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جمهورياساسیقانون) 123(سوموبیستویکصداصـل اجراءدر8/10/1387مورخ	40768/181333نامه شـماره عطف به 
زاحمایتالیحهعنوانباکهاختراعاتونوآوریهاسازيتجاريوبنیاندانشمؤسساتوشرکتهاازحمایتقانونایراناسـالمی 

و اختراعات به مجلس شـوراي اسـالمی تقدیم گردیده بود، با تصـویب در جلسه    نوآوریهاسـازي تجاريوبنیاندانششـرکتهاي 
گردد. و تأیید شوراي محترم نگهبان به پیوست ابالغ می5/8/1389علنی روز چهارشنبه مورخ 

رییس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی  

	195602شـــــمــاره  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	16/9/1389	
ــت جـمـهـوري (مـعــاونــت عـلـمـی و فنــاوري رییس          ــاســ آوري جمهور) ــــــ وزارت علوم، تحقیقــات و فن نـهــاد ری

سـازي نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ  بنیان و تجاريقانون حمایت از شـرکتها و مؤسـسـات دانش   
به تأیید شوراي نگهبان 19/8/1389ي اسالمی تصویب و در تاریخ پنجم آبان ماه یکهزار و سـیصـد و هشـتاد و نه مجلس شورا   

مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء 30/8/1389مورخ 57953/258رسـیده و طی نامه شـماره   
گردد. ابالغ می

نژاد جمهور ـ محمود احمديرییس

ري سازي نوآوریها و اختراعات قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجا

عه افزایی علم و ثروت، توسشرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم-1ماده 
اقتصـاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتایج تحقیق و  



شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهاي توسـعه ( 
مربوط تشکیل میشود. 

) از %50شـرکتهاي دولتی، مؤسسات ونهادهاي عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد ( -تبصـره 
ق به شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهاي این قانون نیستند. مالکیت آنها متعل

ریزي و پیگیري اجراء این قانون را به عهده دارد گذاري، برنامهشـورایعالی علوم، تحقیقات و فناوري مسـؤولیت سیاست  -2ماده 
طریقازشــورامصــوباتاجراءپیگیريمســؤولشــورادبیرخانهده میشــود. که از این پس در این قانون به اختصــار شــورا نامی

. بودخواهدذیربطدستگاههاي

ــوع این قانون عبارتند از          -3مـاده   ــات دانش بنیـان موضـ ــسـ ــرکتهـا و مؤسـ ــهیالت قـابـل اعطـاء بـه شـ :حمـایتهـا و تسـ

ــود بـازرگـانی       -الف ــال  و معـافیـت از پرداخـت مـالیـات، عوارض،حقوق گمرکی، سـ ــادراتی بـه مـدت پانزده سـ عوارض صـ
ــه یا به کارگیري-ب ــی از هزینه تولید، عرضـ ــهیالت کم بهره یا بدون بهره تأمین تمام یا بخشـ نوآوري و فناوري با اعطاء تسـ

طبق عقود شرعیبلندمدت یا کوتاه مدت بر

ات دانش بنیان موضوع این قانون در اولویت اسـتقرار واحدهاي پژوهشـی، فناوري و مهندسـی و تولیدي شـرکتها و مؤسـس     -ج
ــا منــاطق ویژه علم و فنــاوري              ــادي و ی ــد، مـنــاطـق ویژه اقتصــ ــارکـهــاي عـلـم و فـنــاوري، مـراکـز رشــ مـحــل پ

اولویت واگذاري تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصالح موادي -د
ه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراء سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم از قانون برنامه چهارم توسع

ــون               44( ــان ــن ق ــوضــــوع ای ــان م ــی ــن ــش ب ــســــات دان ــؤسـ ــا و م ــه ــت ــه شــــرک ــون اســــاســــی ب ــان ) ق
ــ ایجاد پوشش بیمه اي مناسب براي کاهش خطر پذیري محصوالت دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل -هــ

ید، عرضه و به کارگیري  تول

) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع 1تسـهیل شـرایط مناقصـه در موضـوعات مرتبط با ماده (    -و
این قانون  

) قانون 44وزارت امور اقتصـادي ودارایی موظف اسـت در راسـتاي قانون اجراء سـیاسـتهاي کلی اصل چهل و چهارم (     -4ماده 
شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاري کلیه دستگاههاي دولتی، فهرست 1386ب بهمن ماه اسـاسی مصو 

موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این شوراتمامی مراکز و مؤسـسـات پژوهشـی دولتی را تهیه و به شـورا ارائه نماید.     
ذاري به بخش خصـوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور  حاکمیتی قابل واگفهرسـت، مراکز و مؤسـسـات پژوهشـی غیر    

.و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاري آنها را فراهم نمایداقتصادي



ماهیت این شرکتها پس از واگذاري نباید تغییر کند. -1تبصره 

اجراء و احراز صـــالحیت خریداران را در این ماده برعهده وزارت علوم،تحقیقات و فناوري وظیفه نظارت بر حســـن -2تبصـــره 
دارد. 

به منظور کمک به تجاري سـازي نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازي و کاربردي نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک  -5ماده 
ت بخشی از سهم مشارکو تسـهیالت قرض الحسـنه و تسهیالت بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا   

به شـرکتها و مؤسـسـات دانش بنیان، صـندوقی تحت عنوان صندوق نوآوري و شکوفایی وابسته به شورایعالی علوم، تحقیقات و     
ت، اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه، دولکمکهايشاملصندوقمالیمنابعفناوري و زیر نظر رئیس شـورا تأسـیس می شود.   

ذاري اشــخاص حقیقی و حقوقی و شــرکتهاي دولتی وابســته و تابع، نهادهاي عمومی غیردولتی و   گهرگونه کمک و ســرمایه
شهرداریها و شرکتهاي وابسته و تابع می باشد. 

صندوق،مالیمنابعتأمینمنظوربهتوانند بخشـی از منابع تسـهیالت موضـوع صـندوق یادشده را تأمین نمایند.     بانکها نیز می
کمکجهتراخودعمومیبودجهمنابعاز) %5/0(درصدنیمحداقلبودجه،الیحهدربعدبهسومسـال ازاسـت موظفدولت

. بگیردنظردرصندوقاینبه

) از سـرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیالت به صندوقهاي غیر دولتی پژوهشی و فناوري  %5حداقل پنج درصـد ( -1تبصـره  
ارم توســعه اقتصـادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اســالمی ایران مورد تأیید وزارت علوم،  ) قانون برنامه چه45موضـوع ماده ( 

تحقیقات و فناوري تخصیص خواهد یافت. 

ــره  ــی هزارمیلیارد (  -2تبص ــکوفایی به میزان س ــندوق نوآوري و ش ــرمایه اولیه ص ) ریال به تدریج 30,000,000,000,000س
ــ        ــنــدوق تـوسـ ــال از مـحــل صـ ــه ســ ــأمین عــحــداکـثـر ظـرف ســ ــاب ذخیره ارزي ت ــا حســ گردد. میه ملی ی

نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات،-3تبصـره  
هیأت تحقیقات و فناوري حداکثر ظرف ســه ماه از تاریخ تصــویب این قانون تهیه و به تصــویبقانون توســط شــورایعالی علوم،

.رسدوزیران می

کلیه دســتگاهها و شــرکتهاي دولتی مجازند بخشــی از مبلغ قراردادهاي خرید کاال یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت  -6ماده 
نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهاي تحقیق و توسـعه فناوري ضـمن عقد قرارداد با شـرکتها و مؤسسات    

انجام رسانند. دانش بنیان به 



کلیه دسـتگاههاي مجري این قانون موظف هسـتند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهاي متقاضیان جهت استفاده از   -7ماده 
حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعالم نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد 

وظفمشوراوکنداعتراضدبیرخانهنزدتواندمیکنندهدرخواستده برسـانند.  باید به طور مسـتدل به آگاهی درخواسـت کنن  
ــت ــکــــایـــت بـــه مـــاه یــــکظــــرفاســــ ــیـــدگــــی واصـــــلـــه شــــ . کــــنـــد رســــ

در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات شـرکتها و مؤسـسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را  -8ماده 
.زیست محیطی مستقر نمایند

به منظور ایجاد و توسـعه شـرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهاي بینالمللی اجازه داده میشود واحدهاي   -9ده ما
هاي محوله از مزایاي قانونی مناطق پژوهشــی و فناوري و مهندســی مســتقر در پارکهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموریت

المللی برخوردار گردند. گذاري خارجی و مبادالت مالی بینیاتی و عوارض سرمایههاي مالآزاد در خصوص روابط کار، معافیت

هرگونه استفاده ازمزایا، امتیازات وتسهیالت عنوان شده دراین قانون براي شرکتها ومؤسسات دانشبنیان پس ازانطباق -10ماده 
با اهداف مندرج دراین قانون توسـط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري جهت تصـویب به شورایعالی علوم تحقیقات و فناوري ارائه   

میگردد. 

ــخا-11ماده  ــدهکلیه اش ــهیالت اعطاء ص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهاي این قانون برخوردار ش اند چنانچه حمایتها و تس
شـــده بر طبق این قانون را براي مقاصـــد دیگري مصـــرف کنند ضـــمن محرومیت از اســـتفاده مجدد از حمایتهاي این قانون 

شود. مجازاتهاي زیر در مورد آنها اعمال می

. شونداري از تسهیالت مالی عالوه بر رد مال، به جریمه نقدي برابر با تسهیالت دریافتی محکوم میدر صورت برخورد-الف

. شوندها منع میدر صورت برخورداري از شرایط تسهیالت در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه-ب

ــورت برخورداري از معـافیـت  -ج ض عالوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدي برابر میزان معافیت اعطاء هاي مالیاتی یا عواردر صـ
شده محکوم میشوند. 

. شــوندمیمحکومدریافتیايبیمهپوشــشمعادلجریمهپرداختبهاي،بیمهپوشــشازبرخورداريصــورتدر–د 
ــط -12ماده  ــش ماه یکبار توس ــورا تهگزارش نحوه اجراء این قانون هر ش ــالمی ارائه  دبیرخانه ش ــوراي اس یه و به مجلس ش

.گرددمی



ــط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و  نـامه آئین-13مـاده   ــویب آن توسـ ــه ماه از تصـ هاي اجرائی این قانون حداکثر ظرف سـ
شورایعالی علوم و تحقیقات و فناوري تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

و شش تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و قانون فوق مشـتمل بر سیزده ماده 
به تأیید شوراي نگهبان رسید. 19/8/1389نه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 


