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های کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص حمایت همه جانبه هدفمند از سیاست 10در راستای تحقق بند 

کشور همسایه و  15صادرات کاالها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصوالت و خدمات صادراتی با اولویت 

های صادراتی و توسعه اتحادیه اوراسیا وکشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت

قانون بودجه  750000-35 متفرقهویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات از محل ردیف های ترفعالیت

گذاری ریالی صندوق های صادراتی و به کارگیری سپردهکل کشور درخصوص پرداخت مشوق 1399سال 

 بینی شده صادرات غیرنفتی در قانون برنامهتوسعه ملی بابت تسهیالت صادراتی با هدف تحقق اهداف پیش

ششم توسعه در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصوالت و خدمات صادراتی کشور و کمک به حفظ ماندگاری 

در بازارهای صادراتی و ارتقاء سطح کمّی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی جهت اجرا توسط 

 گردد.های اجرایی ذیربط به شرح ذیل ابالغ میدستگاه

 ایمنابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجهالف( منابع: شامل 

از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک دوره  هزار میلیارد ریال 20گذاری مبلغ سپرده (1ماده 

های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیالت صادراتی به صورت ترکیبی به دو ساله در بانک

 گذاری صندوق توسعه ملی.منابع سپرده %50مل و منابع بانک عا %50نسبت 

ها در اعطای تسهیالت صادراتی از محل منابع از تاریخ ابالغ این بسته، مشارکت بانک -1تبصره 

 باشد.می 2تبصره های مذکور در صندوق توسعه ملی، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ

نرخ سود تسهیالت فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق توسعه ملی )در  -2تبصره 

 باشد( و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.می %11حال حاضر این نرخ 

در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل توسط  یک میلیارد یوروگذاری ارزی به مبلغ سپرده (2ماده 

 سهیالت ارزی:ملی بابت اعطای تصندوق توسعه 

پرداخت و تجهیز کارگاه و نیز تأمین نامه یا تأمین نقدینگی برای پیشدر قالب اعتبار خرید، صدور ضمانت

های صادراتی فعال در زمینه صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار سرمایه در گردش شرکت

(( از 2رات مالی دولت )رون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مققان 57یا ماده  8فروشنده )موضوع ماده 

پذیر. نرخ سود این تسهیالت طریق گشایش اعتبار یا براوات اسنادی یا قرارداد معتبر به تشخیص بانک سپرده

 شود.نامه پرداخت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه مینظامبراساس 

 باشد.استفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می -تبصره 



 

 1399سال  بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

 اتاق بازرگانی تهرانگردآورنده 
 

2 

 

ازمان برنامه سای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، کمیته (3ماده 

( و 1د )موا و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و صندوق توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی

ازارهای بهای اعطای تسهیالت با هدف توسعه صادرات به ( بسته حمایتی مزبور، شامل ضوابط و اولویت2)

 نماید.می های کاالیی و خدماتی مشمول حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوینهدف، گروه

قدام به اخذ تقاضیانی است که اتسهیالت ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای م -1تبصره 

 نمایند و مشمول استمهال تسهیالت قبلی نخواهد بود.تسهیالت جدید می

ر، فهرست باموظفند هر ماه یک گذاری صندوق توسعه ملیهای عامل طرف سپردهبانک -2تبصره 

یران ارسال ا گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارتتسهیالت

 کنند.

یرنفتی کل کشور برای حمایت از صادرات غ 1399بینی شده در قانون بودجه سال منابع پیش (4ماده 

ردیف  و بخشی از درآمـدهای حاصـل از وضـع عـوارض صـادراتی مـوضـوع میلیارد ریال 6000به میزان 

وضوع افزایش سرمایه م 1399قانون بودجه سال  4تبصره جدول ذیل بند )هـ(  12و ردیف  29-530000

 باشد.می میلیون یورو 100دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف 

 (4)موضوع ماده  های صادراتیب( نحوه استفاده از منابع مشوق

صادراتی و خدمات متناسب با -های صدور کاالهای تولیدیپرداخت تمام یا بخشی از هزینه (5ماده 

 1(1های حمایتی و تشویقی جدول )منابع، مشتمل بر برنامه تأمین

دستورالعمل  مندی از هریک از موضوعات حمایتی و تشویقیذینفعان، میزان و شرایط بهره -تبصره

جرایی تعیین اهای نامهو مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه

 گردد.معدن و تجارت ابالغ میو توسط وزیر صنعت، 

های تأیید شده کارفرما و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت وضعیت (6ماده 

متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق 

ن توسعه تجارت ایران( تهیه خواهد شد، حداکثر ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمانامهشیوه

                                           
 پیوست 1
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های تأیید شده، در سقف اعتبارت بر مبنای صورت وضعیت (1جدول ) 5تا سقف مبالغ مندرج در ردیف 

 شوند.مند میهای صادراتی بهرهتخصیصی، از مشوق

مانکاری خدمات فنی و مهندسی و پی هایآالت و تجهیزات مورد استفاده در پروژهماشین -1تبصره 

 گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می

های خدمات فنی و مهندسی و ها و تسهیالت موضوع این ماده صرفاً شامل شرکتمشوق -2تبصره 

های خود و یا از طریق شرکتهای داخلی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت پیمانکاری ایرانی

 شود.اند، میثبت شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با  -3تبصره 

زان سهام یا مشارکت کنند متناسب با میها اقدام میاشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه

 شوند.مند میهای صادراتی بهرها حقوقی ایرانی از مشوقیاشخاص حقیقی 

، منوط به تحقق کامل منابع مندرج در 6ماده های صادراتی مندرج در پرداخت مشوق -4تبصره 

 باشد.این بسته حمایتی می

ن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانو 28به استناد بند )د( ماده  (7ماده 

مجاز بوده و ایجاد هرگونه  1399های این بسته صرفاً در سقف اعتبارت تخصیصی در سال (، پرداخت مشوق2)

 باشد.تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می

عمومی کشور ( قانون محاسبات 4ها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده )شرکت (8ماده 

 ها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.مشمول مشوق

ی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت شسازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخ (9ماده 

ها های صنعت، معدن و تجارت استانهای صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمانمشوق

 تفویض نماید.

تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از  سازمان توسعه (10ماده 

های صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی کننده مشوقمراجع ذیربط در مورد کلیه اشخاص دریافت

 را تشکیل دهد.
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عالوه بر عودت مبالغ مربوط  متخلف در صورت اثبات و تأیید موارد تخلف موضوع ماده فوق، -تبصره

های صادراتی سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق 5به مشوق صادراتی، حداکثر تا 

 گردد.محروم می و عضویت در بانک اطالعات صادرکنندگان

ت ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجاربه منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق (11ماده 

کنندگان از کنندگان و استفادهای از اطالعات درخواستایران( مکلف است بانک اطالعاتی و سامانه رایانه

 3ماده  2تبصره گیرندگان )موضوع های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیالتمشوق

های این دستورالعمل ها و فعالیتبرنامه رسانی نماید و عملکرد وجوه واین بسته( را از طریق سایت خود اطالع

ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه  6را در مقاطع 

 کشور ارائه کند.

 پرداخت هرگونه جایزه و مشوق 1399قانون بودجه سال  6( بند )ک( تبصره 2به استناد جزء ) (12ماده 

صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه 

 باشد.اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می

 هاج( سایر حمایت

 گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید: (13ماده 

صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعالم از سایر  -13-1

 هاها و سازمانوزارتخانه

تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه  -13-2

( 38کی در راستای بند )ث( ماده )قانون امور گمر 51برداری جهت پردازش موضوع ماده تأسیس یا بهره

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به قانون رفع موانع تولید رقابت

 عنوان تضمین کاال

تسریع در صدور کاالهای دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ  -13-3

 اردمجوز موردی از سازمان استاند

های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی یا بررسی اجمالی درخواست -13-4

)شامل  "قانون امور گمرکی 66استرداد حقوق ورودی موضوع ماده "فعاالن اقتصادی مجاز در ارتباط با 
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رداد وجوه متعلقه های قانونی مقرر( و صدور حکم استاحراز انجام فعل صادرات و رعایت تکالیف و مهلت

 های احتمالی آتیبا ارائه تعهد کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش مسئولیت

گردد.ابالغ می 1/1/1399تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ  11ماده و  14این بسته در  (14ماده 



 

 

 

 

 

 پیوست
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 ارقام: میلیارد ریال های صادراتیمندی از مشوقشرح فعالیت و میزان بهره -1جدول شماره 

 شرح زیر فعالیت عنوان فعالیت عنوان برنامه ردیف
اعتبار 

 برنامه

از مندی میزان بهره

 حمایت

1 

افزایش حجم و تنوع 

محصوالت و خدمات 

صادراتی با اولویت 

کشور همسایه و  15

اتحادیه اوراسیا و 

کشورهای چین، 

 هند، سوریه و لبنان

های ایرانی در حمایت از حضور شرکت

های تجاری خارج از کشور و نمایشگاه

های تجاری، بازاریابی و همچنین هیأت

 گذاریسرمایه

های اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در بازارهای المللی معتبر و نمایشگاههای بینهزینه اجاره غرفه در نمایشگاه پرداخت کمک

 هدف و کمک به ماندگاری فعاالن صنعت نمایشگاهی در بازارهای هدف
300 

 براساس

های بازاریابی گذاری به/از بازارهای هدف جهت فعالیتو سرمایه بازاریابی-های تجاریپرداخت کمک هزینه اعزام و پذیرش هیأت های مربوطنامهشیوه

 تخصصی و سایر رویدادهای معتبر تجاری-المللیهای بیندر نمایشگاه

2 

پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی در حوزه 

اعتبارات صادراتی با اولویت پرداخت به 

 های صادراتیزیرساخت

 به صادرکنندگان کاالها و خدمات پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی

1500 

واحد درصد  6تا سقف 

واحد  4و میانگین 

درصد براساس ضریب 

حمایتی تعیین شده 

 کاال و خدمات

 های صادراتیها( و سایر زیرساختپرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برای تقویت لجستیک صادراتی )حمل و نقل و پایانه

3 

های تبلیغاتی، بازاریابی، حمایت از فعالیت

رسانی پژوهش، مشاوره و آموزشی، اطالع

 سازی در حوزه صادراتفرهنگ

ها و ها، جشنوارهسازی در حوزه صادرات شامل حمایت از روز ملی صادرات کشور و در مراکز استانپرداخت کمک هزینه فرهنگ

 های ملی و استانی در حوزه صادراتهمایش

500 
 براساس

 های مربوطنامهشیوه

 های کاالیی و خدماتیپذیری در حوزههای تخصصی در حوزه بازاریابی و بازارسازی و سرمایهپرداخت کمک هزینه برگزاری همایش

رسانی، تحقیقات بازار و های آموزشی و اطالعاندازی پایگاههای صادراتی، راهپرداخت کمک هزینه آموزش و مشاوره در حوزه

های مجازی در حوزه کاالها و های مرتبط با حوزه تجارت خارجی و همچنین کمک هزینه نمایشگاهاندازی اپلیکیشنبازاریابی و راه

 دار صادراتیخدمات اولویت

 های معتبر دیداری، شنیداری، محیطی، مکتوب و مجازی در بازارهای هدفپرداخت کمک هزینه تبلیغات صادراتی در رسانه

 پرداخت کمک هزینه حمل و نقل صادراتی 4

 دار صادراتیپرداخت کمک هزینه حمل هوایی کاالهای اولویت

500 
 براساس

 های مربوطنامهشیوه
 پرداخت کمک هزینه حمل دریایی کاالهای صادراتی به بازارهای دوردست

 فسادپذیر به کشورهای همسایه ای )زنجیره سرد یا یخچالی( محصوالتپرداخت کمک هزینه حمل جاده
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 ارقام: میلیارد ریال های صادراتیمندی از مشوقشرح فعالیت و میزان بهره -1جدول شماره 

 شرح زیر فعالیت عنوان فعالیت عنوان برنامه ردیف
اعتبار 

 برنامه

از مندی میزان بهره

 حمایت

 دارحمایت از صادرات کاالها و خدمات اولویت 5

 حمایت از صادرات خدمات فرهنگی، هنری، نوآورانه و خالق نظیر موسیقی، فیلم، پویانمایی و...

380 
 براساس

 های مربوطنامهشیوه

 تکبنیان نظیر نانو، بایو و هایحمایت از صادرات محصوالت دانش

 حمایت از صادرات فرش دستباف به عنوان برنامه ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت

 حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی

6 
حمایت از برندسازی ملی، بنگاهی و محصولی 

 در بازارهای هدف صادراتی

 بازارهای هدفپرداخت کمک هزینه ثبت جهانی برند کاال، بنگاه و جغرافیایی در 
50 

 براساس

 های آموزشی،ترویجی در این حوزهپرداخت بخشی از هزینه فعالیت های مربوطنامهشیوه

7 
-حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه

 های کوچک و متوسط
های مقیاس از قبیل: های کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و دسترسی به صرفهسازی شرکتپرداخت کمک هزینه شبکه

 های صادراتی و...های مدیریت صادرات، کنسرسیومشرکت

100 
 براساس

 های مربوطنامهشیوه

8 

حمایت از توسعه 

های زیرساخت

 تجاری صادراتی

 های تجاری صادراتیحمایت از زیرساخت

مبادی تولیدی و همچنین خطوط منظم حمل دریایی های مرزی و های صادراتی با تأکید بر پایانهپرداخت کمک هزینه فعالسازی پایانه

 و هوایی
1850 

 براساس

 های مربوطنامهشیوه

های زیر صفر و باالی صفر، انبارهای دپوی کاالی صادراتی های صادراتی نظیر سردخانهپرداخت کمک هزینه ایجاد و توسعه زیرساخت

 دارو کانتینرهای یخچال

 620 ها در حوزه زیرساختهای صادراتی مصوب کارگروه توسعه صادرات استانپرداخت بخشی از هزینه برنامه های صادراتیحمایت از طرح

اندازی و توسعه فعالیت حمایت از ایجاد، راه

مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی 

 در بازارهای هدف

های تحقیقات بازار، مراکز فروش کاالها و خدمات صادراتی و نمایشگاهپرداخت کمک هزینه از مراکز تجاری شامل مراکز بازاریابی و 

 دائمی
200 

 6000 جمع کل )میلیارد ریال(

 


