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کنم و از مسئوالن کشور، چه در دولت، چه در مجلس،  نامگذاري می جهاد اقتصاديسال  من این سال را«
دارم که در شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار  هاي دیگري که مربوط به مسائل اقتصادي می چه در بخش

عرصه اقتصادي با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، 
  »مقام معظم رهبري« ».حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم

ز بازار و بازگشت بخشی ا بهفرآیند خلق ایده تا تبدیل آن به یک محصول مورد نیاز و سپس عرضه آن 
است که موجب تشویق مخترعین و محققین به خلق  یمبارک ، چرخهحاصل به خالق ایده مذکوردرآمد 

یابی به این چرخه در کشورمان و تالش در جهت  رسد دست نظر می به شود.محصوالت و خدمات جدید می
- ریاست ريناومعاونت علمی و فمساعی با  به همین دلیلباشد. حلی جامع و همه جانبه در گرو راه تداوم آن

هایی که از  و تالش تهیه »بنیانهاي دانش الیحه حمایت از شرکت« ،چندین وزارتخانه صنعتی کشورو جمهوري 
دنبال  بهبا تصویب این قانون در مجلس شوراي اسالمی به نتیجه رسید.  1389آغاز شده بود در سال  1386سال 

هاي اجرایی مربوطه پس از  نامه و آیین» ي و شکوفاییصندوق نوآور«آن با توجه به تاکید این قانون، اساسنامه 
هاي آن و نقش حمایتی صندوق نوآوري و  نامه توجه به اهمیت این قانون، آیین تصویب ابالغ گردید. با

 ، در این شماره از ماهنامه به برخی از مواد مهم آن پرداخته شده است.شکوفایی

  
ي مکرر نهادهاي هاگواه گزارش هاي اخیر به طی سالحقیقت آن است که دستاوردهاي علمی کشور ما 

ها از فرآیند رشد داشته است، به نحوي که در اغلب این گزارش المللی رشد چشمگیري علمی و آماري بین
هاي  اما توسعه فناوري .شود میچشمگیر یاد  »رشد«و  »جهش« ی همچونهاي علمی کشور با عناوین فعالیت

سازي این دستاوردها و تکمیل چرخه مربوط به آن  زن دستاوردهاي علمی و تجاريپیشرفته نیازمند رشد متوا
هاي  شرکت و یا همان هاي پیشرفتههاي مبتنی بر فناوري شرکتاست که بخش مهمی از آن از طریق حمایت از  

دنبال اعطاي  به »بنیانهاي دانش حمایت از شرکت قانون«  توان گفت که می به اختصار شود. بنیان محقق می دانش
 هاي پیشرفتههاي مبتنی بر فناوري شرکت حمایت از فعالیت منظور بهاي و تسهیالت مالی و سرمایه ها انواع کمک

  داخل  هاي ههاي متعدد مالیاتی، اولویت در مناقص مشوقاین قانون در بطن خود  .در بخش خصوصی است
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خل حریم شهرهاي استقرار در دا ،نامه بانکی ویژه گمرکی، تسهیل دریافت ضمانت کشور، دریافت تسهیالت
بار براي همیشه چرخه ایده تا بازار محصوالت و  تا شاید یک همراه دارد به را و مانند آن بزرگی مثل تهران

 ی ازفهرست سازي دستاوردهاي تحقیقاتی کشور شود. خدمات نوآورانه را مثبت نماید و موجب تسریع تجاري
  گرفته است.ول پایانی قرار ااین تسهیالت در جد

  
  شود. هایی که در سال گذشته براي اجرایی شدن این قانون برداشته شده، دیده می در جدول زیر بخشی از تالش

    
از این در مجلس شوراي اسالمی  نطقیبا ارائه  رییس جمهور و فناوري معاونت علمی 89 مرداد  5/89

  .قانون حمایت کرد
ماه آبان5قانون مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ   5/8/89

  .رسیدمجلس شوراي اسالمی تصویب  به1389
از سوي  89ماه آبان 19هاي دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها در تاریخ  قانون حمایت از شرکت  19/8/89

  شوراي نگهبان تایید شد.
توسط وزارت علوم،تحقیقات و  آنهاي اجرایی  آئین نامه الغ قانون،بماه پس از ا 3 مقرر گردید که

  تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.  فناوري 
 و معاون رسیدشوراي نگهبان  و تاییدهیات دولت  به تصویباساسنامه صندوق نوآوري و شکوفایی   15/8/90

  رسما آن را ابالغ کرد.رییس جمهور  اول
در سمیناري با موضع قانون مذکور و مراحل سیر تکامل آن و راههاي اجراي بهتر آن توسط   29/8/90

  .بررسی شد بنیان هاي دانش شرکت
  

هاي دانش بنیان،  شرکتمانند هاي مرتبط،  قانون توسط بخشاین پیشروي هاي  چالش، ها پیوسته این سال در
 ،موشکافانه همه جوانب این قانونتا  شدهمطرح و ...  فناوريانجمن مدیریت ، علمی و تحقیقاتی هاي شهرك

 .مورد نظر مجریان آن قرار گرفته باشد ،پیش از ابالغ

  
 هاي اجرائی بعدي قانون مختصري از اهم این اقدامات در ادامه آمده است:گام ییجهت آشنا

 نامه و اساسنامه در هیئت دولت. تصویب آئین1
 مدیرعامل صندوق. تعیین هیئت عامل و 2
 هاي داخلی صندوقنامههاي مالی و معامالتی و سایر آئیننامه. تصویب تشکیالت و آئین3
 . تامین محل کار و استخدام پرسنل مورد نیاز صندوق4
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 هاي اجرائی ذیربطهاي اجرائی الزم جهت شروع به کار سازمان. تهیه و تصویب دستورالعمل5
 و مالی . تشکیل شبکه کارگزاران فنی6
 اندازي سامانه اطالعاتی و ارتباطی اجراي قانون در شبکه اینترنت. راه7
 علوم تحقبقات و فناوريهاي تحقیقاتی مورد حمایت قانون فوق توسط شوراي عالی . اعالم اولویت8
 بنیانهاي دانشارزیابی صالحیت شرکت آغاز. 9

 بنیانهاي دانشهاي شرکتارزیابی درخواست آغاز. 10
  

ها و  شرکت« بیان شده است:  مشمول حمایتها و موسسات  تعریف مشخصی از شرکت نامه،  آیین یک مادهدر 
خصوصی یا تعاونی هستند که با ایجاد یک  اتو یا موسس ها نامه، شرکتبنیان مشمول این آئین موسسات دانش

ها مبتنی  هاي اقتصادي آن کسب و کار دانش محور به منظور تبدیل پایدار دانش به ثروت تشکیل شده و فعالیت
و به توسعه اقتصاد  بودههاي نو و پیشرفته فناوري مختلف هاي زمینههاي تحقیق و توسعه در  و همراه با فعالیت

سازي نتایج تحقیق و توسعه شامل  ها، تجاري کنند. از جمله مصادیق این فعالیتکمک می دانش محور در جامعه
افزار ، خلق و توسعه ، انتقال و عرضه فناوري ، توسعه کاربرد طراحی، ساخت و عرضه کاال ، خدمات و نرم

نیز مشاوره و خدمات تخصصی  افزارهاي مربوطه وویژه در تولید نرم یشرفته و با ارزش افزوده باال بههاي پفناوري
  »باشند.میو دانشی 

محور و اقتصاد دانش در توسعه بنیانهاي کوچک و متوسط دانش شرکت ماده یک، به نقش کلیدي 1تبصره 
هاي اصلی ها از دغدغه توسعه و تثبیت آنکه گیري، ه شکلدر دورها  پذیري باالي این شرکت همچنین ریسک

ی که تاکنون در مراکز رشد و یها شرکتکه  است اشاره شده 5نماید. در تبصره  میاشاره قانون حمایت است، 
  .هستندبنیان  هاي دانش اند از مصادیق شرکتهاي علم و فناوري پذیرفته شدهپارك

هاي مرتبط با  شامل کلیه فعالیتسازي  تجاري«  است:با مصادیق آن بیان شده  سازي تجاريمنظور از  ،4در ماده 
سازي  هاي جدید است. فرآیند تجاري ها یا فناوريمبتنی برایده ي محصول یا خدمت جدید گیري و عرضهشکل

عرضه فناوري، اعطاي امتیاز، کسب  و انتقال گذاري، شامل تمامی فرایندهاي مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش
  ب سرمایه و منابع، هاي مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق االمتیازهاي مرتبط، جذ سایر فناوري
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هاي الزم، تولید ها و دریافت تاییدیه سازي، طراحی صنعتی فرآیند یا محصول جدید، انجام آزمون نمونه
  »شود. یابی ، بازارسازي و  رفع عیوب می آزمایشی، بازار

  

شود.  میاشاره بینی شده در این قانون  ها و تسهیالت گوناگون پیش به حمایتاختصار در این بخش به 
هاي مالیاتی و گمرکی و ...  هاي بالعوض، تسهیالت نقدي، معافیت کمک  وهیش  این قانون به هاي حمایت

  .شود اشاره میی هاي حمایت موارد قانونی مرتبط با هر یک از این شیوهبه در ادامه  باشد. می
  

  هاي بالعوض کمک
  و توضیحات مصادیق  میزان تسهیالت  تامین  جهت  متقاضیان مشمول  هاي بالعوض کمک
 گیري بنیانی که در مرحله شکل هاي دانش شرکت  6، ماده 2فصل 

  قرار دارند
اندازي  هاي مرتبط با راه فعالیت

  کسب و کار
 100درصد سرمایه ثبتی اولیه خود (حداکثر  75تا 

  میلیون ریال)
ظري و عملی مطالعات نتکمیل تیم همکار، 

، مطالعات اقتصادي و پیاده سازي ایده کاري
ر   تجاري طرح کسب وکا

مؤسسات دانش بنیان با سابقه فعالیت  شرکتها و  8و  7، ماده 2فصل 
  سال 5بیش از 

نیروي انسانی واجد شرایط و 
  متناسب با کسب و کار

هاي تحقیق و  درصد از هزینه فعالیت 25تا 
  سازي هاي تجاري از فعالیتتوسعه براي هر یک 

  

هاي دانش بنیان که از طریق نظام بانکی  شرکت  9، ماده 2فصل 
  .اند تامین مالی شده

    بخشی از سود تسهیالت  

هاي غیر دولتی پژوهشی و فناوري  صندوق  11، ماده 2فصل 
  قانون برنامه چهارم 45موضوع ماده 

سالیانه دولت به هاي  حداقل پنج درصد از کمک  اعطاي تسهیالت
  صندوق به صورت کمک

  

  تسهیالت نقدي
  و توضیحات مصادیق  میزان تسهیالت  تامین  جهت  متقاضیان مشمول  اعطاي تسهیالت

 3الحسنه به صورت کوتاه مدت ( تسهیالت قرض  اندازي و توسعه کسب و کار هاي راه فعالیت  بنیان مؤسسات دانش ها و شرکت  12، ماده 3فصل 
  ساله)

سازي  سازي، کسب فناوري، ثبت اختراع، نمونه تجاري
  هاي تحقیق و توسعه و سایر فعالیت

هاي قبل از  و فعالیت 12هاي مندرج در ماده  فعالیت  هاي دانش بنیان شرکت  13، ماده 3فصل 
   تولید صنعتی

 تجهیز کارگاه، آماده سازي خط تولید، طراحی صنعتی،  ساله) 5مدت (حداکثر  تسهیالت میان
انجام آزمون و رفع عیوب، تولید آزمایشی و بازاریابی و 

  بازارسازي
هاي  به منظور تولید صنعتی با تأمین قسمتی از هزینه  هاي دانش بنیان شرکت  14، ماده 3فصل 

  آالت و تجهیزات تهیه مکان، خرید و نصب ماشین
ساله) با مشارکت  5تسهیالت بلند مدت (حداکثر 

ها، موسسات مالی  بانکحداکثر پنجاه درصدي با 
هاي مالی مرتبط و گشایش  و اعتباري یا صندوق

  خطوط اعتباري مشترك

  

ساله) با نرخ  5مدت (حداکثر  تسهیالت میان  حمایت از بازارسازي و توسعه بازار کاال و خدمات   بنیان هاي دانش شرکت  15، ماده 3فصل 
  ترجیحی

بازارهاي  یا ورود به بازارهاي بورس و تنها جهت
  المللی بین

تسهیالت با نرخ ترجیحی با مشارکت حداکثر   جهت تامین سرمایه در گردش  هاي دانش بنیان شرکت  16، ماده 3فصل 
ها و سایر موسسات و  پنجاه درصدي با بانک

  هاي مالی صندوق

  

بر قانونی در ها و موسسات معت صندوق  17، ماده 3فصل 
  پذیر گذاري خطر حوزه سرمایه

الحسنه و تسهیالت با نرخ  تسهیالت قرض  پذیر خطرگذاري  توسعه و حمایت از صنعت سرمایه
  ترجیحی

ها  پذیر در شرکت خطرگذاري  صرفاً جهت انجام سرمایه
  مؤسسات دانش بنیان و

مشتریان محصوالت یا خدمات و   18، ماده 3فصل 
  هاي دانش بنیان هاي شرکت فناوري

تسهیالت با نرخ ترجیحی (فروش اقساطی،   بنیان ت دانشتوسعه بازار محصوالت و خدما
  لیزینگ و سایر موارد)

  

هاي فعال اقتصادي و  افراد یا بنگاه  19، ماده 3فصل 
  صنعتی

این تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام   تسهیالت خرید با نرخ ترجیحی  هاي دانش بنیان خرید سهام شرکت
پذیر یا از  خطرگذاري  هاي سرمایه مذکور را از صندوق

  شود طریق بازار فرابورس خریداري نمایند اعطا می
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 یاتیهاي مال دیگر تسهیالت و حمایت
ضمانت نامه، بیمه، 

  مالیات و گمرك
  و توضیحات مصادیق  میزان تسهیالت   تامین جهت  متقاضیان مشمول

نامه اعتباري (تا  ارائه خدمات ضمانت  کسر وثیقه تسهیالت  هاي دانش بنیان شرکت  22، ماده 4فصل 
  درصد وثایق) 70سقف 

نامه و تسهیل روند دریافت آن از  پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت
  نامه طریق عقد قراردادهاي همکاري و کارگزاري با ارائه دهندگان ضمانت

ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در   بنیان هاي دانش شرکت  23ماده ، 4فصل 
  مناقصه

نامه و تسهیل روند دریافت، شامل  پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت  
  نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و... ضمانت

ها و موسسات دانش  شرکت  24، ماده 4فصل 
  بنیان

نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد  پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت  نامه دانش فنی ضمانت  هاي داخلی فناوريریسک به کارگیري 
  قراردادهاي همکاري و کارگزاري

را در تمام مراحل طراحی،  اي مناسب بیمه مرکزي مکلف است پوشش بیمه  اي مناسب پوشش بیمه  کاهش خطرپذیري محصوالت و خدمات  هاي دانش بنیان شرکت  25، ماده 4فصل 
  تولید، عرضه و بکارگیري این محصوالت و خدمات طراحی و ایجاد نماید.

ها و موسسات دانش  شرکت  26، ماده 4فصل 
  بنیان

 100سال و به میزان  15به مدت   
  درصد معاف از مالیات

هاي تحقیق و  درآمدهاي مشمول مالیات ابرازي ناشی از قراردادها و فعالیت
  ، تجاري سازي و تولید محصوالت و خدمات دانش بنیانتوسعه

ها، جوایز و هدایاي دریافتی نقدي و غیرنقدي مشروط بر اینکه  شامل کمک  معافیت مالیاتی    هاي دانش بنیان شرکت  27، ماده 4فصل 
  صرف فعالیتهاي مرتبط با تحقیق و توسعه یا تجاري سازي شوند

هاي عملیاتی مرتبط  هاي تحقیق و توسعه، تجاري سازي و سایر هزینه هزینه  مالیات    دانش بنیانشرکتها و موسسات   28، ماده 4فصل 
قابل قبول موضوع ماده  ها به حساب هزینه با قراردادها و فعالیت هاي مالیاتی 

  منظور خواهند شد. 10/11/1380قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  148
هاي توسعه  سود و کارمزدي که به صندوق، کارگزاران مالی و سایر صندوق  مالیات    هاي دانش بنیان شرکت  29، ماده 4فصل 

فته است، به حساب هزینه هاي  فناوري مجاز پرداخت شده یا تخصیص یا
  هاي مستقیم منظور خواهند شد. قانون مالیات 148مالیاتی موضوع ماده 

هاي  خدمات مالی و تسهیالتی صندوق، کارگزاران مالی و سایر صندوق   معافیت مالیاتی    شرکتها و موسسات دانش بنیان  30، ماده 4فصل 
  توسعه فناوري مجاز؛

 هاي دانش بنیان؛ کاالهاي اهدایی به صورت بالعوض به شرکت  
 خدمات تحقیق و توسعه؛  
  نامه. این آیین 4خدمات پشتیبانی تخصصی تجاري سازي موضوع ماده  

معاف از پرداخت عوارض و حقوق     بنیانشرکتها و موسسات دانش   31، ماده 4فصل 
گمرکی و سود بازرگانی واردات 
ماشین آالت و تجهیزات تخصصی 

سال و به میزان  15مورد نیاز به مدت 
  درصد 100

    )نامه آیین این 1 ماده در مذکور شرایط استمرار شرط(به 

معاف از پرداخت هر گونه عوارض و   و خدماتحمایت از صادرات محصوالت   شرکتها و موسسات دانش بنیان  32، ماده 4فصل 
حقوق صادراتی و گمرکی و سپردن 

  پیمان ارزي

  

اي طراحی، تولید، عرضه و  هاي پوشش بیمه هزینه  هاي دانش بنیان شرکت  33، ماده 4فصل 
هاي نو در تولید کاال و  مشاوره و بکارگیري فناوري

خدمات، اجراي قراردادهاي تحقیقاتی و فناوري و 
  ها نامه همچنین تامین ضمانت

ها و تسهیالت درنظر گرفته  ها و تسهیالت در چارچوب کمک ارائه این کمک  الحسنه کمک و یا تسهیالت قرض
  گیرد شده در فصول دوم و سوم انجام می

هاي  شرکت«کند:  پرداخته و بیان می بنیان هاي دانش دهی به موسسات و شرکت تموارد اولوی به فصل هشتم
سازي و عرضه کاالهاي  اردادهاي پژوهشی، فناوري و تجاريبنیان موضوع این قانون در مناقصات قر دانش
دستگاه اجرایی پس از دریافت تاییدیه  »باشند. میهاي اجرایی، حائز اولویت  بنیان ساخت داخل دستگاه دانش

درصد) محاسبه  120( 2/1ها را با ضریب  بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آن هاي دانش صالحیت شرکت
هاي علم و فناوري و مناطق ویژه علم و فناوري و مناطق ویژه  هاي مستقر در پارك براي شرکت نمایند. می

  درصد) 150( 5/1تا ضریب  علوم تحقیقات و فناوريوزارت  اقتصادي منتخب با تشخیص



 ۵ از ٧ صفحھ
 

  
  

ائه و فروش محصوالت و خدمات بنیان موضوع این قانون براي ار هاي دانش شرکتهمچنین  قابل افزایش است.
  .شوند مشمول تخفیف پنجاه درصد در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می ،بنیان خود در مناقصات دولتی دانش

این مراحل  باقی مانده است، اما به فضل الهیهاي متعددي تا عملیاتی شدن قانون هنوز گام همانطور که ذکر شد
بنیان و دیگر  و موسسات دانش ها و مجریان تا شرکت گذاران از سیاست ،ل دخیل در آنمهمکاري همه عوا نیز با
خواهد مهیا هاي نوین  فناوري توسعه و پیشرفت پایدار کشور با تکیه بر زمینه ونیز طی خواهد شد  نفعان آن ذي

   گردید.
  

 بنیان هاي دانش نامه قانون حمایت از شرکت آیین – 


