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 شیوه نامه اجرایی 
 

 

 1399بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 
 
 

و  شیوه نامه پرداخت بخشی از هزینه هاي ایجاد،راه اندازي

 توسعه فعالیت مراکز تجاري ایران 

 و دفاتر فروش و بازاریابی در بازار هدف صادراتی
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 مقدمه )   1ماده 

بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی )  5 () ذیل ماده 1 ) جدول شماره ( 8اجراي برنامه حمایتی ردیف (  در         

شیوه نامه پرداخت بخشی از هزینه هاي ایجاد،راه اندازي و بدینوسیله   04/04/1399مورخ  44610به شماره  1399سال 

نظارت و با هدف سیاستگذاري،  و دفاتر فروش و بازاریابی در بازار هدف صادراتی توسعه فعالیت مراکز تجاري ایران

 به شرح زیر ابالغ می گردد. پذیرش، بررسی و پرداخت مشوق صادراتی ساماندهی

 اهداف )   2ماده 

 سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات 10تحقق بند  -1-2

راه اندازي و توسعه فعالیت ، یجادرت بر عملکرد تعیین ساز وکارهاي مناسب براي سیاستگذاري، ساماندهی و نظا -2-2

 مراکز تجاري ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازار هدف صادراتی

گسترش سهم بازار کاالها و خدمات صادراتی، حضور و ماندگاري در بازارهاي هدف و دستیابی به اهداف صادراتی -3-2

 کشور

 تعاریف )3ماده 

  ارت ایرانسازمان توسعه تج سازمان :

 

شیوه نامه پرداخت بخشی از هزینه هاي ایجاد،راه اندازي و توسعه   عنوان: 
  فعالیت مراکز تجاري ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازار هدف صادراتی

  3   شماره شیوه نامه:

 1399/    /  تاریخ تصویب:      : واحد همکار سازمان توسعه تجارت ایرانواحد مسئول: 

 مقام عالی وزارتتصویب کننده:   2664063شماره تماس:

 داردپیوست:    مشوق هاي صادراتی حوزه کاربرد: 

 تاریخ تجدید نظر: 1399سال مدت اعتبار دستورالعمل:   
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در خارج از  ،به محلی گفته می شود که صادرکننده ایرانی پس از ثبت شرکت و یا شعبه شرکت خود در ایراندفتر تجاري: 

 اجاره می نماید.  ؛کشور به منظور انجام امور اداري شرکت ثبت شده

ي دپو شده به مقصد اصلی صادر خواهد کاال محلی که جهت نگهداري کاالهاي صادراتی اجاره شده و پس از بازاریابیانبار: 

 گردید.

به مکانی داراي فضاي اداري و نمایشگاهی گفته می شود که توسط سازمان توسعه تجارت ایران یا اشخاص مرکز تجاري : 

حقوقی معتبر ایرانی در بازارهاي هدف با هدف توسعه صادرات غیر نفتی،بازاریابی ، نمایش و عرضه محصوالت صادراتی 

 نی، جذب سرمایه گذاري خارجی و زمینه سازي براي توسعه همکاري هاي اقتصادي وتجاري  فیمابین راه اندازي ایرا

 می گردد.

مه بوده و کلیه اشخاص حقوقی که داراي صالحیت عمومی و تخصصی موضوع این شیوه نااشخاص حقوقی معتبر ایرانی : 

به تشکلهاي صادراتی، اتاقهاي بازرگانی، می توان عنوان نمونه  هبفعالیت آنها به نوعی در ارتباط با تجارت باشد.( 

 )شرکتهاي مدیریت صادرات ، شرکتهاي تجاري معتبرو امثالهم اشاره نمود.

کمک و حمایت بخش  اایجاد مراکز تجاري می تواند با سرمایه گذاري بخش خصوصی و یا ب سرمایه گذار مراکز تجاري :

 با هماهنگی وتایید سازمان توسعه تجارت ایران انجام پذیرد.دولتی، نهادهاي عمومی کشور و 

که اعضاء آن با ابالغ معاون وزیر و رییس  مستقر در سازمان توسعه تجارت ایرانمشوق هاي صادراتی کارگروه  : کارگروه

 می آید. عمله حسب مورد از سایر دستگا هاي مرتبط نیز دعوت بو  کل سازمان توسعه تجارت ایران تعیین می شوند

 ) شرح وظایف و مسئولیت هاي کارگروه مشوق هاي صادراتی4ماده 
 

 و اخذ استعالمات الزم صادراتی مرتبط با پرداخت مشوقهايتدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل هاي -1-4

ـ ممیزي  -2-4 ر در خصـوص  پرونده هاي واصله از دبیرخانه کارگروه ( مستقر در دفتر توسعه خدمات بازرگانی )و اعالم نظ

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

 مصوب

 پیشنهاد در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص در قالب مشوق هاي صادراتی -3-4
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 قابل پرداخت) میزان کمک هزینه 5ماده 

 یحاتتوض میزان حمایت رئوس حمایتی

حمایت از فعالیت دفاتر بازاریابی ،تحقیقات 
 بازارو فروش شرکت هاي صادراتی نمونه ملی

درصد اجاره ساالنه تا  30
 میلیارد ریال 4سقف 

با تایید کارگروه با شرط احراز شرایط 
 مندرج در این شیوه نامه

کمک هزینه راه اندازي و توسعه فعالیت مراکز 
 تجاري ایران خارج از کشور

میلیارد  10درصد تا سقف  50
 ریال در هر بازار هدف

با تایید کارگروه با شرط احراز شرایط 
داراي مجوز مندرج در این شیوه نامه و 

 تاسیس مراکز تجاري از سازمان

 
معتبر باشد شـامل حمایتهـاي    1399تا سال انتخاب صادرکنندگان نمونه ایشان صادرکنندگان نمونه ملی که کارت  تبصره:

 ن شیوه نامه می گردند.ای

 ذینفعان ) 6ماده 

 و خدمات      صادرکنندگان کاال -1-6

 تشکل هاي تولیدي و صادراتی   -2-6

 شرکتهاي مدیریت صادرات  -3-6

 خوشه هاي تولیدي و صادراتی   -4-6

 موسسین مراکز تجاري ج.ا.ایران در خارج از کشور -5-6

 کشورهاي هدف با رعایت اولویت) 7ماده 

 کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهاي چین، هند، سوریه و لبنان  15  -1-7

 غنا و الجزایر نیجریه ، کنیا،از جمله  کشورهاي آفریقایی   -2-7

 خارج می باشند. فوقکشورهایی که مقصد اصلی کاالهاي ایرانی نیستند از شمول و اولویت  تبصره:
 

 جاد و راه اندازي مراکز تجاري) سرفصل کمک هاي مورد تایید جهت ای8ماده 

هزینه هاي ثبت یا تاسیس مرکز در بازار  بخشی از هزینه هاي ایجاد یا توسعه مراکز تجاري شاملکمک به تامین  -1-8

 ، تجهیزات اداري و نمایشگاهیهدف، هزینه اجاره محل
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تجارت الکترونیکی و خرید نرم راه اندازي سایت و استفاده از بسترهاي  بخشی از هزینه هايکمک به تامین  -2-8

  افزارها، بانک هاي اطالعاتی

بخشی از هزینه هاي راه اندازي یا بهره برداري از مراکز تجاري شامل، هزینه بکارگیري نیروي کمک به تامین  -3-8

 انسانی متخصص، هزینه استفاده از خدمات مشاوره اي، هزینه تبلیغات و اطالع رسانی 

خشی از هزینه هاي خدمات ارائه شده توسط مراکز تجاري به بنگاههاي صادراتی کشور از قبیل بکمک به تامین  -4-8

 اجراي و انجام تحقیقات بازاریابی، با تایید محتواي دوره توسط سازمان  کارگاه آموزشی برگزاري همایش هاي تخصصی،

 دائمی نمایشگاه هاي تجاري و 

 ز تاسیس و فعالیت مراکز تجاري) مراحل و ضوابط الزم براي حمایت ا9ماده 

 کارگروه ) ارایه تقاضاي رسمی به سازمان ( دبیر خانه  -1-9

  ) www.e.tpo.ir( الکترونیکی خدمات سازمان به آدرسدر سامانه و عضویت ثبت اطالعات  -2-9

 ن در موعد زمانی اعالم شده از سوي سازمان هاي مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایراتکمیل فرم -3-9

، رزومه و  ثبت شرکت در کشور هدفمستندات مربوط به  ،( اساسنامه و آگهی ثبتارائه مدارك و مستندات -4-9

قابل ارایه به متقاضیان و عملکرد گذشته به همراه مستندات ، برنامه عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت، معرفی خدمات 

شرایط خدمات، اسناد و مدارك مربوط به اخذ مجوزهاي قانونی از مبادي ذیربط داخلی و خارجی، مستندات مربوط به 

دریافت تاییدیه به دبیرخانه کارگروه و  فضاي مورد بهره برداري مرکز تجاري  و سایر اسناد بنا به تشخیص سازمان)

 پرونده تکمیل 

 تاییدیه رایزن بازرگانی یا سفارت یا کنسولگري جمهوري اسالمی ایران مستقر در بازار هدف  ارایه -5-9

 مجوز نهایی صادره توسط سازمان  -6-9

ارائه اسامی و درخواست متقاضیان استفاده از مرکز تجاري به همراه نوع فعالیت و میزان صادرات آنها به کشور  -7-9

 هدف

http://www.e.tpo.ir/
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عملکرد مستند و انجام  مرحله اي و در قبال ارائه گزارش به صورت شیوه نامه شده در این  کمک هاي پیش بینی :1 تبصره

قالب پرداخت کمک  می تواند درکه  خواهد بودکارگروه تعهدات مراکز تجاري در چارچوب طرح مصوب و تأیید آن توسط 

  باشد. نیزسود تسهیالت بانکی 

و تشکلهاي صادراتی از لزوم ارائه میزان صـادرات در یـک سـال اول      1399مراکز تجاري تاسیس شده در سال  : 2 تبصره

 مستثنی می باشند.

از فعالیت دفاتر بازاریابی ،تحقیقات بازار و فروش شرکت هاي صـادراتی  مراحل و ضوابط الزم براي حمایت  )10ماده 

 نمونه ملی

 ثبت شرکت در کشور هدف ارائه مستندات مربوط به  -1-10

 سفارت ج.ا.ایران در کشورهاي هدف برسد. و قرارداد اجاره رسمی که به تایید مراجع ذیربط  ارائه -2-10

 ) www.e.tpo.ir( الکترونیکی خدمات سازمان به آدرسدر سامانه و عضویت ثبت اطالعات  -3-10

 تر دف اجاره اسناد مربوط به پرداخت هزینه هايارائه  -4-10

ارائه هاي مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوي سازمان و تکمیل فرم -5-10

 به دبیرخانه کارگروه مدارك و مستندات

 خرین تغییرات(روزنامه رسمی)آتصویر اساسنامه شرکت و -6-10

و اعتبارت الزم بوده و تشکیل پرونده براي متقاضیان  اجراي مفاد این شیوه نامه منوط به ابالغ و تخصیص منابع )11ماده 

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.

 ن محاسبات عمومی کشور مشمولقانو )4(ها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده  شرکت )12ماده 

 .نخواهند بود شیوه نامه این مشوقهاي  

 

 

 

http://www.e.tpo.ir/
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تبصره توسط سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و پس از تایید رییس کل  4ماده و  13این دستورالعمل در  )13ماده 

صویب و از تاریخ ابالغ الزم ت صنعت ، معدن و تجارت، وزیرسازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ ................... از سوي 

 خواهد بود.اجراء 

 

 
 
 

 تاریخ بازنگري بعدي تصویب کننده تایید کننده عنوان/موضوع

  علیرضا رزم حسینی حمید زادبوم نام و نام خانوادگی

 سمت
رییس کل سازمان توسعه معاون وزیر و 

 تجارت ایران 
 صنعت ، معدن و تجارت وزیر

 ثبت نهایی

 امضاء
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 ایجاد،راه اندازي و توسعه فعالیت مراکز تجاري ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازار هدف صادراتیفرم تعهد نامه 
  

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

 ء مدارکی دال بر عدم استحاق اینجانب آقاي / خانم                                           فرزند                     چنانچه پس از تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهاي صادراتی به نحوي از انحا -1  

 به شناسه ملی  /کد اقتصادي                                                                   وشماره ملی                                  و داراي شرکت تجاري / بازرگانی        داراي شماره شناسنامه                صادره از               

رخ                   نسبت به اخذ وجوه مربوط به جوایز و ره                                  موثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره                        مورخ                         و همچنین دارنده کارت بازرگانی به شما

نگاه مربوطه سلب شده و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر مشوق صادراتی ، براي سازمان توسعه تجارت ، وزارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت / ب

وارده از باب تخلف صورت  لوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و مشوق هاي صادراتی و نیز طرح هرگونه دعوي حقوقی و کیفري و مطالبه ضرر و زیانسازمانهاي ذیربط، جهت ج

سفارش ، تمدید کارت بازرگانی ، حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنین سازمانهاي ذیربط می توانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري از ثبت 

 صادرکنندگان و قطع همکاري با سازمان  اقدام نمایند.

ده از سوي سازمان توسعه روز) به حساب اعالم ش 15درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق هاي صادراتی، نسبت به استرداد مشوق هاي صادراتی دریافتی در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت  -2

 تجارت اقدام نمایم.   

سازمان توسعه تجارت به منزله تعهد سازمان متبوع ،جهت  اینجانب با اطالع کامل و آگاهی از مفاد این تعهدنامه و همچنین اطالع از اینکه ارائه مدارك و مستندات مربوط به مشوق هاي صادراتی به -3

 نمی باشد. آن را امضاء می نمایم. پرداخت جوایز و مشوق هاي صادراتی

 مهر و امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد داراي امضاي مجاز :         نام شرکت / بازرگانی                                                                                                          

 


