
  

     «LetterNo» 

    «LetterDate» 

 

 

 «بسمه تعالی  » 

        «اشتغال آفرینو دانش بنیان  ، دیتول »

 

 اطالعیه

 فراخوان پرداخت مشوق های صادراتی در قالب کمک سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان
 

با عنایت به تخصیص بخشی از اعتبارات مشوق هاا  ااااراتی ار راارروس اراتورا پرد ختااشات مشاوادا  اااارات        

باه منواور    7/6/۱۴۰۱ماور    ۱۴۰597/6۰ابالغی وزیت محتتم انپت،مپدن و تجارت به شارار   ۱۴۰۱غیتنفتی ار رال 

حرایت هره جانبه و هدفرند از ااارات کاال و شدمات و افزایش حجم و تنوع محصاوالت و شادمات ار بازارهاا  هاد      

 الت بانکی ار او بخش ذید اادام نراید:اااراتی، این رازمان ار نوت اارا نسبت به ختااشت کرک روا تسدی

پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان با اولویتت پرداختت بته صتادرکنندگان      -

 نمونه ملی و صادرکنندگان محصوالت دانش بنیان 

پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برای ایجاد، توسعه و تکمیت  ییرستاخت یتای صتادرات و      -

 لجستیک  
 ذا از کلیه متقاضیان واجد شتایط اعوت می گتاا نسبت به ارائه ارشوارت کتبای شاوا باه هراتا  تکریاد فاتم هاا         

 .بارگذار  شد  ارت اادام نرایند مشوق ها  اااراتی  بخش www.Tpo.irمتبوطه که ار خورتال رازمان به آارس 
 شرایط برخورداری از مشوق صادراتی : 

اراد( ار زمان تشکید ختوناد    6۰ضیان می بایست نسبت به بازگشت ارز حااد از ااارات شوا ) حدااد کلیه متقا -

و ارایه ارناا مثبته اااراتی اادام نرایند.  بدیدی ارت ختااشت اطپی یارانه کرک روا تسدیالت نیز منوط باه رفا    

 ااشت مشوق می باشد.اراد ار زمان اریافت ختوند  یا خت 6۰تپددات ارز  به میزان حدااد 

می باشد.متقاضیان خس ازثبت ارشوارت اریافت مشوق  2۴/۱2/۱۴۰۱مدلت خذیتش ختوند  ها  متقاضیان تا تاریخ  -

مذکور بصورت مکتوس، نسبت به تحوید ارناا و مدارک متبوطه به افتت شدمات ارز  و ما ی رازمان تورپه تجاارت  

 ایتان اادام نرایند.
ل گذشته از این رازمان مشوق اااراتی اریافت نروا  اند، ار اورت عدم کااهش اااارات   ااارکنندگانی که ار را -

 نسبت به رال گذشته مشرول بدت  مند  از مشوق اااراتی نری گتاند.
ار اجاتا  بناد    ۱۴۰۱الزم ارت ااارکنندگان و متقاضیان مشوق اااراتی به منوور اریافت مشوق اااراتی راال   -

( و باه منواور انطبااق هزیناه     2ا حاق بتشی مواا به اانون تنویم بخشی از مقترات ما ی او ت )اانون  3۱)س( ماا  

هاا  او تای، ار ااورت اریافات مشاوق      کنند  کرک از اراتگا  ها  اجتایی ختااشتانجام شد  ارشصوص ارتگا 

باازرس ااانونی آن    نسبت به ارائه گزارش اریافت مشوق، تأیید شاد  باا مدات حساابتس یاا      ۱۴۰۰اااراتی ار رال 

 شتکت اادام نرایند.
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 1401در سال دستورالعمل پرداخت مشوق های صادراتی اجرایی  پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی در

 

 و خدمات کاال و صادرکنندگانسود تسهیالت بانکی به  یارانه ،نحوه و میزان بهرمندی از  مدراک و مستندات مورد نیازذینفعان،ضوابط، 

 لجستیک   های صادرات وتکمیل زیرساخت ، تجهیز وتوسعه ،سود تسهیالت بانکی برای ایجاد یارانه

 کاال و خدمات و تسهیالت بانکی به صادرکنندگان موضوع پرداخت یارانه سود 1401سال مشوق صادراتی  از و میزان بهرمندیجامع ذینفعان،مدارک و مستندات مورد نیاز، نحوه 

به شرح ذیل  ، 07/06/1401 مورخ 140597/60به شماره  1401در چارچوب دستورالعمل پرداخت مشوق صادراتی سال لجستیک   های صادرات وتوسعه و تکمیل زیرساخت ایجاد

 باشد.می

 :دامنه شمول

ارزش افزوده )میزان نهایی بودن و سطح فناوری کاالهای صادراتی(  روند رشد صادرات، ،سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان کاال متناسب با ارزش صادرات کاال یارانهپرداخت  -1

 بازگشت ارز حاصل از صادراتدرصد و 

آزمایشگاههای تخصصی،  ها،سردخانه های تخصصی صادرات،های صادراتی و لجستیک نظیر پایانهزیرساخت توسعه و تکمیل جاد،ایپرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برای  -2

   ()کانتیریخچالی انبارهای صادراتی، تجهیز مراکز خدمات صادراتی، توسعه ناوگان حمل و نقل صادراتی

 باشد.سازمان قابل بررسی می پشتیبانی( مستقر در و زیرساخت توسط دفتر مربوطه )آماد و اعالم میزان عملکردایید پس از ت 2تسهیالت بانکی بند  تبصره : پرداخت یارانه سود

 متناسب با ارزش های صادراتی خدمات فرهنگی، هنری، نوآورانه و خالقاز جمله فنی و مهندسی، شتاب دهندهپرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان خدمات  -3

 و درصد بازگشت ارز حاصل از صادراتارزش افزوده )میزان نهایی بودن و سطح فناوری کاالهای صادراتی(  صادرات،عملکرد روند رشد  یا صورت وضعیت پروژه،صادرات کاال

 

 



  

 

 

 1401در سال دستورالعمل پرداخت مشوق های صادراتی اجرایی  پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی در

 

 :تسهیالت سود یارانهدریافت مشوق تسهیالت مشمول شرایط و 

 4و میدانگی   واحد درصدد    6تا سقف  و ممتاز ، صادرکنندگان نمونه ملیو محصوالت دانش بنیان فناوری باال تولیدی صادراتیپرداخت یارانه سود تسهیالت با اولویت واحدهای      

 با شرایط زیر:فوق  نسبت به نرخ سود تسهیالت اعطایی به مشمولی واحد درصد 

 باشد. 1401های سال که سررسید آنها از ابتدا تا انتبانکی تسهیالت اعطایی پرداخت شده  اقساط  : الف

های صادراتی نمونه، ممتاز و دارای مدال افتخار ملی در طول اعتبار کارت ویدهه از یدک   کلیه بنگاهو بهمیلیارد ریال  7سود اعطایی به هر بنگاه متقاضی  یارانهسقف میزان  : 1تبصره 

   باشند.مند میبهرهدر صورت اعتبار کافی یال میلیارد ر 7/7یارانه سود بیشتر تا سقف  )ضریب حمایتی تعیی  شده( واحد درصد

 هر قرارداد دریافت تسهیالت بانکی صرفا مشمول دریافت یکبار یارانه سود تسهیالت خواهد بود. : 2تبصره 

 %16و  %  16 نرخ سدود  میزان ،مالک پرداختاست شایان ذکر  .باشندمشمول یارانه سود نمیهای عامل یا تلفیقی صندوق با بانکتسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی  : 3تبصره 

 .باشدتسهیالت منعقده می قرارداد توسط بانک عامل دربه باال 

/صورت وضدعیت  ارزش عملکرد صادراتدرصد  70تسهیالت صادرکنندگان کاال و خدمات بر اساس سود  یارانهتسهیالت قابل ارائه به منظور بررسی مبنای محاسبه میزان  : 4تبصره 

 باشد.می 1401ل سا

نماید. بددیهی اسدت پرداخدت    منوط به ابالغ و تخصیص منابع و اعتبارت الزم بوده و تشکیل پرونده برای متقاضیان ایجاد هیچگونه حقی نمیقهای صادراتی پرداخت مشو : 5تبصره 

 های با اولویت زمانی )نوبت( تکمیل پرونده و تا سقف بودجه تخصیصی خواهد بود.مشوق

درصد بازگشدت ارز حاصدل از صدادرات،کمک     60تر از به پایی  باشد.می درصد 60تا سقف و  متقاضی های صادراتی منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگانپرداخت مشوق :6تبصره 

 گردد.سود تسهیالت تعلق نمی



  

 

 

 1401در سال دستورالعمل پرداخت مشوق های صادراتی اجرایی  پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی در

 

  .باشدمی 6مندرج در تبصره ید نهایی، تابع مقررات متقاضیان از تاریخ ثبت درخواست تا زمان تایحاصل از صادرات بازگشت ارز درصد : 7تبصره 

 :سود تسهیالت بانکی یارانهارائه مدارک و مستندات دریافت مشوق  فرایند

 سازمان طبق فرآیند زیر اعالم نمایند. دفتر خدمات ارزی و مالی اشخاص مجاز باید درخواست خود مبنی بر استفاده از یارانه سود را به 

 باشد:تحویل مدارک زیر برای دریافت یارانه سود تسهیالت صادراتی ضروری می  -الف

 ؛نظر سازمان توسعه تجارت مبنی بر دریافت یارانه مدبه بی صادرکننده درخواست کت-1

 بده دبیرخانده کدارگروه     تایپ شده بددون قلدخ خدوردگی    های اطالعات وامهای دریافتی، مشخصات بنگاه و تعهدنامه بنگاه(های مورد نظر سازمان )فرمتکمیل و ارائه اصل فرم -2

 پرونده در موعد زمانی اعالم شده؛های صادراتی مستقر در سازمان و دریافت تاییدیه تکمیل مشوق

 باشند های عاملر بانکبه مهممهور ، دریافتی تسهیالتارائه گزارش صورت وضعیت پرداخت اقساط بایست به انضمام های اطالعات وامهای دریافتی میتبصره : فرم

 ارایه تصویر اساسنامه شرکت و آخری  تغییرات )روزنامه رسمی( -3

 و وزن کاالی ممهور به مهر بنگاه کشور مقصد ریالی صادرات، ارزش دالری و و خدمات، نوع کاال تاریخ، به تفکیک شماره کوتاژ، 1401و1400های صادراتی سال لیست پروانه -4

                                                                                  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 1401در سال دستورالعمل پرداخت مشوق های صادراتی اجرایی  پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی در

 

 های متقاضی()تمام گروه تسهیالت بانکیاطالعات فرم 

 

 گروه کاالیی: نام کاالی صادراتی : نام شرکت:

                              :سررسید نهایی قرارداد                                                 تاریخ قرارداد:                                   :                       شماره قراردادام بانک:                                             ن

                                نرخ سود تسهیالت:                                           :)ریال( مبلغ تسهیالت                                           شعبه/کد:
 

 1401 در سالاطالعات مربوط به اقساط پرداختی 

ف
دی

ر
 

 مبلغ پرداختی تاریخ پرداخت اقساط
اقساط مبلغ  خالص سود 

 ()ریالپرداختی 
 محل مهر و امضا بانک توضیحات جریمه پرداختی )ریال(

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

 گیرد.تعلق می  1401شده در سال اقساط پرداختسود به  یارانه سود تسهیالت بانکی*

 باشد.* فرم تایپ شده ممهور به مهر بانک عامل منضم به صورت وضعیت پرداخت تسهیالت مورد قبول می



  

 

 

 1401در سال دستورالعمل پرداخت مشوق های صادراتی اجرایی  پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی در

 )ت بانکی )بنگاههای صادراتیسود تسهیال یارانهمشخصات بنگاههای متقاضی دریافت  

 

 

  شناسه ملی  بنگاه: نام :دریافت کارت بازرگانی استان

   نمابر    تلفن

  کد اقتصادی

 نماینده تلفن همراهنام  خانوادگی و   مدیر عاملتلفن همراه    نام خانوادگی مدیرعاملو  نام  نام بانک/ شعبه/ کد حساب شرکت  شبای شماره 

  
  
  

      
 

 شماره پروانه بهره برداری
های خوشه/ ادغامتاریخ  عضویت و نام 

   تجاری
 نوع مالکیت کاالی های تولیدی صادراتیهای کاالی  حقوقی/حقیقی

  
  
   

   
 

اسامی سهامدارن به پیوست ارسال گردد    

 صادراتی کشورهای مقصد

ی صادرات ارزش دالر 1400عملکرد صادرات سال  1399عملکرد صادرات سال 

 1401سال 

ارزش وزنی صادرات  

 )تن( 1401
 1401تعداد پروانه صادراتی 

میانگین روند رشد دالری ارزش 

 ارزش وزنی ارزش دالری ارزش وزنی ارزش دالری صادرات طی سه سال گذشته

  
 

 
 

 
 

   

  ارزش ریالی تسهیالت دریافتی

1401 
 1401 تعداد قرارداد

سال   یارزش ریالی سود پرداخت

1401 

سال  انتخاب صادرکننده نمونه ، ممتاز و دارای مدال 

 افتخار ملی 
 نوع فعالیت

تجمیع درصد برگشت ارز حاصل از  

 صادرات

تعاونی -خدماتی-بازرگانی/ تولیدی-بازرگانی        

 امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد دارای امضای مجاز : مهر و                                                                         نام شرکت / بازرگانی                                          

 فرم می بایست کامل تکمیل و تایپ شود
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