
رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد ژهیو مناطق و اداره لیقانون تشک

 هدف  -قسمت اول

 اقتصاد  و تحرک در   یالمللنیب  ی ارتباط تجار  یو برقرار ی اقتصاد  یتها یاز فعال  یبانیپشت  به منظور  - 1ماده  

 هیسرما  قیمولد و جلب و تشو  اشتغال  جادیا  ، ینفت  ر یصادرات غ ، یو پردازش کاال، انتقال فناور   دیو تول  ی امنطقه

( به دولت اجازه داده  بی( و انتقال کاال )ترانشتی)ترانز یبور خارجصادرات مجدد، ع ،ی و خارج  یداخل  یگذار

 را با عنوان منطقه   ی تحقق اهداف مذکور را دارند مناطق  یو توان الزم برا  استعداد  که ییدر شهرستانها  شودیم

 .دینما  جادیا  یاقتصاد  ژهیو

طرح   ،ییایجغراف محدوده  نییاند، تعشده  جادیا  نی مع  یتهایفعال  یکه برا  ی اقتصاد  ژه یدر مناطق و  -1 تبصره

 بیخانه و تصو  ریدب  شنهاد یقانون و با پ  نیا  موجب  از آنها به   ک یمجاز هر    ت ینوع و حدود فعال  ، یجامع و کالبد

 .خواهد بود  رانیوز  أت یه 

 .خواهد بود  یاسالم   یمجلس شورا  بیبا تصو   دیجد  ی اقتصاد  ژهیمناطق و  جادیا  -2 تبصره

 ات یو کل   فیرتعا  - دوم  قسمت

:رودیمشروح مربوط بکار م یعبارتها ا ینامها    یبه جا  ریز  ی هاقانون واژه  نیدر ا  - 2ماده  

 .رانیا  یاسالم  ی: کشور جمهورکشور

 .رانیا  یاسالم ی: گمرک جمهور گمرک

 .یاقتصاد  ژهی: منطقه ومنطقه

 .یاقتصاد   ژهی: سازمان هر منطقه وسازمان

 .مناطق آزاد  یعال   یخانه شورا   ر یخانه: دب  ریدب
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 :بر عهده دارد  زیرا ن  ریز  یتهای قانون، مسؤول  نیا  یدر اجرا  رانیوز  أتیه   - 3  ماده

 .یدولت  ر یو غ  ی سازمان مسؤول منطقه اعم از دولت  رییتغ ایو    نییتع  -الف

 .ها و اهداف آنهامناطق در چارچوب برنامه ی تهاینظارت بر فعال  -ب

.  دینما   جادیا  ژهیو  منطقه   را به منظور اداره  ی دولت  یسازمان  از، یدر صورت ن  تواندیم   رانیوز  أتیه  -1 تبصره

 .رسدیم  رانیوز  أتیه  بیخانه به تصو  ر یدب  شنهادیسازمانها بنا به پ  نیاساسنامه ا

 یرسم  یارواگذ  ا ی)  منوط به تملک یدولت   ریغ  ی اشخاص حقوق  ن یسازمان مسؤول منطقه از ب  نییتع -2 تبصره

 ر یغ  ینظر توسط اشخاص حقوق  مورد ژهیواقع در محدوده منطقه و  ی( و تصرف اراضربطیذ  ی دولت  ی دستگاهها

تابع   یصورت   ن یسازمان مسؤول منطقه در چن  رییتغ  . ضابطه باشدیم  رانیوز  أتی قبل از صدور مجوز ه   ،یدولت

 .شودیخانه و سازمان منعقد م  ریدب  نیمابیف  قانون  نیا  تیکه با رعا  باشدیم  یقرارداد

 

که   ی خدمات بر  عالوه  رسد،یم  رانیوز  أت یه  بیکه به تصو  ی انامه  ن یمطابق آئ  تواندیسازمان م  - 4  ماده

انبار   ، یمواصالت  الت یو تسه  یمهندس و  ییربنایز  ی در قبال ارائه خدمات عموم  ندینمایارائه م  ییاجرا  ی دستگاهها

 ی قی. اشخاص حقدینما  افتیرا در  یوجوه   ی و رفاه   ی آموزش  ارتباطات،  ، یفرهنگ  ،یبهداشت  ، یریبارگ  ه، یتخل  ،یدار

 در محدوده منطقه از پرداخت   تی فعال  یدارند، برا  تیکاال و خدمات فعال  د یکار تول  به   که در منطقه   ی و حقوق

 .باشندیعوارض معمول در کشور معاف م   هرگونه

 

 .باشدیمجاز م  قانون  نیاست که بر اساس ا  ییتهایر حدود فعالسازمان منطقه صرفا د  ی تهایفعال  - 5  ماده

 

 تیو رعا  ی استگذاریس  در چارچوب   شودیاداره م  یبودجه ساالنه هر منطقه که توسط سازمان دولت  -6  ماده

 .دیرس  خواهد  ب یو طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصو  ه یدولت ته  ی هابرنامه



مطابق   یو خدمات  آموزش   و  ی و فرهنگ  یساختمان  ،یعمران  ،یاقتصاد   یتها یانجام فعال  ی صدور مجوز برا  - 7  ماده

سازمان مسؤول آن   ار یمنطقه در اخت  هر  مصوب  ی و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبد  استهایس

 .باشدیمنطقه م

به سازمان مسؤول    را مراتب  ربطیذ   ی ق دستگاههاشده در فو  اد یو مقررات    استهایدر موارد تخلف از س  -تبصره

 .باشدیو سازمان مکلف به رفع تخلف م  ند ینمایمنطقه اعالم م

 

 مقررات ورود و صدور کاال   - سوم  قسمت

و   یو مناطق آزاد تجار  ی اقتصاد  ژهیمناطق و  ر یبا سا  ایو   کشور   مناطق با خارج از  ی مبادالت بازرگان  - 8ماده  

عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان   ه یو کل  یسود بازرگان ، یاز حقوق گمرک  مرک گ   پس از ثبت در  یصنعت

 ی تهایممنوع و  تهایمحدود یمقررات واردات و صادرات به استثنا  یتهایو ممنوع  تهایو مشمول محدود  بوده  معاف

شده در فوق تابع   ادیمناطق    یاستثنا  نقاط کشور به  ریمناطق با سا  ی و مبادالت بازرگان  شودینم   یو شرع  یقانون

 .باشدیمقررات صادارات و واردات م

از موارد نقل و   گردند یم  نقاط کشور به مناطق حمل   ریو مصرف از سا  یر یبکارگ  یکه برا  ییکاالها  -1 تبصره

کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات    از  صادرات آنها از مناطق به خارج   ی کشور است. ول  یانتقال داخل

 .باشدیم  1372/ 7/ 4مصوب  

شده پس از ورود به   انجام  ( آنها بطور کامل یو ادار  ی صدور )اعم از بانک فاتیکه تشر  یصادرات  یکاالها  -2 تبصره

 .گرددیم  یتلق   ی منطقه صادرات قطع

به داخل   ر یتعم  ای  ل یتکم  ل،یوارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبد  یوقطعات خارج  هیمواد اول  -3 تبصره

جهت استفاده در  ر یتعم   ا ی  لیتکم  ل،یتبد  تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،   شودیکشور وارد م

 .گرددیم  هی به مناطق مرجوع و تسو  ی گمرک  فاتیحد اقل تشر ا ی  یصادرات اظهار نامه و پروانه  می منطقه بدون تنظ



 .باشدیم  نقاط کشور ممنوع   ریقه به سااز منط  زانیبه هر م  ی ورود کاال به صورت مسافر  - 9  ماده

 

 ی کیمقابل قبض انبار تفک  در  خود را  ی از کاالها  یقسمت  ایتمام    توانندیوارد کنندگان کاال به مناطق م  -10  ماده

دارنده قبض انبار   نصورت ی. در اندینما  واگذار  گرانیمعامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به د

 .صاحب کاال محسوب خواهد شد  ، یکیتفک

که   یی کاالها  ی برا  مبداء  ی نسبت به صدور گواه   ی هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاض تیریمد  -تبصره

 نیموضوع ا  ی گواه   رشیمکلف به پذ  کشور  ی . بانکهادیاقدام نما  رانیگمرک ا  دییبا تأ  شوندیاز منطقه خارج م

 .تبصره هستند

 

مجموع ارزش  زانیم  به  نقاط کشور   ریپردازش شده در منطقه هنگام ورود به سا  ایو   د یتول  یکاالها   -11  ماده

محسوب و از پرداخت   ی داخل  دیمجاز و تول آن  به کار رفته در  یو قطعات داخل  یداخل هی افزوده و ارزش مواد اول

 .معاف خواهد بود  یحقوق ورود

 .خواهد شد نیی قانون تع  نیا  یینامه اجرا  نیزوده در آئارزش اف  نیی نحوه تع  -1 تبصره

به پرداخت حقوق   مشروط  پردازش شده  ا ی  دی تول  ی به کار رفته در کاالها  یو قطعات خارج   هیمواد اول  -2 تبصره

خودرو و   یمنظور شده در حقوق ورود  یبازرگان  . سود باشدیم  ی و قطعات داخل  هیمجاز و در حکم مواد اول  ،یورود

 .باشدیم  1380/ 27/11دولت مصوب   یاز مقررات مال  یبخش  می تنظ قانون(72) ماده  تی قطعات منفصله آن با رعا

 

 میو حمل مستق  کاال   تیترانز  یصاحبان کاال را برا  ی مکلف است تقاضا  رانیا  یاسالم  یگمرک جمهور   -12  ماده

 .دیجهت فراهم نما نیا  الزم را از   التیو تسه  رفتهیپذ  به مناطق،   ی ورود  ی مباد  ریاز سا

 



به توقف کاال  مربوط   منطقه است. ضوابط  تیریمد  صیوارد شده به منطقه با تشخ  یمهلت توقف کاالها   -13  ماده

 .گرددی و اعمال م  نیی منطقه توسط سازمان تع  یها در اماکن و محوطه

 

 و ثبت   ی گذار  هیمقررات سرما  - چهارم قسمت

  زانی و م  ی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگ  یخارج ه یسرما  و ورود و خروج  رش ینحوه پذ  -14ماده  

مصوب   یخارج  یگذار  ه یسرما  تیو حما  قیهر منطقه بر اساس قانون تشو یتهایفعال   در   انیمشارکت خارج

 .انجام خواهد شد  12/1380/ 19

 

نامه   نیآئ  طبق  موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه وسازمان ثبت اسناد و امالک کشور    -15  ماده

 :را انجام دهد  ر یاقدامات ز  رانیوز  أتی مصوب ه 

مشارکت   زانیم  از  در منطقه را دارند منصرف   تی که قصد فعال ییشرکتها  یندگیشعب نما  ایثبت شرکت و    -الف

 .منطقه در   یو معنو  یماد   یتهای ثبت مالک  ن یآنها و همچن یخارج ایو    یسهام داخل

با   ربطیذ یکی تفک  ت یامالک و مستغالت واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالک  ک یتفک  -ب

 .کشور  ی جار نیقوان  تیرعا

 

 مقررات متفرقه  - پنجم  قسمت

ر اساس مقررات در منطقه ب  ی اجتماع  ن یو تأم  مه یب  کار،  و روابط  یانسان  یرویامور مربوط به اشتغال ن  -16ماده  

 .خواهد بود ی صنعت  - یتجار  در مناطق آزاد  ی مصوب و جار

 



آنان   تیادامه فعال  و  منطقه معتبر بوده  جادیقبل از ا  ی و حقوق یقیهرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حق -17  ماده

 .در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود

 

 ،یقانون  فیوظا  طه ی ح  و وابسته به دولت در   ی دولت  یهاها و شرکت ها، سازمانها، مؤسسهوزارتخانه  -18  ماده

 ی مصوب جار  یامکانات و با نرخها  حدود خدمات را در  ریبرق، آب، مخابرات، سوخت و سا  لیخدمات الزم از قب

 .نمود  خواهند   به مناطق ارائه  ییایدر همان منطقه جغراف

 

 نیا  بیتصو  خ یتا تار که  ی اقتصاد  ژهی مسؤول مناطق و  یقانون بوده و سازمانها  نیمناطق موجود تابع ا  -19  ماده

قانون(   نیا  بیتصو  خ یسال )از تار  کیظرف   اکثر  خود مکلفند حد تی جهت ادامه فعال  اندده یگرد  جادیقانون ا

 .دهند  ق یقانون تطب  نیخود را با ا تیوضع

 

گمرک مکلف   و   باشدینم   رانیا  یاسالم  ی جمهور  ی جزو قلمرو گمرک  ی اقتصاد  ژهیمحدوده مناطق و  -20  ماده

اعمال مقررات مربوط به   منظور آنها به   یو خروج   یورود یقانون در مباد   نی( ا8مفاد ماده )  ت یاست با رعا

 .ابدیصادرات و واردات استقرار  

 

 ریاست تابع سا  شده   ن اشارهقانون به آ  نیکه در ا  یموارد یدرون هر منطقه به استثنا  یتها یفعال  -21  ماده

 .است  رانیا  یاسالم  یو مقررات جمهور   نیقوان

 

 مت یاساس ق   بر  متعلق به خود در منطقه را  ی مستحدثات و اراض  تواندیم یسازمان مسؤول دولت  -22  ماده

 .دیواگذار نما  یکارشناس



 یکاربر ت یرعا  با  بهره بردار  یحقوق  ا ی  یقیماده توسط اشخاص حق  نیموضوع ا  ینقل و انتقال اراض   -تبصره

 .خواهد بود گردد،یم   صادر   سازمان هر منطقه  یکار که از سو   انیپا  یموکول به ارائه گواه   ،یاراض

 هیبه دولت باشد، کل  وابسته  ای  یکه سازمان مسؤول آنها دولت یقانون در مناطق  نیا  بیتصو  خ یاز تار  -23  ماده

و منابع   یجنگلها و مراتع در امور اراض سازمان  و   یجهاد کشاورزوزارت   یقانون  فی و تکال  اراتیحقوق و اخت

 .باشدیمنطقه م  آن   هر منطقه به عهده سازمان مسؤول  یعیطب

.باشدیموضوعه بر عهده دولت م  ن یطبق قوان یتیاعمال امور حاکم   -24  ماده

و سازمان   یو بازرگان  ییدارا  و  یامور اقتصاد   ی هاوزارتخانه  شنهادیقانون با پ  نیا  یینامه اجرا  ن یآئ  -25  ماده

 .دیخواهد رس  رانیوز  أت یه  بی آزاد به تصو  مناطق   یعال یخانه شورا ریکشور و دب  ی زیو برنامه ر  تیریمد

خرداد ماه  ازدهم ی  مورخ روز چهارشنبه  یو پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علن  ستیفوق مشتمل بر ب  قانون

در تبصره   یبا اصالحات   5/9/1384 خ یتار و در  بیتصو  یاسالم  یو چهار مجلس شورا و هشتاد  صد یو س  کهزاری

( به 24ماده با عنوان ماده )   کی( و الحاق 3( ماده )2و )   (1) یها تبصره به آن و تبصره  کی( و الحاق  1ماده ) 

.دیرس  نظام   مصلحت  صیمجمع تشخ بیتصو
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