پیوست 14
دستورالعمل حمایت از واسطههای صادراتی
(موضوع بند  13ماده  4آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه
صادراتدانشبنیاننیازمندیکاستراتژیوبرنامهریزیحسابشدهاستکهباتوجاهباهنقاشتاثیرگاذار
تکنولوژیککشورهاوتمرکزشانبرتوسعهکسبوکارداخلیخود،

هایدانشبنیاندررشدوتوسعه


شرکت
نمیتوانندتمامیمنابعموردنیازبرایادارهفعالیاتهاایصاادراتیخاودراتاامینکنناد.بناابراینحضاور
هایورودوتثبیتحضوردربازارهایبینالمللیاست.ازآنجاائیکاهتماامی


هایصادراتییکیازراه
واسطه
منابعاینشرکتهایتخصصیبهامرصادراتتخصیصمییابد،کاهشهزینههاوصرفهجوییدرزمانقابل
توجهاست.
ماده  -1تعاریف
یشود:
وستهایآناستفادهم 
ازکلماتزیربهصورتاختصاردرایندستورالعملوپی 
یباشد.
مرکزتعامالتبینالمللیعلموفناوریم 

 -1-1مرکز:منظور
 -3-1صندوق:منظورصندوقپژوهشوفناوریمنتخبمرکزمیباشد.
منظورکلیهشرکتهایدانشبنیان،خالقوفناورموردتأییدمرکزمیباشد.

 -4-1شرکت:
شرکتهایمدیریتصادرات،پایگاههایصادراتیوکارگزارانبرونمرزی

 -5-1واسطه صادراتی:منظور 
موردتاییدمرکزمیباشد.
بنگاههای
واسطههای صادراتی است که برای کمک به  

 -6-1شرکتهای مدیریت صادرات:یکی از انواع 
یکند.این
اقتصادی در جهت ورود به بازارهای جهانی وافزایش صادرات کاال یا خدماتآنها ایفای نقشم 
بنگاههای
یتوانند مدیریت تمام و یا بخشی از فعالیتهای صادراتی  
شرکتها بسته به شرایط و نیاز م 

بنگاههایکوچکومتوسطرابهعهدهبگیرند.
اقتصادی مخصوصاً 
پایگاههای صادراتی :شرکتهای بازرگانی که با ثبت شرکت ،خرید و یا اجاره دفتر ،ایجاد نمایشگاه/
فروشگاه دائمی ،استخدام نیروی بومی و متخصص و حضور مستقیم در بازار هدف اقدام به انجام امور
صادراتیمینمایند.
میگرددکهضمندراختیار
 -7-1شتابدهنده صادراتی :بهمجموعهخصوصیدرخارجازایراناتالق 
بینالمللی را به شرکتها ارائه
قرار دادن فضای کار اشتراکی و اداری ،کلیه خدمات توسعه کسب و کار  
میدهد.
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 -8-1کارگزاران برونمرزی :شرکتهای بازرگانی مستقر در بازارهای هدف صادراتی که به بازاریابی و
صادراتشرکتهایایرانیکمکمیکنند.
ماده  -2شرح وظایف و خدمات قابل ارائه توسط واسطههای صادراتی
 -1-2شرکتهای مدیریت صادرات:
-

انتخابحوزهتخصصیفناوری،شناساییشرکتهاومحصوالتوایجادسبدمحصول
تعریفنقشهراهصادراتیبرایسبدمحصوالتمنتخبصادراتی
تسهیلاخذمجوزهاواستانداردهایبینالمللیبرایسبدمحصوالتمنتخبصادراتی
برندسازیوثبتبرند
شناساییبازارهایمتقاضیسبدمحصوالتمنتخبصادراتیوانجاممطالعاتبازار
انتخابشرکایداخلیوخارجی
اعزاموپذیرشهیأتهایتجاری

 -2-2پایگاههای صادراتی و مراکز شتابدهی صادرات (تجارت) خارج از ایران:
 استقراردربازارهدف دراختیارقراردادنفضایاداریوکاراشتراکی-

انجاممطالعاتبازاروبازاریابیمحصوالت
یافتنشرکایتجاریوسرمایهگذاریدرکشورهایهدفصادراتی
انجامامورثبتشرکت،ثبتمحصوالتوعالئمتجاری
برپائینمایشگاهدائمیمحصوالت
اعزاموپذیرشهیأتهایتجاری
سایرخدماتتوسعهکسبوکاروانتقالتکنولوژی

 -3-2کارگزاران برونمرزی:
 استقراردربازارهدف-

انجاممطالعاتبازاروبازاریابیمحصوالت
نیازسنجیبازارهدف
یافتنشرکایتجاریدرکشورهایهدفصادراتی
انجامامورثبتشرکتوثبتمحصوالتوعالئمتجاری
اعزاموپذیرشهیأتهایتجاری
پیگیریمذاکراتوتوسعهشبکهتجاری
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ماده  -3دامنه شمول
دهندههایصادراتیوکارگزاران

شرکتهایمدیریتصادرات،پایگاهها و 
شتاب

واسطههایصادراتیشامل

هایایندستورالعملبهرهمندشوند.


توانندازحمایت

مرزیموردتاییدمرکزمی

برون
ماده  -4نوع و میزان حمایت
هاباشرایطزیربهرهمندشوند:

هایصادراتیموردتائیدمرکزمیتوانندازحمایت


واسطه
 -1-4مدیریت صادرات:
 تسهیالت:تاسقف0سال(6ماهپرداختوتنفس18-ماهبازپرداخت)،حداکثر12میلیاردریالو
بانرخسود%18
 -2-4پایگاههای صادراتی و مراکز شتابدهنده تجارت و صادرات برون مرزی:
 تسهیالت:تاسقف0سال(6ماهپرداختوتنفس18-ماهبازپرداخت)،حداکثر11میلیاردریالو
بانرخسود%18
تبصره :1واسطههایصادراتیمشمولایندستورالعملامکانبهرهمندیازتمامیخدماتکریدورصادراتی
رانیزدارند.
ماده  -5مشوق صادراتی
در صورت انجام صادرات قطعی محصوالت و خدمات شرکتها توسط پایگاههای صادراتی و شرکتهای
انجامشدهو تاسقف %122اصلوفرعتسهیالت،جایزه
مدیریتصادرات،تا  %3ازارزش ریالی صادرات  
صادراتیمحاسبهومنظورمیگردد.
تبصره  :2در صورتی که صادرات با کارت بازرگانی شرکت تولید کننده انجام شده باشد ،تاییدیه کتبی
شرکتدرموردجزییاتاقداماتانجامشدهتوسطواسطهصادراتیبههمراهاسنادصادراتیضروریاست.
تبصره  :3صادراتانجامشدهازتاریخدرخواستانعقادقراردادازطرفواسطهصادراتیبهمرکزتاتاریخ
اتمام قرارداد (پرداخت آخرین قسط بازپرداخت) مورد قبول میباشد و صادرات قبل و بعد از آن در این
محاسبهلحاظنمیشود.

تبصره :4صادراتحوزهنرمافزارومحتوایدیجیتالبدونارائهکارتبازرگانیومبتنیبرمستنداتارسالی
توسطواسطهصادراتیبررسیمیگردد.
شرکتهای دانشبنیانوفناور و

تبصره  :5منظور از صادرات ،صادرات تمامی محصوالت(کاالوخدمات) 
صنایعخالقمیباشد.
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ماده  -6نرخهای تشویقی سود تسهیالت
صادراتوعدمبهرهمندیازمشوقموضوعماده( ،)4بخشیازاصلتسهیالتبه

درصورتعدمتحقق 
تشخیصمرکزتعامالتقابلکاهشونرخسودتسهیالتطبقمحاسباتوزنیاقداماتانجامشدهبراساس
گانتچارتمصوب پیوستقرارداد ،مبتنیبرمواردزیروبهتشخیصمرکزتاسقف%82سودتسهیالت
قابلکاهشاست:
 کسبدرصدمطلوبپیشرفتازگانتچارتمصوب؛سازیشرکتهایدانشبنیانوفناوربرایصادرات؛

 توانمندسازیوآماده -راهبریشرکتجهتحضوردرمناقصاتبینالمللی؛

فعالیتدرحوزهاعزاموپذیرشهیأتهایبازرگانی؛

ماده  -7نحوه ارائه درخواست
یتوانندازطریقمکاتبهبامرکزتعامالتنسبتبهارسالدرخواساتوطارحپیشانهادی
-1-1متقاضیانم 
خوداقدامنمایند.
فرآیندارزیابیوانتخابواسطههایصادراتیبراساسگردشکارپیوستمیباشد.

-0-1
ماده  -8این دستورالعمل دریک مقدمه 8 ،ماده 1،تبصرهویکپیوست در تاریخ  1322/21/32بهتأیید
یباشد.
رئیسمرکزتعامالتبینالمللیعلموفناوریرسیدوقابلاجرام 


پیوست 15
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