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شیوه نامه اجرایی
بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال 1397
شیوه نامه پرداخت یارانه سود تسهیالت صادرکنندگان
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شیوه نامه پرداخت یارانه سود تسهیالت صادرکنندگان و نظام لجستیک
و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صادراتگرا
ماده  )1تعاریف:

بانک عامل :بانک هایی كه طبق قرار داد فی مابین،عاملیت اجرای این شیوه نامه را بر عهده خواهند داشت.
سایر بانکها :كلیه بانک های دولتی و خصوصی سیستم بانكی كشور( به استثناء موسسات مالی و اعتباری)
ماده  )2موضوع شیوه نامه:

 پرداخت یارانه سود تسهیالت بانكی به صادركنندگان كاال متناسب با ارزش صادرات كاال ،روند رشد صاادرات ،ارزشافزوده (میزان نهایی بودن و سطح فناوری كاالهای صادراتی) (جدول شماره )1

 پرداخاات یارانااه سااود تسااهیالت بااانكی در خصااون بازسااازی و نوسااازی واحاادهای تولیاادی صااادراتی(جدول شماره )2

 پرداخت یارانه سود تسهیالت بانكی برای تجهیز و توسعه زیرساخت های صادراتی و لجساتیک نظیار پایاناه هاایتخصصی صادرات،سردخانه ها،آزمایشگاههای تخصصی ،انبار های صادراتی ،تجهیز مراكز خدمات صادراتی ،توسعه ناوگان
حمل و نقل صادراتی ،تجهیز سایت های نمایشگاهی بین المللی استانها (جدول شماره )3

 پرداخت یارانه سود تسهیالت بانكی به توسعه خوشه های تولیدی صادرات گرا ،تكمیل حلقه های مفقاوده و شابكهسازی آنها (جدول شماره )4

 -پرداخت یارانه سود تسهیالت بانكی به صادركنندگان خدمات فنی و

مهندسی (جدول شماره )5

جدول شماره ( :)1شاخص ها و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به بنگاه های صادرکننده کاال

ردیف

1

2

شاخص

میانگین روند رشد ارزش صادرات سه
سال گذشته با تایید گمرک ج.ا .ایران
ارزش افزوده
(میزان نهایی بودن)

میزان یارانه سود
( واحد درصد)

توضیحات

میانگین رشد صادرات تا  1 = %5واحددرصد
صفر تا دو

میانگین رشد صادرات از  %5تا  1/5 = %20واحد درصد
میانگین رشد صادرات باالی  2 = %20واحد درصد

صفر تا چهار

بر اساس جدول ارزش افزوده (پیوست شیوه نامه)
از صفر تا  6واحد درصد

جمع میزان کمک سود

2
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جدول شماره ( :)2شاخص ها و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی در خصوص بازسای و نوسازی واحدهای تولیدی صادراتی

ردیف

1

2

میزان یارانه سود

شاخص

توضیحات

( واحد درصد)

میانگین رشد صادرات تا  1 = %5واحد درصد

میانگین روند رشد ارزش صادرات سه سال

2

سطح تكنولوژی بكار رفته شده و میزان

4

گذشته با تایید گمرک ج.ا .ایران

میانگین رشد صادرات از  %5تا  1/5 = %20واحد درصد
میانگین رشد صادرات باالی  2 = %20واحددرصد
 -ارائه تاییدیه دفاتر تخصصی وزارت صنعت،معدن و

پیشرفت پروژه

تجارت یا وزارتخانه كاالیی ذیربط
 تصویب در كارگروه سازماناز صفر تا  6واحد درصد

جمع میزان کمک سود

جدول شماره ( :)3شاخص و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برای توسعه و تجهیز زیرساخت های صادراتی و لجستیک
میزان یارانه سود

شاخص بهره مندی

توضیحات

( واحد درصد)

 -ارائه طرح توجیهی فنی اقتصادی پروژه

گزارش عملكرد فعالیت و پیشرفت پروژه

4

و میزان اثر بخشی در صادرات

 ارائه تاییدیه كارگروه توسعه صادرات استان تصویب در كارگروه سازمان 4واحد درصد

جمع میزان کمک سود

جدول شماره ( :)4شاخص و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برای توسعه خوشه های تولیدی صادرات گرا
میزان یارانه سود

شرایط بهره مندی

توضیحات

( واحد درصد)

به استناد عضویت متقاضی در خوشه های به میزان  1واحد درصد بیشتر از ارقام
تولیدی صادراتگرا،كنسرسیوم های صادراتی مندرج در جدول شماره ( 1و  2و  ) 3از
و سایر ادغام های تجاری

كمک سود تسهیالت بانكی تا سقف  6واحد

درصد برخوردار خواهند شد.

 ارائه تاییدیه سازمان صنایع كوچکو شهركهای صنعتی
 -تصویب در كارگروه سازمان

از صفر تا  6واحد درصد

جمع میزان کمک سود

جدول شماره ( :)5شاخص و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
شاخص بهره مندی

میزان یارانه سود
(واحد درصد)

به استناد قرارداد تسهیالت صادراتی معتبر و ارزش
صورت وضعیت های تایید شده مربوط به پروژه و

5

اقساط پرداختی سال 1397

توضیحات

 تصویب صورت وضعیت توسط كمیته ماده 19 -تصویب در كارگروه سازمان

5واحد درصد

جمع میزان کمک سود

3

شیوه نامه های اجرایی موضوع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی كشور در سال 1397

ماده  )3تسهیالت مشمول یارانه سود:
پرداخت یارانه سود تسهیالت با اولویت واحد های تولیدی صادراتی تا سقف  6واحد درصد نسبت به نرخ سود تساهیالت
اعطایی به مشمولین(جداول  1تا  )5این شیوه نامه و با شرایط زیر:
الف  :موضوع قرارداد اعطای تسهیالت بانكی مرتبط با موارد مندرج در این شیوه نامه باشد.
ب  :آن قسمت از اقساط تسهیالت اعطایی كه سررسید آنها از ابتدا تا انتهای سال  1397باشد.
تبصره  : 1سقف میزان كمک سود اعطایی به هر بنگاه متقاضی  7میلیارد ریال و برای بنگاه های صادراتی نمونه ملی ممتاز و
دارای مدال افتخار ملی دارای كارت ویژه معتبر (در زمان پرداخت یارانه سود بانكی) مبلغ  10میلیارد ریال میباشد.
تبصره  : 2كلیه بنگاه های صادراتی نمونه ،ممتاز و دارای مدال افتخار ملی در طول اعتبار كارت ویژه از یاک واحاد درصاد
یارانه سود بیشتر تا سقف  10میلیارد ریال بهره مند می باشند.
تبصره  :3تسهیالت این شیوه نامه شامل صادركنندگان و سرمایه گذاران دارای بدهی معوق (مربوط به هماان قارارداد ارائاه

شده) نمی گردد  .بدیهی است رعایت وكنترل این موضوع در هر مورد برعهده بانک های اعطا كننده تسهیالت بانكی اعم
از بانک عامل و سایر بانک ها می باشد.
تبصره  :4هر قرارداد دریافت تسهیالت بانكی صرفا مشمول دریافت یكبار یارانه سود تسهیالت موضوع ایان شایوه ناماه
خواهد بود.
تبصره  : 5تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی مشمول یارانه سود این شیوه نامه نمی باشند.
تبصره  : 6مبنای محاسبه میزان تسهیالت صادركنندگان كاال و خدمات بر اساس ارزش عملكرد صادرات ساال  1396مای
باشد.
تبصره  : 7یارانه سود تسهیالت ارزی فقط به شركتهای تولیدی صادراتی و صادركنندگان خدمات فنای و مهندسای تعلاق
گرفته و به میزان  30درصد یارانه تسهیالت ریالی بر اساس جداول (  1تا  )5و شاخص های ذكر شده تعیین می گردد.نرخ
پایه ارز برای محاسبه یارانه سود تسهیالت ارزی بر اساس نرخ اعالمی بانک مركزی در زمان پرداخت یارانه سود تسهیالت
می باشد.
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تبصره  : 8پرداخت مشوق های صادراتی موضوع این شیوه نامه منوط به رعایت مفاد بخشنامه های بانک مركزی مبنای بار
رفع تعهد ارزی صادركنندگان متقاضی می باشد.
ماده  ) 4فرایند اجرایی:

اشخان مجاز باید درخواست خود مبنی بر استفاده از یارانه سود موضوع این شیوه نامه را به سازمان طباق فرآیناد زیار
اعالم نمایند .بدیهی است ارائه این درخواست تعهدی برای سازمان ایجاد نخواهد نمود.
الف) تحویل مدارک زیر برای دریافت یارانه سود تسهیالت صادراتی از سوی صادرکنندگان کاال ضروری میباشد:

 )1ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادركنندگان كشور و تكمیل فرمهای مورد نظر سازمان توسعه تجارت ایران
در موعد زمانی اعالم شده از سوی سازمان و ارائه مدارک و مستندات به دبیرخانه كارگروه و دریافات تاییدیاه تكمیال
پرونده
 )2اخذ و ارائه تاییدیه تسهیالت دریافتی ممهور به مهر بانک های عامل در فرمت های مورد نظر سازمان
ب) تحویل مدارک ذیل جهت دریافت یارانه سود تسهیالت صادراتی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ضروری
میباشد:

 ) 1ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادركنندگان كشور و تكمیل فرمهای مورد نظر ساازمان توساعه تجاارت
ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوی سازمان و ارائه مدارک و مستندات باه دبیرخاناه كاارگروه و دریافات تاییدیاه
تكمیل پرونده
 ) 2قرارداد معتبر مورد تایید رایزن بازرگانی یا نمایندگی ج.ا.ا
 ) 3اخذ و ارائه صورت وضعیتها یا صورت حسابهای مربوط به كاركرد سال موردنظر با تائید كارگروه ماده 19
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ج ) تحویل مدارک زیر برای دریافت یارانه سود تسهیالت صادراتی از سوی متقاضیان مربوط به (جدداو  2و  3و ) 4
ضروری میباشد:

 ) 1ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادركنندگان كشور و تكمیل فرمهای مورد نظر ساازمان توساعه تجاارت
ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوی سازمان و ارائه مدارک و مستندات باه دبیرخاناه كاارگروه و دریافات تاییدیاه
تكمیل پرونده
 ) 2اخذ تاییدیه مندرج در شیوه نامه و ارائه به سازمان.
 ) 3اخذ و ارائه تاییدیه تسهیالت دریافتی ممهور به مهر بانک های عامل در فرمت های مورد نظر سازمان
ماده  )5بانکهای عامل جهت همكاری در اجرای این شیوه نامه براساس قرارداد عاملیتی كه متعاقباا از ساوی ساازمان
امضاء خواهد شد ،معرفی میگردند.
ماده  )6این شیوه نامه در  6ماده و  8تبصره تنظیم و ابالغ گردید.
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