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 توسعه و تجهیز تکمیل، ایجاد، از حمایت اجرایی نامه شیوه

 صادراتی هاي زیرساخت
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 مقدمه )   1ماده 

بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی )  5 () ذیل ماده 1) جدول شماره (  8اجراي برنامه حمایتی ردیف (  در         

 توسعه و تجهیز تکمیل، ایجاد، از حمایت اجرایی نامه شیوهبدینوسیله   04/04/1399مورخ  44610به شماره  1399ل سا

 به شرح زیر ابالغ  پرداخت مشوق هاي صادراتی با هدف سیاستگذاري، نظارت و ساماندهی  صادراتی هاي زیرساخت

 . می گردد

 اهداف )   2ماده 

 لی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدماتسیاستهاي ک 10تحقق بند  -1-2

 توسعه و تجهیز تکمیل، ایجاد،تعیین ساز وکارهاي مناسب براي سیاستگذاري، ساماندهی و نظارت بر عملکرد  -2-2

 افزایش کمی و کیفی صادرات غیر نفتیبا هدف   صادراتی هاي زیرساخت

کاالها و خدمات صادراتی، حضور و ماندگاري در بازارهاي هدف و دستیابی به اهداف صادراتی  گسترش سهم بازار-3-2

 کشور

 عاریفت ) 3ماده

مجتمع هایی که امکانات ، تأسیسات و تجهیزات الزم براي تسهیل و تسریع در امر صادرات را به طور  پایانه هاي صادراتی:

 یل و تسریع صادرات را فراهم می نمایند.متمرکز و یکپارچه فراهم نموده و  موجبات تسه

 

 

 

 هاي زیرساخت توسعه و تجهیز تکمیل، ایجاد، از حمایت اجرایی نامه شیوه   عنوان: 

 صادراتی
  2   شماره شیوه نامه:

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

 مقام عالی وزارتیب کننده:  تصو 2664063شماره تماس:

 داردپیوست:    مشوق هاي صادراتی حوزه کاربرد: 

 تاریخ تجدید نظر: 1399سال مدت اعتبار دستورالعمل:   



  
 

 
 1399صادرات غیر نفتی کشور در سال  عهتوس بسته حمایت ازشیوه نامه هاي اجرایی موضوع 

                                                                                    3   

 

 

مکانی که اختصاصاً جهت برگزاري نمایشگاههاي بازرگانی و احیاناً فرهنگی به منظور معرفی  سایت نمایشگاهی:

توانمندیهاي تولیدي، اقتصادي، تجاري و فرهنگی ایجاد شده باشد و در این راستا مجوزهاي دولتی از مراجع ذیربط را 

 عنوان سایت نمایشگاهی اخذ کرده باشد. جهت اطالق

صدور مجوز تاسیس، احداث و بهره برداري از پایانه هاي صادراتی و سایتهاي نمایشگاهی به پیشنهاد  کارگروه زیر   تبصره:

ساختاي صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران ( بر اساس دستورالعمل مربوطه) و توسط رییس کل سازمان توسعه تجارت 

 انجام می شود. ایران

کلیه زیر ساختهاي صادراتی نظیر سردخانه ها، انبارهاي مکانیزه، مراکز سورتینگ و بسته   سایر زیرساخت هاي صادراتی :

هاي مالقات تجار؛ بندي ، مراکز خدمات صادراتی، آزمایشگاههاي استاندارد و کنترل کیفیت محصوالت صادراتی، سالن

 ي صادراتی مصوب کارگروه توسعه صادرات استانها  کانتینرهاي یخچال دار و طرحها

 شرکتی است که به صورت قانونی به ثبت رسیده باشد و موضوع فعالیت آن ایجاد و شرکت نمایشگاهی:

بهره برداري از سایت نمایشگاههاي بین المللی و برگزاري یا میزبانی عناوین متنوع نمایشگاههاي تجاري و احیاناً  

 فرهنگی باشد. 

سازمان توسعه تجارت ایران به متولی تجارت خارجی کشور که نسبت به پرداخت مشوقهاي صادراتی بر اساس زمان : سا

 بسته حمایت از صادرات غیر نفتی و شیوه نامه هاي مربوطه اقدام می کند .

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

 کل سازمان توسعه تجارت ایران تعیین می شوند.حسب مورد از سایر دستگا هاي مرتبط نیز دعوت بعمل می آید.

 ) شرح وظایف و مسئولیت هاي کارگروه مشوق هاي صادراتی4ماده 
 

 عالمات الزمو اخذ است صادراتی مرتبط با پرداخت مشوقهايتدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل هاي -1-4

پرونده هاي واصله از دبیرخانه کارگروه ( مستقر در دفتر توسعه خدمات بازرگانی )و اعالم نظـر در خصـوص   ممیزي  -2-4

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

 مصوب

 رد اعتبارات تخصیص در قالب مشوق هاي صادراتیپیشنهاد در خصوص نحوه هزینه ک -3-4
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 ) ذینفعان 5 ماده

قانون محاسبات عمومی کشور نباشند و نسبت به  4که مشمول موضوع مواد  کلیه صادرکنندگان ایرانی غیر دولتی -1-5

و مجوزهاي الزم  دهکرکشور همسایه و حوزه اوراسیا ، به اضافه هند ، چین ، سوریه و لبنان اقدام  15صادرات با اولویت 

 جهت احداث، تجهیز و توسعه زیرساختهاي صادراتی را از سازمان  اخذ نموده اند.

که بر اساس ضوابط و شیوه نامه هاي موجود نسبت به اخذ مجوز از سازمان اقدام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی . 2-5

 نموده اند. ( مجریان پایانه هاي صادراتی )

بین المللی استانی که بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه نسبت به اخذ مجوز از  شرکتهاي نمایشگاهی -3-5

 سازمان اقدام نموده اند.

با تایید  کارگروه توسعه صادرات استانها و تایید نهایی خصوصی سایر زیرساختهاي صادراتی   سرمایه گذاران بخش -4-5

 سازمان توسعه تجارت ایران 

 ینه ایجاد ، توسعه و تجهیز زیرساختهاي صادراتی میزان کمک هز) 6ماده 

درصد از سرمایه گذاري بخش خصوصی و 10کمک هاي بالعوض این شیوه نامه حداکثر به میزان  کمکهاي بالعوض: -1-6

میلیارد ریال در صورت تخصیص اعتبارات مربوط به بودجه مشوقهاي صادراتی و صرفا پس از انجام سرمایه  5تاسقف 

 .وطه پرداخت می گرددگذاري مرب

: کمکهاي این ماده جهت ایجاد زیر ساختهاي صادراتی و همچنین توسعه و تجهیز پایانه هاي صادراتی  با اولویت تبصره

 پایانه هاي مرزي و مراکز نمایشگاهی تخصیص می یابد.

درصد از بهره پرداختی واحد  4کمک سود تسهیالت بانکی این شیوه نامه، به میزان  کمک سود تسهیالت بانکی: -2-6

 میلیارد ریال می باشد. 7متناسب با اقساط پرداختی  و حداکثر به میزان 

 پرداخت گردد.  1399تسهیالت این بند مشمول اعتباراتی می شود که تمام یا بخشی از اقساط آن در سال  تبصره:

 ی نحوه تخصیص کمک هزینه ایجاد ، توسعه و تجهیز زیر ساختهاي صادرات )7ماده
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 کمکهاي بالعوض -1-7

یشگاهی واجد مجوز ( صرفا تجهیز و متقاضیان ایجاد زیر ساختهاي صادراتی و مجریان پایانه ها و مراکز نما -1-1-7

توسعه )موظفند درخواست خود( بانضمام طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادي) را به سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

 استان مربوطه به عنوان دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استان ارائه نمایند .

خود را از طریق دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات  نظر، کارگروه توسعه صادرات استان ، ضمن بررسی طرح  -2-1-7

 به سازمان و متقاضی اعالم می نماید. استان

صنعت،معدن و سازمان ، بعد از اتمام فرایند احداث زیر ساخت  و مطابق صورت وضعیت ارسالی از طریق سازمان  -3-1-7

باشد)  نسبت به طرح موضوع در کارگروه (که به تأیید کارشناس رسمی دادگستري رسیده  استان ذیربط تجارت

 مشوقهاي صادراتی و تخصیص اعتبارات (در صورت وجود اعتبارات ) اقدام خواهد نمود.

در هر استان با نظر کارگروه توسعه صادرات استان تنها یکی از پایانه هاي صادراتی و مراکز نمایشگاهی  که شرایط  تبصره:

 اشد از کمک هاي سازمان برخوردار خواهند شد. مندرج در این شیوه نامه را دارا ب

 کمک سود اعتبارات بانکی -2-7

کلیه اشخاص مجاز مندرج در این شیوه نامه می توانند نسبت به ارائه اسناد مربوط به پرداخت  اقساط تسهیالت زیر 

انهاي صنعت ، معدن و تجارت ساختی دریافتی از بانکهاي عامل ( که به تایید بانکهاي عامل رسیده است)  از طریق سازم

به سازمان ، اقدام نموده تا پس از بررسی در کارگروه مشوقهاي صادراتی اقدام الزم در خصوص  پرداخت کمک سود 

 تسهیالت زیر ساختی صورت پذیرد

متقاضیان  اجراي مفاد این شیوه نامه منوط به ابالغ و تخصیص منابع و اعتبارت الزم بوده و تشکیل پرونده براي )8ماده 

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

 سقف بودجه تخصیصی خواهد بود.

 قانون محاسبات عمومی کشور مشمول )4(ها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده  شرکت )9ماده 

 .نخواهند بود یوه نامه شاین مشوقهاي  
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تبصره توسط سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و پس از تایید رییس کل  4و  ماده  10این دستورالعمل در  )10ماده 

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

 د.خواهد بواجراء 

 

 

 

 
 
 

 تاریخ بازنگري بعدي تصویب کننده تایید کننده عنوان/موضوع

  علیرضا رزم حسینی حمید زادبوم نام و نام خانوادگی

 سمت
معاون وزیر و رییس کل سازمان 

 توسعه تجارت ایران
 وزیر صنعت ، معدن و تجارت

 ثبت نهایی

 امضاء
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 صادراتی هاي زیرساخت توسعه و تجهیز تکمیل، جاد،ای از حمایت اجرایی نامه شیوهفرم تعهد نامه 
  

 بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارك و مستندات ارائه شده تعهد می گردد:

 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  

                             به شناسه ملی  /کد اقتصادي                   وشماره ملی                                  و داراي شرکت تجاري / بازرگانی                            داراي شماره شناسنامه                صادره از               

ره                                  مورخ                   نسبت به اخذ وجوه مربوط به جوایز و ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره                        مورخ                         و همچنین دارنده کارت بازرگانی به شما

طه سلب شده و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر اتی ، براي سازمان توسعه تجارت ، وزارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت / بنگاه مربومشوق صادر

دراتی و نیز طرح هرگونه دعوي حقوقی و کیفري و مطالبه ضرر و زیان وارده از باب تخلف صورت سازمانهاي ذیربط، جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و مشوق هاي صا

بازرگانی ، حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات  گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنین سازمانهاي ذیربط می توانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري از ثبت سفارش ، تمدید کارت

 ادرکنندگان و قطع همکاري با سازمان  اقدام نمایند.ص

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

 تجارت اقدام نمایم.   

رت به منزله تعهد سازمان متبوع ،جهت کامل و آگاهی از مفاد این تعهدنامه و همچنین اطالع از اینکه ارائه مدارك و مستندات مربوط به مشوق هاي صادراتی به سازمان توسعه تجا اینجانب با اطالع -3

 پرداخت جوایز و مشوق هاي صادراتی نمی باشد. آن را امضاء می نمایم.

 و امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد داراي امضاي مجاز : ازرگانی                                                                                                                   مهرنام شرکت / ب

 


