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 بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی  (3)مادهدستورالعمل اجرایی 

 1400درخواست دریافت تسهیالت سرمایه درگردش صادراتی سال ارائه شرایط و نحوه و 
 

 

حمایت از صادرات، نسبت بخش تسهیالت بسته (behinyab.ir)  یابمتقاضیان با مراجعه به سامانه بهین -1

)از محل منابع  به ثبت اطالعات در سامانه و ارائه درخواست تسهیالت صادراتی سرمایه در گردش یک ساله

متضمن میزان  درخواست متقاضیان سپس نمایند.میاقدام  های عامل(تلفیقی صندوق توسعه ملی و بانک

 گردد.سازمان ارسال میتسهیالت درخواستی از طریق سامانه هماهنگ به این 

این سازمان پس از رویت درخواست متقاضیان در سامانه هماهنگ بر اساس شاخصهای زیر نسبت به  -2

 نماید. ( اقدام میقاضی )صرفا دارای عملکرد صادراتیهای متتعیین میزان اعتبار قابل تخصیص به بنگاه

   1400و  1399و  1398میزان صادرات متقاضی طی سالهای 

 درصد( 60)تا سقف  صد ایفای تعهدات ارزیدر  

 ،چین، هند، سوریه و لبنان(  اوراسیا، میزان صادرات به کشورهای هدف صادراتی )کشورهای همسایه

 1400و 1399و  1398طی سالهای 

  صادراتی یا بازرگانی( –وضعیت بنگاه )تولیدی 

 )مالکیت بنگاه )حقیقی یا حقوقی 

  نوع کاالی صادراتی 

 صادراتی  اتتخلف 

اهلیت صادراتی و امتیازات کسب شده توسط هر بنگاه، میزان  های باال،در نهایت بر اساس معیار -3

های به بانکروز کاری(  10ظرف  )بل پرداخت به صادرکنندگان تعیین و از طریق سامانه هماهنگاتسهیالت ق

 گردد. می عامل ارجاع

 3های ابالغی صندوق توسعه ملی و دستورالعمل ماده العملبایست در چارچوب دستورهای عامل میبانک -4

مراتب پرداخت یا عدم  روز کاری اقدام و 15های معرفی شده ظرف نسبت به سنجش اهلیت مالی بنگاه

 را در سامانه درج و یا به این سازمان اعالم نمایند. تسهیالت پرداخت 

https://behinyab.ir/
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باشد و پرداخت بیش از رقم های عامل میبانک میزان تسهیالت تایید شده این سازمان مالک پرداخت -5

صورت ترکیبی به تسهیالت به  گردد.تخلف محسوب می ،اعالمی این سازمان و خارج از سامانه هماهنگ

توسعه ملی )با  گذاری صندوقدرصد منابع سپرده 50و درصد(  18)با نرخ درصد منابع بانک عامل  50نسبت 

 درصد( 11نرخ 

 .باشندمشمول تسهیالت موضوع این دستورالعمل نمی ذیل،صادر کنندگان  -6

 درصد ارز حاصل از صادرات در زمان درخواست اقدام  60الف( اشخاصی که نسبت به بازگشت حداقل  

 ند.اننموده

 ()شرکت های دولتی قانون محاسبات عمومی کشور 4ها و موسسات موضوع ماده ب( شرکت

 .باشند عملکرد صادراتی نداشته 1400و  1399و  1398در سالهای هایی که بنگاه -ج

و سایر  ریق ،پایه پتروشیمی هیدروکربنی ،یاساس یگروه کاالهاآن بنگاه شامل  کاالهای صادراتی -د

 در اولویت پرداخت این سازمان نباشد.کاالهایی که 

سامانه الزم است نسبت به ثبت کلیه متقاضیان دریافت تسهیالت، قبل از ثبت درخواست خود در  -7

بندی اعتباری صادرکنندگان و اخذ کد ثبت اطالعات اقدام اطالعات در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه

 نمایند.

 

 

 

 

 دفتر توسعه خدمات بازرگانی

 گروه مشوق های صادراتی

 مشاهده دستورالعمل
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