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 مندی از مشوق صادراتی درقالبمیزان بهره و نیاز اسناد مورد ،ضوابط

 صادراتی های اعتبارنامهها وبیمهنامه صدور ضمانت / حق بیمهپرداخت کمک هزینه کارمزد

 در چارچوب دستورالعمل پرداخت مشوق اعتبارصادراتی هایمهنابیمه ها ونامه صدور ضمانت کمک هزینه کارمزددرقالب  مشوق صادراتی مندی ازمیزان بهرهو  نیاز اسناد مورد ،ضوابط

 :باشدبه شرح ذیل می 07/06/1401مورخ   140597/60به شماره 1401صادراتی سال 

 صادراتی : نامه اعتبارنامه و بیمهمیزان کمک هزینه کارمزد و حق بیمه صدور ضمانت -1

 میلیارد ریال  7حق بیمه تا سقف  صدورکارمزد کمک هزینه درصد  40 : ال و خدمات صادراتینامه پوشش ریسک صادراتی کاکمک هزینه خرید بیمه-الف

 میلیارد ریال 7تا سقف  نامهضمانت صدورهزینه کارمزد کمک درصد  40 نامه :کمک هزینه کارمزد صدور ضمانت-ب

و دارندگان مدال افتخار صادراتی مشمول دریافت مشوق صادراتی به  1401لغایت  1396های صادرکنندگان ممتاز سال ،1401لغایت 1398سالهای ملی صادرکنندگان نمونه  تبصره :

 میزان ده درصد بیشتر از سقف مشوق تعیین شده می باشند.

 اشخاص مجاز: -2

االهای غیرنفتی یا صادرات خدمات اقدام نمایند مشمول نسبت به صادرات ک کهقانون محاسبات عمومی کشور نباشند(  4موضوع مواد  که مشمولکلیه صادرکنندگان ایرانی غیر دولتی )

 خواهند بود.  این مشوق

  اتفاق افتاده باشد. 1401در سال ایشان نامه نامه و یا بیمهضمانت کارمزد/حق بیمه صدورشود که پرداخت تمام یا قسمتی از مشمول صادرکنندگانی می این کمک : 1 تبصره 

 باشد.کمک تخصیصی میمشمول  1401اقساط پرداختی سال  ،حق بیمه به صورت اقساطی پرداخت گرددکارمزد/صورتی که  در :2تبصره 

 عدم ایفای تعهدات خریدار خارجی، مانع از دریافت کمک حق بیمه نخواهد گردید. : 3تبصره 
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 فرایند اجرایی:  -3

 در موعد زمانی اعالم شده از سوی سازمان های مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران ثبت درخواست و تکمیل فرم  -1-3

 و دریافت تاییدیه تکمیل مستنداتدفتر خدمات ارزی و مالی مدارک و مستندات الزم زیر به و درخواست مکتوب به سازمان  ارائه -2-3

 طبق جدول زیر ممهور به مهر بنگاه متقاضی 1401و  1400لیست پروانه های صادراتی سالهای  -        

  و الحاقیه های مرتبط با آن نامه صادراتیبیمه /یانامه وتصویر ضمانت -        

 صهادرات و  های مورد نیاز سازمان در خصوص میزان ضمانتنامه و بیمه نامه صادره و مبلغ کارمزد حق بیمهه و ضهمانتنامه، تاییهد شهده توسهط صهندوق ضهمانت        ارائه فرمت -      

 طبق جدول زیر های عامل بانک

   های بیمه اعتباری جهت اخذ تاییدیههای عامل و شرکتهای دریافت شده به صندوق ضمانت صادرات ایران و بانکانعکاس درخواست -3-3

 ستنداتهای بیمه اعتباری حداکثر ظرف ده روز کاری از زمان دریافت متوسط صندوق ضمانت صادرات ایران و بانکهای عامل و شرکت تایید اولیه درخواستها : 1تبصره 

بوده و سهازمان توسهعه     3-3های بیمه اعتباری در موعد مقرر، بیانگر عدم تایید موارد مندرج در بند عدم پاسخ صندوق ضمانت صادرات ایران و بانکهای عامل و شرکت : 2 تبصره

 الذکر را نخواهد داشت.اعتبار صادراتی فوق هایولیتی در قبال عدم پرداخت کمک هزینه کارمزد حق بیمه صدور ضمانتنامه و بیمهئتجارت ایران، مس

صندوق ضمانت صادرات ایران یا یکی از سازمان،و واریز مبلغ مشمول به حساب معرفی شده بنگاههای صادراتی توسط م سازمان ترتوسط ریاست محپرداخت  تایید نهایی  -4-3

 در چارچوب قرارداد عاملیت پرداختبانکهای عامل 

نامهه اعتبهاری بهه منزلهه     ه اسناد مورد نیاز حسب اعالم و همچنین ایفای تعهدات پوشش گیرندگان به ویژه ضمانتئ)ارا گان صرفاً پس از ایفای تعهدات خودپوشش گیرند :3 تبصره

 گردند.مند میاز کمک کارمزد و حق بیمه اعالمی بهرهد حسب مور نامه(نامه و اسناد صادراتی مربوط به دوره اعتبار ضمانته الشه ضمانتئبازپرداخت به موقع تسهیالت، ارا
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نماید. بهدیهی اسهت پرداخهت    نمیایجاد منوط به ابالغ و تخصیص منابع و اعتبارت الزم بوده و تشکیل پرونده برای متقاضیان هیچگونه حقی پرداخت مشوقهای صادراتی  :4تبصره 

 قف بودجه تخصیصی خواهد بود.با اولویت زمانی )نوبت( تکمیل پرونده و تا س هامشوق
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 مشوق های صادراتی بنگاههای متقاضی دریافتفرم تعهدنامه 

 

 

 گردد:بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارک و مستندات ارائه شده تعهد می

 رزندف                                     م   اق اینجانب آقای / خانقعدم استح چنانچه پس از تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی به نحوی از انحاء مدارکی دال بر -1  

 کد اقتصادی با                                   بازرگانی          دارای شماره شناسنامه                صادره از                وشماره ملی                                  و دارای شرکت تجاری /  

ه مربوط به جوایز نسبت به اخذ وجو                                    شناسه ملی امورخ                         و همچنین دارنده کارت بازرگانی ب ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره                         

وزارتخانه متبوع و یا سازمانهای تابعه ثابت شود، حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت / بنگاه مربوطه سلب شده و سازمان توسعه تجارت  ، برای سازمان توسعه تجارت،و مشوق صادراتی

ی و کیفری و مطالبه ضرر و زیان های صادراتی و نیز طرح هرگونه دعوی حقوقالمال حق عدم پرداخت جایزه و مشوقایران و دیگر سازمانهای ذیربط، جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت

توانند نسبت به جلوگیری از ثبت سفارش، تمدید کارت بازرگانی، حذف عضویت در سامانه جامع وارده از باب تخلف صورت گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنین سازمانهای ذیربط می

 .اطالعات صادرکنندگان و قطع همکاری با سازمان اقدام نمایند

روز( به حساب اعالم شده از سوی  15ت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق های صادراتی، نسبت به استرداد مشوق های صادراتی دریافتی در اسرع وقت )حداکثر ظرف مدت درصور -2

 سازمان توسعه تجارت اقدام نمایم.   

های صادراتی به سازمان توسعه تجارت به منزله تعهد سازمان ه ارائه مدارک و مستندات مربوط به مشوقاینجانب با اطالع کامل و آگاهی از مفاد این تعهدنامه و همچنین اطالع از اینک -3

 نمایم.باشد. آن را امضاء میهای صادراتی نمیجهت پرداخت جوایز و مشوق متبوع،

 مهر و امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد دارای امضای مجاز :                                                                 نام شرکت / بازرگانی                                                  
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 ممهور به مهر بنگاه متقاضی 1401و  1400لیست پروانه های صادراتی سالهای 

 

 گمرک مبدا گمرک مقصد مقصدکشور نوع کاالی صادر شده زش ریالیار ارزش دالری وزن )کیلوگرم( تاریخ شماره کوتاژ ردیف

          

          

          

          

 

 اتفاق افتاده باشد 1401در سال ایشان نامه نامه و یا بیمهضمانت کارمزد/حق بیمه صدورکه پرداخت تمام یا قسمتی از لیست ضمانت نامه و بیمه نامه های 

 

 فیرد
 تیماه

 تیفعال

نوع کاال یا 

خدمات 

 صادراتی

 ضمانت شماره

 بیمه نامه  یا نامه

 شروع خیتار

 تعهد

 پایان خیتار

 تعهد

 ضمانت نوع

 نامه

 بیمه نامهیا 

 ضمانت مبلغ

 بیمه نامهیا  نامه

 (الیر)

یا حق  کارمزد

بیمه پرداختی 

 (الیر)

سرمایه 

تحت 

 پوشش

 توضیحات استان کشور ارز

              

              

              

  

 




