پیوست 12

دستورالعمل حمایت از صادرات از طریق واسطههای تجاری داخلی و خارجی
(موضوع بند  12ماده  3آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
صادرات محصوالت با فناوری باال و پیچیده عموما نیاز به صرف زمان بیشتر و پیگیری مداومی در بازار هدف داشته و
صادرات موفق در صورت وجود مزيتهای رقابتی کیفی و قیمتی تنها در صورت پیگیری اثربخش و نظاممند صورت
میپذيرد .پیگیری فرآيندهای صتادرات محصتوالت شترکتهای دانشبنیان در مواردی میتواند از طريق واستطههای
بازرگانی آ شنا به فناوری يا مح صول و دارای د ستر سیهای بینالمللی صورت پذيرد .اين درحالی ست که وا سطههای
صادراتی عموماً بداليل مختلفی نظیر پیچیدگی و ري سک باالی صادرات مح صوالت دانشبنیان ،نبود ف ضای اعتماد
بین شرکت و وا سطه صادراتی ،و يا فقدان انگیزش منا سب راغب به صرف زمان و هزينه برای بازاريابی و صادرات
مح صوالت دانشبنیان نی ستند .لذا کريدور صادرات بهمنظور فعال سازی ظرفیت ا ستفاده از و سطههای تجاری موجود
در ايران و يا ستتاير کشتتورها و همچنین بدلیل انگیزش ايشتتان در توستتعه صتتادرات محصتتوالت دانشبنیان ،اقدام به
حمايت از اين وا سطه های صادراتی نموده ا ست .د ستورالعمل حا ضر به ت شريح فرآيندهای حمايت از اين وا سطههای
صتتادراتی پرداخته و میزان حمايتهای کريدور صتتادرات را که در صتتورت صتتادرات موفق به واستتطههای صتتادراتی
پرداخت خواهد شد ،تعیین مینمايد.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
واسطههای صادراتی می تواند شخص حقیقی يا حقوقی فعال در حوزه بازرگانی با ملیت ايرانی و يا غیرايرانی اعم از
مقیم و غیر مقیم در ايران باشد .خدمات قابل ارائه توسط واسطههای تجاری به شرکتهای دانشبنیان ،شامل موارد
ذيل میباشد:
-

معرفی و بازاريابی محصوالت در کشور مقصد

-

مذاکره با خريدار/خريداران در خصوص تامین و تحويل کاال

-

همراهی با شرکت در خصوص انعقاد قرارداد و فرآيندهای تکمیلی تا حصول نتیجه

ماده  -2میزان حمایت
میزان حمايت از هزينههای واسطههای تجاری به منظور فروش خارجی محصوالت دانشبنیان ،به میزان  %5ارزش
صادراتی محصول دانشبنیان تا سقف  25هزار دالر در سال میباشد که توسط کريدور صادرات به واسطه صادراتی
پرداخت میگردد.
تبصره  :1اين حمايت شامل شرکتهای مديريت صادرات و پايگاههای صادراتی که قبال توسط معاونت علمی و فناوری
رياست جمهوری مورد حمايت قرار گرفته نمیگردد .لذا اين دسته از شرکتها بر مبنای قراردادهای قبلی معاونت و
در چهارچوب توافق شده قبلی در صورت صادرات محصوالت دانشبنیان موفق خواهند شد.
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تبصره :2حمايت از واسطههای صادراتی در راستای صادرات محصوالت دانشبنیان بدون صادرات و يا با میزان صادرات
کمتر از يک میلیون دالر در سال گذشته صورت گرفته و اين حمايت در خصوص محصوالت با سابقه صادراتی قبلی
باالتر از يک میلیون دالر اجرايی نمیباشد .الزم به ذکر است که فهرست محصوالت شامل حمايتهای اين دستورالعمل
از طريق کريدور صادرات قابل ارايه میباشد.
ماده  -3گردش کار
 -1به منظور دريافت حمايت از صادرات از طريق واسطههای تجاری ،واسطه تجاری میتواند ضمن اعالم نیاز به
دريافت حمايت ،تقاضای رسمی خود را جهت دريافت حمايت کريدور ارسال نمايد.
 -2در اينصورت و در صورت تايید کريدور آن شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) بعنوان واسطه صادراتی ،کريدور
فهرستی از محصوالت مورد تايید خود جهت صادرات را به واسطه صادراتی معرفی مینمايد.
 -3میزان حمايت کريدور از واسطه پس از صادرات موفق و بر مبنای مستندات ارايه شده محاسبه و به حساب
واسطه واريز میگردد.
بدين منظور ،واسطه صادراتی بايستی درخواست خود را مبنی بر دريافت مشوق صادراتی به همراه اسناد مثبه صادرات
(اعم از برگه سبز گمرکی ،فاکتور ،گواهی مبدا (در صورت وجود) ،مستندات مرتبط با ورود ارز حاصل از صادرات به
کشور ) به کريدور ارسال نمايد.
ماده  -4اين دستورالعمل در  4ماده و  2تبصره ،در تاريخ  1395/01/01به تايید معاون امور بینالملل و تبادل فناوری
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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