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 0011شیوه نامه اجرایی پرداخت مشوقهای صادراتی سال عنوان:  

 0011مردادماه تاریخ تصویب:      سازمان توسعه تجارت ایرانواحد مسئول: 

 عالی وزارتمقام تصویب کننده:  

 صنعت ، معدن و تجارت

 ندارد  پیوست:  سازمان توسعه تجارت ایران  حوزه کاربرد:

 تاریخ تجدید نظر: یکسال   مدت اعتبار دستورالعمل:
 

 مقدمه( 1ماده 

، ابالغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد 0011با عنایت به مفاد بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 

( و در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقااومتی و همننای    5/5/0011مورخ  04204مقاومتی ) شماره 

سیاستهای کلی اقتصاد مقااومتی   01بند  تحققدر چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد و در جهت 

در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصوالت و خدمات 

کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چی ، هند، ساوریه و لبنااو و همننای      05صادراتی با اولویت 

فعالیتهای ترویجی و بازاریابی خاارجی ، بدینوسایله شایوه ناماه      حمایت از زیرساختهای صادراتی و توسعه

 جهت اجرا توسط سازماو توسعه تجارت ایراو ابالغ می گردد   0011اجرایی پرداخت مشوقهای صادراتی سال 

 

 : مفاهیم و اصطالحات:2ماده 

ل پرداخات  سازماو توسعه تجارت ایراو به عناواو متاولی تجاارت خاارجی کشاور و مساوو       سازمان : .1-2

 مشوقهای صادراتی  

که توسط معاوو اول رییس جمهور و ریایس ساتاد    0011بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال  بسته : .2-2

 . فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ گردیده است
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کارگروه مشوق های صادراتی که دبیرخانه آو در سازماو توسعه تجارت ایراو مساتقر باوده و   : کارگروه  3-2

اعضای آو با ابالغ رسمی معاوو وزیر صمت و رئیس کل سازماو توسعه تجارت ایراو تعیی  می گاردد. ساایر   

یاراو   افراد و متخصصاو تجارت خارجی کشور، حسب مورد و با تشخیص رییس کل سازماو توسعه تجاارت ا 

 جهت حضور در جلسات ) بدوو حق رای( دعوت می شوند. 

و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت مشوقهای صادراتی به پرونده های ارجااعی  ( : کارگروه، نسبت به بررسی 0تبصره )

( ایا   2از سوی دبیرخانه کارگروه مشوقهای صادراتی و در چارچوب شرح زیرفعالیتهای مندرج در جدول ذیل مااده ) 

 یوه نامه اقدام می نماید.ش

( دبیرخانه کارگروه بر اساس شرح وظایف سازمانی، مسوولیت اجرای بسته حمایت از صادرات غیر نفتای در  2تبصره )

 حوزه مشوقهای صادراتی را به عهده داشته و نسبت به برنامه ریزی برگزاری جلسات کارگروه اقدام می نماید.  

بسوته   4و تشویقی  توسعه صادرات غیرنفتی کشوور ) موضووع مواده    رئوس برنامه های حمایتی  :3ماده 

 (0411حمایت از صادرات غیر نفتی سال 

صاادراتی و خادمات متناساب باا      -کاالهای تولیدیو بازاریابی   های صدور پرداخت تمام یا بخشی از هزینه

 خواهد پذیرفت.مندرج در جدول ذیل صورت های حمایتی و تشویقی  تامی  منابع، مشتمل بر برنامه
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 و ضوابط میزان حمایت  شرح زیرفعالیتها ردیف

0 

 اجتتتتغرف  ررتتتت  در ه غی تتتت غه غ    نتتتت یهزپرداختتتتک   تتتت   

ج  ور  اسالمی ایران در ه غی  غه غ  اختصغصی  بین ال للی معتبر و  

بغزارهتغ  هتتو  و   تت  بتت  مغهتوالغر  رعتتغان صتتنعک ه غی تت غهی در   

 بغزارهغ  هو 

درصو هزین  اجغرف  ررت  در ه غی ت غه غ  بتین     05حوا ثر 

ال للی تخصصی خغرج از   ور حسب   ور هو ، هوع  غا و 

مجوز یتغ متورد تغییتو ستغزمغن توستع        دارا  هوع ه غی  غف) 

میلیتتون ریتتغه و ه  نتتین  0555تجتتغرا ایتتران  تتتغ ستت   

درصتتو هزینتت  اجتتغرف  ررتت  در ه غی تت غه غ    05حتتوا ثر 

ج  ور  اسالمی ایران در خغرج از   ور ) واجتو  اختصغصی 

میلیتون   055مجوز سغزمغن توسع  تجتغرا ایران تتغ  ست      

و بتغ هتو     ریغه ) حسب بغزار هو    بتغ ت تخیک  تغرالروف   

توسع  بغزار و     ب  مغهوالغر  رعتغان اتتصتغد  و صتنعک    

 ه غی  غهی در بغزارهغ  هو .

2 

بغزاریغبی ب  بغزارهغ  هتو    –پرداخک     هزین  اعزام هیغت غ  تجغر  

تخصصی و سغیر  –ج ک رعغلیت غ  بغزاریغبی در ه غی  غه غ  بین ال للی 

 رویوادهغ  معتبر تجغر  

 دارا درصو از هزینت  اعاتغ  هیغت تغ  اعزامتی      05حوا ثر

میلیون ریغه  025مجوز سغزمغن توسع  تجغرا ایران تغ س   

 .بر اسغس بغزار هو   ب  ت خیک  غرالروف

3 
پرداخک   ت  هزینت  پتشیری هیغت تغ  تجتغر  و سترمغی  التشار   از        

 رهغ  هو ابغز

                       میلیتتون ریتتغه از هزینتت  هتتغ  داختت    تتور   05حتتوا ثر 

یرشی دارا  مجتوز بت  ت تخیک    ) ایران  اعاغ  هیغت غ  پش

  غرالروف

4 

    پرداخک یغراه  سود تس یالا بغهکی ب  صغدر ننوالغن ج تک پرداختک

 تس یالا مربوط ب  سرمغی  در الردی واحوهغ  صغدراتی 

        پرداخک یغراه  سود تس یالا بتغهکی بغزستغز  و هوستغز  واحتوهغ

 تولیو  صغدرات را

         پرداخک یغراه  سود تس یالا بتغهکی بترا  ایجتغد، توستع  و تک یت

اا و لجستی  شغم  پغیغه  هغ  تخصصی صغدراا، زیرسغخت غ  صغدر

سردخغه  هتغ، ززمغی ت غه غ  تخصصتی، اهبغرهتغ  صتغدراتی ، مرا تز       

 خومغا صغدراتی ،  غهتینرهغ  یخ غلی  

    پرداخک یغراه  سود تس یالا بغهکی برا  توسع   خوش  هغ  تولیو

تولیتو   و صغدرات را، تک ی  حل   هتغ  مق تود و شتبک  ستغز  زه تغ      

 درات را بغ برهو م ترک برا  بغزارهغ  هو  صغ

 

 

واحتو درصتو بتر استغس      4واحو درصو و میغه ین  6تغ س   

ضریب ح غیتی تعیین شوف بر حسب مغهیک  غاهغ و خومغا 

 حسب ت خیک  غرالروف صغدرف یغ زیر سغخک موهظر
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 و ضوابط میزان حمایت  شرح زیرفعالیتها ردیف

5 

   ررهن سغز  در حوزف صغدراا شغم  ح غیتک از  پرداخک     هزین

روز ملی صغدراا   ور و درمرا ز استغه غ ، ج تنوارف هتغ و ه غی ت غ     

 ملی و استغهی در حوزف صغدراا

   حتتوزف پرداختتک   تت  هزینتت   برالتتزار   ه غی تت غ  تخصصتتی در

  بغزاریغبی و بغزارسغز  و سرمغی  الشار  در حوزف هغ   غایی و خومغتی 

     ،راف پرداخک     هزین  زموزی و م غورف در حتوزف هتغ  صتغدراتی

ی غا بغزار و بغزاریتغبی   اهواز  پغی غه غ  زموزشی و اطالع رسغهی ، تح

 و راف اهواز  اپلیکی ن غ  مرتبط بغ حوزف تجغرا خغرجی 

    پرداخک     هزین  برالزار  ه غی  غه غ  مجغز 

  رسغه  هغ  معتبر دیتوار ،  پرداخک     هزین  تبلیغغا صغدراتی در

 شنیوار  ، محیطی ، مکتوب و مجغز  در بغزارهغ  هو   

   پرداخک بخ ی از هزین  رعغلیت غ  زموزشی و ترویجی در حوزف هغم و

 ه غن تجغر  ) برهو 

 درصو هزین  هغ  اهجغم شوف بغ تغییو  غرالروف  05حوا ثر 

6 

 صغدراتی پرداخک     هزین  ح   هوایی  غاهغ  اولویتوار 

       بغزارهتغ   پرداخک     هزین  ح   دریغیی  غاهغ  صتغدراتی بت

 دور دسک

          پرداخک     هزین  ح   جتغدف ا  ) زهجیترف سترد یتغ یخ تغلی

 محصواا رسغدپشیر ب    ورهغ  ه سغی  

      پرداخت یارانه حمل و نقل هوایی ) محاسبه قیمت سووخت هواپیماهوا

مقاصووک ی ووورها  هم ووایه و بووار  حاموول مح وووور ی وواور   بووه 

 1011  قوانو  بودهوه سوا     1اتحادیه اوراسیا  ) موضوع بنوک )(  تب ور) )  

 یل ی ور  

 

 

 

درصو هزین  هتغ  ح ت   غاهتغ  صتغدراتی تتغ       05حوا ثر 

 میلیغرد ریغه 05س   

 

  

      (پرداخت یارانه سوخت هواپیماها  بوار  بور اسوای هویو

ایورا  و و ارر  نامه تکوینی م ترک سا ما  توسعه تجوارر  

 ههاد ی اور   انجا( می پذیرد.
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7 

     ح غیک از صغدراا خومغا ررهن ی، هنر  ، هوزوراهت  و ختالن هظیتر

 و سغیر موسی ی، ریلم ، پویغه غیی

   ح غیک از صغدراا محصواا داهش بنیغن هظیر هغهو، بغیو و هغ  ت 

   ،ح غیک از صغدراا رری دستبغ  ب  عنوان برهغم  ویژف وزارا صنعک

 معون و تجغرا 

   ح غیک از صغدراا خومغا رنی و م نوسی 

       پرداخک     هزین   غرمزد صوور ض غهتنغم  هغ و بی ت  هغمت  هتغ

 اعتبغر صغدراتی 

 05   درصتتو هزینتت  هتتغ   تتغرمزد صتتوور ضتت غهتنغم  هتتغ

هغ  صتوور بی ت  هغمت  هتغ      درصو هزین   05صغدراتی و 

 میلیغرد ریغه 7اعتبغر صغدراتی  تغ س   

     ، ح غیک از طرح غ  ملی توسع  صتغدراا رتری دستتبغ

میلیغرد ریغه ب  ت خیک  غرالروف و بغ  05حوا ثر ب  میزان 

 ه کغر  مر ز ملی رری ایران

      ح غیک در چغرچوب شتر  زیررعغلیت تغ  منتورج در ایتن

درصتو بی تتر از ستغیر     05حتوا ثر  شیوف هغم  بت  میتزان   

 صغدر ننوالغن ب  ت خیک  غرالروف

     پرداخک بخ ی از هزین  هغ  ختغ  صتغدراا محصتواا

ررهن ی، هنر  و خالن هظیتر بی ت  و ح ت  و ه ت  ز تغر      

 05هنر ، اعزام الروه غ  هنر  اجرا  زهوف و... تغ ست    

درصو هزین  هغ   یر مش ور در سغیر بنتوهغ  منتورج در   

 ف هغم  ب  ت خیک  غرالروفاین شیو

8 
پرداخک   ت  هزینت   بتک ج تغهی برهتو  تغا، بن تغف و جغراریتغیی در         

 بغزارهغ  هو 
 میلیون ریغه  455درصو هزین  هغ   بک برهو  تغ س    75

9 

پرداخک     هزین  شبک  سغز  شر ت غ   وچ  و متوسط بتغ هتو    

تبیت  شتر ت غ    ارزایش صغدراا و دسترسی ب  صترر  هتغ  م یتغس از    

 مویریک صغدراا ،  نسرسیوم غ  صغدراتی و سغیر

 میلیغرد ریغه  0درصو هزین  هغ  اهجغم شوف تغ س    05

01 

     پرداخک     هزین  ایجغد، توسع  و تج یتز زیرستغخت غ  صتغدراتی

هظیر سردخغه  هغ  زیر صقر و بتغا  صتقر، اهبغرهتغ  دپتو   تغا       

صغدراتی و پغیغه  هغ  صغدراتی بغ تغ یو بر پغیغه  هغ  مترز  و مبتغد    

تولیو ، مرا ز ه غی  غهی و مرا ز سورتینگ و بست  بنتو   غاهتغ    

 صغدراتی 

     پرداخک بخ ی از هزین  برهغم  هغ  صغدراتی مصوب  غرالروف توستع

 صغدراا استغه غ در حوزف زیرسغخک 

درصو سترمغی  التشاری غ  اهجتغم شتوف بت  وستیل  بختش        25

 میلیغرد ریغه  05خصوصی تغ س   

00 

پرداخک     هزین  مرا ز تجغر  شغم  مرا ز بغزاریغبی و تح ی غا بغزار، 

مرا ز رروی  غاهغ و ختومغا صتغدراتی و مرا تز ه غی ت غهی داد تی در      

 خغرج از   ور 

  درغتر بغزاریغبی ،تح ی غا  درصو اجغرف سغاه   05حوا ثر

) بغزار و  مرا ز رروی شر ک هغ  صتغدراتی ه وهت  ملتی   

 میلیغرد ریغه  7تغ س     0455تغ  0031سغل غ  

   هزین  راف اهواز  و توستع  رعغلیتک    درصو  05 حوا ثر

مرا ز تجغر  و مرا ز ه غی کغهی داد ی ایران در ختغرج از  

تتغ ست      ) دارا  مجوزسغزمغن توسع  تجغرا ایران    ور

 میلیغرد ریغه  05
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: نحوه و چگونگی تشکیل پرونده و بررسی درخواستهای واصله توسط دبیرخانه کارگروه تادوی  و پاس از    (3)تبصره 

از طریق پورتال رسمی سازماو توسعه تجاارت  ایاراو باه  آدرس     و اطالع رسانی تصویب کارگروه مشوقهای صادراتی

www.tpo.ir  بود.الزم االجرا خواهد 

 : فرایند پرداخت مشوقهای صادراتی  4ماده 

پیشنهاد  . ارائه گزارش کارشناسی بررسی پرونده متقاضیاو دریافت مشوقهای صادراتی  متضم  0-0

 .( توسط دبیرخانه کارگروه 2میزاو بهره مندی از حمایت بر اساس مفاد ماده )

 اعالمی و در نهایات تاییاد یاا رد آو   . بررسی گزارش دبیرخانه کارگروه و ممیزی میزاو حمایت 2-0

 توسط کارگروه

. ارسال صورتجلسه پرداخت مشوق صادراتی با تایید نهایی رییس کل سازماو به معاونت توسعه 3-0

  مقررات مالی و محاسباتیمدیریت و منابع سازماو  و پرداخت مشوق مربوطه بر اساس 

اساسنامه واحدهای تایید شده دریافت مشوقهای صادراتی متضام   (: دبیرخانه موظف است نسبت به ارسال 0تبصره )

فهرست سهامداراو  و روزنامه رسمی  متضم  آخری  تغییرات ) در مورد اشخاص حقوقی( و همننی  شاماره شابای   

 متقاضیاو تایید شده به معاونت توسعه مدیریت و منابع اقدام نماید.

روز کاری بعد از دریافت تاییدیاه ریایس    01، موظف است حداکثر  زماوسا (: معاونت توسعه مدیریت و منابع5تبصره )

کل سازماو ، نسبت به پرداخت مشوقهای صادراتی بر اساس مبالغ اعالمی از سوی کارگروه   ) مصوبه کارگروه ( اقادام  

 (ه ای ) هار هفتاه  )  تصویراسناد بانکی واریز به حساب متقاضیاو(  را به صورت منظم و دور نموده و گزارش پرداختها

 اطالع رسانی ذینفعاو به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.     جهت

(: پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی باا اولویات پرداخات باه زیرسااختهای      6تبصره )

 با بانکهای عامل صورت می پذیرد. سازماو صادراتی بر اساس قرارداد عاملیت منعقده

( : با عنایت به محدودیت منابع تخصیصی و با هدف استفاده بهینه و حداکثری صاادرکنندگاو از مشاوقهای   4)تبصره 

میلیاارد ریاال تعیای  مای گاردد.       01صادراتی مندرج در بسته، حداکثر مشوق پرداختی به هر یک از صادرکنندگاو 

درصاد   31فتخار و صادرکنندگانی کاه بایش از   ، ممتاز و دارندگاو مدال ا (0331-0011) سالهای  صادرکنندگاو نمونه

http://www.tpo.ir/
http://www.tpo.ir/
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 01را ایفا نمایند، مشمول دریافت مشوق صادراتی به میزاو ) در زماو تشکیل پرونده( 0011 تعهدات ارزی خود در سال 

میلیاارد   05درصد بیشتر نسبت به سایر صادرکنندگاو در هر یک از  برنامه های مورد تایید و تا  سقف ذینفاع واحاد   

 هند بود.ریال خوا

( ، 2قانوو الحاق برخی مواد به قانوو تنظیم بخشای از مقاررات ماالی دولات )     21به استناد بند )د( ماده  (:1تبصره )

بایش از   مجاز بوده و  0011مشوق های مندرح در ای  شیوه نامه ، صرفا در سقف اعتبارات تخصیصی در سال پرداخت 

 نمی گردد. ایجاد اعتبار وصول شده تعهدی برای سازماو میزاو 

(: تشکیل پرونده و رسیدگی به درخواست متقاضیاو مشوقهای صادراتی پس از وصول اعتباارات مشاوقهای   3تبصره )

 صادراتی ) تامی  تخصیص وجه( صورت خواهد پذیرفت 

جهات   (: ارائه مدارک و مستندات مربوط به مشوقهای صادراتی به سازماو، به منزله تعهد ساازماو ماذکور  01تبصره )

 پرداخت مشوقهای صادراتی نمی باشد.

( قانوو محاسبات عمومی کشور ، مشامول   0( : شرکتها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده )00تبصره )

 دریافت مشوقهای ای  شیوه نامه نخواهند بود.

 ابالغ  می گردد. 0/0/0011تبصره  تنظیم و جهت اجرا از تاریخ  00ماده و  5ای  شیوه نامه در  :5ماده 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کننده عنوان/موضوع

 علیرضا رزم حسینی ادق مفتحمحمد ص حمید زادبوم نام و نام خانوادگی

معاون وزیر و رئیس کل  سمت

 سازمان توسعه تجارت ایران

 معدن و تجارتوزیر صنعت،  قائم مقام وزیر در امور بازرگانی

    امضاء

 


