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 15/2/1387مصوب  قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

 

ساخت، تولید، تعمیر (حمایت از صنایع دریایی،  شود براي مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع به دولت اجازه داده می -1ماده 

، رفع مشکالت و عوامل )اثرسطحی و صنایع فراساحلیشناورهاي سطحی، زیرسطحی،  و نگهداري انواع مختلف تجهیزات

دریایی که از این  با رعایت مالحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع بازدارنده

ریال  )400,000,000,000(اولیه چهارصدمیلیارد شود را به صورت شرکت با سرمایه نامیده می» صندوق«پس به اختصار 

 .تأسیس نماید

وزارت صنایع و معادن و سازمان  اساسنامه صندوق ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترك – 1تبصره 

 .خواهد رسید ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران مدیریت و برنامه

رسد و  تصویب مجمع عمومی صندوق می هاي اداري و مالی و معامالتی صندوق و اصالحات بعدي آنها به نامه آئین – 2تبصره 

اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنایع و معادن، . باشد ذکر نام می شمول قوانین و مقررات عمومی براي صندوق مستلزم

و رئیس سازمان مدیریت  کشاورزي دارایی، راه و ترابري، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، جهاد اقتصادي و امور

 .صنایع و معادن خواهدبود باشد، ریاست مجمع عمومی برعهده وزیر ریزي کشور می برنامهو 

  :منابع صندوق عبارت است از – 3تبصره 

 .سرمایه اولیه -1

 .درآمد حاصل از فعالیت صندوق -2

) ثناء صنایع نظامیبه است(دریایی  عملکرد فروش ساالنه شرکتهاي سازنده شناور و تجهیزات صنایع%) 5(معادل پنج درصد -3

 .شود بینی و به صندوق پرداخت می هاي سنواتی سال بعد دولت پیش بودجه سال در که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده

شود به حساب  غیرایرانی حمل می هزینه حمل مایعات نفتی و گازي وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان %) 10(ده درصد -4

  .گردد صندوق واریز می

 .ممنوع است انجام هرگونه عملیات بانکداري که منجر به کسب درآمد شود براي صندوق – 4بصره ت

ایجاد شرایط مناسب در اجراء  صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و – 5تبصره 

المی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی فرهنگی جمهوري اس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و) 34(ماده

 المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به قیمت بین %) 20(آنها تا سقف بیست درصد شناور با رقباي خارجی

حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی  المللی منوط به رعایت قانون عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین

  .باشد هاي قابل قبول صندوق می بابت جزو هزینه مبالغ پرداخت شده از این. خلی پرداخت نمایددا



 .استخدام کارمندان جدید خودداري شود در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از – 6تبصره 

و داراي مالک ایرانی هستند و در ایران  شوند کشور ساخته می شناورهایی که با استانداردهاي ملی یا جهانی در داخل -2ماده 

دولت . مالیات بر درآمد پرداختی ساالنه شناور مزبور برخوردار خواهند بود به ثبت رسیده باشند از تسهیالت بالعوض معادل

 .و پرداخت نماید بینی تسهیالت اعطائی موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش مکلف است

شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسالمی  به دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیالت بالعوض،  -3ماده 

باشند و توسط  بندي پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی می طبقه ایران که داراي گواهینامه معتبر از مؤسسات

یارانه به آنها پرداخت  شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان اي می دورهداخلی تعمیر  سازهاي کشتی

 .نماید

حقوق و عوارض بندري جهت ورود به  شناورهاي ایرانی و غیرایرانی جهت انجام هرنوع تعمیرات از پرداخت هرگونه -4ماده 

 .باشند تعمیرگاههاي داخلی معاف می

نیست براي ساخت و تعمیر کشتی در  د مواد، قطعات و تجهیزات الزم که امکان تولید آن در داخل کشورخرید و ورو -5ماده 

سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار  داخل کشور توسط شرکتهاي داخلی سازنده شناور و

فروشنده مجاز  یص اقالم مذکور نیز با ارائه فاکتوراظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخ اسنادي با مسؤولیت و

 .خواهد بود

درخواست مدیران شرکتهاي موضوع این  براي اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با -6ماده 

 وانه اشتغال اتباع بیگانهشود نیاز به دریافت پر ربط حسب مورد ارائه می ذي هاي قانون که فهرست آنها از سوي وزارتخانه

 .باشد نمی

مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع  ریزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران سازمان مدیریت و برنامه -7ماده 

دالر ساالنه از محل حساب ذخیره ارزي و سایر منابع براي ) 1,000,000,000( ارزي مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد

با شرایط زیر اختصاص  شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیالتی انخریدار

 :دهند

خریداران شناور و تجهیزات دریایی  گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهاي تجاري حسب درخواست -الف

 .شرکتهاي داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکائی عو متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نف

هجده ) LNG(گاز طبیعی مایع  مدت بازپرداخت تسهیالت مالی براي ساخت شناور دوازده سال و براي شناورهاي حمل -ب

 .سال و براي متقاضیان تعمیرات سه سال

 .وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل برداري به عنوان هرهبرداري و یا تعمیر و ب پذیرش شناور در حال ساخت و بهره -ج 

  .مبلغ وام %)10(پرداخت ده درصد پیش -د

ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین  کارگیري حداکثر توان شرکتهاي صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و به -8ماده 

در قراردادهاي فروش ) CIF(ز را به صورت تحویل در محلگا %)30(درصد سی ساخت شناورهاي مربوطه موظفند فروش حداقل

 .نمایند خود منظور



دستگاههاي مختلف و به منظور تمرکز  ها و  نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه -9ماده 

شوراي عالی صنایع دریایی  گیري کامل از ظرفیتهاي کشور در این بخش، بهره سیاستگذاري و ایجاد هماهنگی الزم در جهت

معادن به عنوان دبیر شورا،  و عضویت وزراء صنایع و )و در غیاب وي معاون اول رئیس جمهور(ریاست رئیس جمهور  ور بهکش

دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، جهادکشاورزي، رئیس سازمان مدیریت و  بازرگانی، نفت، امور اقتصادي و دارایی، راه و ترابري، 

تصمیمات شوراي عالی صنایع دریایی کشور  .شود کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می ریزي برنامه

 .خواهدبود االجراء جمهور الزم پس از تأیید رئیس

 .خواهد شد کلیه حمایتهاي مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار -10ماده 

اجرائی آن را با پیشنهاد  نامه است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آئیندولت مکلف  -11ماده 

 .ریزي کشور تصویب نماید و برنامه هاي صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان مدیریت  وزارتخانه

ماه یکهزار و سیصد و  تاردیبهش فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم قانون 

 ن./به تأیید شوراي نگهبان رسید 25/2/1387و در تاریخ  اسالمی تصویب شوراي هشتاد و هفت مجلس

 رئیس مجلس شوراي اسالمی -غالمعلی حدادعادل
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