
 

 1401دستورالعمل پرداخت مشوق های  صادرات غیرنفتی کشور در سال 
 

و  جانبهمنظور حمایت همهبه )مدظله العالی(های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی دفتر مقام معظم رهبری ( سیاست10در راستای تحقق بند )

و تنوع محصوالت و خدمات  افزایش حجمبنیان( و هدفمند از صادرات کاالها و خدمات )به ویژه محصوالت صادراتی دانش

بینی شده صادرات غیرنفتی در ی پیشیند صادرات با هدف تحقق اهداف کمهای تجار در فرآ صادراتی و کاهش هزینه

کمک به حفظ و ماندگاری در  قانون برنامه ششم توسعه، تسهیل فرآیند صادرات محصوالت و خدمات صادراتی کشور،

طح کمی و کیفی صادرات به بازارهای هدف صادراتی به استناد مفاد اساسنامه سازمان توسعه بازارهای هدف و ارتقاء س

هیأت وزیران و اصالحات بعدی و از محل منابع  18/6/1383هـ مورخ 31056/ت30765نامه شماره تجارت ایران موضوع تصویب

دستورالعمل اجرایی »های صادراتی، مشوق کشور موضوع پرداختکل 1401قانون بودجه سال  7500-35بودجه ردیف متفرقه 

 :شودجهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابالغ می «1401صادراتی سال  هایپرداخت مشوق

 کشور 1401های صادراتی از محل منابع اختصاص یافته در قانون بودجه سال پرداخت مشوق( 1ماده 

بودجه   مین و تخصیص منابعأمتناسب با ت صادراتی ریابی کاالها و خدماتهای صدور و بازا پرداخت تمام یا بخشی از هزینه

 صورت خواهد پذیرفت. زیرهای حمایتی و تشویقی مندرج در جدول  مشتمل بر برنامه
 

 

 های صادراتیمندی از مشوق های حمایتی و تشویقی، شرح فعالیت و میزان بهرهرئوس برنامه - 1 جدول شماره

 

 میزان حمایت و ضوابط تهاشرح زیرفعالی ردیف

المللی معتبر های بیناجاره غرفه در نمایشگاه نهیهزپرداخت کمک  1
 های صادراتی در بازارهای هدفدر بازارهای هدف و ماندگاری بنگاه

المللی تخصصی های بیندرصد هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه 50حداکثر 
اال و نوع نمایشگاه           و اختصاصی خارج از کشور حسب کشور هدف، نوع ک
 )دارای مجوز یا مورد تایید سازمان توسعه تجارت ایران( 

ها و میزان درصد پرداخت مشوق به هر نمایشگاه براساس تعیین اولویت
نامه مربوطه از سوی ربط سازمان بوده و شیوههای دفتر کشوری ذیاولویت

 شود.ان ابالغ میدفتر مسئول تدوین و پس از تأیید ریاست کل سازم

2 
بازاریابی به بازارهای  –های تجاری پرداخت کمک هزینه اعزام هیأت

 –المللی های بینهای بازاریابی در نمایشگاههدف جهت فعالیت
 تخصصی و سایر رویدادهای معتبر تجاری

های اعزامی دارای موافقت سازمان درصد از هزینه اعضای هیأت 50حداکثر
 ن توسعه تجارت ایرا
  ها و میزان درصد پرداخت مشوق به هر هیأت اعزامی براساستعیین اولویت

 نامه مربوط از سوی دفترربط سازمان بوده و شیوههای دفتر کشوری ذیاولویت
 .شودمسئول تدوین و پس از تأیید رییس سازمان توسعه تجارت ایران ابالغ می

 دگانپرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنن 3
واحد درصد براساس ضریب حمایتی  4واحد درصد و میانگین  6تا سقف 
پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برای ایجاد، توسعه و تکمیل  4 شده بر حسب ماهیت کاالها و خدمات صادره یا زیرساخت مدنظر تعیین

 های صادرات و لجستیک زیرساخت

5 
در  و جغرافیایی کاالهای صادراتی نام و نشان ملیپرداخت کمک هزینه ثبت

 هایالمللی و اخذ گواهینامههای بینبازارهای هدف و کنوانسیون
 بنیان و با فناوری باالالمللی با اولویت محصوالت دانشبین

 میلیون ریال 1500نام نشان تا سقف های ثبتدرصد هزینه 70حداکثر 

 )یکصد و پنجاه میلیون تومان(

6 

های های صادراتی و ترویجی به شرکتنه فعالیتپرداخت کمک هزی
یید از سازمان توسعه أدهنده خدمات صادراتی دارای گواهی تارائه

های های مدیریت صادرات، کنسرسیومتجارت ایران ازقبیل شرکت
 های صادراتیدهندهصادراتی و شتاب

میلیون ریال  3000شده تا سقف های انجامدرصد هزینه 50حداکثر 
 میلیون تومان( )سیصد



 

 

 کرد اعتبـارات تخصیصـی،  اهنگی و تسریع در اجرای مفاد این دستورالعمل و نحوه هزینهریزی، هممنظور سیاستگذاری، برنامهبه( 2ماده 

و اعضـای آن بـا ابـالغ     شـده های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایـران تشـکیل   ریزی مشوقکارگروه سیاستگذاری و برنامه

 .  شوندیین مییس سازمان توسعه تجارت ایران تعیو ر صنعت، معدن و تجارترسمی معاون وزیر 

7 

های صادراتی              پرداخت کمک هزینه ایجاد، توسعه و تجهیز زیرساخت
های زیر صفر و باالی صفر، انبارهای و لجستیکی )نظیر سردخانه

کید بر مراکز أهای صادراتی با تدپوی کاالی صادراتی و پایانه
 بندی کاالهای صادراتی(سورتینگ و بسته

شده به وسیله بخش خصوصی های انجامگذاریسرمایه درصد 20حداکثر 
 میلیارد ریال )یک میلیاردتومان(  10تا سقف 

 میلیون ریال )پانصدمیلیون تومان(  5000های اعالمی تا سقف درصد هزینه 50حداکثر  ها های صادراتی مصوب کارگروه توسعه صادرات استانپرداخت بخشی از هزینه برنامه 8

9 
مـک هزینـه اجـاره و تجهیـز مراکـز تجـاری، بازاریـابی و        پرداخت ک

تحقیقات بـازار، مراکـز عرضـه کاالهـا و خـدمات صـادراتی و مراکـز        
 نمایشگاهی دائمی در خارج از کشور 

  دفاتر بازاریابی، تحقیقات بازار و مراکز  درصد اجاره ساالنه 30حداکثر
تا  خار ملیممتاز و دارای مدال افت های صادراتی نمونه،فروش شرکت

 میلیون ریال  7000سقف 
  اندازی و ارتقای فعالیت مراکز تجاری و درصد  هزینه راه 50حداکثر

مراکز نمایشکاهی دائمی ایران در خارج از کشور )دارای مجوز نهایی 
  تومان( میلیارد ریال )یک میلیارد 10سازمان توسعه تجارت ایران( تا سقف 

  یید رییس سازمان توسعه تجارت ایرانأتخصصی و ت بندی معاونتبه تشخیص و اولویت

10 

    سـازی در حـوزه صـادرات شـامل     پرداخت کمـک هزینـه فرهنـگ
و  هـا ، جشـنواره هـا مراکز اسـتان  حمایت از روز ملی صادرات کشور و در

 های ملی و استانی در حوزه صادراتهمایش
 المللی در های تخصصی بینپرداخت کمک هزینه برگزاری همایش

   های کاالیی و خدماتیگذاری در حوزهزه بازاریابی و بازارسازی و سرمایهحو
 های صادراتی، راه اندازی پرداخت کمک هزینه آموزش و مشاوره در حوزه

، رسـانی، تحقیقـات بـازار و بازاریـابی    های آموزشـی و اطـالع  پایگاه
هـای مـرتبط بـا    اندازی اپلیکیشـن و راه B2Bهای تجاری و پلتفرم
 تجارت خارجی  حوزه

  های مجازی پرداخت کمک هزینه برگزاری نمایشگاه 
  هـای معتبـر دیـداری،   پرداخت کمک هزینه تبلیغات صادراتی در رسـانه 

 شنیداری، محیطی، مکتوب و مجازی در بازارهای هدف    
و  های آموزشی و ترویجی در حوزه نامپرداخت بخشی از هزینه فعالیت

 نشان تجاری ) ویژند(

  و  ربطیید دفتر تخصصی ذیأشده به تهای انجامدرصد هزینه 50حداکثر
 یید رییس سازمان توسعه تجارت ایرانأت

11  دار صادراتی به پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کاالهای اولویت
 بنگاه صادراتی

  میلیون ریال 5000های حمل کاالهای صادراتی تا سقف درصد هزینه 50حداکثر 
 (ن تومانمیلیو )پانصد

12  اندازی خطوط منظم حمل هوایی و دریایی به پرداخت کمک هزینه راه
 دارمقصد بازارهای اولویت

 ها و میزان درصد پرداخت مشوق به خطوط پروازی یا دریایی براساستعیین اولویت 
 نظر دفتر تخصصی سازمان و تأیید رییس سازمان توسعه تجارت ایران است.

13  های اعتبار صادراتینامهها و بیمهکارمزد صدور ضمانتنامه پرداخت کمک هزینه  صدور  هایهای صادراتی و هزینههای کارمزد صدور ضمانتنامهدرصد هزینه 40حداکثر
  میلیون ریال )هفتصدمیلیون تومان( 7000های اعتبار صادراتی تا سقف نامهبیمه

14 
  ،هنری، حمایت از توسعه گردشگری و صادرات خدمات فرهنگی

 نوآورانه و خالق نظیر موسیقی، فیلم، پویانمایی و سایر
  حمایت از صادرات محصوالت دانش بنیان نظیر نانو، بایو و های تک 
 حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی 

 های مندرج در این دستورالعمل به میزان حمایت در چارچوب شرح زیرفعالیت
 ندگان  درصد بیشتر از سایر صادرکن 20حداکثر 

 دستورالعمل اجرایی  5 های مصوب کارگروه مادهپرداخت بخشی از هزینه طرح
نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تا سقف ( آیین27ماده ) 3تبصره 
به  های غیر مذکور در سایر بندهای مندرج در این شیوه نامهدرصد هزینه 50حداکثر 

 ربطتشخیص دفتر تخصصی ذی
 برنده  های اسناد شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسیی از هزینهپرداخت بخش

از  نامه اجرایی حمایتآیین 19یید کارگروه ماده أالمللی براساس تدر مناقصات بین
 )دویست میلیون تومان( صادرات خدمات فنی و مهندسی تا سقف دو میلیارد ریال

 



ـاز    نفعان، نحوه و چگونگی بهرهجامعه ذی : 1تبصره    مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مـدار  و مسـتندات مـورد نی

   یس سـازمان  یـ ییـد ر أربـط و ت های صادراتی پس از تدوین توسط دفتر تخصصـی ذی و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت مشوق

 .شودرسانی میاطالع  www.tpo.irرت ایران از طریق پورتال رسمی سازمان توسعه تجارت  ایران به  آدرس توسعه تجا

مین و أهای صادراتی پس از وصول اعتبارات مشوق هـای صـادراتی )تـ   تشکیل پرونده و رسیدگی به درخواست متقاضیان مشوق : 2تبصره 

 ( صورت خواهد پذیرفت.تخصیص بودجه

 هــای صــادراتی بــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران، بــه منزلــه ارائــه و یــا ارســال مــدار  و مســتندات مربــوط بــه مشــوق : 3تبصررره 

 باشد.های صادراتی نمیتعهد سازمان مذکور جهت پرداخت مشوق

 هـای صـادراتی موضـوع    مـرتبط بـا پرداخـت مشـوق     سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یـا بخشـی از فرآینـد اجرایـی     (3ماده 

 ها تفویض نماید.کل صنعت، معدن و تجارت استاناین دستورالعمل را حسب مورد به ادارات

ــاده   (4مرراده  ــد )د( م ــه اســتناد بن ــت، پرداخــت     28ب ــالی دول ــانون تنظــیم بخشــی از مقــررات م ــه ق ــواد ب ــانون الحــاق برخــی م  ق

 7شده موضوع ماده های تعیینو اولویت 1401در سقف اعتبارات تخصیصی در سال  عمل، صرفاًهای مندرج در این دستورالمشوق

 باشد.عهده سازمان توسعه تجارت ایران نمیه شده، تعهدی برای پرداخت مشوق صادراتی بمجاز بوده و  بیش از میزان اعتبار وصول

بـرای   کشـور پرداخـت هرگونـه جـایزه و مشـوق صـادراتی      کـل  1401قـانون بودجـه سـال     6بنـد )ع( تبصـره    5به استناد جزء  (5ماده

ــه        ــه چرخـ ــدمات بـ ــاال و خـ ــادرات کـ ــل از صـ ــت ارز حاصـ ــان از برگشـ ــول اطمینـ ــه حصـ ــوط بـ ــادرکنندگان منـ  صـ

ییـد  أمصادیق و میزان رفع تعهـدات ارزی حاصـل از صـادرات در چـارچوب مصـوبات کمیتـه اقـدام ارزی و ت        .است اقتصاد کشور

 .شودکور تعیین و اجرا میدبیرخانه کمیته مذ

بنـدی و جابجـایی   هـای صـادراتی اولویـت   یافته درخصـوص پرداخـت مشـوق   در صورت عدم تخصیص کامل اعتبارات اختصاص (6ادهم  

ـاتر   گانه جدول فوق، توسط سازمان توسعه تجارت ایران براساس شیوه نامه 14های اعتبارات ردیف ـا نظـر دف و  تخصصـی  های تنظیمی و ی

 یس سازمان صورت خواهد گرفت.ییید رأت

 هـای صـادراتی خـدمات    بنیـان و بنگـاه  هـای صـادراتی دانـش   هـای موضـوع ایـن دسـتورالعمل بـا بنگـاه      اولویت پرداخت مشوق (7ماده 

 .استفنی و مهندسی 

سـتناد مصـوبات سـتاد    %( اعتبارات و بودجه تخصیصی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به ا25حداکثر بیست و پنج درصد ) (8ماده 

 ها و نظر دفاتر تخصصی موضوع این دستورالعمل بـا اولویـت صـادرات بـه کشـور     نامههماهنگی اقتصادی دولت ضمن رعایت شیوه

 .استروسیه و حوزه اوراسیا 

ـادراتی  ققانون محاسبات عمومی کشور، مشمول دریافـت مشـو   4ها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده شرکت(  9 ماده ـای ص  ه

 .نامه نخواهند بودموضوع این شیوه

کشور مشـمول مالیـات و    1401قانون بودجه سال  6 تبصره هایی که کاالهای صادراتی آنها وفق مفاد بندهای )س( و )ص(بنگاه ( 10ماده 

 باشند.های صادراتی موضوع این دستورالعمل نمی، مشمول دریافت مشوقشوندعوارض صادراتی می

 .شودابالغ می 1/1/1401شرح تصویر مستندات مربوط تنظیم و جهت اجرا از تاریخ ه تبصره ب 3ماده و  10نامه در ین شیوها   

              

 سیدرضا فاطمی امین                  

 وزیر صنعت، معدن و تجارت
 

 

http://www.tpo.ir/

