
را به کليه دستگاه های « بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي»معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
 اجرايی ابالغ کرد. 

د به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت، بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی که به پيشنهاد کارگروه برنامه ملی پيشبرد برون گرايی اقتصا

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصويب رسيده است از سوی معاون اول رييس  ۹/۵/۱۳۹۶)توسعه صادرات غيرنفتی( در جلسه مورخ 

 را به کليه دستگاه های اجرايی ابالغ شد که متن کامل آن به شرح زير است:جمهوری برای اج

 گرايی اقتصادبسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی در چارچوب برنامه ملی پيشبرد برون»

جهت « رنفتی کشورهای حمايتی و تشويقی توسعه صادرات غيبرنامه»در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمايت از صادرات غيرنفتی 

 گردد تا صادرکنندگان کاال و خدمات به طرق مختلف مورد حمايت قرار گيرند.شرح ذيل ابالغ می های اجرايی ذيربط بهاجرا توسط دستگاه

 

 ایمنابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه -الف

های عامل تا تاريخ ابالغ های ويژه صادراتی صندوق نزد بانک به اضافه مانده جذب نشده سپردهگذاری مبلغ يازده هزار ميليارد لایرسپرده -۱ماده 

 های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهيالت صادراتی.اين بسته )معادل يازده هزار ميليارد لایر( در يک دوره دو ساله در بانک

يالت با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاريخ ابالغ اين بسته منابع صندوق در اين راستا، به منظور افزايش پوشش اين تسه

 يابد.ترکيب و به صادرات اختصاص می ۵۰-۵۰ها به نسبت توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک

محل منابع صندوق، منوط به رعايت نسبت فوق و  از تاريخ ابالغ اين بسته، مشارکت بانک ها در اعطای تسهيالت صادراتی از -۱تبصره 

 باشد.می ۲های مذکور در تبصره نرخ

 ۹هزار ميليارد لایر،  ۲۰در اين راستا، آورده از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتيب 

 توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملی اعالم نمايند.ها نيز میبانک هزار ميليارد لایر خواهد بود و ساير ۵هزار ميليارد لایر و 

باشد( و درصد می ۱۱نرخ سود تسهيالت فوق به صورت ميانگين نرخ سود تسهيالت صندوق توسعه ملی )در حال حاضر اين نرخ  -۲تبصره 

 نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ای صندوق ضمانت ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامهپول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانکنرخ سود مصوب شورای  -۳تبصره 

 گردد.درصد کمتر لحاظ می ۲صادرات را دارا هستند، 

( ۱۳۹۵دو ميليارد دالر سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی )با احتساب مانده سپرده صندوق در سال  -۲ماده 

های جهت ارايه تسهيالت ارزی به خريداران خارجی کاالها و خدمات ايرانی در قالب اعتبار خريدار و نيز تامين سرمايه در گردش شرکت

 های موجود صندوق.صادراتی فعال در زمينه صادرات مجدد کاال و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رويه

گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به ميزان ( با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپردهLCنادی )اين تسهيالت در صورت گشايش اعتبار اس

 ۱.۵تا  ۰.۵درصد و نرخ پوشش ريسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هيات وزيران ) ۱درصد، کارمزد بانک عامل به ميزان  ۲

 درصد متناسب با ريسک کشوری( پرداخت خواهد شد.

درصد و  ۱.۵درصد، کارمزد بانک عامل به ميزان  ۲.۵گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به ميزان صورت، نرخ سود سپردهدر غير اين

 شود.نرخ پوشش ريسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هيات وزيران محاسبه می

باشد و دبيرخانه هيات امنا موظف است در ق توسعه ملی میالذکر منوط به تصويب هيات امنای صندوگذاری فوقهای سود سپردهنرخ -۱تبصره 

 عمل آورد.اسرع وقت اقدامات الزم را به

گذاری از دو سال به حداقل پنج سال برای اعطای تسهيالت به صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات الزم جهت افزايش دوره سپرده -۲تبصره 

 خدمات فنی و مهندسی را انجام دهد.

 باشد.استفاده از تسهيالت ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبديل ارز به لایر می - ۳تبصره 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارايی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات،  -۳ماده 

( را طراحی و ۲( و )۱ول اطمينان نسبت به استفاده از تسهيالت مواد )بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت سازوکار الزم برای حص



 بر آن نظارت نمايد.

نمايند و مشمول استمهال تسهيالت ترجيحی موضوع اين دستورالعمل تنها برای متقاضيانی است که اقدام به اخذ تسهيالت جديد می -۱تبصره 

 تسهيالت قبلی نخواهد بود.

گيرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه بار ليست تسهيالتعامل موظفند هر ماه يکهای تمامی بانک -۲تبصره 

  تجارت ارسال کنند.

مند از تسهيالت را تهيه و سازمان توسعه تجارت موظف است بانک اطالعاتی از مجموعه تسهيالت پرداختی اين بسته و صادرکنندگان بهره

 بار به سازمان برنامه و بودجه ارايه نمايد.را هر ماه يک گزارش آن

 باشد:کل کشور برای حمايت از صادرات غيرنفتی به شرح زير می ۱۳۹۶منابع پيش بينی شده در قانون بودجه سال  -۴ماده 

درات غيرنفتی و غيرپتروشيمی با برای اعطای جوايز صادراتی مربوط به صا ۵۵۰۰۰۰-۷۴ميليارد لایر از محل اعتبار رديف  ۱۲۰۰مبلغ  -۱-۴

 اولويت صادرات دانش بنيان.

 .۵۵۰۰۰۰-۹۰ميليارد لایر يارانه سود تسهيالت واحدهای توليدی با اولويت توليدات صادراتی از محل اعتبار رديف  ۱۰۰۰مبلغ  -۲-۴

 .۱۳۹۶قانون بودجه سال  ۱۴نامه اجرايی تبصره ها براساس آيينپيش بينی اعتبار از محل هدفمندسازی يارانه -۳-۴

(، از محل يارانه ۱جدول شماره  ۳به منظور کاهش بيشتر هزينه سود تسهيالت صادراتی، بخشی از سود اين تسهيالت )موضوع رديف  -۵ماده 

تخصيص ( توسط سازمان توسعه تجارت به نيابت از صادرکنندگان و متناسب با ۱۳۹۶بينی شده در قانون بودجه سال سود )اعتبارات پيش

های عامل، پس از ارايه اسناد و مدارک الزم از سوی ای و براساس مفاد قرارداد عامليت بين سازمان توسعه تجارت و بانکاعتبارات بودجه

 شود.صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تاييد اين سازمان، به بانک عامل پرداخت می

 گيرندگان اقدام نمايند.مانده تسهيالتهای انجام شده، نسبت به تعديل بازپرداخت اقساط باقیناسب با پرداختهای عامل موظفند، متبانک

 

 هانحوه استفاده از مشوق -ب

پذيری صادرات غير نفتی در صادراتی و خدمات به منظور افزايش رقابت -های صدور کاالهای توليدیپرداخت تمام يا بخشی از هزينه -۶ماده 

 های حمايتی و تشويقی ذيل:(، متناسب با تامين منابع، مشتمل بر برنامه۱بازارهای هدف )پيوست شماره 

 مندی از مشوق های صادراتی در سايت معاون اول رئيس جمهوری موجود می باشد.شرح فعاليت و ميزان بهره -۱جدول شماره 

 

موضوعات حمايتی و تشويقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نياز و فرآيند  مندی از هر يک ازذينفعان، ميزان و شرايط بهره -۱تبصره 

 گردد.های اجرايی تعيين و توسط سازمان توسعه تجارت رأساً ابالغ مینامهاجرايی مربوط به پرداخت در قالب شيوه

ای انجام دهد که تامين ی صادراتی را به گونههاوزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت( موظف است پرداخت مشوق -۲تبصره 

نامه پذير و ارتقاء نظام مالی و آيينقانون رفع موانع توليد رقابت ۳۷مواد اوليه مورد نياز واحدهای توليدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد، با ماده 

 ا تشديد نکند.اجرايی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بين صادرکنندگان در بازارهای هدف ر

با توجه به اهميت صادرات خدمات به لحاظ ارزآروی و ارزش افزوده باال و لزوم حمايت از آن، سازمان توسعه تجارت ايران مکلف  -۳تبصره 

ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکالت مربوط به احراز و قطعيت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمايت و است رويه

 های دستورالعمل مرتفع شود.تشويق

اند و يا برای اولين بار اقدام به شده ۱۳۹۵نسبت به سال  ۱۳۹۶آن دسته از صادرکنندگان کاال که موفق به افزايش صادرات خود در سال  -۷ماده 

درصد از جايزه  ۳تا  ۵/۰( بين ۲اند، متناسب با ميزان افزايش صادرات خود و مطابق با درصدهای جدول پيوست )شماره صادرات نموده

 مند خواهند شد.صادراتی بهره

 باشد.جهت برخورداری از جوايز صادراتی کاال يک ميليون دالر می ۱۳۹۶کف ارزش صادرات سال  -۱تبصره 

در های بازرگانی تخصصی و يا عمومی صادراتی که واجد شرايط مندرج های بزرگ صادراتی، شرکتدر راستای حمايت از شرکت -۲تبصره 

 مند خواهند شد.( بهره۲های مندرج در جدول شماره )باشند، از حمايت ۳دستورالعمل پيوست شماره 



 های بزرگ صادراتی در سايت معاون اول رئيس جمهوری موجود می باشد.های شرکتها، امتيازات و حمايتمشوق -(۲جدول شماره )

 

 باشد.های صادراتی میاظهارشده مندرج در پروانههای مبنای پرداخت جوايز صادراتی کاال، قيمت -۸ماده 

در صورتی که قيمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بيشتر از قيمت پايه صادراتی باشد، قيمت پايه صادراتی مالک محاسبه جايزه  -تبصره

 خواهد بود.

ها در همان سال رد که خروج کاالی صادراتی آنگيجوايز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کااليی به صادرکنندگانی تعلق می -۹ماده 

 صورت گرفته باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.

 باشند.اند، مشمول جايزه صادراتی اين دستورالعمل نمیصادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پيله وری و مرزنشينی نموده -۱۰ماده 

 شوند.اند، از شمول اين دستورالعمل خارج میمشمول پرداخت عوارض صادراتی شده ۱۳۹۶کاالهايی که طی سال -۱۱ماده 

 باشد:تحويل مدارک زير برای دريافت جوايز صادراتی از سوی صادرکنندگان کاال ضروری می -۱۲ماده 

ده از سوی سازمان توسعه تجارت ايران، از طريق سيستم پرداخت ش( در موعد زمانی اعالم۴ثبت نام اوليه و تکميل فرم )پيوست شماره  -۱-۱۲

 های صادراتی.جوايز و مشوق

های صادراتی به صورت الکترونيکی و از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختيار سازمان توسعه تجارت ايران و اطالعات پروانه -۲-۱۲

 يرد.گها قرار میهای صنعت و معدن و تجارت استانسازمان

 عضويت در بانک اطالعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ايران -۳-۱۲

سازمان توسعه تجارت، درخصوص رد يا تأييد اهليت صادرکننده از تشکل فراگير استعالم نمايد. مهلت ارايه پاسخ از سوی تشکل فراگير  -تبصره

 باشد.اری، به منزله تأييد میباشد و عدم ارسال پاسخ، ظرف يک هفته کدر اين خصوص يک هفته می

های تاييدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نيروی انسانی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت وضعيت -۱۳ماده 

ان توسعه تجارت ايران( ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمنامهايرانی و سهم تجهيزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شيوه

های تاييد شده، در سقف اعتبارات تخصيصی، از جايزه صادراتی درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعيت ۴تهيه خواهد شد، حداکثر تا سقف 

 شوند.مند میبهره

خروج موقت در پروژه مورد  های خدمات فنی و مهندسی و پيمانکاری که به صورتماشين آالت و تجهيزات مورد استفاده در پروژه -۱تبصره 

 گيرند، مشمول امتيازات اين ماده نخواهد بود.استفاده قرار می

های خدمات فنی و مهندسی و پيمانکاری ايرانی اعم از اينکه مستقيماً از طريق شرکت يا تسهيالت موضوع اين ماده صرفاً شامل شرکت -۲تبصره 

 شود.اند، میشده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کردههای ثبتهای داخلی خود و يا از طريق شرکتشرکت

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ايرانی که با تشکيل کنسرسيوم و يا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ  -۳تبصره 

 شوند.مند میی يا حقوقی ايرانی از جوايز صادراتی بهرهکنند متناسب با ميزان سهام يا مشارکت اشخاص حقيقها اقدام میپروژه

 باشد:تحويل مدارک ذيل جهت دريافت جوايز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروری می -۱۴ماده 

 (.۴فرم اطالعات عمومی قرارداد )پيوست شماره  -۱-۱۴

 ئيد کارفرما.های مربوط به کارکرد سال موردنظر با تاها يا صورت حسابصورت وضعيت -۲-۱۴

 مدارک مؤيد فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبيل فهرست حقوق، تصوير پروانه اشتغال به کار در کشور هدف. -۳-۱۴

های صادراتی الکترونيکی مربوط به صادرات قطعی تجهيزات، های صادراتی کاغذی )سنوات گذشته( و يا شماره رسيد پروانهارائه پروانه -۴-۱۴

 و مصالح ساختمانی داخلی مورد استفاده در پروژه.آالت ماشين

پرداخت مشوق ها و جوايز اين بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصيصی مجاز بوده و ايجاد هرگونه تعهد بيش از اعتبار تخصيص يافته،  -۱۵ماده 

 ممنوع می باشد.

مهندسی از اولويت برخوردار  -جايزه به صدور خدمات فنی های غيرمستقيم و پس از آن در صورت محدوديت اعتبار، پرداخت مشوق -تبصره

 باشد.می



نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوايز صادراتی برابر نرخ ارز اعالمی بانک مرکزی می باشد که برای صدور کاالها زمان  -۱۶ماده 

 مالک عمل می باشد.صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دريافت صورت وضعيت 

ها و موسسات وابسته به ( قانون محاسبات عمومی کشور و نيزشرکت۴ها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده )شرکت -۱۷ماده 

 ( همان قانون مشمول جوايز اين دستورالعمل نخواهند بود.۵نهادها و موسسات موضوع ماده )

 دريافت جايزه صادراتی نخواهند بود.اشخاص حقيقی صادرکننده مشمول  -تبصره

های صادراتی موضوع اين دستورالعمل سازمان توسعه تجارت ايران مجاز است تمام يا بخشی از فرآيند اجرايی مرتبط با پرداخت مشوق -۱۸ماده 

 ها تفويض نمايد.های صنعت، معدن و تجارت استانرا حسب مورد به سازمان

ايران موظف است به منظور رسيدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذيربط در مورد کليه اشخاص سازمان توسعه تجارت  -۱۹ماده 

 کننده جوايز صادراتی کارگروه رسيدگی به تخلفات صادراتی را تشکيل دهد.دريافت

شوق و جايزه صادراتی، حداکثر تا در صورت اثبات و تائيد موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف عالوه بر عودت مبالغ مربوط به م -تبصره

 گردد.های صادراتی و عضويت در بانک اطالعات صادرکنندگان محروم میپنج سال با تشخيص کارگروه مذکور از دريافت جوايز و مشوق

عاتی و سامانه ها، بانک اطالوزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت( مکلف است به منظور ارزيابی اثرگذاری مشوق -۲۰ماده 

های موضوع اين دستورالعمل را تهيه و از طريق سايت خود اطالع رسانی ای از اطالعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوقرايانه

ارت امور اقتصادی های اين دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزها و فعاليتنمايد و عملکرد وجوه و برنامه

 و دارايی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارايه کند.

 

 سـاير حمايت ها -ج

گذاری در های عامل جهت سپردهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران مکلف است نسبت به توديع منابع بانک مرکزی نزد بانک -۲۱ماده 

 های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نمايد.نامههای کارگزار خارجی به منظور تسهيل صدور ضمانتبانک

 گمرک جمهوری اسالمی ايران مکلف است نسبت به موارد زير اقدام نمايد: -۲۲ماده 

 هاها و سازمانصدور مجوز برای متقاضيان ورود موقت برای پردازش بدون نياز به استعالم از ساير وزارتخانه -۱-۲۲

برداری جهت پردازش ود موقت مواد اوليه و کاالهای متعلق به واحدهای توليدی دارای پروانه تاسيس يا بهرهتسريع در ترخيص ور -۲-۲۲

پذير و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر ( قانون رفع موانع توليد رقابت۳۸ماده )« ث»قانون امور گمرکی در راستای بند  ۵۱موضوع ماده 

 تضمين کاال يک برابر حقوق ورودی به عنوان

 تسريع در صدور کاالهای دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد. -۳-۲۲

د از های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی يا استانی يا فعاالن اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعالم بعبررسی درخواست -۴-۲۲

 صدور حکم استرداد

های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و سازمان ملی استاندارد ايران مکلف است نسبت به ايجاد، توسعه، تجهيز و تقويت آزمايشگاه -۲۳ماده 

 گيری از ظرفيت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسالمی ايران اقدام نمايد.خروجی با بهره

ای و های توسعهتجهيز و تکميل طرحهای ذيربط نسبت به ساماندهی، و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاهوزارت راه  -۲۴ماده 

 های مرزی اقدام نمايد.زيرساختی پايانه

ه )موضوع ابالغيه شمار« ۱۳۹۵حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی سال »تبصره تنظيم، جايگزين بسته  ۲۱ماده و  ۲۵اين بسته در  -۲۵ماده 

 گردد.ابالغ می ۲۹/۱۲/۱۳۹۶تا  ۱/۱/۱۳۹۶شود و جهت اجرا از تاريخ معاون اول رييس جمهوری( می ۴/۳/۱۳۹۵مورخ  ۲۶۰۹۱

در سايت معاون اول رئيس  ۱۳۹۶با عنوان فهرست کشورهای هدف صادراتی جمهوری اسالمی ايران در سال  ۲و  ۱جداول پيوست شماره 

 جمهوری موجود است.

 های بازرگانی تخصصی و يا عمومی صادراتیالعمل حمايت از شرکتدستور -۳پيوست 

 های بازرگانی تخصصی و يا عمومی صادراتی(: تعريف شرکت۱ماده )



هايی هستند که مشمول يکی از موارد زير بوده و های بازرگانی تخصصی و يا عمومی صادراتی در اين دستورالعمل، شرکتمنظور از شرکت

 ( اين دستورالعمل را دارا باشند:۲ماده )ها و معيارهای شاخص

 پردازند.های بازرگانی موجود که به امر صادرات میـ شرکت

ها و های بزرگ توليدی ايجاد شده اند و عالوه بر صادرات محصوالت خود با استفاده از امکانات، ظرفيتهای بازرگانی که توسط شرکتـ شرکت

 دهند.های کوچک توليدی را نيز انجام میساير شرکت خدمات موجود در شرکت، صادرات محصوالت

های زير مجموعه و تحت پوشش خود را انجام اند و صادرات محصوالت شرکتهای بزرگ ايجاد شدههای بازرگانی که توسط هلدينگـ شرکت

 دهند.می

 نمايند:های توليدی يا خدماتی همکاری میهای زير با واحدهای بازرگانی تخصصی و يا عمومی صادراتی از طريق يکی از روشـ شرکت

 ـ خريد محصوالت واحدهای توليدی و صادرات آن تحت برند شرکت بازرگانی تخصصی و يا عمومی صادراتی

 ـ اخذ نمايندگی رسمی فروش از واحدهای توليدی

 ـ اخذ کارمزد در ازای صادرات قطعی و با برند شرکت توليدی

  رهای برخورداری از حمايت هاها و معيا(: شاخص۲جدول ماده )

( ۲بايست از کليه شرايط جدول ماده )های بازرگانی تخصصی و يا عمومی صادراتی جهت برخورداری از حمايت های اين دستورالعمل میشرکت

 برخوردار باشند که شرح جدول آن در سايت معاون اول رياست جمهوری موجود است.

 جهت دريافت جوايز صادراتی خدمات فنی و مهندسی در سايت معاون اول رئيس جمهوری موجود است. فرم اطالعات عمومی قرارداد -۴پيوست 

 


