
 آئين نامه اجرائی قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی 
  جمهوری اسالمی ایران

   

  : در این آئين نامه واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند-١ماده 

  کشور جمهوری اسالمی ایران: کشور

  گمرک جمهوری اسالمی ایران: گمرک

   صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی- مناطق آزاد تجاریشورای عالی: شورای عالی

   صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی-دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری: دبيرخانه

  قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی: قانون

  منطقه ویژه اقتصادی: منطقه

دبيرخانه توسط شورای عالی    شخص حقوقی دولتی و یا غير دولتی که بنا به پيشنهاد            : سازمان منطقه 

  .تعيين و مسئوليت اداره منطقه را عهده دار می باشد

 طرح های جامع و کالبدی توسـط سـازمان منطقـه تهيـه مـی شـود و بـا پيـشنهاد دبيرخانـه بـه                           -٢ماده  

  .تصویب شورای عالی خواهد رسيد

توسـط دبيرخانـه تهيـه و      گزارش توجيهی و پيش نویس الیحه ایجاد مناطق ویژه اقتـصادی جدیـد               -٣ماده  

  .پس از تائيد شورای عالی به هيات وزیران ارائه می شود

  . مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود-٤ماده 

 تعيين سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هيات وزیـران                   -٥ماده  

  .می باشد

وه بـر خـدماتی کـه دسـتگاههای اجرایـی ارائـه مـی کننـد، بهـای                    سازمان منطقه می توانـد عـال       -٦ماده

  خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهيالت مواصـالتی، انبـارداری، تخليـه، بـارگيری، بهداشـتی،                

فرهنگی، ارتباطـات، آموزشـی و رفـاهی را کـه راسـًا در منطقـه ارائـه مـی کنـد، از اشـخاص حقيقـی و                            

مـذکور کـه بایـد متناسـب بـا خـدمات مربـوط و بـا هـدف حفـظ موقعيـت            تعرفه وجوه   . حقوقی دریافت کند  

شورا . رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تائيد به شورایعالی ارائه می شود            

ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و تائيد یا اصالح تعرفه های مزبور اقدام کند، در غير اینصورت تعرفه                    

  .يد شده تلقی خواهد شدهای پيشنهادی تائ

 رعایت ضوابط نظام مهندسـی و همچنـين اسـتفاده از خـدمات مهندسـين مـشاور و پيمانکـاران                     -١تبصره

  .واجد صالحيت فنی در مورد خدمات مهندسی الزم الرعایه است

 سازمانهای مناطق مکلفند تمهيدها و فرصـتهای الزم را جهـت ارائـه خـدمات یـاد شـده توسـط                      -٢تبصره  

دولتی فراهم کنند، در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سـازمانهای مـسئول منطقـه            بخش غير 

  .تعيين و اعمال می شود

 سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعاليت، سياست ها و مقـررات دولتـی                 -٧ماده  

  .را رعایت و اعمال کند

ازمان بـا سياسـتها و مقـررات دولتـی،           در صورت عـدم انطبـاق مجوزهـای صـادر شـده توسـط سـ                -تبصره

  .مسئوليت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقيقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود

 مبادالت بازرگانی منـاطق بـا خـارج از کـشور و یـا بـا سـایر منـاطق ویـژه اقتـصادی و منـاطق آزاد                          -٨ماده  

  .ون هيچگونه تشریفات دیگر می باشد صنعتی مجاز و مستلزم ارائه اظهار نامه گمرکی بد-تجاری

  .تضمين سازمان منطقه برای یکبار و یا ساليانه نيز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود-تبصره



 کاالهائی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمير و یا تکميل بـه منطقـه وارد و پـس از تکميـل یـا                  -٩ماده  

قطعات و مواد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی          تعمير به کشور اعاده می شوند، به ميزان ارزش          

  .داشته باشند، مشمول حقوقی ورودی براساس مقررات صادرات و واردات می باشند

 اعاده عين کاالی وارده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کاالی وارده شده از سایر نقاط کشور                    -١٠ماده  

اطالعـات مربـوط بـه ورود کاالهـای مـذکور بـدون هرگونـه               به داخل کشور به داخل کشور در صـورت ارائـه            

  .تشریفات با مجوز سازمان منطقه بالمانع است

 مواد اوليه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکميل یـا تعميـر بـه     -١١ماده  

تکميل یا تعمير جهت داخل کشور وارد می شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل،                

  .استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند

 موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقليه مکلفند هنگام ورود وسيله نقليه بـه    -١٢ماده  

ه فهرست کل بار بـه      منطقه یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصوالت خود را به ضميم               

  .سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسليم کنند

قانون برعهـده کميـسيون مرکـب از نماینـدگان وزارتخانـه            ) ١١( تعيين ارزش افزوده موضوع ماده       -١٣ماده  

ایـران، دبيرخانـه و منطقـه        بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرک         های صنایع و معادن و بازرگانی،     

 .مربوطه است که در محل دبيرخانه تشکيل می شود

 مواد اوليه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالی توليدی یا پردازش شـده مـشروط بـه پرداخـت                      -١تبصره

  .حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اوليه و قطعات داخلی می باشند
  

ه و                        ورود کاالی مازاد بر ارزش اف       -٢تبصره واد اولي ه م وق ورودی صرفًا ب ه داخل کشور مجاز و حق ه ب د شده در منطق زوده تولي

  .قطعات خارجی بکار رفته و در آنجا تعلق خواهد گرفت

سـازمان  .  مهلت توقف کاالهای وارد شده به منطقه توسط سـازمان منطقـه تعيـين مـی شـود                  -١٤ماده  

 شرط ضمن عقد قيـد کنـد و بـه امـضای صـاحب کـاال                 می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را بعنوان         

برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کاال در مهلت تعيين شده کاالی خود را خارج نسازد و                     

یا تعيين تکليف نکند، پس از گذشت یکماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کاال، سـازمان مجـاز     

  .ابط مورد عمل خود اقدام کنداست راسًا نسبت به اجرای ضو

 صاحب کاال شخص حقيقی و یا حقوقی و یا قائم مقـام قـانونی او و یـا متـصدی حمـل اسـت کـه            -تبصره

  .مانيفست کاال یا قبض انبار تفکيکی و یا ظهر نویس شده به نام او صادر شده است

ه ویژه اقتصادی را دارند      ثبت شرکتها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعاليت در منطق            -١٥ماده  

صرف نظر از ميزان مشارکت سـهام داخلـی و یـا خـارجی آنهـا و نيـز ثبـت مالکيتهـای مـادی و معنـوی د                             

رمنطقه براساس درخواست سازمان منطقه برعهده اداره ثبت اسناد و امالک مربوط و طبق ضوابط ثبـت                 

ی جمهـوری اسـالمی ایـران موضـوع      صـنعت -شرکتها و مالکيتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری     

  . و اصالحات بعدی آن می باشد٣٠/٢/١٣٧٤ک مورخ ١٥٠١١ت/٢١٤٥٣تصویب نامه شماره 

و ) ٢(و مـواد    ) ١(ماده  ) ٦(و  ) ٣( در مناطق ویژه اقتصادی کليه وظایف و اختيارات موضوع بندهای            -تبصره

  .می شودتصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و امالک مربوط محول ) ٣(

 تفکيک امالک و مستغالت منطقه و صدور اسناد مالکيت در منطقه صرفًا بـا درخواسـت منطقـه        -١٦ماده  

انتقــال امــالک و مــستغالت در منطقــه بــين . توســط اداره ثبــت اســناد و امــالک مربــوط انجــام مــی شــود

  . پذیر خواهد بوداشخاص حقيقی و حقوقی در هر مرحله با اطالع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان



 صدور اسناد مالکيت تفکيکی موکول به ارائه پایان کـار صـادر شـده توسـط سـازمان منطقـه مـی                       -تبصره

  .باشد

 امور مربوط به اشتغال نيروی انسانی و روابط کار و تامين اجتماعی، قرارداد کـار، شـرایط کـار و             -١٧ماده  

نسانی، بيمه و تامين اجتمـاعی در منـاطق آزاد          مراجع حل اختالف آنها براساس مقررات اشتغال نيروی ا        

 و اصالحات بعدی آن می      ١٦/٣/١٣٧٣ک مورخ   ٢٥ت/٣٣٤٣٣ صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره       -تجاری

  .باشد

در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتـصادی بـا             "  صنعتی -مناطق آزاد تجاری  " عبارت   -تبصره

  .گزین می شودجای" مناطق ویژه اقتصادی"عبارت 

 سازمانهای مناطق موظفند آمار صـادرات و واردات ماهانـه خـود را بـه وزارت بازرگـانی، گمـرک،                     -١٨ماده  

  .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دبيرخانه ارسال کنند

 دبيرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموریتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده                -١٩ماده  

منـاطق نـسبت بـه عملکـرد خـود در قبـال       .  آن را هر شش ماه یکبار به شورای عالی ارائه کنـد            و گزارش 

  .شورای عالی پاسخگو می باشند

 در اجرای این وظيفه قانونی، دبيرخانه مکلف به بررسی کليه اسناد و مدارک سازمان بدون هـيچ               -تبصره

ات می باشد و سازمان نيز موظف به همکاری بـا           گونه استثناء اعم از دفاتر، پرونده ها، قراردادها و مکاتب         

  .دبيرخانه است

 مواردی که در قانون و این آیين تعيين تکليف نشده باشد، بر طبـق مقـررات صـادرات و واردات و                     -٢٠ماده  

  .امور گمرکی عمل خواهد شد

                . به تائيد مقام محترم ریاست جمهوری رسيده است٢/٣/١٣٨٦این تصویب نامه در تاریخ 

 




