
رانیا یاسالم یجمهور یصنعت - یاداره مناطق آزاد تجار یچگونگ قانون

 :اهداف  - اول    قسمت

و   یگذارهیسرما  ، یاقتصاد  رشد و توسعه  یعمران و آبادان  ،ییربنایدر انجام امور ز  ع یبه منظور تسر  -  1  ماده

و   یجهان  ی کار و کاال، حضور فعال در بازارها  بازار   میسالم و مولد، تنظاشتغال  جادیا  ، یدرآمد عموم  شیافزا

مناطق   شودیدولت اجازه داده مبه  ،یو ارائه خدمات عموم   یلیو تبد   ی صنعت  ی کاالها  و صادرات  دی تول  ، یامنطقه

 .دینما  قانون اداره  نی و ا  یقانون  ن یبر اساس مواز  ی و صنعت  ی به عنوان مناطق آزاد تجار  را  لیذ

 .وستیطبق نقشه پ  شیک رهیمنطقه آزاد جز  -  الف

در   رهیجز شرق  در ضلع شمال وسته یمربع به هم پ  لومتریک  صدی منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت س  -  ب

 .نمود  خواهد نییتع  رانیوز  أت یکه ه   یامحدوده

 .(وستیطبق نقشه پبهار )منطقه آزاد چاه  -  ج

 .بود  قانون برخوردار خواهند  نیموضوع ا  ازات یو امت  التیمناطق آزاد از تسه  -   1 تبصره

 یاسالم  یشورا  مجلس   ب یدولت و تصو  شنهادیمحدوده آنها بنا به پ  ن ییو تع  دیمناطق جد  جادیا  -   2 تبصره

 .خواهد بود

  رانیوز أتی ه   ب یتصو  که به  انهیدر چارچوب بودجه سال   یستیمناطق آزاد صرفاً با  یمد سازمانها درآ  -  2  ماده

همجوار( صرفاً با  ینواح  تیبا اولو) ینواح  ریسا  یجهت عمران و آبادانسازمان  ی هاگردد. کمک  نهیهز رسدیم

محسوب خواهد   ی در اموال عموم  یقانونریتصرف غ یگریکمک د  گونه  بوده و هر   ریپذدولت امکان  أتیه  بیتصو

 .شد
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 فیتعار  - دوم    قسمت

 .رودیمشروح مربوط به کار م  یعبارتها   یبه جا   ریز یهاقانون واژه  نیدر ا  -  3  ماده

 .رانیا  یاسالم  ی: کشور جمهورکشور

 .یصنعت -  ی: منطقه آزاد تجار منطقه

 .یصنعت  -   ی: سازمان هر منطقه آزاد تجار سازمان

 .یاسالم  ی: مجلس شورامجلس

 

 :فیسوم: وظا  قسمت

 :تیمسئول  رانیوز  أت یه  -  4  ماده

 .هر منطقه یتهایفعال  ه یو هماهنگ نمودن کل  ها نامهنییآ  بیتصو  -  الف

 .تابعه  ی اساسنامه سازمان و شرکتها  ب یتصو -  ب

 .مناطق یهاسازمان  یمال ی بودجه ساالنه و عملکرد صورتها  ، یفرهنگ  ،یعمران  ی هابرنامه  ب یتصو  -  ج

 .کل قوا  یفرمانده   دییمناطق با تأ  ی و انتظام  یت یمقررات امن بیتصو  -  د

 .به عهده خواهد داشت  را   مناطق  ی تهایبر فعال  هیاعمال نظارت عال  -  ه

 ه یو سرما  گرددیم  لیمستقل تشک  یحقوق  تی که به صورت شرکت با شخص   یهر منطقه توسط سازمان -  5  ماده

و مقررات حاکم بر   نیشمول قوان  از  وابسته  یشرکتها و شرکتها  نی. اشودیمآن متعلق به دولت است اداره 

مربوط   ی هاقانون و اساسنامه  نیاساس او منحصراً بر  بوده  یدولت مستثن  یمقررات عموم   ریو سا  ی دولت  یشرکتها

 .امه، تابع قانون تجارت خواهند بودقانون و اساسن نیدر ا  نشدهینیبشیپ  اداره خواهد شد و در موارد

 أت یتوسط ه   رهیمد  أت ی ه   پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء   ایمتشکل از سه    ره یمد  أتیسازمان توسط ه  -  6  ماده

را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم   رهیمد أتی ه   استیسازمان که ر  عاملریانتخاب خواهند شد. مد  رانیوز



 یی ربنایو ز  یاقتصاد   یها نهیدر زم  ییاجرا مقام  نیمنصوب و باالتر  رهیمد أتی اعضاء ه   انیو از م  ی جمهور  استیر

 بالمانعآنان  مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد   یبرا  رهیمد  أت یه  یعامل و اعضا   ری. انتخاب مدباشدیم  منطقه 

و   تیمسئول  رانیوز  أتی. ه باشدیکننده م با همان مراجع انتخاب  رهیمد  أت ی عامل و اعضاء ه   ریمد  عزل  .است

 .عهده داردسازمان هر منطقه را به  ی مجامع عموم  اریاخت

 نیکه طبق مواز  الزم  یشرکتها  لینسبت به تشک  رانیوز  أت یه  بیسازمان هر منطقه مجاز است با تصو  -  7  ماده

 .دینمااقدام  شود،یم   لیقانون تجارت تشک

 

 :یمقررات عموم -چهارم   قسمت

و   یداخل  یحقوق و  ی قیالزم را با اشخاص حق  ی تابع آن مجاز هستند قراردادها  یسازمان و شرکتها  -  8  ماده

 یهاانجام طرح  یبرا  یقانون اساس  اصول  ت یبا رعا  ی و خارج  یداخلگذارانهیو با سرما  ندیمنعقد نما  یخارج

 ی شده بر حسب توافقها و تعهدهامنعقد  ی از قراردادها  یناش  یدعاو   مشارکت کنند. اختالفها و   ی دیو تول  یعمران

 .شود یو حل و فصل م  یدگیرس دو طرف،  یقرارداد

و   التیارائه تسه  ی برا  توانندیم  و وابسته به دولت  ی دولت  یها و شرکتها ها، سازمانها، مؤسسهوزارتخانه  -  9  ماده

تابع   یشرکتها  ا یبا سازمان    رانیوز أتیه  یها مصوبه  حدود   الزم را در   ی قراردادهاخدمات در محدوده هر منطقه

منطقه در  یرقابت  ت یموجب حفظ موقعخواهد بود که  یقراردادها به نحو   گونه  نیا  طی. شراندیآن منعقد نما

 .کشورها گردد  ریسا  آزاد  مقابل مناطق 

 التینمودن تسه  فراهم   و   یدر مقابل انجام خدمات شهر  رانیوز  أت یه  تواندیسازمان هر منطقه م  -   10  ماده

ساکن منطقه عوارض اخذ   یو حقوق  ی قیحق  از اشخاص   ی و رفاه  یآموزش،یبهداشت، امور فرهنگ  ،یمواصالت

 .دینما



به انواع مشاغل   یتصد   و  سات یبنا و تأس  جادیمجاز، ا  ی اقتصاد  تیانجام هر نوع فعال  یصدور مجوز برا  -   11  ماده

 ار یدر محدوده منطقه فقط در اخت  ندارند  میمستق  ی که متصد ی مورد مشاغل  در ،یو حقوق  یقیتوسط اشخاص حق

 .باشدیسازمان م

به   یاتباع خارج  یبرا  دیرواد  و صدور   ی اجتماع  ن یو تأم  مه یب  ،یانسان  ی رویمقررات مربوط به اشتغال ن  -   12  ماده

 .دیخواهد رس  رانیوز  أتی ه   ب یکه به تصوخواهد بود ییهانامهنییموجب آ

نسبت به هر نوع   دارند،  اشتغال  یاقتصاد   ی تهایکه در منطقه به انواع فعال  یو حقوق  یق یاشخاص حق  -   13  ماده

بر   اتیمجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مال  در  مندرج   یبرداربهره  خی تاردر منطقه آزاد از  ی اقتصاد  تیفعال

انقضاء پانزده سال تابع مقررات  معاف خواهند بود و پس از  میمستق یاتهایمال  موضوع قانون  ییدرآمد و دارا

 .دیخواهد رس یاسالم  ی مجلس شورا بیبه تصو  رانیوز  أتیه   شنهادیبود که با پ  خواهند  ی اتیمال

صادرات و واردات  مقررات  از شمول  یاطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکمن  یمبادالت بازرگان  -   14  ماده

 رانیوز  أتی ه  بیمحدوده هر منطقه به تصو  در   یگمرک  فاتیورود کاال و تشرهستند و مقررات صدور و  یمستثن

درات و صا  یتابع مقررات عموم   یتجارو  ی نقاط کشور اعم از مسافر  ر یسا  مناطق با  یمبادالت بازرگان  دیخواهد رس

 .باشدیم  واردات کشور

در آن منطقه با   افزوده  نقاط کشور، تا حد ارزش   ریشده در منطقه آزاد به سا  دیتول ی واردات کاال  -   15  ماده

 .باشندیمعاف م  یبازرگان  سود  و  ی از حقوق گمرک  یقسمت ایاز پرداخت تمام    رانیوز  أتیه  بیتصو

 شودیم  دی منطقه آزاد تول  در  و   نیآن از داخل کشور تأم  هیاز مواد اول  یبخش  ایکه تمام   ییورود کاالها  -   16  ماده

 .معاف خواهند بود  ی داخل  هیمربوط به مواد اول  یبازرگان و سود  یگمرکمتناسباً( از حقوق)  یبخش  ا یاز تمام  

از موارد   ند، گردیم  و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل  ی ریبکارگ  یکه برا  ییکاالها  -   17  ماده

صادرات و واردات خواهد  یمقررات عموم  تابع   آنها از منطقه به خارج   صادراتیکشور است ول  ینقل و انتقال داخل

 .بود



 یاسالم  ی جمهور یمرکز  در مناطق توسط بانک  ی و بانک  یو معامالت پول   اتیعمل  ییاجرا  نامه نییآ  -   18  ماده

 ریمنطقه در مقابل مناطق آزاد سا  یرقابت   امکانات   قانون با هدف حفظ   ن یا  بیتصومدت سه ماه پس از  یط  رانیا

 .دی خواهد رس رانیوز  أتیه   ب یو به تصو  ه یکشورها ته

مصوب خود نسبت   بودجه  در قالب برنامه و  ید یو تول  ییربنایز   ی طرحها  ی اجرا  یبرا  تواندیسازمان م  -   19  ماده

اعتبارات   نی. بازپرداخت ادیاقدام نما  رانیوز  أت یه  ب یبا تصو یو خارج  ی داخلعتبار از منابعا  نی و تضم   نی به تأم

 .خواهد شد انجام  سازمان یفقط از محل درآمدها 

. مقررات الزم باشدیم  در هر منطقه آزاد  ی اقتصاد  یتهایو سود حاصل از فعال  هیورود و خروج سرما  -   20  ماده

هر منطقه   یتها یدر فعال  انی خارج مشارکت زانیو م  ی هر منطقه و چگونگ دریگذارهیسرما  تیجلب و حما  یبرا

 .دیخواهد رس رانیوز  أت یه  ب یبه تصو

عقد قرارداد با   قیاز طر  ای  خود   یهاییو از محل دارا  رانیوز  أتیه ب یبا تصو  تواندیسازمان هر منطقه م  -   21  ماده

از   یدر مقابل خسارات ناش  یخارج یهاهیسرما  نی نسبت به تضم   مهیب  یشرکتهاو  ی بانکها و مؤسسات اعتبار

 .دیاقدام نما  مربوطه یدر قراردادها  مندرج  شدن تا حد تعهدات  ی و مل  تیسلب مالک

در هر   ماهای هواپ  شناورها و   ها،ی ثبت کشت  نی همچن ،یو معنو  یصنعت  ی تهایثبت شرکتها و مالک  -   22  ماده

 رانیوز  أتی طبق ضوابط مصوب ه  یاساس  قانون  کم یهشتاد و    اصل تیمنطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعا

 .شودیانجام م

 .دینما  س یتأس  یندگیالزم دفتر نما  ی در محلها  تواندیسازمان م  -   23  ماده

در محدوده هر منطقه   کشور  اجاره آن به اتباع  ا یوش  فر  بیو ترت   ی و منابع مل  ن ینحوه استفاده از زم  -   24  ماده

 نییهر منطقه تع  یعمران  یها برنامه  تیرعا  و با   رانیوز  أتی مقررات مصوب ه دولت باشد طبق  تی که در مالک

 .مقررات مربوط خواهد بود  یهر منطقه مسئول اجرا سازمان  .گرددیم

 .مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است   یبه اتباع خارج  ن یاجاره زم  -   1 تبصره



عرصه و   تی حقوق مالک هیکل  ینقاط کشور دارا  ر یجزائر موضوع مناطق آزاد همانند سا  یرانیا  ن یساکن  -   2 تبصره

به نام اشخاص صادر   تی و مقررات سند مالک  نیقوان  و امالک مکلف است برابر. سازمان ثبت اسنادباشندیم  انیاع

 .دینما

وزراء و   هیتابعه، کل  ی شرکتها  رهیمد  أت ی ه   ی عامل و اعضا  رانیسازمان هر منطقه، مد  رانیو مد  س ییر  -   25  ماده

دادستان کل کشور،   ،یعدالت ادار  وانیکشور و د  ی عال  وانیو د  ه ییقضا  قوهیرؤسا  ، ی دولت  ی سازمانها  یرؤسا

استانداران، شهرداران و معاونان   مجلس،ندگانیو مشاوران آنان و نما  معاونان   کل کشور و  ی سازمان بازرس  سییر

 جادیا  که توسط سازمان هر منطقه   ییآنان مجاز به داشتن سهام در شرکتها  کیدرجه    وابستگان  و  شانیا

 .باشندیدارند نم   تی که در محدوده منطقه فعال  ی خصوص یشرکتها  ن یهمچن  وشودیم

 .دیخواهد رس  رانیوز  أت یه  بیقانون به تصو  نیا  ییرااج  یها نامهنییآ  -   26  ماده

هزار و   کی   ماه  وریشنبه هفتم شهر  کیو شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز    ستیفوق مشتمل بر ب  قانون

.است  دهینگهبان رس  یشورا  د ییتأ  به   6/1372/ 21 خیو در تار  بی تصو یاسالمیو هفتاد و دو مجلس شورا  صدیس

یناطق نور   اکبریعل  -  یاسالم  ی مجلس شورا  سیرئ
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