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مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 
شماره ویژه نامھ: ١١١٩

دوشنبھ،١ بھمن ١٣٩٧

سال ھفتاد و چھار شماره ٢١۵١۵
قانون ادغام شرکتھا و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروھای مسلح 

شماره ٩٢٢٠٨/٨٩                                                                      ١٠/١٣٩٧/٢۴

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران

عطف به نامه شماره ١٣٩۴٨۶/۴٩٠١١ مورخ ١٩/١١/١٣٩٣ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمھوری
 اسالمی   ایران قانون ادغام شرکتھا و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروھای مسلح که با عنوان الیحه تشکیل سازمان صنایع دریایی
نیروھای مسلح به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ٩/١٠/١٣٩٧ و تأیید شورای

محترم نگھبان، به پیوست ابالغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

شماره ١۴٢٨٨۶                                                                         ١٠/١٣٩٧/٢۶

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به پیوست «قانون ادغام شرکتھا و تشکیل سازمان
صنایع دریایی نیروھای مسلح» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نھم دی ماه یکھزار و سیصد و نود و ھفت مجلس شورای
اسالمی تصویب و در تاریخ ١٩/١٠/١٣٩٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ٩٢٢٠٨/٨٩ مورخ ٢۴/١٠/١٣٩٧ مجلس

شورای اسالمی واصل گردیده، جھت اجرا ابالغ می گردد.

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

 

قانون ادغام شرکتھا و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروھای مسلح

ماده١ـ برابر تدابیر فرماندھی معظم کل قوا، به منظور ایجاد قابلیت ھای بازدارندگی و تأمین نیازمندی ھای دفاعی نیروھای مسلح
جمھوری اسالمی ایران در حوزه شناورھای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، تندرو، سامانه ھای قوای محرکه، سازه ھای دریایی،
سامانه ھای موشکی ساحل به دریا، سالح زیرآبی و کنترل آتش دریایی، تجھیز، تسلیح و تعمیر شناورھا از طریق آینده پژوھی،
تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، تأمین، بھینه سازی خدمات و پشتیبانی با تأکید بر دانش و فناوری ھای بومی و برتر و آزمایش
عملیاتی بر اساس استانداردھای روز و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، «سازمان صنایع دریایی نیروھای مسلح» که در این قانون

به اختصار«سازمان» نامیده می شود، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح تشکیل می شود.

تبصره١ـ از تاریخ تشکیل سازمان، کلیه شرکتھا و واحدھای حوزه فعالیت سازمان از سازمان ھا و شرکتھای وابسته یا تابعه وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح، حسب نظر کمیسیونی مرکب از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای
مسلح، نماینده سازمان صنایع دفاع و نماینده سازمان منتزع می شوند. این کمیسیون حسب مورد نسبت به انتقال واحدھا به سازمان
و قرار دادن شرکتھا به عنوان شرکتھای تابعه و وابسته سازمان، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام و نسبت به
انتقال اموال، دارایی ھا، دیون، تعھدات، کارکنان و سایر امکانات واحدھای مذکور به سازمان و احتساب آن به قیمت دفتری، با اعالم به
سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح، به عنوان سرمایه اولیه سازمان اقدام می کند. گزارش نتیجه اقدامات

کمیسیون ظرف مدت حداکثر یک سال به مجمع عمومی سازمان ارائه خواھد شد.

تبصره٢ـ سازمان می تواند جھت استفاده بھینه از قابلیت ھا و محصوالت و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخشھای غیرنظامی و
صادرات با رعایت قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴) قانون اساسی، سیاست ھای ابالغی ستاد کل نیروھای
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مسلح و استانداردھای ایمنی مربوط اقدام کند.

ماده٢ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای
مسلح اداره می شود.

تبصره١ـ امور استخدامی ھر یک از کارکنان سازمان، تا تصویب قانون اداری- استخدامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح،
حسب مورد، تابع مقررات استخدامی مربوط در نیروھای مسلح خواھد بود.

تبصره٢ـ صورتھای مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح رسیدگی می شود.

تبصره٣ـ انجام معامالت در مورد محصوالت نظامی اعم از کاال یا خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروھای مسلح است.
تشخیص محصوالت نظامی با پیشنھاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح است.

تبصره۴ـ سازمان در مواردی که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات عمومی
کشور خواھد بود.

ماده٣ـ سازمان می تواند در شرایط ضروری، به منظور تأمین نیازمندی ھای خاص نیروھای مسلح و دستیابی به فناوری ھای جدید
راھبردی صنایع دریایی نسبت به ایجاد شرکتھای تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود و یا مشارکت با طرفھای داخلی یا

خارجی به پیشنھاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح پس از أخذ مجوز فرماندھی معظم کل قوا اقدام کند.

ماده۴ـ امور مالیاتی سازمان مطابق بند (١۴) ماده (٩١) قانون مالیات ھای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی و
بند (١٧) ماده (١٢) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ٢/٣/١٣٨٧ با اصالحات و الحاقات بعدی می باشد.

ماده۵ ـ سازمان در چھارچوب قانون بودجه ساالنه کل کشور از اعتبارات بنیه دفاعی، حسب برنامه ھا و مأموریت ھای ابالغی وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح برخوردار می شود.

ماده۶ ـ اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح با ھماھنگی ستاد کل نیروھای مسلح ظرف مدت
شش ماه تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد و پس از تأیید فرماندھی معظم کل قوا ابالغ می شود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نھم دی ماه یکھزار و سیصد و نود و ھفت مجلس
شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ١٩/١٠/١٣٩٧ به تأیید شورای نگھبان رسید .

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

 


