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 "قانون جمهوری ازبکستان در خصوص مناطق ویژه اقتصادی "

از طرف مجلس   2019دسامبر سال  9 برابر با 1398ذرماه آ 18فوق در تاریخقانون      

توسط   2019دسامبر سال  14برابر با  1398آذرماه  23 ازبکستان تصویب و در تاریخ قانونگذاری

 شده است.  تاییدمجلس سنای این کشور 

 فصل اول:

 ماده یک. هدف قانون مزبور

 . ویژه اقتصادی می باشد و توسعه مناطق ها هدف قانون مزبور تنظیم سازماندهی فعالیت

 . قوانین مناطق ویژه اقتصادی2ماده 

 قوانین مناطق ویژه اقتصادی متشکل از قانون مزبور و سایر اسناد قانونی می باشد.  -

اگر در قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان سایر قوانین و مقرراتی که در قانون  -

مقرر گردیده باشد، گرفته شده است، مناطق ویژه اقتصادی جمهوری ازبکستان در نظر 

)ترجیح قوانین و مقررات بین المللی بر مقررات قرارداد بین المللی به کاربرده می شود. 

 مقررات داخلی (

 مفاهیم اصلی. 3ماده 

 اصلی ذیل به کار برده می شوند: اهیممفدر قانون مزبور 

به یا جلب سرمایه گذاری ها انجام جهت بط به هم تمجموعه تدابیر مر -طرح سرمایه گذاری

 می باشد؛ منفعت هااقتصادی، اجتماعی و سایر  منفعت کسب منظور

کسب  به منظور عشخصی که با استفاده از منابع مالی شخصی، وام و سایر مناب  -سرمایه گذار

  منفعت اقتصادی در واحدهای تولیدی سرمایه گذاری می کند.
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به منظور جلب که  خاصهای معین و رژیم حقوقی محوطه دارای مرز -منطقۀ ویژه اقتصادی

 تسریع توسعه  برای مدیریتی تجاربو  پیشرفتهسرمایه گذاری های خارجی و محلی، فناوری های 

  ؛اختصاص داده شده است ، اجتماعی و اقتصادی منطقه مزبور

ت مجموعه معیارهای حقوقی می باشدکه شرایط ویژه برای انجام فعالی -رژیم ویژه حقوقی

 ؛ می نمایدفراهم سرمایه گذاری و کارآفرینی در محوطه منطقه ویژه اقتصادی 

شرکت  مشخصاتبانک اطالعات حاوی  -فهرست شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادی

 کنندگان منطقه ویژه اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری؛

اداری منطقه سند طراحی می باشدکه از طرف شورای  –نقشه اصلی منطقه ویژه اقتصادی 

امور ویژه اقتصادی یا شرکت مدیریتی منطقه ویژه صنعتی مدیریت می شود و بر اساس این سند 

، ساختمان، بازسازی و سایر امور شهرسازی در محوطه منطقه ویژه اقتصادی انجام بردارینقشه 

 می شوند.

 

 تنظیم دولتی تشکل فعالیت و توسعه مناطق ویژه اقتصادی دوم.  فصل

 وزیران جمهوری ازبکستان هیأت. اختیارات 4ماده 

 می باشد: به شرح ذیلوزیران جمهوری ازبکستان  هیأتوظایف و اختیارات 

 ؛تشکیل فعالیت و توسعه مناطق ویژه اقتصادی  حوزهاجرای سیاست واحد دولتی در تامین  -

 ؛مه های توسعه مناطق ویژه اقتصادیبرنا تایید -

 ؛ویژه اقتصادیتایید مرزهای محوطه مناطق  -

 و نظارت و هماهنگی فعالیت آنها شوراهای مناطق ویژه اقتصادیتشکیل  -
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 و هماهنگی و نظارت بر فعالیت  مدیره مناطق ویژه اقتصادی هیأتاساسنامه های تایید  -

و نظارت فعالیت و توسعه مناطق ویژه اقتصادی  انجامنهادهای تام االختیار دولتی جهت تشکیل  -

 بر آنها

 اجرای بموقع طرح های سرمایه گذاری نظارت بر  -

 . نهاد تام االختیار دولتی برای تشکیل فعالیت و توسعه مناطق ویژه اقتصادی5ماده 

ذیل به شرح نهاد تام االختیار دولتی برای تشکیل فعالیت و توسعه مناطق ویژه اقتصادی  وظایف 

 می باشد:

 ؛و توسعه مناطق ویژه اقتصادی الیتتشکیل فعحوزه سیاست دولتی در اجرای  -

الیت و توسعه مناطق ویژه پیشنویس های اسناد معیاری و حقوقی تشکیل فعتهیه و تدوین   -

 ؛اقتصادی

 بودن فعالیت مناطق ویژه اقتصادی؛ ارزیابی راندمان و ثمربخشتهیه، تدوین و تایید  -

، وزارتخانه هابا اقتصادی سرمایه گذاران، شرکت کنندگان مناطق ویژه انجام هماهنگی بین   -

 ؛ از اجرای طرح های سرمایه گذاری کمیته  و اداره های دولتی در هر مرحله

ل سازماندهی ویژه اجرای طرح های سرمایه گذاری، از جمله ئامور حل و فصل مساانجام   -

 ؛موانع بوروکراتیکبرداشتن 

 ؛اقتصادی ویژهمناطق  یطروند اجرای طرح های سرمایه گذاری در محنظارت بر   -

 ؛شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادیو  همدیر هیأتفعالیت  اثربخشیراندمان و ارزیابی  -

وزیران جمهوری ازبکستان در مسایل  هیأتاجرای مصوبه های رئیس جمهوری ازبکستان و  -

 تشکیل فعالیت و توسعه مناطق ویژه اقتصادی؛
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، همچنین یت و توسعه مناطق ویژه اقتصادیل تشکیل فعالئپیشنهادات مربوط به مساارائه   -

وزیران جمهوری  هیأتبه  مدیره و شوراهای اداری مناطق ویژه اقتصادی هیأتتوسعه فعالیت 

  .ازبکستان

 . برنامه توسعه منطقه ویژه اقتصادی6ماده 

 : صورت می پذیردمفاد ذیل  سبر اساتوسعه منطقه ویژه اقتصادی طبق برنامه      

 ی تولیدی؛ایجاد زیرساخت ها -

 ارتباطاتی و حمل و نقل جاده ای؛ -تأمین برنامه های توسعه زیرساخت های مهندسی -

 ایجاد زیرساخت های بازاری؛  -

منطقه ویژه  یتخصص مطابق با حوزهمجموعه اقدامات جلب سرمایه گذاری خارجی و محلی   -

 .اقتصادی

منطقه، منابع شخصی، منابع مالی  برنامه توسعه مناطق ویژه اقتصادی از محل منابع مالی خود  -

، سازمان های مالی دولتی کشورهای بین المللیمالی بودجه جمهوری ازبکستان، نهادهای 

قوانین و مقررات بر اساس که فعالیت آنها خارجی  و همچنین از محل سایر منابع مالی 

 شد.تأمین خواهند  ،ازبکستان ممنوع نشده است

ی سرمایه گذاری جمهوری ازبکستان باید تأمین مالی توسعه در تشکیل برنامه های دولت -

ارتباطاتی و حمل و نقلی و جاده ای مناطق ویژه اقتصادی در نظر   -زیرساخت های مهندسی

 گرفته شوند.  

 .  مدیریت بر واحدهای مالکیت دولتی واقع شده در محوطه مناطق ویژه اقتصادی 7ماده

، همچنین در زمین تحت مالکیت دولت لی و غیر فعالمناطق ویژه اقتصادی در واحدهای خا -

 می شوند. ایجادهای غیر قابل کشت 
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راهبردی واحدهای مالکیت دولتی واقع شده در محوطه مناطق ویژه اقتصادی بجز واحدهای  -

که خصوصی سازی نمی شوند، ممکن است بنابر مصوبه مرجع محلی دولتی در  دولتی

 مدیره هیأتت دارایی های دولت  به گی با نهاد مدیریچهارچوب اختیارات آنها با هماهن

مدیره  هیأتمنطقه ویژه اقتصادی جهت مدیریت ارجاع شوند. واحدهای دولتی جهت مدیریت 

 منطقه ویژه اقتصادی به مدت تمام دوره فعالیت منطقه ویژه اقتصادی تحویل داده می شوند. 

اجرا، از جمله، قیمت خریدی  در خصوصشورای اداری منطقه ویژه اقتصادی حق دارد  -

مالکیت دولتی  با ، بر عهده گرفتن تعهدات سرمایه گذاری واحدهای خالی و غیرفعال«صفر»

واقع در محوطه منطقه ویژه اقتصادی از طرف شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادی 

 تصمیمات خودرا اتخاذ نماید. 

اطق ویژه اقتصادی داروسازی و من جهت ایجادزمین های قابل کشت در حاالت استثنایی،  -

می دارویی اختصاص داده  ولیداتتنها برای پرورش محصوالت کشاورزی و ت و کشاورزی

دیگر، تنها  حوزه هایشوند. زمین های قابل کشت به مناطق ویژه اقتصادی دارای تخصص و 

 شوند.  می ارائه، بعد از  تصویب مصوبه ویژه ریاست جمهوری ازبکستان

این زمین می شوند و  مدیره منطقه مدیریت هیأتطقه ویژه اقتصادی از طرف زمین های من -

به شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادی، بجز مناطق صنعتی ویژه، جهت اجرای طرح  ها

بر اساس تصمیم شورای  چوب موافقتنامه های سرمایه گذاری وهای سرمایه گذاری در چهار

 شوند. می اداری منطقه جهت بهره برداری داده 

تصمیم تخصیص زمین برای اجرای طرح سرمایه گذاری با صورتجلسه شورای اداری منطقه  -

مسولین شوراهای محلی قوه مقننه و مجریه ویژه اقتصادی همزمان با تصویب تصمیم جدای 

رئیس شورای وزرای جمهوری قره قلپاقستان، استاندارها و یا شهردار تاشکند دولت، یعنی 

مناطق ویژه صنعتی به کار برده  به در اختصاص زمین اقدام مذکورد شد. ثبت و مستند خواه

 نمی شوند. 

 . مجاز نمی باشدمنطقه ویژه اقتصادی انتقال زمین به شرکت کنندگان  -
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 امور شهرسازی در محوطه مناطق ویژه اقتصادی طبق نقشه اصلی منطقه انجام خواهند شد.  -

 طق ویژه اقتصادی. مشارکت دولت و بخش خصوصی در منا 8ماده

مشارکت دولت و بخش خصوصی در مناطق ویژه اقتصادی بر اساس قانون جمهوری      

 انجام خواهد شد.    «در خصوص مشارکت دولت و بخش خصوصی»ازبکستان

 . انواع مناطق ویژه اقتصادی و اقدامات تشکیل فعالیت آنها3 فصل

 . انواع مناطق ویژه اقتصادی9ماده

 مکن است در شکل های ذیل تشکیل شوند:مناطق ویژه اقتصادی م

 آزاد اقتصادی؛ۀ منطق -

 منطقۀ ویژه علمی و فنی؛ -

 تفریحی و سالمتی؛ ،منطقۀ گردشگری -

 ؛منطقۀ تجارت آزاد -

 مناطق ویژه صنعتی.  -

 . منطقه آزاد اقتصادی10ماده 

ات محوطه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی، توسعه تولید اقتصادیمنطقه آزاد      

گزین محصوالت یتولید محصوالت آماده قابل رقابت، صادرات و جا، جلب فعال فراگیری تهپیشرف

 -ارتباطاتی، حمل و نقلی -وارداتی و همچنین تأمین توسعه زیرساخت های تولیدی، مهندسی

 جاده ای، اجتماعی و خدمات لجستیکی می باشد. 

 فناوری. منطقه ویژه علمی و 11ماده 
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توسعه زیرساخت های نوآوری  بری محوطه ای می باشدکه در آن ورامنطقه ویژه علمی و فن     

فعالیت علمی )مراکز فناوری، مراکز پخش و انتقال دارای سازمان های علمی  و سایر سازمان های 

-دوق های سرمایه گذاری دارای ریسکنمراکز رشد تجارت، صفناوری، کالسترهای فناوری، 

  تمرکز شده است. (ها و غیره پاستارت آ

 . منطقه گردشگری، تفریحی و سالمتی12ماده 

محوطه ای برای اجرای طرح های سرمایه گذاری ویژه منطقه گردشگری، تفریحی و سالمتی      

-گردشگری و توریستی)هتل ها، مراکز درمانی و تفریحی، تجاری یایجاد واحدهای زیرساختجهت 

تفریحی و استراحت مجهز با  تفریحی و سایر واحدهای توریستی(، مناطق ویژه تخصصی و فصلی

 می باشد.  گردشگرانبه  خدمات دهیتمام شرایط 

  ی جارآزاد ت. مناطق 13ماده 

شامل انبارهای امانت فروشی، محوطه های دارای رژیم ویژه گمرکی و  یتجارآزاد مناطق      

 واحدهای تبدیل، بسته بندی، درجه بندی و نگه داری کاال می باشند. مالیاتی، و همچنین 

 داخلیا سایر نقاط گمرکی  های ریلی هدر مناطق مرزی، فرودگاه ها، شبک یتجارآزاد مناطق     

 جمهوری ازبکستان ایجاد می شوند. 

 . منطقۀ ویژه صنعتی 14ماده 

منطقه ویژه صنعتی محوطه ای می باشدکه در آن رژیم ویژه مدیریت، فعالیت اقتصادی و  -

عتی شامل مناطق خدماتی و تولیدی می باشدکه مالی به کار برده می شود. مناطق ویژه صن

فنی، تولیدی، -تخصیص زمین برای ایجاد زیرساخت های الزم اداری، علمی از طریق

 جاده ای و اجتماعی تشکیل می شوند. –ارتباطاتی، حمل و نقل–مهندسی 

د آییوزیران جمهوری ازبکستان ت هیأتمقررات و نحوه فعالیت مناطق ویژه صنعتی از طرف  -

 ی شوند. م
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 .  میزان طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی جهت اجرا در منطقۀ ویژه اقتصادی 4فصل

عمومی طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی جهت اجرا در منطقۀ  شرایط. 15ماده 

 ویژه اقتصادی 

به در مناطق ویژه اقتصادی  جهت اجرا یعمومی طرح های سرمایه گذاری پیشنهاد معیار

 :شدشرح ذیل می با

مطابقت داشتن با قوانین معماری و ساختمانی، تنظیمات فنی، اکولوژی و حمایت محیط  -

 زیست، حفاظت کار و امنیت صنعتی؛ 

 وجود منابع تأمین مالی؛  -

 تخصص منطقۀ ویژه اقتصادی؛ حوزهمطابقت داشتن  با  -

 نرژی.روز بهره وری ا معیارهایمطابقت داشتن مشخصات دستگاه فنی و فناوری با  -

رح های سرمایه گذاری پیشنهادی جهت اجرا در محوطه شرایط خاص ط. 16ماده 

 منطقۀ ویژۀ اقتصادی

در جمهوری ی باید تولید انواع جدید محصوالتی که ارائه درخواست سرمایه گذارهنگام  -

را  یا از لحاظ ظرفیت های تولید نمی تواند نیازهای داخلی کشور وجود ندارد ازبکستان

 ، در نظر گرفته شود.بنمایدتأمین 

گمرکی محصول تولید شده در مقایسه با  -کاالی فعالیت اقتصادی خارجی شماره اقالم  -

محصول  اقل یکی از چهار رقم  اولی یا افزایشالم کاالی مواد خام آن در سطح حدشماره اق

 اقل سی درصد باید تغییر یابد. با ارزش افزوده در سطح حد

ر د محصوالتی کهانواع  یتصادی اجرای طرح های سرمایه گذاری تولیددر مناطق ویژه اق  -

تولید آنها محیط رقابتی ایجاد شده است، یا نیازهای بازار داخلی تأمین می شوند یا 
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نیازهای  هاظرفیت های تولید آنتولید می کنند و  ی رابومی محصوالت مشابهکارخانجات 

 د.؛ مجاز نمی باشدنبازار داخلی تأمین می کن

مدیره منطقۀ ویژه اقتصادی  می تواند به طور مستقل خالصه و گزارش های نهاد و  هیأت  -

مرتبط جمهوری ازبکستان در خصوص عدم وجود)نبودن( تولیدکنندگان محصوالت  مراجع

کم بودن ظرفیت های تولید یا میزان محیط رقابتی ه بین تولیدکنندگان ازبکستان یا مشاب

 .نمایددرخواست بشورای اداری منطقه ویژه اقتصادی  بهرا جهت ارائه بعدی 

فوق نسبت به طرح های سرمایه گذاری تولید محصوالت کامالً صادراتی به کار شرایط   -

 برده نمی شوند. 

 یططرح های سرمایه گذاری پیشنهادی جهت اجرا در مح شرایط خاص. 17ماده 

 مناطق ویژه علمی و فناوری

مناطق ویژه علمی و فناوری باید با  یطنهادی جهت اجرا در محطرح های سرمایه گذاری پیش     

 :شرایط ذیل را داشته باشد

 تراع؛خوجود سند ثبت ا -

و نوآوری محصوالت تولیدی) از لحاظ مشخصات فنی کاالها فناوری  -علمی به روز بودن -

ف کاال بهتر اصوالً جدید باشند یا از کاالهای قبالً تولید شده متفاوت باشد یا از لحاظ مصر

 از کاالی موجود در حال مصرف می باشد(. 

تراع  و خمراجع های تام االختیار در خصوص وجود سند ا خالصه و گزارش های نهاد و  -

مدیره منطقۀ ویژۀ  هیأتفناوری و نوآوری محصوالت تولیدی از طرف -علمی جدید بودن

 طقه  درخواست می شوند.اقتصادی به طور مستقل جهت ارائه بعدی به  شورای اداری من

 یططرح های سرمایه گذاری پیشنهادی جهت اجرا در مح کلی شرایط. 18ماده 

 منطقۀ گردشگری، تفریحی و سالمتی 
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ل ئمسا طرح های سرمایه گذاری در محوطه منطقۀ گردشگری، تفریحی و سالمت بایددر اجرای 

و ارائه  شداره عالئممدار بسته، واحدهای توریستی با سیستم دوربین های  مجهز نمودنمربوط به 

 در نظر گرفته شوند. اضطراریکمک الزم موقع بروز اوضاع 

 منطقه ویژه اقتصادیحیط . فعالیت غیر مجاز در م19ماده 

 مجاز نمی باشد: ها ذیل منطقه ویژه اقتصادی انجام فعالیت یطدر مح     

 ؛خط تولیدی ت کارو استانداردهای حفاظ محیط زیستیاستانداردهای  پاسخگوییعدم  -

 تولید اسلحه و مهمات جنگی، فروش اسلحه و مهمات جنگی؛ -

 اکتیوواکتیو، تجارت مواد هسته ای و رادیوتولید مواد هسته ای و رادی -

 تولید مشروبات و دخانیات  -

 کشتارگاهایجاد، تبدیل پوست خام -

ولیدات ذغال سنگ، آهک آهنی و بتنی، ت ورق هایتولید سیمان، بتن، کلینکر سیمان، آجر،  -

 و گچ؛

 دفنتبدیل، پخش، سوزاندن، گاز کردن، تبدیل با مواد شیمی، نگه داری موقت و یا دائم یا  -

 ؛ تمام انواع زباله

ای، دستگاه های هسته ای، منابع های هستههای نفت، نیروگاهمستقر نمودن پاالیشگاه  -

ی و تبدیل سوخت کار کرده هسته برداراکتیو، مراکز و دستگاه های نگه داری،  بهره ورادی

 اکتیو.واکتیو و همچنین سایر زباله های رادیو، مواد  و زباله های رادیای

وزیران جمهوری ازبکستان ممکن است انجام  هیأتطبق مصوبه رئیس جمهوری ازبکستان یا  -

 نوعی از فعالیت ها در محوطه مناطق ویژه اقتصادی ممنوع و محدود شوند. 

 بستن آننحوه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، تمدید مدت فعالیت، تغییر مرزها و . 5فصل 

 بستن آن. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، تمدید مدت فعالیت، تغییر مرزها و 20ماده 



11 
 

سال تشکیل می  30منطقه ویژه اقتصادی طبق مصوبه رئیس جمهور ازبکستان به مدت   -

وزیران جمهوری ازبکستان در  هیأتزبکستان، شوند. بر اساس مصوبه رئیس جمهوری ا

مصوبه ای را تصویب می ل سازماندهی فعالیت و توسعه منطقه ویژه اقتصادی ئخصوص مسا

 کند. 

منطقۀ ویژه اقتصادی طبق مصوبه رئیس  بستنتمدید مدت فعالیت، تغییر مرزها و  -

 جمهوری ازبکستان انجام می شوند. 

لپاقستان، استانداری ها اولت، شورای وزیران جمهوری قره قنهادهای قوه مقننه و مجریه د  -

در خصوص  می تواند وزیران جمهوری ازبکستان هیأتو شهرداری تاشکند می توانند به 

 ،منطقه ویژه اقتصادی قبل از موعدبستن تشکیل، تمدید مدت فعالیت، تغییر مرزها یا 

 . پیشنهاد بکنند

هاد را ظرف سی روز از روز وصول آن بررسی می وزیران جمهوری ازبکستان پیشن هیأت -

 آن را به دستگاه ریاست جمهوری ازبکستان ارجاع خواهد داد.  تاییدکند و در صورت 

. اسناد الزم جهت تشکیل منطقه ویژه اقتصادی، تمدید مدت فعالیت، 21ماده 

 منطقه ویژه اقتصادی بستنتغییر مرزها یا 

 تصادی مدارک ذیل پیوست می شوند: به پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اق     

طرح مصوبه رئیس جمهوری ازبکستان در خصوص تشکیل منطقه ویژه اقتصادی که در آن  -

نام منطقه ویژه اقتصادی، اعتبار مدت فعالیت، اهداف تأسیس و نوع تخصصی منطقه ویژه 

ه ، مساحت کل، تعیین مرزهای منطقتخصص حوزهاقتصادی، ویژگی رژیم حقوقی منطقه، 

 ویژه اقتصادی، اقدامات تشکیل و توسعه آن؛ 

به تدابیر، اشخاص و سازمان های  برنامه توسعه منطقه ویژه اقتصادی با اشارهپیشنویس   -

 ول اجرای آن  و همچنین منابع تأمین مالی امور توسعه منطقه ویژه اقتصادی؛ئمس

 ویژه اقتصادی؛ بینی شده منطقه کپی سند نقشه کاداستر با اشاره به مرزهای پیش -
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جران و أصاحبان زمین، استفاده کنندگان زمین، مست فهرستترکیب زمین،   -

موافقت)رضایت( کتبی آنها جهت انتقال زمین ها به شورای وزرای جمهوری قره 

 ؛قلپاقستان، استانداری ها و شهرداری تاشکند جهت ایجاد منطقۀ ویژه اقتصادی

یجاد منطقه ویژه و امکان ا نده ضروتاثبات کن( business planطرح کسب وکار)  -

، نوع منطقه که با درنظرداشت شرایط اجتماعی، اکولوژی و اقتصادی این محوطه اقتصادی

مشخص و تدوین می شوند، وجود منابع مادی و نیروی کاری، ارتباطات و همچنین پایه 

 های مالی و اقتصادی رژیم ویژه حقوقی منطقه ویژه اقتصادی؛

به شکل  مدیره هیأت)در صورتیکه  ه اقتصادیژمنطقه وی مدیره هیأتنامه پیشنویس اساس  -

 نهاد دولتی ایجاد می شود(. 

 به پیشنهاد تمدید مدت بهره برداری منطقه ویژه اقتصادی اسناد ذیل پیوست خواهند شد:     

پیشنویس مصوبه رئیس جمهوری ازبکستان در خصوص تمدید مدت بهره برداری از منطقه  -

 ادی؛ویژه اقتص

 لزوم و امکان تمدید مدت بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی.  دلیل  -

 به پیشنهاد تغییر مرزهای منطقه ویژه اقتصادی اسناد ذیل پیوست خواهند شد:

پیشنویس مصوبه رئیس جمهوری ازبکستان در خصوص تغییر مرزهای منطقه ویژه  -

 اقتصادی؛

و کپی سند نقشه کاداستر با اشاره مرزهای ی پیشنویس نقشه اصلی منطقه ویژه اقتصاد -

 ؛منطقه ویژه اقتصادی

جران و أصاحبان زمین، استفاده کنندگان زمین، مست فهرستترکیب زمین،  -

موافقت)رضایت( کتبی آنها  برای تغییر مرزهای آنها  و انتقال زمین ها به شورای اداری 

در آنصورت به  شورای وزرای  باشده اقتصادی، اگر آن منطقه ویژه صنعتی ژمنطقه وی

 ؛جمهوری قره قلپاقستان، استانداری ها و شهرداری تاشکند
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اص حقوقی و واحدهای کسب و کار انفرادی فعال در محوطه مورد نظر خفهرست اش  -

 منطقه ویژه اقتصادیدر  شمولیتجهت 

نظر  مورد یطمنطقه ویژه اقتصادی)اگر آن باشد( فعال در مح مشارکت کنندگانفهرست   -

 جهت برداشت از مرزهای منطقه ویژه اقتصادی

 لزوم و امکان تغییر مرزهای منطقه ویژه اقتصادی. دلیل  -

 قبل از موعد منطقه ویژه اقتصادی اسناد ذیل پیوست خواهند شد: بسته شدنبه پیشنهاد      

قبل از موعد منطقه ویژه  بستنپیشنویس مصوبه رئیس جمهوری ازبکستان در خصوص  -

 ضمانتو همچنین در صورت لزوم ارائه  بسته شدن آنشامل تمام اقدامات تأمین  اقتصادی

 منطقه ویژه اقتصادی؛ به مشارکت کنندگانخسارات پرداخت و 

وزیران جمهوری ازبکستان که لیست و اختیارات کمیسیون ویژه  هیأتپیشنویس مصوبه  -

 ند؛آن را مشخص می ک بسته شدنمنطقه ویژه اقتصادی و نحوه  بستن

با اشاره به طرح های سرمایه گذاری در کنندگان منطقه ویژه اقتصادی مشارکت فهرست  -

دوم و  بندساس اقبل از موعد منطقه ویژه اقتصادی بر  بستنحال انجام آنها در صورت 

 قانون مزبور؛ 22بخش دوم ماده  مشش

د منطقه ویژه قبل از موع بستناقتصادی، مالی و حقوقی لزوم و امکان -پایه های فنی -

-مشارکتاقتصادی با اشاره به علت و پیامدهای احتمالی برای واحدهای اداری دیگر، 

کنندگان منطقه ویژه اقتصادی که بر اساس تحلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی، اکولوژی و 

سایر شرایط تهیه و تدوین شده است، و همچنین شاخص های فعالیت و راندمان فعالیت 

 .  ادی مورد نظر برای اتمام کارطقه ویژه اقتصمن

 . شرایط بسته شدن منطقه ویژه اقتصادی22ماده 

 منطقه ویژه اقتصادی بعد از اتمام مدت اعتبار فعالیت آن تعطیل می شود.           
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 قبل از موعد منطقه ویژه اقتصادی در حاالت ذیل تصویب خواهند شد: بستنمصوبه های ویژه      

المتی مردم، حمایت محیط زیست، تأمین امنیت و آن برای حفاظت زندگی و س بستن اگر -

 دفاع کشور الزم می باشد؛

اقل یک شخص حقوقی به زمان تشکیل آن در محوطه مزبور حداگر ظرف یک سال بعد از   -

عنوان شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی ثبت نشده باشد یا از طرف شرکت کنندگان 

 ده باشد؛منطقه ویژه اقتصادی فرصت های شغلی ایجاد نش

ظرف شش ماه از زمان تشکیل منطقه ویژه اقتصادی از طرف شرکت کنندگان آن هیچ  -

 .طرح  سرمایه گذاری اجرا نشده باشد

 ویژه اقتصادی شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادی بعلت از دست دادندر منطقه اگر  -

 دن چنینشرکت کننده نباشند و یا ظرف یک سال بعد از زمان از دست دا موقعیت،

 کننده ثبت نشده باشد؛  مشارکتحقوقی  بعنوان شخصکسی  موقعیتی

ر خصوص ایجاد د ایجاد منطقه ویژه اقتصادی که با مصوبه رئیس جمهوری ازبکستان  -

 ، با عوامل دیگر امکانپذیر نباشد.طقه ویژه اقتصادی پایه گذاری شدهمن

بخش دوم و ششم ماده  بند هایقبل از موعد منطقه ویژه اقتصادی طبق  بستندر صورت   -

مزبور، به شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادی طبق مصوبه رئیس جمهوری ازبکستان، 

و یا مزیت ارائه می شود یا خسارات وارده یا سود از دست رفته پرداخت خواهد شد  ضمانت

 حفظ خواهند شد. و امتیازات ارائه شده به شکل قبل 

ل مربوط به ئبرای حل و فصل مسایل تملک و سایر مسا وزیران جمهوری ازبکستان هیأت -

منطقه ویژه  شرکت کنندگان با مدیره هیأتتنظیم مناسبات ، منطقه ویژه اقتصادیبستن 

منطقه را تشکیل می  بستناقتصادی، سایر سازمان ها و اشخاص حقیقی، کمیسیون ویژه 

منطقه ویژه اقتصادی  تنبسدهد، ترکیب و اختیارات آنها تعیین می کند و همچنین نحوه 

 می کند.  تاییدقبل از موعد را  بستندر صورت 

 . مدیریت بر منطقۀ ویژه اقتصادی 6فصل 
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 . شورای اداری منطقۀ ویژه اقتصادی 23ماده

نمایندگان نهادهای مربوطه قوه مجریه از میان شورای اداری منطقۀ ویژۀ اقتصادی نهاد جمعی      

رئیس شورای وزرای جمهوری قره معادل ر آن را از لحاظ مقام محل و سایر سازمان هاکه ریاست ب

 ؛ محسوب می گردد.قلپاقستان، استاندار مربوطه و شهردار تاشکند باشند

 شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی وظایف ذیل را انجام می دهد:       

ه ل ویژه فعالیت منطقۀ ویژۀ اقتصادی، رعایت رژیم ویژه حقوقی و ارائئمساهماهنگی  -

 با نهادهای قوه مجریه محل؛کنندگان منطقه ویژۀ اقتصادی  مشارکت مساعدت به

 سرمایه گذاری جهت اجرای آنها در منطقه ویژه اقتصادی  گزینش طرح های  -

کنندگان منطقه ویژه اقتصادی  مشارکتدر خصوص تخصیص زمین به تصمیم گیری   -

 ؛جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری

ارتباطاتی و حمل و -ی مهندسیزیرساخت ها ی،وقع طرح های ساختماناجرای بم تامین -

 نقلی؛

 مدیره هیأتجدول ساالنه درآمد و مخارج بررسی و تایید   -

تصمیم و مصوبه های صادر شده از شورای اداری منطقۀ ویژۀ اقتصادی در چهارچوب  -

 ی باشد. کنندگان منطقه الزم االجرا م مشارکتو  مدیره هیأتبرای مصرح اختیارات 

 منطقۀ ویژۀ اقتصادی  مدیره هیأت. 24ماده 

منطقۀ ویژه اقتصادی شخص حقوقی به شکل شرکت دولتی می باشدکه جهت  مدیره هیأت     

 تأمین فعالیت و مدیریت منطقۀ ویژه اقتصادی تشکیل می شود. 

 ذیل می باشد: به شرحمنطقۀ ویژه اقتصادی   مدیره هیأتوظایف     

 ویژه حقوقی در محوطه منطقۀ ویژه اقتصادی  رعایت رژیم  مراقبت و -
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طبق اصول کنندگان معتبر منطقۀ ویژه اقتصادی  مشارکتهمکاری با سرمایه گذاران و   -

، رسیدگی و گزینشجهت درخواست های سرمایه گذاری از جمله تحویل « پنجره واحد»

  تی ارتباطا -مهندسی یه شبکه های زیرساختجهت اتصال ب مجوزهای مربوطهصدور 

کنندگان منطقۀ  مشارکتاجرای تعهدات  ،بر روند اجرای طرح های سرمایه گذارینظارت   -

 مول موافقتنامه های سرمایه گذاری؛مش ویژه اقتصادی

  ؛منطقۀ ویژه اقتصادی اجرای برنامه توسعه   -

 ؛کنندگان منطقۀ ویژه اقتصادی مسارکتفهرست تنظیم  -

کولوژی در منطقۀ ویژه اقتصادی،  همچنین حفاظت و بر مراقبت و رعایت قوانین کنترل ا -

 واحدهای میراث فرهنگیبهره برداری از 

 باخدمات بازاریابی، همچنین خدمات عرضه محصوالت در بازارهای داخلی و خارجی انجام  -

 مشارکت کنندگان  منطقۀ ویژه اقتصادی؛انعقاد قرارداد با 

 منطقۀ ویژه اقتصادی یه گذاران بهسرما ذبتدابیر ویژه جاتحاذ  -

ولین ئمنطقۀ ویژه اقتصادی با مس کنندگان مشارکتسرمایه گذاران و هماهنگی مالقات  -

 ها؛نهادهای تابعه قوه مقننه و مجریه دولت و سایر سازمان 

یط منطقه ویژه اقتصادی به مشارکت زمین ها، ساختمان ها و واحدهای واقع در محارائه  -

 بهره برداری و اجارهمنطقه جهت تملک،  کنندگان

  یدر طرح های مشارکت بخش خصوصی و دولتشرکت   -

وزیران جمهوری ازبکستان با معرفی شورای اداری  منطقۀ ویژه اقتصادی بوسیله  هیأت -

،  رئیس و توسعه فعالیت مناطق ویژه اقتصادی تشکیلدارای اختیار هماهنگی با نهادهای 

می کند. نحوه مزبور نسبت به مناطق ویژه صنعتی  منطقۀ ویژه اقتصادی را انتصاب و برکنار

 به کار برده نمی شوند. 

ژه اقتصادی که در کنندگان منطقه وی مشارکتفعالیت  درحق ندارد  مدیره هیأت -

 را انجام می دهند، دخالت کند.  و مقررات فعالیت خود چهارچوب قوانین
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 . مدیریت منطقه ویژه صنعتی 25ماده 

ه صنعتی از طرف شرکت مدیریتی منطقه ویژه صنعتی انجام می شودکه مدیریت بر منطقۀ ویژ     

منطقه ویژه اقتصادی تقسیم شده  مدیره هیأتدر قانون مزبور اختیارات آن بین شورای اداری و 

 است. 

شرکت مدیریتی منطقه ویژه اقتصادی شخص حقوقی می باشدکه به شکل شرکت سهامی یا      

 مشارکت سرمایه گذار خارجی  تشکیل می شود.  اجمله ببه شکل شرکت با مسولیت محدود، از 

 ذیل می باشد: به شرحمدیریت منطقه ویژۀ صنعتی  کلیشرایط 

مسایل تعیین محل اجرای طرح های سرمایه گذاری و خصوص تصمیم مستقل در اتخاذ  -

 رائه زمین، از جمله با حق اجاره؛ا

 حداث واحدها؛ های بین المللی در ا شاخصکارگیری استاندارد و ب -

 مستقل؛ارتباطاتی و اجتماعی  -تشکل زیرساخت های مهندسی  -

ی خدمات شهری، خدمات مخابرات و منابع انرژی بر حساب ها سویهانجام محاسبه، ت -

اساس قرارداد منعقده بین شرکت کنندگان منطقه ویژه صنعتی و شرکت مدیریتی منطقه 

 ویژه صنعتی؛

ی، ایر اسناد مشابه ویژه طراحی، ساختمان، بهره بردارصدور مجوزها و س سازماندهی -

، بهره برداری از زمین ها مطابق نقشه اصلی منطقه ویژه استفاده از ساختمان و تأسیسات

 «.  واحدپنجره »از طریق صنعتی 

فعالیت  آن،  ویژه تشکیل فعالیت مناطق ویژه صنعتی و توسعه دولتی اریختدارای ا ارگان -

نطقۀ ویژه صنعتی را  هماهنگ  و نظارت می کند و حق دارد تمام شرکت مدیریتی م

 اتحاذ نماید.  را فعالیت و عملیات آن را بررسی نماید و همچنین تصمیمات مربوطه

گزارش های عملکرد مالی منطقه ویژه صنعتی و اطالعات مربوط به آن ساالنه تحت  -

 الزامی قرار می گیرد.  حسابرسیبازرسی 
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 رائه درخواست سرمایه گذاری  و رسیدگی آن. نحوه ا7فصل

 . نحوه ارائه درخواست سرمایه گذاری 26ماده 

منطقه ویژه صنعتی ارائه می دهد.  مدیره هیأتسرمایه گذار درخواست سرمایه گذاری را به      

 می شود.  تاییدوزیران جمهوری ازبکستان  هیأتفرم درخواست سرمایه گذاری از طرف 

  سرمایه گذار ضمیمه می شوند: اسناد ذیل به تقاضای    

 -کپی اساسنامه شخص حقوقی و گواهینامه ثبت دولتی شخص حقوقی)سرمایه گذار -

 شخص حقوقی(؛

 شخص حقیقی(؛ -سرمایه گذار)-کپی مدرک شناسایی -

 طرح سرمایه گذاری؛ سنجی فنی و اقتصادی طرح کسب وکار)بیزنس پالن( یا امکان -

 . طرح موافقتنامه سرمایه گذاری -

در ارائه درخواست سرمایه گذاری شماره شناسائی مالیات دهنده اعطا شده به شخص حقوقی      

طبق قوانین و مقررات آن کشور خارجی مشابه  شخص حقوقی خارجیبرای باید نوشته بشود. 

 شماره شناسایی مالیات دهنده نوشته خواهد شد. 

ارائه )تایید محضری( را گلیسیترجمه شده به زبان دولتی و ان اشخاص حقوقی خارجی اسناد    

 می کنندکه طبق قوانین و مقررات آن کشور خارجی شخص حقوقی خارجی محسوب می شود. 

 ندارد: تاییداسناد ارائه شده از طرف شخص حقوقی خارجی در شرایط ذیل نیاز به     

 .مهر  و امضای مرجع معتبر زده باشددوم ماده مزبور  بنددر اسناد اشاره شده در  -

 تاییددر قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان تعیین گردیده است که اسناد تهیه و   -

شده در یکی از طرف های قرارداد اگر از طرف نهاد یا شخص تام االختیار در چهارچوب 
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و  تاییدشده باشد، در قلمرو کشور طرف دیگر قرارداد بدون هیچ گونه  تاییداختیارات آن 

 شوند.  تصدیق ویژه پذیرفته

    . تهیه درخواست سرمایه گذاری جهت رسیدگی شورای منطقه ویژه اقتصادی 27ماده 

منطقه ویژه اقتصادی همان روز باید  مدیره هیأتبه درخواست سرمایه گذاری ارائه شده  -

  شود، روز بعد الزم است حتما ثبت گردد.ثبت شود. اگر آن آخر روز ارائه 

اقتصادی طی دو روز درخواست و اسناد پیوستی آن را بررسی و منطقه ویژه  مدیره هیأت -

رسیدگی می کند. در صورت عدم مطابقت اسناد ارائه شده با قوانین و مقررات مناطق ویژه 

، درخواست مجدداً ارائه نواقصبرگردانده خواهند شد. بعد از رفع  با ذکر دلیلاقتصادی با 

 شود. 

به نهاد تام  ،رمایه گذاری و  اسناد پیوستی آندر درخواست س نواقصدر صورت عدم   -

 االختیار بازرسی ارسال می شود. 

اجرای طرح سرمایه  بودن روز می باشد. هنگام بازرسی اقتصادی 20مدت انجام بازرسی   -

قانون مزبور تعیین می  19-15 در مفاد شرایط مندرجگذاری و همچنین مطابقت آن با 

 گردد. 

در این شرایط در  واست سرمایه گذاری ده روز کاری می باشد.مدت بازرسی مجدد درخ -

 ، بازرسی ورود نمی کند.نکات و موارد قبالً ایراد گرفته شده و اصالح شدهخصوص 

منطقه ویژه اقتصادی درخواست سرمایه گذاری و اسناد پیوستی آن را همراه  مدیره هیأت  -

 هیأتدگی به شورای اداری طی دو روز کاری جهت رسی ،کارشناسی گزارشبا خالصه 

 منطقه ویژه اقتصادی ارسال می نماید.  مدیره

نسبت به اجرای طرح های سرمایه گذاری مناطق ویژه صنعتی به کار برده نمی مفاد فوق  -

شود. رسیدگی و بازرسی درخواست سرمایه گذاری به طور مستقل از طرف شرکت مدیریت 

وزیران جمهوری ازبکستان  هیأتاز طرف  هشدتعیین  بر اساس روشمنطقه ویژه صنعتی 

 انجام خواهد شد. 
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منطقه ویژه  شورای اداری  قاز طری. رسیدکی درخواست سرمایه گذاری 28ماده 

       اقتصادی       

ارائه نظر  شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی درخواست سرمایه گذاری  را فقط در صورت  -

 د.رسیدگی می کن مثبت نهاد کارشناسی

روز کاری  5شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی درخواست سرمایه گذاری را ظرف  -

 رسیدگی می کند. 

شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی هنگام رسیدگی درخواست سرمایه گذاری می تواند به   -

سرمایه گذار پیشنهاد کندکه به طرح سرمایه گذاری تغییراتی و یا اصالحاتی وارد کند. در 

عدم موافقت سرمایه گذار با پیشنهاد شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی درخواست  صورت

 با حضور سرمایه گذار رسیدگی خواهد شد. مجدداسرمایه گذاری 

 عدم توجیهشورای اداری منطقه ویژه اقتصادی در خصوص اجرای طرح سرمایه گذاری و یا  -

شورای اداری منطقه ویژه  عضایااکثر رائ اجرای آن تصمیم می گیرد. تصمیم بر حسب 

 اقتصادی گرفته خواهد شد. 

ثبت خواهد شدکه از طرف  ای صورتجلسه طیمصوبه شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی   -

منطقه ویژه اقتصادی، اعضای  شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی   مدیره یأترئیس ه

 . گردد می تاییدصادی امضا می شود و از طرف رئیس شورای اداری منطقه ویژه اقت

کننده منطقه ویژه  مشارکتتخصیص زمین به  گیری در خصوص تصمیمصورت در  -

صورتجلسه تصمیم  تاییدطی یک روز از زمان ، اقتصادی جهت اجرای طرح سرمایه گذاری

از طرف رئیس شورای وزرای جمهوری قره قلپاقستان، شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی 

 یا شهردار تاشکند،  تصمیم تخصیص زمین گرفته می شود.استاندار مربوطه 

درخواست سرمایه  تاییدمنطقه ویژه اقتصادی طی یک روز کاری از زمان  مدیره هیأت  -

،  رونوشت صورتجلسه  و کپی تصمیم تخصیص زمین را به سرمایه گذار ارسال می گذاری

 کند. 
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رای طرح سرمایه گذاری در تصمیم شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی در خصوص اج -

 خواهد بود: محیط منطقه ویژه اقتصادی، بر اساس شرایط ذیل

 انعقاد موافقتنامه سرمایه گذاری  -

 ارائه زمان یا واحد غیر فعال با تعیین مساحت و محل موقعیت آن.  -

شورای اداری منطقه ویژه  ،در صورت مشخص شدن اطالعات ناقص و غیر قابل اعتماد     

متوقف و درخواست به سرمایه گذار عودت می درخواست سرمایه گذاری را به دگی اقتصادی رسی

  شود.

و  مدیره هیأترسیدگی آن از طرف  و  ارائه درخواست سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذار     

 ی انجام شوند. یکمنطقه ویژه اقتصادی امکان دارد به شکل الکترون شورای اداری

منطقه ویژه اقتصادی متعهد می شوند  اطالعات  مدیره تهیأاعضای شورای اداری و رئیس     

 صورتبه  را بدست آمده هنگام بررسی و رسیدگی طرح سرمایه گذاری و اسناد پیوستی آن

 محرمانه نگه دارند. 

سرمایه گذار می تواند از روی تصمیم شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی و یا خالصه نهاد      

جرای طرح سرمایه گذاری طبق قوانین و مقررات تعیین ا عدم توجیهکارشناسی در خصوص 

 شکایت کند.  ،گردیده

 کننده منطقه ویژه اقتصادی مشارکت. 8 فصل

 کننده منطقه ویژه اقتصادی مشارکت. کسب مقام 29ماده 

روز کاری بعد از دریافت تصمیم  5سرمایه گذار برای اجرای طرح سرمایه گذاری ظرف  -

به نهاد ثبت کننده را  اسناد خود ،اجرای طرح وجیه پذیر بودنتشورای اداری در خصوص 

 دولتی محل جهت ثبت و یا ثبت مجدد ارائه می کند.
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فهرست دولتی  قرار گرفتن درشخص حقوقی بعد از امضای موافقتنامه سرمایه گذاری و  -

کننده منطقه ویژه اقتصادی را  مشارکتمقام  ،کنندگان منطقه ویژه اقتصادی مشارکت

 سب می کند. ک

منطقه ویژه اقتصادی بعنوان شخصیت  کنندگانمشارکت به فهرست  اضافه شدن جهت -

باید کپی گواهینامه ثبت دولتی شخص حقوقی و سند پرداخت  حقوقی، سرمایه گذار

فهرست  قرارگرفتن در جهتوزیران جمهوری ازبکستان  هیأتاز طرف تعیین شده  عوارض

 . ایدنمارائه  ، راکنندگان مشارکت

منطقه ویژه اقتصادی طی دو روز کاری از زمان دریافت اسناد ذکر شده در  مدیره هیأت -

شخص حقوقی را به فهرست وارد می کند و گواهینامه شرکت کننده ، بخش سوم این ماده

 منطقه ویژه اقتصادی را صادر می کند. 

حقوقی به  خصش اضافه شدنمنطقه ویژه اقتصادی طی یک روز بعد از  مدیره هیأت -

منطقه ویژه اقتصادی به سازمان های مربوطه مالیات، گمرک و کنندگان مشارکت فهرست 

 نهاد آمارگیری در این خصوص اطالع می دهد. 

 . حقوق و تعهدات شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی30ماده 

 را انجام دهد:ذیل منطقه ویژه اقتصادی حق دارد اقدامات  مشارکت کننده    

 ر اساساز ضمانت های حمایت حقوقی، مزایا و ترجیحات در نظر گرفته شده بده استفا -

 ؛مشارکت کنندگان مناطق ویژه اقتصادیقوانین 

واحدهای  و احداث زمین، واحد، تأسیسات برای بهره برداری، با حق  اجارهدریافت  -

 ؛شده در قوانینانجام فعالیت تولیدی به نحوه تعیین جهت زیرساختی 

 -زیرساخت های مهندسی جهت تأمین  منطقه ویژه اقتصادی مدیره هیأتاز است درخو  -

موافقتنامه سرمایه گذاری و جدول اجرای  مطابق باارتباطاتی و حمل و نقلی و جاده ای 

 سرمایه گذاری ؛ طرح
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میدیریه منطقه ویژه اقتصادی به شرکت  هیأتاز تمام نواع خدمات ارائه شونده از طرف   -

 طقه ویژه اقتصادی به طور مساوی استفاده کند؛کنندگان من

واحدهای زیرساختی الزم برای اجرای طرح سرمایه گذاری طبق نقشه اصلی احداث   -

 داز محل منابع مالی خومنطقه ویژه اقتصادی 

  قانون؛از سایر حقوق ذکر شده در استفاده   -

 ا انجام دهد:شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی متعهد می شود اقدامات ذیل ر

 شده؛ در مدت تعیین تعهدات درج شده در قوانین و موافقتنامه سرمایه گذاریانجام  -

 اجرای شرایط و شاخصی های قانونی؛  -

 هیأتبه کار گزارش انجام تعهدات موافقتنامه سرمایه گذاری و طرح کسب و ارائه گزارش  -

 ؛منطقه ویژه اقتصادی مدیره

و تعهدات شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی به شخص حقوقی  انتقال حقوقمجاز نبودن   -

 ؛دیگر تا انجام تمام تعهدات موافقنامه سرمایه گذاری

شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی فعالیت خودرا طبق قانون مزبور و سایر اسناد قانونی و  -

 همچنین موافقتنامه همکاری انجام می دهد. 

بار شدن( مقام شرکت کننده منطقه ویژه . از دست دادن )فاقد اعت31ماده 

 اقتصادی

 شخص حقوقی در موارد ذیل مقام شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی را از دست می دهد:     

 نطقه ویژه اقتصادی؛بستن م -

 )فعالیت( شخص حقوقی؛ عدم -

شرطی که آدرس جدید آن در محوطه خارج از ه شخص حقوقی بمحل تغییر آدرس   -

 صادی واقع شده باشد؛منطقه ویژه اقت
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 عدم انجام تعهدات موافقتنامه سرمایه گذاری از طرف شرکت کننده منطقه ویزه اقتصادی؛  -

 منطقه ویژه اقتصادی؛ شخص متقاضیبر درخواست  بنا  -

شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی به استثنای پیوستن یا  سازماندهی مجدددر صورت   -

دار از مزایای یکسان مالیاتی و گمرکی منطقه ویژه شرکت کنندگان برخور با شدنادغام 

 اقتصادی.

تصمیم قافد اعتبار شدن مقام شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی از طرف شورای اداری  -

اتخاذ می منطقه ویژه اقتصادی  مدیره هیأتبر توصیه و معرفی  بنا و  منطقه ویژه اقتصادی

 . شود

به در خصوص تصمیم فاقد اعتبار شدن  داردشرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی حق  -

 دادگاه اقامه دعوی کند.

 منطقه ویژه اقتصادی مدیره هیأت منطقه ویژه اقتصادیطبق مصوبه شورای اداری  -

موافقتنامه سرمایه گذاری با شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادی را لغو می کند و از 

 . ی نمایدخارج مفهرست شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادی 

شرکت کننده  منطقه  خارج نمودنمنطقه ویژه اقتصادی طی یک روز بعد از   مدیره هیأت  -

ویژه اقتصادی از فهرست شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادی،  در این خصوص ابالغیه 

با ذکر تاریخ و علت از دست دادن مقام شرکت کننده  کتبی)از جمله از طریق ایمیل(

منطقه ویژه اقتصادی، سازمان های مالیات و ذینفع، شورای اداری دی به منطقه ویژه اقتصا

گمرک، سازمان آمارگیری و همچنین نهاد تام االختیار تشکیل فعالیت مناطق ویژه 

 اقتصادی و توسعه آنها، نهادهای قوه مجریه در محل ارسال می نماید. 

 صورت خودکاربه  قتصادیبعد از فاقد اعتبار شدن مقام شرکت کننده  منطقه ویژه ا  -

 تسهیالت و مزایای مالیاتی، گمرکی و سایر ترجیحات لغو خواهند شد. 

منطقه ویژه اقتصادی در  سلب شخصیت حقوقی مشارکت کننده. نحوه 32ماده 

 صورت عدم انجام تعهدات موافقتنامه سرمایه گذاری
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شخص حقوقی سرمایه در صورت عدم انجام تعهدات موافقتنامه سرمایه گذاری از طرف  -

منطقه ویژه  مدیره هیأتگذار در محوطه منطقه ویژه اقتصادی ممکن است به ابتکار 

 اقتصادی از مقام شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی محروم شود. 

کننده منطقه  مشارکتاگر حاالت مربوط به عدم انجام تعهدات موافقتنامه سرمایه گذاری   -

( مشخص مدیره هیأت قصورو همچنین با  اضطراریایط شر به استثنایویژه اقتصادی)

شوند، صورتجلسه مربوطه با تشریح دقیق تخلفات و عدم انجام تعهدات در زمان تعیین 

کننده  منطقه ویژه  مشارکتو  مدیره هیأتتنظیم و از طرف نمایندگان  قرارداد،در  شده

نجام تعهدات نیز نوشته . همچنین در آن صورتجلسه مدت جدید اخواهد شدامضا  اقتصادی

این موارد برای  تعهدات خودرا انجام دهد. در باید خواهد شدکه طی این مدت سرمایه گذار

 روز مهلت داده می شود.  90اکثر انجام تعهدات حد

و شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی جدول  مدیره هیأت، اضطراریدر صورت بروز شرایط  -

 گرفتن  زمان تاخیر پروژه بخاطر شرایط اضطراریبا نظراجرای تعهدات سرمایه گذاری را 

 تنظیم می کنند. 

اشاره شده در بخش های دوم  در زمانسرمایه گذاری  قرارداددر صورت عدم انجام تعهدات  -

 شورای اداریمنطقه ویژه اقتصادی بعد از موافقت کتبی  مدیره هیأت، و سوم ماده مزبور

االختیار تشکیل فعالیت مناطق ویژه اقتصادی و توسعه و نهاد تام  منطقه ویژه اقتصادی

( شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی را در ایمیل)از جمله از طریق صورت کتبی آنها، به 

 بعلت عدم انجام آن مطلع می سازد.  خصوص لغو موافقتنامه همکاری

موافقتنامه منطقه ویژه اقتصادی در خصوص لغو  اگر بعد از گذشت ده روز شرکت کننده  -

سرمایه گذاری به دادگاه اقامه دعوی نکرد،  موافقتنامه سرمایه گذاری یکجانبه فسخ خواهد 

 شد.
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اگر شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی در خصوص لغو موافقتنامه سرمایه گذاری به   -

 مه دعوی کرد، اختالفات بعدی مربوط به انجام تعهدات موافقتنامه سرمایه گذاریدادگاه اقا

 دادگاه حل و فصل خواهند شد.  از طریق

عدم انجام تعهدات علت بعد از فاقد اعتبار شدن مقام شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی ب -

، و همچنین حق بهره یکمرگتسهیالت و ترجیحات مالیاتی و  ،موافقتنامه سرمایه گذاری

شخص حقوقی جهت  برداری از زمین های خالی و غیرفعال واحدهای مالکیت دولتی که به

نیز لغو خواهند شد و مالیات و عوارض اجرای طرح سرمایه گذاری تخصیص شده بود، 

 به طور کامل پرداخت خواهند شد.  گمرکی پرداخت نشده

یر اساس درخواست کننده منطقه ویژه اقتصادی  مشارکت سلب. نحوه 33ماده 

 متقاضی

 مدیره هیأتبه  متقاضیصادی از طرف درخواست لغو مقام شرکت کننده منطقه ویژه اقت -

ظرف دو روز منطقه ویژه اقتصادی  مدیره هیأتمنطقه ویژه اقتصادی ارائه خواهد شد. 

 درخواست واصل شده را به شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی تحویل می دهد.کاری 

منطقه ویژه اقتصادی از طرف شورای اداری منطقه  سرمایه گذار عضویتدرخواست لغو   -

 ،ت مادی یا مالیارسخ وجودیژه اقتصادی ظرف ده روز رسیدگی می شود، در صورت و

 . می کند سی روز رسیدگیطی منطقه ویژه اقتصادی درخواست را  مدیره هیأت

ت ارمربوط به  اخذ خس ممکن است اقدامات تصمیم شورای اداری منطقۀ ویژه اقتصادیدر  -

صورت به دادگاه  مدیره هیأتمراجعه  بااز طرف شرکت کننده مادی یا مالی وارد شده 

 پذیرد.

ت مالی و یا خسار مدیره هیأتبه فعالیت مقام شرکت کننده حقوقی  یتشخصاگر لغو  -

، فعالیت آن در محوطه منطقه ویژه اقتصادی و همچنین حق مالکیت مادی وارد نمی کند

د. شخص حقوقی فقط از حق بهره برداری از شخص حقوقی بر امالک نیز قطع نمی شون

 رژیم حقوقی ویژه ارائه شده به شرکت کنندگان منطقه ویژه اقتصادی محروم می شود. 
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مقام شرکت کننده مناطق  در خصوصوه مزبور نسبت به لغو مقام واحد کسب و کار حن -

 ویژه صنعتی به کار برده نمی شود. 

 . موافقتنامه سرمایه گذاری 9فصل 

 انعقاد موافقتنامه سرمایه گذاری. 34ماده 

و منطقه ویژه اقتصادی موافقتنامه سرمایه گذاری را طبق شرایط، مدت  مدیره هیأت -

 تشریفات مندرج در طرح سرمایه گذاری انعقاد می کند. 

منطقه ویژه اقتصادی  مدیره هیأتموافقتنامه سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذار و رئیس  -

از دریافت صورتجلسه)رونوشت( شورای اداری منطقه ویژه ظرف سه روز کاری بعد 

 اقتصادی از طرف سرمایه گذار باید امضا شود. 

حقوقی  یتشخصمنطقه ویژه اقتصادی  عضوموافقتنامه سرمایه گذاری از روز کسب مقام  -

  از اعتبار قانونی برخوردار می گردد. سرمایه گذارسط تو ایجاد شده 

 مدید مدت اعتبار موافقتنامه سرمایه گذاری. ت35ماده 

از منطقه ویژه اقتصادی  متقاضیممکن است بنابر درخواست موافقتنامه سرمایه گذاری  -

را  خوددرخواست باید  متقاضیمنطقه ویژه اقتصادی تمدید شود.  مدیره هیأتطرف 

 .نمایدگذاری ارائه تاریخ اعتبار موافقتنامه سرمایه  پایاناقل یک ماه قبل از حد

 ،منطقه ویژه اقتصادی متقاضیبه درخواست تمدید مدت اعتبار موافقتنامه سرمایه گذاری  -

جهت تمدید  اجرایی یهیتوج طرح سرمایه گذاری  (business planطرح کسب و کار)

 پیوست خواهد شد.، در منطقه ویژه اقتصادی

 رمایه گذاریاعتبار موافقتنامه س پایان. 36ماده 

 فاقد اعتبار خواهد شد: ذیل موارداساس بر موافقتنامه سرمایه گذاری 
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 ؛مدت اعتبار موافقتنامه سرمایه گذاری پایانبعد از  -

منطقه ویژه  مشارکت کننده منطقه ویژه اقتصادی از مقام  عضویت سلبدر صورت  -

 اقتصادی 

 طقه ویژه اقتصادی؛قبل از موعد فعالیت من تنبسدر صورت  -

ه در قوانین و مقررات یا موافقتنامه سرمایه گذاری درنظر کاساس سایر وضعیت هایی بر  -

 گرفته شده است. 

 . رژیم ویژه حقوقی مناطق ویژه اقتصای 10فصل

 . ویژگی های رژیم ویژه حقوقی37ماده 

 م های ویژه مالیاتی، گمرکی و همچنین رژیمژیدر مناطق ویژه اقتصادی ممکن است ر -

ورود و خروج، اقامت اتباع، شرایط مناسبات کاری، انجام فعالیت مالی و اعتباری و سایر 

رژیم های ویژه جلب سرمایه گذاری، تشویق توسعه کسب وکار و توسعه اجتماعی و 

 اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی برقرار شود. 

 می شوند.جمهوری ازبکستان برقرار قوانین یا مصوبه رئیس  که بر اساس ویژهحقوقی رژیم  -

مناطق ویژه اقتصادی تنها به فعالیتی که در محوطه  سرمایه گذارانارائه شده به ی مزایا -

 . اختصاص داردمنطقه ویژه اقتصادی انجام می دهند، 

سرمایه گذاران خارجی که به عنوان شرکت کننده منطقه ویژه اقتصادی ثبت شده اند، می  -

شده در قوانین جمهوری ازبکستان برخوردار توانند از تمام حقوق، ضمانت و تسهیالت ارائه 

 باشند. 

 . رژیم ویژه گمرکی38ماده 

 :را شامل می شودموارد را رژیم ویژه گمرکی 

 معافیت موقت یا کاهش میزان عوارض گمرکی؛ -
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 محدودیت های خارج از تعرفه صادرات یا واردات. انعطاف درو یا  لغو -

جهت استفاده دگان مناطق ویژه اقتصادی کنن مشارکتترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی  -

در قوانین و مقررات صورت می  همعین شدمزایا و تسهیالت پرداخت های گمرکی در نحوه  از

 گیرد. 

تأمین رژیم ویژه گمرکی در محوطه منطقه ویژه اقتصادی از طرف سازمان گمرک جمهوری  -

 ازبکستان انجام می شود. 

ا از طریق محوطه منطقه ویژه اقتصادی به کار گرفته رژیم ویژه گمرکی برای ترانزیت کااله -

 نمی شود. 

 رژیم ویژه گمرکی نباید باعث ایجاد محیط غیررقابتی باشد.  -

 . مزایای مالیاتی و گمرکی39ماده 

درنظر گرفته شده در قانون مالیات شرکت کنندگان مناطق ویژه اقتصادی از مزایای مالیات      

 ه می کنند. جمهوری ازبکستان استفاد

 معاف می شوند:گمرکی ذیل  ها  تپرداخشرکت کنندگان مناطق ویژه اقتصادی از      

عوارض گمرکی)بجز مالیات ارزش افزوده و عوارض تشریفات گمرکی( مصالح ساختمانی که  -

نحو  به در خاک جمهوری ازبکستان تولید نمی شوند و جهت اجرای طرح سرمایه گذاری 

 وارد می شوند؛سرمایه گذاری  موافقتنامهدر  مقرر

شده  تاییدطبق لیست  اتعوارض گمرکی )بجز عوارض تشریفات گمرکی( که موقع وارد -

تولید نمی شوند، پرداخت  دستگاه های فنی که مشابه آنها در خاک جمهوری ازبکستان

 می شوند

کنندگان منطقه ویژه  وارداتی شرکتعوارض گمرکی )به غیر از تشریفات گمرکی(   -

اقتصادی بابت مواد خام، مصالح و قطعات مورد نیاز برای تولید و عرضه محصوالت 

 صادراتی.
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مالیات ارزش افزوده کاالهای وارداتی می توانند شرکت کنندگان مناطق ویژه اقتصادی   -

  پرداخت کنند.  روز 120را با تأخیر حد اکثر  خود

، محاسبات دقیق و سختگیرانه ایجاد شده نتیجهفزوده که در ارزش ابر مبلغ مالیات   -

 . پرداخت خواهد شدمنطقه ویژه اقتصادی مشارکت کننده  تفاوت به لبه اتسهیل شده و ما

به شرکت کنندگان مناطق ویژه اقتصادی از ارزش افزوده مبلغ مالیات پرداخت شده   -

وزیران جمهوری  هیأتاز طرف  بر اساس ترتیبات مقرران، تلت جمهوری ازبکسبودجه دو

 جبران خواهد شد. ازبکستان 

 . تنظیم مناسبات کاری در مناطق ویژه اقتصادی40ماده 

 مناسبات کاری در مناطق ویژه اقتصادی با قانون کار جمهوری ازبکستان، قراردادهای -

 های کاری انفرادی  تنظیم می شوند. )موافقتنامه ها( و یا قراردادگروهی

)موافقتنامه ها( و قراردادهای کاری انفرادی نمی توانند وضع کارکنان  گروهیقراردادهای  -

که در محوطه مناطق ویژه اقتصادی تأسیس می شوند، در مقایسه با  قیشرکت های حقو

های بین المللی شرایط کاری مندرج در قوانین جمهوری ازبکستان و همچنین کنوانسیون 

 سازمان کار  بدتر نماید.

که در منطقه ویژه اقتصادی تأسیس  شرکت های حقوقیدرصد تعداد کل کارکنان  90اقل حد -

 اتباع ازبکستان باشند.  از می شوند، باید

 منطقه ویژه اقتصادی مدیره هیأت. بودجه 41ماده 

طرف شورای اداری منطقه ویژه اقتصادی  ساالنه ازمنطقۀ ویژه اقتصادی  مدیره هیأت بودجه -

 می شود. تایید فایده -ینههز صورتبه شکل 

گذاری  یهسرما متقاضیمنطقه ویژه اقتصادی از محل پرداخت های  مدیره هیأتدرآمدهای  -

منطقه ویژه اقتصادی به فهرست کل شرکت کنندگان منطقه، عایدات حاصله از هزینه  در
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منطقه ویژه اقتصادی، ارائه خدمات  مدیره هیأتواحدها و زمین های اجاره، بهره برداری 

 د شد.تأمین خواه ،منع نشده قانونیقراردادی و سایر منابع 

 یاز مرحله تشکیل تا مرحله بازده، منطقه ویژه اقتصادی مدیره هیأتبرای حمایت از فعالیت  -

و  یز محل منابع مالی بودجه محلامد می تواند آدر ،آن اکثر سه سال از زمان تشکیلولی حد

 مدیره هیأتجهت نگه داری و حفظ فعالیت  ، وام ها و همچنین از سایر منابع مالیکشوری

 . جذب گردد

  نهاییوضعیت . 11 فصل

 منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذاران. ضمانت های حمایت حقوقی 42ماده 

و  انون فوققاز طریق  منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذاران حقوق و منافعاز ت حمایتضمین   -

 سایر اسناد قانونی و همچنین قراردادهای بین المللی جمهوری ازبکستان

مناطق ویژه اقتصادی در صورت تغییر قانون مالیات حق دارند به مدت اعتبار  گذارانسرمایه   -

نامه های پرداخت مالیات، عوارض و سایر  و بخش شرایطمزیت ها، ولی حد اکثر ده سال، از 

و بخشنامه های اسناد قانونی تنظیم کننده مالیاتبندی  شرایطپرداخت ها)به استثنای 

فهرست شرکت کنندگان منطقه ویژه  درآنها  عضویتکاالهای دارای مالیات آکسیز( که موقع 

 . نماینداستفاده اقتصادی معتبر بوده است،  

نندگان مناطق ویژه اقتصادی حق دارند از شرایط، نحوه پرداخت و محاسبه مساعد شرکت ک -

 برای کاالهای صادراتی و وارداتی استفاده کنند. 

شرکت کنندگان منطقه  قانونی در مناطق ویژه اقتصادی رعایت تمام ضمانت ها و مزیت های -

مکن است ضمانت و تأمین می شوند. با مصوبه رئیس جمهوری ازبکستان مویژه اقتصادی 

 مزیت های اضافی داده شوند. 
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و خسارت معنوی وارد شده به اشخاص حقوقی و یا  ضایع شده منافعخسارات، و همچنین  -

از در نتیجه دخالت بدون اساس نهادهای دولتی و غیره و یا مقامات به فعالیت آنها که حقیقی 

 د.جبران خواهند ش برگزاری جلسه های دادگاهطریق 

 . حل و فصل اختالفات43ماده 

 بر اساس اصول معین شده آنمنطقه ویژه اقتصادی و توسعه  شکل گیری فعالیت دراختالفات      

 در قوانین کشور حل و فصل خواهند شد. 

 . مسولیت در برابر تخلف قوانین مناطق ویژه اقتصادی44ماده 

به نحو مقرر پاسخگو ، محرز گرددمناطق ویژه اقتصادی مقصر  تخلف اشخاص در قوانیناگر      

  خواهند بود.

فاقد  با اجرای قانون فوق،  بعضی از اسناد قانونی جمهوری ازبکستان که.  45ماده 

 نده ااعتبار شد

در خصوص  1-220به شماره  1996آوریل سال  25قانون جمهوری ازبکستان مورخ  .1

 اقتصادی  مناطق آزاد

در  2-482به شماره  2003آوریل سال  25قانون جمهوری ازبکستان مورخ  15 فصل .2

 تغییرات و متمم ها به بعضی از اسناد قانونی جمهوری ازبکستان اعمالخصوص 

در  11به شماره  2005دسامبر سال  14ماده سه قانون جمهوری ازبکستان مورخ  .3

 تغییر دلیله نی جمهوری ازبکستان ببعضی از اسناد قانو در تغییرات ل ااعمخصوص 

آژانس روابط اقتصادی خارجی جمهوری ازبکستان به وزارت روابط اقتصادی خارجی، 

 سرمایه گذاری ها و بازرگانی جمهوری ازبکستان
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در  59به شماره  2006اکتبر سال  10قانون جمهوری ازبکستان مورخ  11ماده  .4

تکمیل سیستم  به علتسناد قانونی تغییرات و متمم ها به بعضی از ا اعمالخصوص 

 ولیت مالی واحدهای کارآفرینیئسازی مس حمایت حقوقی و آزاد

در خصوص  224به شماره  2009سپتامبر سال  23قانون جمهوری ازبکستان مورخ  .5

تغییرات و متمم ها به قانون جمهوری ازبکستان در خصوص مناطق آزاد  اعمال

 اقتصادی 

در  391به شماره  2015اگوست سال  20ستان مورخ قانون جمهوری ازبک 10ماده  .6

تغییرات و متمم ها به بعضی از اسناد قانونی جهت تشدید بعدی اعمال خصوص 

ها برای ذف ممانعتححمایت قابل اعتماد  مالکیت شخصی، واحدهای کارآفرینی، 

 توسعه تسریع 

در  476به شماره  2018آوریل سال  18قانون جمهوری ازبکستان مورخ  20ماده  .7

 جمهوری ازبکستان خصوص ورود تغییرات و متمم ها به بعضی از اسناد قانونی 

 

 . تأمین اطالع رسانی، توضیخ دادن معانی و ماهیت قانون مزبور46  ماده

خارجی جمهوری ازبکستان، وزارت اقتصاد و صنعت جمهوری  تجارت وزارت سرمایه گذاری و     

معانی و  در خصوصو توضیح  به اطالع رسانی  نسبت ندازبکستان  و سایر سازمان های عالقم

  .در جامعه اقدام نمایند ماهیت قانون مزبور

 . مطابقت کردن قوانین با قانون مزبور47ماده 

 :شدوزیران جمهوری ازبکستان وظایف ذیل  واگذار  هیأتبه      

 وزیران با قانون مزبور؛ هیأتمصوبه  تطبیق -
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ید نظر و لغو اسناد معیاری و حقوقی مخالف قانون مزبور از طرف نهادهای تجد شرایط تامین -

  دولتیمدیریت 

 قانون  شدناجرایی . 48ماده 

از اعتبار قانونی برخوردار می قانون مزبور بعد از گذشت سه ماه از زمان انتشار رسمی آن  -

 گردد.

مناطق ویژه  مدیره هیأتطرف از ثبت شده  مناطق ویژه اقتصادی ایه گذارانسرمبرای  -

 ،در محوطه مناطق ویژه اقتصادیآنها اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری در حال اجرای 

مدت اعتبار آنها حفظ خواهند  پایانمزیت ها و ترجیحات در نظر گرفته شده در قوانین تا 

 شد. 

 

 شوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکستان 

  2020فوریه سال  17شهر تاشکند، 
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