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 1399بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 
 

در نمایشگاه هاي بین المللی شیوه نامه پرداخت کمک هزینه حضور 

 معتبر خارج از کشور 

 و نمایشگاه هاي اختصاصی در بازارهاي هدف
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شیوه نامه پرداخت کمک هزینه حضور در نمایشگاههاي بین المللی معتبر عنوان: 

 خارج از کشور و نمایشگاه هاي اختصاصی در بازارهاي هدف

 6شماره شیوه نامه: 

 1399/    /  تاریخ تصویب:      : واحد همکار سازمان توسعه تجارت ایرانواحد مسئول: 

 مقام عالی وزارتتصویب کننده:   2664063شماره تماس:

نمایشگاههاي بین المللی و اختصاصی در  -مشوق هاي صادراتی حوزه کاربرد: 

 بازارهاي هدف

 داردپیوست:   

 تاریخ تجدید نظر: 1399سال مدت اعتبار دستورالعمل:   

 

  مقدمه)   1ماده 

 و داخلی سالم هاي رقابت ایجاد باعث مختلف هاي جنبه از المللی بین و اي منطقه طوحس در به ویژه ها، نمایشگاه برگزاري

  جدول شماره ) 1 ( برنامه حمایتی ردیف لذا در جهت اجراياست.  ملی صنایع و اشتغال  دهنده شده و توسعه المللی بین

   04/04/1399مورخ  44610ماره به ش 1399بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال )  5 ( ذیل ماده)  1 (

پرداخت کمک هزینه حضور در نمایشگاههاي بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه هاي شیوه نامه بدینوسیله 

به  پذیرش، بررسی و پرداخت مشوق صادراتی با هدف سیاستگذاري، نظارت و ساماندهیاختصاصی در بازارهاي هدف 

 شرح زیر ابالغ می گردد.

  اهداف)   2 ماده

 سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات 10بند  تحقق -1-2

 نمایشگاههاي تعیین ساز وکارهاي مناسب براي سیاستگذاري، ساماندهی و نظارت بر عملکرد و برگزاري  -2-2

  ختصاصی در بازارهاي هدفبین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه هاي ا

 افزایش اثر بخشی و کارایی نمایشگاها به عنوان ابزار رونق تولید و توسعه صادرات -3-2

گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتی، حضور و ماندگاري در بازارهاي هدف و دستیابی به اهداف صادراتی -4-2

 کشور
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 ) دامنه شمول3ماده 

یشگاههاي خارج از کشور که متقاضی بهره مندي از مشوق این شیوه نامه می باشند، باید مشارکت کنندگان در نما 

 حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشند.  ( e.tpo.ir )دمات سازمانالکترونیکی خسامانه  در تیعضوعالوه بر

 دارا بودن پروانه بهره برداري صنعتی معتبر  -1

 دارا بودن کارت بازرگانی معتبر -2

 ت در تشکل هاي معتبر صنفی، بازرگانی، کشاورزي و صنعتی عضوی -3

  تعاریف)   4ماده 

 سازمان توسعه تجارت ایران  سازمان :

فعالیتی است که با هدف نمایش، معرفی و عرضه کاالها وخدمات صنعتی، معـدنی، کشـاورزي، صـنایع     صنعت نمایشگاهی:

د و مجموعه اي از خـدمات مشـتمل بـر خـدمات مـدیریتی،      دستی، خدمات فنی مهندسی و گردشگري و... انجام می شو

خدمات فنی و مهندسی، برگزاري همـایش و کارگـاه     بانک، تبلیغات،  امور گمرکی، بیمه،  بازاریابی، گردشگري، حمل و نقل،

ـ    آموزشی است که با هدف توسعه مبادالت بازرگانی در حوزه کاال و خدمات در سطوح ملی و بین المللی، ادرات، توسـعه ص

کسب درآمد ارزي، تبادل و انتقال و گسترش دانش فنی و فناوري هاي پیشرفته، توسعه سرمایه گذاري، بسـط مناسـبات   

 اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی و توسعه اشتغال و ...  را شامل می گردد.

تی در یک کشور خارجی بـا  نمایشگاهی که دریک یا چند حوزه کاالیی و یا خدما  عمومی: -نمایشگاه بین المللی تخصصی 

 حضور کشورهاي مختلف برگزار می شود.

  نمایشگاهی که دریک یا چند حوزه کاالیی و یا خدماتی  بدون حضور سایر کشورها برگزار مـی شـود.   نمایشگاه اختصاصی:

  "ایشگاهیدبیرخانه ارزیابی و صدور مجوزهاي نم  "اشخاص حقوقی که مطابق ضوابط و معیارهاي مجریان نمایشگاهها:

براي برگزاري نمایشگاه می باشند و در اساسنامه آنها فعالیت در حوزه نمایشگاهی درج شده  داراي استانداردهاي الزم

که اعضاء آن با ابالغ معاون وزیر و رییس  مستقر در سازمان توسعه تجارت ایرانمشوق هاي صادراتی کارگروه  : کارگروه

 عمل می آید.ه حسب مورد از سایر دستگا هاي مرتبط نیز دعوت بد و ین می شوکل سازمان توسعه تجارت ایران تعی
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 ) شرح وظایف و مسئولیت هاي کارگروه مشوق هاي صادراتی5ماده 
 

 و اخذ استعالمات الزم صادراتی مرتبط با پرداخت مشوقهايتدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل هاي -1-5

رخانه کارگروه ( مستقر در دفتر توسعه خدمات بازرگانی )و اعالم نظـر در خصـوص   پرونده هاي واصله از دبیممیزي  -2-5

شـیوه نامـه هـاي     واجد شرایط بر اساس ضوابط منـدرج در  و بنگاه هاي میزان مشوقهاي قابل تخصیص به صادرکنندگان

 مصوب

 پیشنهاد در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص در قالب مشوق هاي صادراتی -3-5

 شیوه نامه  حمایت هاي ) موضوع 6ه ماد

تا  بین المللی تخصصی خارج از کشورپنجاه درصد هزینه اجاره غرفه مشارکت در نمایشگاههاي حداکثر تا پرداخت  

مورد تائید یا داراي میلیون ریال  300تا سقف  خارج از کشور ج.ا.ایران نمایشگاههاي اختصاصی ومیلیون ریال  600سقف 

  می گردد. پرداخت )8(مطابق مدارك و مستندات قابل ارایه ماده )  3 ( به متقاضیان واجد شرایط مادهمجوز از سازمان 

صادراتی در نمایشگاه هاي خارجی در قالب یک غرفه  –در صورت حضور مجموعه اي از بنگاه هاي تولیدي: 1تبصره  

، ارائه قرارداد اجاره غرفه هریک از شرکت ها یا عالوه بر ارائه قرارداد واگذاري غرفه جمعی با مجري نمایشگاه واحد،

 بنگاه ها با متولی غرفه مذکور جهت پرداخت مشوق الزامی می باشد.

بدون رعایت شرط ممتاز و دارندگان مدال افتخار ملی و برندهاي برتر منتخب سازمان  صادرکنندگان نمونه، :  2تبصره     

 می باشند. قابل پرداخت  مشوقحداکثر دریافت  مشمول با ارائه اسناد هزینه کرد درصد، 50

در صورت  ؛واحدهاي تولیدي که محصوالت خود را تحت برند شرکت هاي خارجی تولید و صادر می نمایند :3تبصره      

ن شیوه حضور مستقیم در نمایشگاه هاي بین المللی خارج از کشور تحت پرچم ایران با رعایت سایر مواد از مشوق هاي ای

 ه برخوردار می باشند. نام

 مشوقهاي این شیوه نامه به نمایشگاه هاي فروش کاال تعلق نمی گیرد.  : 4تبصره 

مورد تایید کارگروه که بصورت یشگاههاي تخصصی بین المللی معتبر بنگاههاي مشارکت کننده در نما:   5تبصره    

لذا راسأ نسبت به اي این دستورالعمل خواهند بود. مستقل در این نمایشگاهها حضور می یابند، مشمول دریافت مشوق ه

 به دبیرخانه کارگروه در زمان مقرر، اقدام نمایند. 8ارائه مستندات مندرج در ماده 
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، در و نمایشگاههاي بین المللی خارج از کشور تایید سازمان در خصوص اهلیت و اعتبار بنگاه هاي صادراتی:  6 تبصره 

 است.  الزم ه نامهشیواجراي تمامی مفاد این 

پرداخت مشوق هاي صادراتی موضوع این شیوه نامه منوط به رعایت مفاد بخشنامه هاي بانک مرکزي مبنی بـر   : 7تبصره     

 رفع تعهد ارزي صادرکنندگان متقاضی می باشد.

ا سایر سـازمانها یـا   یشرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ایران  نمایشگاه هایی که توسط:  8تبصره 

 این شیوه نامه نمی باشند. برگزار می گردد، مشمول مشوق هايادرات دولتی با اختصاص یارانه (مشوق مالی ) 

 ) الزامات مجریان برگزاري  نمایشگاه ها7ماده

شده،  مورد تائید یا داراي مجوز از سازمان موظف هستند در مهلت زمانی اعالم هايبرگزارکننده نمایشگاه انمجری

نسبت به جمع آوري مستندات فوق الذکر در چارچوب بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی ومفاد این شیوه 

نامه و ارائه آن به دبیرخانه کارگروه مشوق هاي صادراتی اقدام نمایند. عدم ارائه مستندات در مهلت مقرر و تضییع 

وان یکی از شاخص هاي بررسی و صدور مجوز سنوات آتی حقوق مشارکت کنندگان در دریافت یارانه مذکور به عن

 .مجري مد نظر قرارخواهد گرفت

مجوز برگزاري نمایشگاه ها مستقیماًٌ به نام مجریان نمایشگاهی واجد شـرایط صـادر مـی شـود و چنانچـه       : 1تبصره    

وطه باشد، موضوع سیاست گـذاري  متقاضی برگزاري نمایشگاه ها یکی از وزارت خانه ها، اتحادیه ها و فعاالن صنف مرب

به نهادهاي فوق الذکر واگذار و اجراي نمایشگاه به مجري واجد شرایط محول می گردد. بـدیهی اسـت    مزبورنمایشگاه 

در این گونه موارد مسئولیت حسن انجام کار و رعایت ضوابط و مقررات برگزاري نمایشگاه مطـابق ضـوابط منـدرج در    

 به عهده طرفین می باشد.دستورالعملها و ظهر مجوز 

 بررسی و پرداخت مشوق هاي نمایشگاهی   فرآیند)  8ماده 

به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت مشوق هاي این شیوه نامه به مشارکت کنندگان در نمایشگاههاي خارجی و        

مورد تائید یا  هايیشگاه، مجریان نمان شهريرود يو تردد هاي غیر ضرور استانی کاهش تردد صادرکنندگانهمچنین 

موظف هستند در مهلت زمانی اعالم شده نسبت به جمع آوري مستندات ذیل در چارچوب این داراي مجوز از سازمان 

 شیوه نامه و ارائه آن به دبیرخانه کارگروه مشوق هاي صادراتی اقدام نمایند. 

 مستندات و سوابق موردنیاز -1-8
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  www.e.tpo.ir الکترونیکی خدمات سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس در سامانه و عضویت  اطالعاتثبت  -

 توسط مشارکت کنندگان در نمایشگاه

 سازمانهاي مورد نظر تکمیل فرم -

رگزار ب یا پیمانکار واریز یارانه نمایشگاه به حساب مجريموافقت نامه مشارکت کنندگان به سازمان مبنی بر  -

 کننده نمایشگاه 

و ارائه تاییدیه حضور در  ارائه مجوز برگزاري نمایشگاه، صادره سازمان توسط مجري برگزار کننده نمایشگاه -

 نمایشگاه براي شرکت هایی که راسا در نمایشگاه مشارکت می کنند.

از سوي برگزارکننده  صادره APPLICATION FORMارائه قرارداد اجاره غرفه یا پاویون ( فرم ثبت نام ) یا  -

 مشارکت نموده اند. تخصصی اصلی نمایشگاه توسط مجري و بنگاه هایی که راسا در نمایشگاههاي بین المللی

بنگاه هایی که راسا در نمایشگاههاي بین  واریز وجه توسط وجه بابت اجاره غرفه توسط مجري ودریافت رسید  -

 مشارکت نموده اند. تخصصی المللی

عضویت مشارکت کنندگان در تشکل هاي معتبر صنفی یا تصویر پروانه بهره برداري صنعتی یا  ارائه مستندات -

  کارت بازرگانی

 ارائه مستندات حضور در نمایشگاه ( گزارش رویداد، کتاب نمایشگاه و یا فیلم و عکس ) -

در نمایشگاه توسط مجري و شرکت هایی که راسا  تصویر اساسنامه وآخرین تغییرات(روزنامه رسمی)ارائه  -

  مشارکت می کنند.

اجراي مفاد این شیوه نامه منوط به ابالغ و تخصیص منابع و اعتبارت الزم بوده و تشکیل پرونده براي متقاضـیان   ) 9ماده 

نماید. بدیهی است پرداخت مشوق هاي این شیوه نامه با اولویت زمانی (نوبت) تکمیل پرونده و تا ایجاد هیچگونه حقی نمی

 دجه تخصیصی خواهد بود.سقف بو

قانون محاسبات عمومی کشور مشمول  )4ها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده ( شرکت )10ماده 

 .مشوقهاي  این شیوه نامه  نخواهند بود
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کل  تبصره توسط سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و پس از تایید رییس 10ماده و  11این دستورالعمل در  ) 11ماده

صویب و از تاریخ ابالغ الزم صنعت ، معدن و تجارت، ت وزیرسازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ ................... از سوي 

 اجراء 

 خواهد بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ بازنگري بعدي تصویب کننده تایید کننده عنوان/موضوع

 علیرضا رزم حسینی حمید زادبوم نام و نام خانوادگی
 

 سمت
یر و رییس کل سازمان معاون وز

 توسعه تجارت ایران
 وزیر صنعت ، معدن و تجارت

 ثبت نهایی

   امضاء
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  خارج از کشور هاينمایشگاه شرکت کنندگان درمشخصات  فرم 
 

 شماره کارت بازرگانی:                                                                                 : عنوان متقاضی
 

 نوع کاالي تولیدي صادراتی:                                                                                موضوع فعالیت :
 

 گروه کاالیی / خدماتی:
 شاورزي و صنایع غذایی             بازرگانی عمومیصنایع و معادن            نساجی و صنایع دستی             ک  
 فرهنگی و هنري                                         تکنولوژي اطالعات                     برق و الکترونیک               عمرانی                   

 ..… توریسم و گردشگري                         سایر
 

 

 .………نوع مالکیت:    خصوصی                  تعاونی                  عمومی                                سایر
 

 نشانی:
 دورنگار:                                        تلفن همراه:                                                تلفن:  

 
 

 سال انتخاب:                  از و دارنده مدال افتخار ملی و برندهاي برتر منتخب صادرکننده نمونه، ممت
 شماره عضویت:                                 سامانه الکترونیکی خدمات سازمان توسعه تجارت ایران درعضو 

 شماره و تاریخ:                داراي پروانه بهره برداري معتبر از وزارت صنایع و معادن یا سازمانهاي تابعه
 شماره و تاریخ:                                                                                     داراي پروانه معتبر صنفی

 شماره و تاریخ:                            عضویت در تشکل هاي معتبر صنفی، بازرگانی، کشاورزي و صنعتی 
  
 

 عنوان نمایشگاه :  
                                         شماره و تاریخ مجوز صادره:                                                                          زمان برگزاري:             

                                        متراژ غرفه:                                         محل برگزاري:                                                          
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ولیت کامل آن اینجانب ...................................... صحت کلیه مدارك و اظهارات فوق را تائید نموده و در صورت احراز هر گونه تخلف ، مسئ

 را عهده دار خواهم بود .
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 1399صادرات غیر نفتی کشور در سال  توسعه بسته حمایت ازشیوه نامه هاي اجرایی موضوع 

 

 شگاه هاي اختصاصی در بازارهاي هدفدر نمایشگاه هاي بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایفرم تعهد نامه مجریان  

 مدارك و مستندات ارائه شده تعهد می گردد: کلیهحت بدینوسیله ضمن تایید ص  

 فرزند                                                       چنانچه پس از تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهاي صادراتی به نحوي از انحاء مدارکی دال بر عدم استحاق اینجانب آقاي / خانم          -1  

                و داراي شرکت تجاري / بازرگانی                              شماره ملی                                و        ه شناسنامه                صادره از            داراي شمار       

 به شماره کارت بازرگانی داره ثبت شرکتها به شماره                        مورخ                         ثبت شده در ا             به شناسه ملی  /کد اقتصادي                                   

و شرکت / بنگاه  هرگونه ادعا از اینجانب نسبت به اخذ وجوه مربوط به جوایز و مشوق صادراتی ، براي سازمان توسعه تجارت ، وزارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق       

شوق هاي صادراتی و نیز طرح هرگونه مربوطه سلب شده و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر سازمانهاي ذیربط، جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و م

ا دارد و همچنین سازمانهاي ذیربط می توانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري دعوي حقوقی و کیفري و مطالبه ضرر و زیان وارده از باب تخلف صورت گرفته علیه اینجانب ر

 از ثبت سفارش ، تمدید کارت بازرگانی ، حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان و قطع همکاري با سازمان  اقدام نمایند.

روز) به حساب اعالم شده از سوي  15به استرداد مشوق هاي صادراتی دریافتی در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق هاي صادراتی، نسبت  -2

 سازمان توسعه تجارت اقدام نمایم.   

ی به سازمان توسعه تجارت به منزله تعهد سازمان ارائه مدارك و مستندات مربوط به مشوق هاي صادراتو همچنین اطالع از اینکه  اینجانب با اطالع کامل و آگاهی از مفاد این تعهدنامه -3
 جهت پرداخت جوایز و مشوق هاي صادراتی نمی باشد. آن را امضاء می نمایم.متبوع ،

 
 مهر و امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد داراي امضاي مجاز :                  نام شرکت / بازرگانی                                                                                                 

 


