمان هايدر ا. فراهم کنند





  
   خاص از يدي محصوالت تول  واردات نحوة

 ي اقتصاد ژهي و مناطق



  
ا يد ي كه بنا به سفارش ، اقدام به توليژه اقتصادي و مناطق وي صنعت– ي مستقر در مناطق آزاد تجاريدي توليواحدها

 و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف ين نوع محصوالت به صورت سري خاص نموده و اي مشخصات فن بايبازساز

 يند ، مشروط بر آنكه كاالهايد انجام شده به داخل كشور اقدام نماي توانند نسبت به انتقال صد در صد تولي باشد ، مينم

 ك مورخ ١٦٠٠٣ت -٥٢١٧٣بنامه شماره ي تصو موضوع–ن ارزش افزوده ييون تعيسيص كمي آنان به تشخيديتول

 كه مطابق روش فوق يداتي حداقل معادل هفتاد درصد ارزش افزوده داشته باشد ، نوع و مشخصات تول– ٤/١٠/١٣٧٤

ه و قطعات ي مواد اولي و سود بازرگانيحقوق گمرك. ن خواهد شد ييون مذكور تعيسيابند توسط كمي ياجازه ورود م

  .ادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد يدات ي تول بكار رفته دريخارج

  
 ي اقتصاد ژهي و  در مناطق د شدهي تول ي خودروها  واردات نحوة

  
   و مواد و قطعات  افزوده  ارزش زاني با م  مجازند متناسب ي اقتصاد ژهي و  آزاد و مناطق  خودرو در مناطق د كنندگاني تول-١

 و  ي گمرك فاتي تشر  از انجام ، پس)  افزوده  ارزش نيي تع تهي كم صي تشخ به ( د شدهي تول يروها در خود   بكار رفته يداخل

،   است  شده د خودرو استفادهي در تول  كه ي واردات  از قطعات  بخش  آن  به  مربوط ي قانون  و عوارض  سود و حقوق پرداخت

  .ندي كشور وارد نما ر نقاطي سا  مذكور را به يدي تول ي از خودروها يبخش

   بكار رفته ي داخل  و مواد و قطعات  افزوده  ارزش زاني تا م ي اقتصاد ژهي و  آزاد و مناطق  از مناطق  وارد شده ي خودروها-٢

  اتي شوند و مال يگذار  مزبور شماره  شركت ي از سو  صادره  كشور، با كاردكس د داخلي تول يدر آنها، همانند خودروها

  عي صنا  وزارت ي خودرو تهي كم ي از سو  شده نيي تع متي با ق  متناسب١٣٧٩   سال  بودجه  قانون٣٥   در تبصره  شده نييتع

  .اخذ شود

  از بهي بر ن  و عالوه  شده ي تلق ي در آنها، واردات  بكار رفته ي داخل  و مواد و قطعات  افزوده  مازاد بر ارزش ي خودروها-٣

  . خواهند بود التفاوت  مابه  از جمله ي خارج ي خودروها  واردات  به  مربوط ي قانون فاتي تشر تمام  مجوز ورود، مشمول

   سازمان  را به  افزوده  ارزش  به  مربوط  وارده ي خودروها صي مجوز ترخ  رونوشت  است  مكلف ي اسالم ي جمهور  گمرك-٤

د ي خودرو موظفند آمار تول د كنندهي تول ي ها  شركت نيهمچن. دي نما  ارسال د كنندگاني و تول  كنندگان  مصرف تيحما

  .ندي نما رالذكر اعالمي اخ  سازمان  به انهي ماه  صورت  را به  كشور و صادر شده  به  وارد شده يدي تول يخودروها

 




