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  خالصه مدیریتی

ین مناطق با ا 80با اجازه تاسیس مناطق آزاد در ایران مطابق برنامه اول توسعه و ادامه این روند در دهه 

آمدزایی نحوه تامین مالی و در، مناطق این های اساسییکی از چالش. نداهرو بودهای متعددی روبهچالش

ها و توسعه عمرانی و همچنین ایجاد زیرساخت ،قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران 1بر اساس ماده  هاست.آن

ها باید از محل های مناطق آزاد گذاشته شده است. از این رو سازمانارائه خدمات عمومی بر عهده سازمان

پردازند و های جمعیتی آن بزاد و محدودهآهای مورد نیاز منطقه جاد و توسعه زیرساختدرآمد خود هم به ای

 های جاری خود را تامین کنند. هم هزینه

تقسیم  ایدرآمدهای جاری و درآمدهای سرمایه درآمدها و منابع مالی مناطق آزاد به طور کلی به دو دسته

رود و وهری، صدور مجوزها، خدمات بندری و فرودگاهی، درآمدهای جاری شامل اجاره ها، خدمات ش .شودمی

 خروج کاال و مسافر، خدمات انبارداری و لجستیک و درآمدهای عمومی واحد های خاص است. 

ای مانند فروش های سرمایهای مناطق آزاد عبارتند از: واگذاری داراییمهمترین درآمدهای سرمایههمچنین 

وراق، بودجه ها، تسهیالت داخلی و خارجی، انتشار اگذاریمانند سود سرمایههای مالی واگذاری دارایی ،زمین

عبارت است شود، ای محسوب میدرآمد دیگری که جزئی از درآمدهای سرمایه. عمومی دولت و اسناد دریافتی

 عوارض ورود کاالهای تجاری از منطقه آزاد به سرزمین اصلی. از 

شود امل میشدرصد از کل بودجه مناطق را  30تا  25ری مناطق آزاد بین های جابه طور کلی درآمدها و هزینه

آزاد باید  سازمان مناطقدرصد بودجه مربوط به درآمدها و هزینه های سرمایه ای است.   75تا  70و بیش از 

 درآمدهای سرمایه ای خود را در جهت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق آزاد به کار ببرد. 

جاری به منبع درآمدی و تامین مالی مناطق آزاد ایران، فروش زمین، عوارض واردات کاالهای ت مهم ترین

یاز نسرزمین اصلی و صدور مجوزهای فعالیت های اقتصادی است. از آن جا که دولت زیرساخت های مورد 

ت بپردازد یرساخفعالیت مناطق آزاد را ایجاد نکرده و از طرفی بخش خصوصی قوی وجود ندارد که به توسعه ز

دات کاالهای از این رو مناطق باالجبار باید درآمدهای مورد نیاز خود را از طریق فروش زمین و عوارض وار

 تجاری به سرزمین اصلی و صدور کسب کنند.

از منطقه آزاد  مهم ترین منبع تامین مالی منطقه آزاد ارس شامل عوارض واردات کاالی تجاری به عنوان نمونه،

. همچنین رودیبه شمار مهای مالی و فروش زمین مین اصلی، ورود و خروج کاال و مسافر، واگذاری داراییبه سرز

ور مجوزها و مهم ترین منبع درآمد منطقه آزاد کیش عبارتند از: واگذاری دارایی های مالی، فروش زمین، صد

 عوارض واردات کاالهای تجاری از منطقه آزاد به سرزمین اصلی است. 
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درآمدهای بیشتر منطقه آزاد شانگهای در چین و منطقه آزاد جبل علی در امارات  ،برخالف مناطق آزاد در ایران

های مناسب در ترین دلیل این موضوع ایجاد زیرساختاصلی که کنندخود را از طریق ارائه خدمات کسب می

لجستیکی حمل و نقل )هوایی، دریایی این مناطق است. مهم ترین منابع درآمدی مناطق آزاد شانگهای خدمات 

از طرف دیگر مهمترین منابع درآمدی و  خدمات فنی مهندسی، خدمات لیزینگ )اجاره( و مالیات ،و زمینی(

 ، خدمات لجستیکی، خدمات بانکرینگ، انبارداری و ثبت شرکت است.امارات منطقه آزاد جبل علی
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 51 ....................................................................................................... (الیر ونیلی)م 1398منطقه آزاد ارس  یجار یها نهی. هز59جدول 

 52 ......................................................................................................... (الیر ونیلی)م 1398منطقه آزاد ارس  یا هی. منابع سرما60جدول 

 53 ..................................................................................................... (الیر ونیلی)م 1398منطقه آزاد ارس  یا هی. مصارف سرما61جدول 

 54 .......... (الیر ونیلی( )م1399در منطقه آزاد ارس ) یا هیمنابع و مصارف سرما ،یجار یها نهیدرآمدها و هز زانی. م62جدول 

 54 ......................................................................................................... (الیر ونیلی)م 1399منطقه آزاد ارس  یجار ی. درآمدها63جدول 

 55 ........................................................................................................(الیر ونیلی)م 1399منطقه آزاد ارس  یجار یها نهی. هز64جدول 

 56 ......................................................................................................... (الیر ونیلی)م 1399منطقه آزاد ارس  یا هی. منابع سرما65جدول 

 56 ...................................................................................................... (الیر ونیلی)م 1399منطقه آزاد ارس  یا هی. مصارف سرما66جدول 

 57 .......... (الیر ونیلی( )م1400در منطقه آزاد ارس ) یا هیمنابع و مصارف سرما ،یجار یها نهیدرآمدها و هز زانی. م67جدول 

 57 ......................................................................................................... (الیر ونیلی)م 1400منطقه آزاد ارس  یجار ی. درآمدها68جدول 

 58 ........................................................................................................(الیر ونیلی)م 1400منطقه آزاد ارس  یجار یها نهی. هز69جدول 

 59 ......................................................................................................... (الیر ونیلی)م 1400منطقه آزاد ارس  یا هی. منابع سرما70جدول 

 60 ..................................................................................................... (الیر ونیلی)م 1400منطقه آزاد ارس  یا هی. مصارف سرما71جدول 

 66 ...................................................................................................................... یصدور مجوز در منطقه آزاد جبل عل یها نهی. هز72جدول 

 

 



 

 

 7 رانیدر ای صنعت -آزاد تجاریکسب درآمد سازمان مناطق  یهامنابع و روش یبررس
 

 فهرست نمودارها

 11 ................................................................................................ یو خصوص یبخش دولت قیمناطق آزاد از طر یمال نی. انواع تام1نمودار 

 11 ........................................................................................................................................... مناطق آزاد یمنابع مال نیتام یها. روش2نمودار 

 13 ................................................................................................................................. مناطق آزاداز محل عوارض یمنابع مال نی. تام3نمودار 

 14 ........................................................................................ یو منابع مل نیمناطق آزاد از محل استفاده از زم یمال نی. منابع تام4نمودار 

 15 ....................................................................... مناطق آزاد یو معامالت ینامه  مال نییآ یامربوط به منابع بودجه یها. بخش5نمودار 

 16 .................................................................................... یتجار یمناطق آزاد از محل عوارض واردات کاالها یمال نی. منابع تام6نمودار 

 16 ............................................................................................................................................ انواع مصارف و منابع بودجه مناطق آزاد7نمودار 

 

 هانقشهفهرست 

 22 ................................................................................................................................................. شیمنطقه آزاد ک ییای. محدوده جغراف1نقشه 

 42 ................................................................................................................................................... منطقه آزاد ارس ییای. محدوده جغراف2نقشه 

 

  




