
 

 

 

 

 

 

 

قوانین، آئین نامه های اجرایی و تصویب نامه ها در 

 حمایت از تولید داخل و شرکت های دانش بنیان

 

 

 

 

 

 

 



 قوانین، آئین نامه های اجرایی و تصویب نامه ها در حمایت از تولید داخل

 (1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )سال  قانون رفع موانع تولید رقابت 

  استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر قانون حداکثر

 (1391)سال   های مستقیم ( قانون مالیات104صادرات و اصالح ماده)

 قانون برگزاری مناقصات 

 تصویب نامه های هیات وزیران 

 

 (1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )سال  قانون رفع موانع تولید رقابت

%( آن بخش از هزینهه ههای تحقاقهاتی یها     50دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درص)به  -4ماده 

ارتقای وضعات زیست محاطی به واحدهای تولادی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتااز تولاد کاال یا خدمات 

مراجع ذی صالح داخلی یا بان المللی شده است کمک نماید.آئان نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابهال    یا ثبت اختراع از

 .ت وزیران می رسد.  ااین قانون به پاشنهاد وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب ها

ای دارای ردیف اعتبار در قوانان بودجهه سهنواتی اجهازه داده     های سرمایه رائی مجری طرحهای تملک داراییبه دستگاههای اج -11ماده 

 %( اعتبهار مصهو   30ریزی کشور نسبت به خرید غارنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد ) شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه می

 .عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید ویل به پامانکاران طرحهای مذکور، بهطرح کاالهای مورد نااز طرحهای خود را جهت تح

 شود.  بانی شده است توسط کارفرما پرداخت می سود متعلقه به خرید این کاالها که در قرارداد با رعایت قوانان و مقررات پاش

ماه پس از تصویب این قانون بهه تصهویب هاهوت وزیهران      ور تا سهریزی کش نامه اجرائی این ماده به پاشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیان

 .رسد می

المللهی ایهران در صهادرات ایهن      بناان و کسب و گسترش سهم بان منظور افزایش تولاد محصوالت دانش دولت موظف است به -43ماده 

مهاه پهس از تصهویب ایهن قهانون، برنامهه توسهعه تولاهد          محصوالت و افزایش تقاضای داخلی از این محصوالت، حداکثر ظرف مدت شش

ههای   خصوص در حوزه فنهاوری  ها از شرکتهای تولادکننده این محصوالت را به نواع حمایتبناان را تدوین کند و فهرست ا محصوالت دانش

 .فناوری )بایو( و زیست مهندسی را منتشر کند نوین از قبال: هوا فضا، ریزفناوری )نانو(، زیست

و اصهالحات   1/6/1366صو  ( قانون محاسبات عمومی کشور م5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده)5کلاه دستگاههای موضوع ماده)

بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانان بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولادی و خهدماتی در تهومان ناازههای    

ا از هه  ، در برگهزاری مناقصهه  1/5/1391ههای مسهتقام مصهو      ( قهانون مالاهات  104کشور و تقویت آنها در امر صهادرات و اصهالح مهاده)   

لحاظ قامهت و کافاهت بهان تولادکننهدگان      تولادکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط مساوی به

 .داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولادکننده داخلی هستند



ا و مؤسسهات دانهش بناهان و تجهاری سهازی نهوآوری هها و        ( قانون حمایت از شرکت ه5( ماده )1متن زیر به انتهای تبصره ) -44ماده 

  اضافه می شود: 5/8/1389اختراعات مصو  

به منظور ایجاد زمانه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غاردولتی و حمایت کمی و کافی از فعالات های پژوهشی و فناوری، بهاالخ   

( 100در توساس صندوق های غاردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده )پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است 

مشارکت کند و موظهف بهه تقویهت    17/1/137917قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصو  

ده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایهی و  صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتابی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفا

سود تسهاالت مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتوساس و آیان نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بهانکی و بخهش غاردولتهی در تهومان     

امهه ریهزی کشهور و وزارت    منابع مورد نااز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پاشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برن

 علوم، تحقاقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به تصویب هاوت وزیران می رسد.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویتت آنهتا در امتر صتادرات و اصتالح      

 (1391)سال   های مستقیم ( قانون مالیات104ماده)

( این  قانون موظفند در صورت ناهاز بهه تولاهدات غارداخلهی، فهرسهت کاالهها، تجهاهزات، لهوازم و          ۲دستگاههای موضوع ماده ) ـ3ماده

 ریزی شود. ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم نمایند تا در صورت  صرفه و صالح برای تولاد آنها برنامه فرآورده

ها، اتحادیه )سندیکا(های تولادی و خدماتی مرتبط، هر شش مهاه   ها، انجمن صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان وزارت

های ساخت داخل و ظرفات تولادی آنها را استخراج کند و به طور  رسهمی در دسهتر     لوازم و فرآورده  بار فهرست کاالها، تجهازات،  یک

 ( این قانون و عموم مردم قرار دهد.۲ماده ) نفع موضوع دستگاههای ذی

ههای خهدماتی، سهاخت، نصهب و تهومان کاالهها،        ( این قانون موظفند در اجرای کلاه طرحها و پروژه۲دستگاههای موضوع ماده ) ـ4ماده

رح و پروژه آنها به صهورت کهار   ( هزینه هر ط%51پنجاه و یک درصد )  ریزی کنند که حداقل  ای برنامه گونه ها به تجهازات، لوازم و فرآورده

( این قانون اگر استفاده از تولادات و خدمات داخهل کشهور ممکهن    3باشد. با توجه به فهرست تولادات داخلی موضوع ماده ) در داخل کشور

ت دسهتگاههای  ( این قانون حسب مورد و وزیر صهنعت، معهدن و تجهار   ۲موضوع ماده )  نباشد، با توافق باالترین مقام اجرائی دستگاههای 

 توانند نااز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصوالت خارجی تومان کنند. می  مزبور 

های خدماتی، ساخت، نصهب و تهومان کهاال، تجهاهزات،  لهوازم و       ( این قانون موظفند کلاه فعالات۲دستگاههای موضوع ماده ) ـ  ۵ماده  

ذیصالح ارجهاع دهنهد. در صهورت عهدم ارائهه خهدمات توسهط          فقط به شرکتهای ایرانی  های خود را های موردنااز طرحها و پروژه فرآورده

دستگاه به مشارکت ایرانهی ه     توان با تویاد باالترین مقام اجرائی  ( این قانون می4های موردنظر را با رعایت ماده ) شرکتهای ایرانی فعالات

 واگذار کرد.  خارجی یا خارجی

ـ   شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معهادن ایهران توسهط دسهتگاههای      بندی اعالم صالحات شرکتهای ایرانی با توجه  به رتبه تبصره 

 شود. ذیربط تعاان می

و باشند مکلفند مالاات  ( این قانون که طرف قرارداد با پامانکاران و مهندسان مشاور می۲کلاه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )ـ ۹ماده  

صورت دستگاه مذکور، مشمول  صورت وضعات پرداخت نمایند در غار این  عوارض مربوط به هر صورت وضعات را ظرف یک ماه از دریافت

 گردد. های مربوط به آن می عوارض متعلق و جریمه  پرداخت اصل مالاات و 



 (1385)سال یفی مناقصه  گرانقانون برگزاری مناقصات تحت عنوان ارزیابی ک 12آیین نامه اجرایی بند ج ماده 

 ترجاهح مناقصهه گهران داخلی -1۵مـاده 

امتاههاز ارزیابههی کافی مناقصههه گران خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولادی وصنعتی و اجرایی  –الههف  

 به ترتاب زیر تنزیل می شود: – 1375 مصو  –کشوردراجرای پروژه ها و ایجاد تسهههاالت به منظور صدور خدمات 

 ضر  می شود .9/0امتاههاز ارزیابی پامانههکاران خارجی همکار پامانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عدد  -1 

 ضر  می شود . 85/0امتاازارزیابی تامان کنندگان خارجی همکار تامان کننده داخلی به نسههبت سهم آنها در عدد  -۲ 

مناقصه گران داخلی که بخشههی از سهههام یا سهههم الشههرکه آنها متعلق به اشخاص خارجی باشهههد، مشهههروط بهر آن    ترجاههح  –   

 باشد . است که مازان سهم یا مشههارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخ  و باش از پنجاه درصد

ح و سههاخت یهها پامانههکاری عمومی که تاماههن کاال بر عههده پامانکهار   در مناقصات مربوط به پامانکاری سههاخت و نصههب، طر -پ 

باشههد و در پروژه هایی که موضوع آنها احداث کارخانه های صنعتی، ناروگاهها و پروژه های صنعتی مشابه باشد ، تهرجاح مناقصهه گهران    

 این ماده اعمال می شود. « الف»( بند ۲داخلی به ترتاب مذکور در جزء) 

 

 صویب نامه های هیات  وزیرانت

  11/3/13۹3هـ مورخ 48462/ت 2672۵تصویب نامه هیات وزیران به شماره 

 قلم کاال. 183منضم به فهرست ممنوعات خرید کاالهای خارجی دارای مشابه تولادات داخل مشتمل بر  

  1۹/۵/13۹۵هـ مورخ ۵1۹66/ت 63613تصویب نامه هیات وزیران به شماره  

 .قلم کاال 181فهرست تکمالی کاالهای مشمول ممنوعات خرید خارجی دارای مشابه تولادا داخل مشتمل بر  منضم به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قوانین ، آئین نامه های اجرایی حمایت از شرکت های دانش بنیان

  (1389قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات )سال 

  نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجتاری ستازی نتوآوری هتا و     آیین

  (1391اختراعات)سال 

   هیات وزیران 21/3/1393دستور ریاست جمهوری در جلسه مورخ 

  (1394برنامه توسعه تولید  محصوالت دانش بنیان )سال 

 

 (1389سازی نوآوریها و اختراعات )سال قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری  

کلاه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کاال یا خهدمات بها مبهدا خهارجی را جههت ناهل بهه         -6ماده 

انش بناان به انجهام  خودکفایی در همان زمانه از طریق انجام فعالاتهای تحقاق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات د

  .رسانند

 (1391آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)سال 

شرکتها و مؤسسات دانش بناان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجهاری سهازی و عرضهه کاالههای دانهش بناهان        ـ2۵ماده

 .اههای اجرایی حائز اولویت می باشندساخت داخل دستگ

دستگاه اجرایی پس از دریافت تویادیه صالحات شرکتها و مؤسسات دانش بناان، امتااز ارزیابی کافی و فنی آنها را بها ضهریب   ـ 1تبصره 

برای شرکتهای مستقر در پارکهای علهم و فنهاوری و منهاطق ویهژه علهم و فنهاوری و منهاطق ویهژه          محاسبه می نماید.  درصد( 1۲0)۲/1

 .)صد و پنجاه درصد( قابل افزایش است5/1اقتصادی تا ضریب 

شرکتها و مؤسسات دانش بناان برای ارایه و فروش محصوالت و خدمات دانش بناان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفاف  ـ2تبصره 

 .درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردندپنجاه 

دستگاه های اجرایی می توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کاال یا خدمات با مبهدا خهارجی را در راسهتای تحقاهق و توسهعه،      ـ 26ماده 

 .یندطراحی، تجاری سازی و ساخت داخل کاال یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانش بناان هزینه نما

 هیات وزیران 21/3/1393دستور ریاست جمهوری در جلسه مورخ  

به منظور حمایت از شرکت های دانش بناان و توسعه آنها و رفع بخشی از مشکل فار  التحصاالن مراکز آموزش عالی ، همه دستگاه های 

 تولاد محصوالت مورد نااز اقدام نمایند.اجرایی )حسب مورد( نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های مذکوربرای خرید یا سفارش 

 


