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گاه هاي سازي صادراتی  بن توانمندبرنامه هاي  از حمایت نامه شیوهعنوان: 
 کوچک و متوسط

 10شماره شیوه نامه : 

سازمان توسعه تجارت  :واحد مسئول
 ایران

سـازمان صـنایع    واحدهاي همکار:
کوچک و شـهرك هـاي صـنعتی    

 ایران

  تاریخ تصویب:

 2664063 شماره تماس :

بنگاه هاي کوچک و متوسط، خوشه هاي ( مشوق هاي صادراتیحوزه کاربرد: 
 )هاي مدیریت صادرات ، کنسرسیوم هاي صادراتی صادراتگرا،  شرکت 

  مقام عالی وزارت تصویب کننده:
 پیوست:

 تاریخ تجدید نظر: 1399یکسال، تا پایان سال  مدت اعتبار:
 

 مقدمه  ) 1ماده 

یر نفتی سال ) بسته حمایت از توسعه صادرات غ 5) ذیل ماده(  1) جدول شماره (  7در اجراي برنامه حمایتی ردیف (         

سازي صادراتی  بنگاه هاي کوچک و  توانمند از حمایت نامه شیوه"بدینوسیله  ) 04/04/1399مورخ  44610شماره  ( 1399

 به شرح زیر ابالغ می گردد. هاي صادراتی با هدف سیاستگذاري، نظارت و ساماندهی بررسی و پرداخت مشوق  "متوسط 

 ) اهداف2ماده 

ر زمینه سازي افزایش توانمندي صادراتی بنگاه هاي کوچک و متوسط کشور و خوشه هاي این شیوه نامه به منظو

و  محصوالت و تنوع حجم صرفه هاي مقیاس، افزایش به دسترسی صادراتگرا و توسعه صادرات این بنگاهها از طریق

ات با مشارکت شرکت هاي تعریف بازارهاي جدید  و کاهش هزینه هاي صادر ،صادراتی، توسعه بازارهاي صادراتی خدمات

 مدیریت صادرات و شبکه هاي صادراتی 

 ) دامنه شمول3ماده

 الف) بنگاه هاي کوچک و متوسط

 ب)خوشه هاي صادراتگرا

 ) مورد تایید سازمان توسعه تجارت ایران EMCهاي مدیریت صادرات ( ج) شرکت

ازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی د) کنسرسیوم هاي صادراتی مورد تایید سازمان توسعه تجارت ایران یا س

 ایران
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 )  تعاریف4ماده 

 : سازمان توسعه تجارت ایران سازمان

 : کارگروه توانمندسازي صادراتی بنگاه ها و توسعه شبکه هاي صادراتی مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران کارگروه

شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک  اطالق می (Enterprises) اي از واحدهاي کسب و کار به مجموعه: صنعتی خوشه

و خـدمات  هـا  کـاال  از به تولید و عرضه تعـدادي   هاي یکدیگر، گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاري و تکمیل فعالیت

 .هاي مشترك برخوردارند ها و فرصت پردازند و از چالش می

 یده اند و در این شیوه نامه مد نظر می باشند.خوشه هایی هستند که به فعل صادرات رس :خوشه هاي صادراتگرا

  : شرکتهاي مدیریت صادرات، خوشه هاي صادراتی و کنسرسیوم هاي صادراتی می باشد.شبکه هاي صادراتی 

کاال یا خدمتی که قابلیت صادرات داشـته باشـد را   که  تولیدي یا خدماتی است مستقل : بنگاه بنگاه خرد، کوچک و متوسط

 می باشد.نفر  150و تعداد کارکنان  آن کمتر از  می نماید تولید و ارائه

هاي خرد، کوچک و متوسط جهـت   بنگاهکه براي کمک به  استهاي صادراتی  یکی از انواع واسطه:  شرکت مدیریت صادرات

ـ ها،  بنگاهنیاز و  شرایطمتناسب با ،خارجی و حضور مستمر در بازارهاي هدف ورود به بازارهاي ا بخشـی از  مدیریت تمام ی

 .گیردمی عهده ه هاي صادراتی بنگاهها را ب فعالیت

هاي خرد، کوچک و متوسط است که تمایل دارند براي کاهش ریسک و  : یک شبکه همکاري بین بنگاه کنسرسیوم صادراتی

هـاي   عالیـت وري بیشتر، با هدف ورود به حوزه صادرات و تصاحب بازارهاي خارجی و حضور مستمر در آنها، فارغ از ف بهره

 هاي حقوقی مشخص همکاري کنند. صادراتی انفرادي، با یکدیگر در قالب

: کارگروه مشوق هاي صادراتی مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران که اعضاء آن با ابالغ معاون وزیر و کارگروه مشوق ها 

 رتبط نیز دعوت بعمل می آید.حسب مورد از سایر دستگا هاي مشده ورییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تعیین 

 ) شرح وظایف و مسئولیت هاي کارگروه مشوق هاي صادراتی5ماده 

 تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با پرداخت مشوقهاي صادراتی و اخذ استعالمات الزم-1-5
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بازرگانی )و اعالم نظـر در خصـوص   ممیزي پرونده هاي واصله از دبیرخانه کارگروه ( مستقر در دفتر توسعه خدمات  -2-5

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

 مصوب

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

 )  شرایط برخورداري از حمایت ها6ماده 

گروه می گردد : بنگاه هاي کوچک و متوسط، خوشه هاي صـادراتگرا،  شـرکت هـاي     4این شیوه نامه مشمول  حمایتهاي

 مدیریت صادرات و  کنسرسیوم هاي صادراتی  

  ) شرایط برخورداري بنگاه هاي کوچک و متوسط ازحمایت ها ي این شیوه نامه 1-6

 عضو شبکه هاي صادراتی باشند.-1-1-6

مورد تایید سازمان، شـرایط، پتانسـیل و آمـادگی بـراي      (ERA)هی ارزیابی آمادگی براي صادرات بر اساس گوا -2-1-6

 ورود به بازارهاي جهانی را داشته باشند.

 در خصوص سوء عملکرد مدیریتی و یا صادراتی در طول سابقه فعالیت هاي صادراتی   عدم وصول شکایت -3-1-6

 ا از حمایت هاي این شیوه نامه) شرایط برخورداري خوشه هاي صادراتگر2-6

 تایید خوشه در نقشه کشوري خوشه تدوین شده توسط سازمان صنایع کوچک وشهرکهاي صنعتی-1-2-6

 ) در خوشه جهت مدیریت توسعه خوشه و هماهنگی با سازمان CDAوجود عامل توسعه خوشه ( -2-2-6

 سال گذشته 3داشتن سابقه فعالیت صادراتی در خوشه طی  -3-2-6

 در خصوص سوء عملکرد مدیریتی و یا صادراتی در طول سابقه فعالیت هاي صادراتی عدم وصول شکایت -4-2-6

 تکمیل طرح توجیهی خوشه توسط عامل توسعه خوشه و تایید و انتخاب خوشه توسط سازمان -5-2-6

 )ERAارائه گواهی ارزیابی آمادگی براي صادرات ( -6-2-6

 اي مدیریت صادرات از حمایت هاي این شیوه نامهه ) شرایط برخورداري شرکت3-6

 موافقت اولیه یا گواهی رتبه بندي وفق مفاد شیوه نامه رتبه بندي سازمان دریافت  -1-3-6

قراردادهـا وارد   مشروط به اینکـه  اي تولیدي یا خدماتیهه ا بنگاداشتن قرارداد معتبر صادراتی حداقل یکساله ب -2-3-6

 . فاز عملیاتی شده باشند
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 در خصوص سوء عملکرد مدیریتی و یا صادراتی در طول سابقه فعالیت هاي صادراتی عدم وصول شکایت -3-3-6

 گزارش عملکرد کمی و کیفی به سازمان ارائه -4-3-6

 )ERAارائه گواهی ارزیابی آمادگی براي صادرات (-5-3-6

  یوه نامهاین ش ي) شرایط برخورداري کنسرسیوم هاي صادراتی از حمایت ها4-6

 ثبت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاري و ذکر فعالیت صادراتیدر اساسنامه شرکت-1-4-6

 مورد تایید سازمان یا سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران باشند.  -1-4-6

بـا ارائـه    )باشـند هـزار دالر   500اعضایی که داراي سابقه صادرات تجمیعی به میـزان  عضو( 3دارابودن حداقل  -2-4-6

  همستندات مربوط

 ها، روابط بین اعضاء ، تعریف حقوق و تعهدات اعضا به عنوان مکمل اساسنامه  نامه توافقات داخلی، آیین ارائه -3-4-6

 در خصوص سوء عملکرد مدیریتی و یا صادراتی در طول سابقه فعالیت هاي صادراتی عدم وصول شکایت -4-4-6

 لکرد کمی و کیفی به سازمان گزارش عمارائه  -5-4-6

 )ERAارائه گواهی ارزیابی آمادگی براي صادرات ( -6-4-6

 پرداخت کمک ها این شیوه نامه) فرآیند 7ماده  

 ) به دبیرخانه کارگروه 1ول شماره (اارائه مستندات مورد نیاز به شرح جد -1-7

 تایید مستندات توسط کارگروه   -2-7

 )  1ول حمایتی شماره (اکارگروه مشوق هاي صادراتی سازمان بر اساس جد هادپیشنانجام حمایت ها با  -3-7

 مشـمول  کشـور  عمـومی  محاسـبات  قانون 4ماده موضوع خدمات و کاال صادرکننده موسسات و ها شرکت   )8 ماده

 .بود نخواهند حمایتهاي این دستورالعمل

 با این دستورالعمل را حسـب  مرتبط اجرایی فرآیند زا بخشی یا تمام است مجاز ایران تجارت توسعه سازمان   )9 ماده

 . نماید تفویض ها استان تجارت و معدن صنعت، هاي سازمان به مورد

به ابالغ و تخصیص منابع و اعتبارت الزم بوده و تشکیل پرونده براي متقاضـیان   اجراي مفاد این شیوه نامه منوط )10ماده 

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.
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توسط سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و پس از تایید رییس کل سازمان تبصره  2ماده و  11این شیوه نامه در  )11ماده 

خواهد صویب و از تاریخ ابالغ الزم اجراء صنعت ، معدن و تجارت، ت وزیرتوسعه تجارت ایران در تاریخ ................... از سوي 

 بود.

 تاریخ بازنگري بعدي تصویب کننده تایید کننده عنوان/موضوع

  علیرضا رزم حسینی حمید زادبوم انوادگینام و نام خ

 سمت
رییس کل سازمان معاون وزیر و 

  توسعه تجارت ایران

وزیر صنعت، معدن و 
 تجارت

 ثبت نهایی

 امضاء
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 ) : شرح فعالیت و میزان برخورداري از حمایت ها1جدول شماره (
 

 مدارك مثبته میزان حمایت مشمولین دریافت حمایت شرح فعالیت نوع فعالیت ردیف

1 
ارزیابی آمادگی 

 براي صادرات
ERA 

اخذ گواهی ارزیابی آمادگی براي صادرات 

شامل ارزیابی آمادگی براي   توسط بنگاه

 صادرات و توصیه هاي مربوطه

 بنگاه هاي کوچک و متوسط -

 خوشه هاي صادراتگرا -

 کنسرسیوم هاي صادراتی -

 شرکت هاي مدیریت صادرات -

 هر بنگاهمیلیون ریال به ازاي  100

 

ارائه گواهی از 

مجري/مشاوران 

ذیصالح داراي مجوز از 

 مراجع قانونی

 آموزش 2

پرداخت هزینه هاي برگزاري همایش، 

سمینار و دوره هاي آموزشی و یا کمک 

 هزینه هاي مشارکت در 

 دوره هاي آموزشی مرتبط

 خوشه هاي صادراتگرا -

 کنسرسیوم هاي صادراتی -

 شرکت هاي مدیریت صادرات -

مفاد شیوه نامه حمایت از فعالیت هاي تبلیغاتی،  وفق

بازاریابی، اطالع رسانی، مشاوره،آموزش و فرهنگ 

سازي درحوزه صادرات با تایید کارگروه مشوقهاي 

 صادراتی

 

بر اساس شیوه نامه و 

 حسب اعالم کارگروه 

 مربوطه

3 

تحقیقات 

 بازاریابی

 

انجام تحقیقات بازار بر اساس بازارهاي 

راتی تعیین شده و مورد  هدف صاد

 توسط سازمان

 خوشه هاي صادراتگرا -

 شرکت هاي مدیریت صادرات -

 کنسرسیوم صادراتی -

میلیون ریال براي یک مطالعه بازار در یک  1000حداکثر 

کشور هدف صادراتی و انتشار نتایج با تایید کارگروه 

 مشوقهاي صادراتی

 

ارائه گزارش و مستندات 

الزم حسب اعالم 

 مربوطهکارگروه 
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 مدارك مثبته میزان حمایت مشمولین دریافت حمایت شرح فعالیت نوع فعالیت ردیف
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فعالیت هاي  
تبلیغی و 
 ترویجی

تهیه کاتالوگ به زبان انگیسی براي 
محصوالت صادراتی بنگاه طرف قرارداد (در 
صورت نیاز، کاتالوگ بایستی به زبان کشور 
هدف نیز تهیه گردد) و انتشار الکترونیک 

 کاتالوگ

 شرکت مدیریت صادرات -
 کنسرسیوم صادراتی -
 اتگراخوشه هاي صادر -

 میلیون ریال به ازاي هر بنگاه 40حداکثر 
 با تایید کارگروه مشوق هاي صادراتی

ارائه کاتالوگ و سایر 
مستندات حسب اعالم 

 کارگروه مربوطه

ایجاد و پشتیبانی سایت اینترنتی دو زبانه  
براي بنگاه طرف قرارداد  (در صورت نیاز به 

 زبان کشور هدف نیز تهیه گردد)

 صادرات مدیریتهاي  شرکت -
 صادراتی کنسرسیوم -

 متوسط و کوچک هاي بنگاه -
 صادراتگرا هاي خوشه -

 میلیون ریال بر اساس رتبه اخذ شده 200حداکثر 
 با تایید کارگروه مشوق هاي صادراتی

وب سایت فعال و سایر 
مستندات حسب اعالم 

 کارگروه مربوطه

هدف  در بازار برند بنگاه یا محصول ثبت
رف قرارداد یا عضو براي بنگاه ط

 کنسرسیوم

 صادرات مدیریت شرکت هاي -
 صادراتی کنسرسیوم -
 صادراتگرا هاي خوشه -

وفق شیوه نامه پرداخت کمک هزینه ثبت جهانی برند 
 پیشنهادکاال، بنگاه وجغرافیایی در بازارهاي هدف و با 

 کارگروه مشوقهاي صادراتی

مطابق شیوه نامه 
 مربوطه

بندي  فیکی بستههزینه طراحی و امور گرا
هاي طرف  جدید محصوالت صادراتی بنگاه

 قرارداد

 صادرات مدیریت شرکت هاي -
 صادراتی کنسرسیوم -

 متوسط و کوچک هاي بنگاه -
 صادراتگرا هاي خوشه -

 میلیون ریال  به ازاي هر محصول و  50حداکثر 
 براي هر بنگاه در سال با تایید کارگروه  میلیون150

 مشوقهاي صادراتی
 

مونه بسته بندي و ارائه ن
سایر مستندات حسب 
 اعالم کارگروه مربوطه

کمک هزینه تبلیغات شهري در کشورهاي 
اي، فضاي مجازي و  هدف، رسانه

SAMPELLING  و غیره در کشور
هدف براي کاال/خدمات شرکت طرف 

 قرارداد

 صادرات مدیریت شرکت هاي -
 صادراتی کنسرسیوم -

 متوسط و کوچک هاي بنگاه -
 ادراتگراص هاي خوشه -

وفق مفاد شیوه نامه حمایت از فعالیت هاي تبلیغاتی، 

بازاریابی، اطالع رسانی، مشاوره،آموزش و فرهنگ 

سازي درحوزه صادرات با تایید کارگروه مشوقهاي 

 صادراتی

مطابق شیوه نامه 
مربوطه و سایر 

مستندات حسب اعالم 
 کارگروه مربوطه
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5 
فعالیت هاي 

 بازاریابی

 از تجاري خارج ههايحضور درنمایشگا
 تجاري، و همچنین هیاتهاي کشور

 گذاري سرمایه و بازاریابی

 صادرات مدیریت شرکت هاي -
 صادراتی کنسرسیوم -

 متوسط و کوچک هاي بنگاه -
 صادراتگرا هاي خوشه -

وفق شیوه نامه پرداخت کمک هزینه حضور در 
 نمایشگاه هاي بین المللی معتبر خارج از کشور 

صاصی در بازارهاي هدف باتایید و نمایشگاه هاي اخت
 کارگروه مشو قهاي صادراتی

مطابق شیوه نامه 
مربوطه و سایر 

مستندات حسب اعالم 
 کارگروه مربوطه

 بازاریابی و حضور در هیات هاي تجاري،
گذاري یا پذیرش هیات تجاري  سرمایه

خارجی بازدید میدانی هیات تجاري 
خارجی از بنگاه طرف قرارداد شرکت 

 یت صادرات یا عضو کنسرسیوممدیر

 صادرات مدیریت شرکت هاي -
 صادراتی کنسرسیوم -
 صادراتگرا هاي خوشه -

اعزام  نهیهزوفق شیوه نامه شیوه نامه پرداخت کمک 
پذیرش  کمک هزینه بازاریابی و –هیاتهاي تجاري

با تایید کارگروه  سرمایه گذاري -هیات هاي تجاري 
 مشوقهاي صادراتی

مطابق شیوه نامه 
بوطه و سایر مر

مستندات حسب اعالم 
 کارگروه مربوطه

6 
تهیه اسناد 

مناقصه و اسناد 
 کنسولی

خرید اسناد مناقصه براي کاال/خدمات 
 شرکت طرف قرارداد

 صادرات مدیریت شرکت هاي -
 صادراتی کنسرسیوم -

 متوسط و کوچک هاي بنگاه -
 صادراتگرا هاي خوشه -

ریال  میلیون 300میلیون ریال و حداکثر  100تا سقف 
در سال به ازاي هر بنگاه با تایید کارگروه مشوقهاي 

 صادراتی

مطابق شیوه نامه 
مربوطه و سایر 

مستندات حسب اعالم 
 کارگروه مربوطه

هاي تایید کنسولی اسناد قانونی  هزینه
 هاي طرف قرارداد مرتبط با صادرات بنگاه

 صادرات مدیریت شرکت هاي -
 صادراتی کنسرسیوم -

 متوسط و ککوچ هاي بنگاه -
 صادراتگرا هاي خوشه -

میلیون ریال در  150میلیون ریال و حداکثر  50تا سقف 
سال به ازاي هر بنگاه با تایید کارگروه مشوقهاي 

 صادراتی

مطابق شیوه نامه 
مربوطه و سایر 

مستندات حسب اعالم 
 کارگروه مربوطه
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ارتقاء 
زیرساختهاي 

 صادراتی
 
 
 
 

 هاي گواهینامه و استانداردها مجوزها، اخذ
کیفی براي کاال/خدمات بنگاه    المللی بین

 طرف قرارداد یا عضو شبکه صادراتی

 صادرات مدیریت شرکت هاي -
 صادراتی کنسرسیوم -

 متوسط و کوچک هاي بنگاه -
 صادراتگرا هاي خوشه -

 60میلیون ریال براي اخذ هر گواهی و  20حداکثر 
ایید کارگروه میلیون ریال در سال به ازاي هر بنگاه با ت

 مشوقهاي صادراتی
 

ارائه تصویر مجوز یا 
گواهینامه  و سایر 

مستندات حسب اعالم 
 کارگروه مربوطه

کمک به راه اندازي و تجهیز کارگاه هاي 
 بسته بندي، ارتقاء ماشین آالت بسته بندي

صادرات  مدیریت شرکت هاي -
که صادرات حداقل یک 
 خوشه را مدیریت کنند

تی که صادرا کنسرسیوم -
اعضاي بنگاه هاي حداقل یک 

خوشه را درعضویت خود 
 داشته باشند

 صادراتگرا هاي خوشه -

پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی به متقاضاین  -1
 وفق مفاد شیوه نامه مربوطه

میلیون ریال به هر بنگاه با  3000پرداخت حداکثر  -2
 تایید کارگروه مشوقهاي صادراتی

مستندات حسب اعالم 
 مربوطه کارگروه

 
 


