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 و نظام لجستیک شیوه نامه پرداخت یارانه سود تسهیالت صادرکنندگان 

 و بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیدي صادراتگرا 
 

 تعاریف: )1ماده 

 ند داشت.بانک هایی که طبق قرار داد فی مابین،عاملیت اجراي این شیوه نامه را بر عهده خواه بانک عامل:

  کلیه بانک هاي دولتی و خصوصی سیستم بانکی کشور( به استثناء موسسات مالی و اعتباري) ها: سایر بانک

 سازمان توسعه تجارت ایران  سازمان :

» ص«کارگروه نظارت بر پرداخت منابع تعریف شده در بسته حمایت از توسعه صادرات و اعتبارات بند  :کارگروه نظارت 

 ، مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران1397ن بودجه سال قانو 6تبصرة 

 موضوع شیوه نامه: )2ماده 

پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان کاال متناسب با ارزش صادرات کاال، روند رشد صـادرات، ارزش    -    

 )1(جدول شماره  افزوده (میزان نهایی بودن و سطح فناوري کاالهاي صادراتی)

 )2(جدول شماره پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی در خصوص بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیدي صادراتی -     

پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی براي تجهیز و توسعه زیرساخت هاي صادراتی و لجستیک نظیر پایانه هاي  -    

صادراتی، تجهیز مراکز خدمات صادراتی، توسعه ناوگان  تخصصی صادرات،سردخانه ها،آزمایشگاههاي تخصصی، انبار هاي

 )3(جدول شماره  حمل و نقل صادراتی، تجهیز سایت هاي نمایشگاهی بین المللی استانها

پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به توسعه خوشه هاي تولیدي صادرات گرا، تکمیل حلقه هاي مفقـوده و شـبکه    -     

 )4(جدول شماره  سازي آنها

 )5(جدول شماره  پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی -   
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 ): شاخص ها و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به بنگاه هاي صادرکننده کاال1جدول شماره (

 

 شاخص ردیف
 میزان یارانه سود 

 ( واحد درصد)
 توضیحات

1 

شد ارزش صادرات سه میانگین روند ر
 سال گذشته با تایید گمرك ج.ا. ایران

 صفر تا دو 

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

 واحد درصد 2% = 20میانگین رشد صادرات باالي 

2 

 ارزش افزوده
 (میزان نهایی بودن) 

 ارزش افزوده (پیوست شیوه نامه)بر اساس جدول  صفر تا چهار 

 واحد درصد  6از صفر تا  جمع میزان کمک سود

 

 

 ): شاخص ها و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی در خصوص بازساي و نوسازي واحدهاي تولیدي صادراتی 2جدول شماره (
 

 شاخص ردیف
 میزان یارانه سود 

 ( واحد درصد)
 توضیحات

1 
ارزش صادرات سه سال  میانگین روند رشد

 گذشته با تایید گمرك ج.ا. ایران

2 

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

 واحددرصد 2% = 20میانگین رشد صادرات باالي 

2 

سطح تکنولوژي بکار رفته شده و میزان 
 پیشرفت پروژه 

4 

اتر تخصصی وزارت صنعت،معدن و ارائه تاییدیه دف -
 تجارت یا وزارتخانه کاالیی ذیربط 

 تصویب در کارگروه سازمان -

 واحد درصد  6از صفر تا  جمع میزان کمک سود

 

 

 

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

 

 ديشاخص بهره من
 میزان یارانه سود 

 ( واحد درصد)
 توضیحات

 گزارش عملکرد فعالیت و پیشرفت پروژه
 و میزان اثر بخشی در صادرات

4 

 ارائه طرح توجیهی فنی اقتصادي پروژه -
 ارائه تاییدیه کارگروه توسعه صادرات استان -
 تصویب در کارگروه سازمان -

 واحد درصد  4 جمع میزان کمک سود
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 توسعه خوشه هاي تولیدي صادرات گرا): شاخص و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی براي 4ل شماره (جدو

  

 شرایط بهره مندي
 میزان یارانه سود 

 ( واحد درصد)
 توضیحات

به استناد عضویت متقاضی در خوشه هاي 
تولیدي صادراتگرا،کنسرسیوم هاي صادراتی 

 و سایر ادغام هاي تجاري 
 

واحد درصد بیشتر  از ارقام  1یزان به م
) از  3و  2و  1مندرج در جدول شماره (

واحد  6کمک سود تسهیالت بانکی تا سقف 
 درصد برخوردار خواهند شد.

ارائه تاییدیه سازمان صنایع کوچک  -
 و شهرکهاي صنعتی 

 تصویب در کارگروه سازمان -

 واحد درصد  6از صفر تا  جمع میزان کمک سود
 

 

 

 : شاخص و میزان پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی)5(ل شماره جدو

 

 شاخص بهره مندي
 میزان یارانه سود

 (واحد درصد)
 توضیحات

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

 1397اقساط پرداختی سال 
5 

 19تصویب صورت وضعیت توسط کمیته ماده  -
 تصویب در کارگروه سازمان -

 واحد درصد5 جمع میزان کمک سود

 

 تسهیالت مشمول یارانه سود: )3ماده 

      

واحد درصد نسبت به نرخ سود تسـهیالت    6پرداخت یارانه سود تسهیالت با اولویت واحد هاي تولیدي صادراتی تا سقف 

 ) این شیوه نامه و با شرایط  زیر:5تا  1مولین(جداول اعطایی به مش

 موضوع قرارداد اعطاي تسهیالت بانکی مرتبط با موارد مندرج در این شیوه نامه باشد. الف :

 باشد. 1397آن قسمت از اقساط تسهیالت اعطایی که سررسید آنها از ابتدا تا انتهاي سال   ب :

بنگاه هاي صادراتی نمونه ملی ممتاز و میلیارد ریال و براي  7به هر بنگاه متقاضی سقف میزان کمک سود اعطایی  : 1تبصره 

  باشد.میمیلیارد ریال  10داراي مدال افتخار ملی داراي کارت ویژه معتبر (در زمان پرداخت یارانه سود بانکی) مبلغ 

در طول اعتبار کارت ویژه از یـک واحـد درصـد    کلیه بنگاه هاي صادراتی نمونه، ممتاز و داراي مدال افتخار ملی  : 2تبصره 

  میلیارد ریال بهره مند می باشند. 10یارانه سود بیشتر تا سقف 
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(مربوط به همـان قـرارداد ارائـه    تسهیالت این شیوه نامه شامل صادرکنندگان و سرمایه گذاران داراي بدهی معوق  :3تبصره 

وضوع در هر مورد برعهده بانک هاي اعطا کننده تسهیالت بانکی اعم نمی گردد . بدیهی است رعایت وکنترل این م  شده)

 از بانک  عامل و سایر بانک ها می باشد.

هر قرارداد دریافت تسهیالت بانکی صرفا مشمول دریافت یکبار یارانه سود تسهیالت موضوع ایـن شـیوه نامـه     :4تبصره  

 خواهد بود.

 ملی مشمول یارانه سود این شیوه نامه نمی باشند.تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه  : 5تبصره 

مـی   1396مبناي محاسبه میزان تسهیالت صادرکنندگان کاال و خدمات بر اساس ارزش عملکرد صـادرات سـال    : 6تبصره 

 باشد.

یارانه سود تسهیالت ارزي فقط به شرکتهاي تولیدي صادراتی و صادرکنندگان خدمات فنـی و مهندسـی تعلـق     : 7تبصره 

) و شاخص هاي ذکر شده تعیین می گردد.نرخ 5تا  1درصد یارانه تسهیالت ریالی بر اساس جداول (  30رفته و به میزان گ

پایه ارز براي محاسبه یارانه سود تسهیالت ارزي بر اساس نرخ اعالمی بانک مرکزي در زمان پرداخت یارانه سود تسهیالت 

 می باشد. 

تی موضوع این شیوه نامه منوط به رعایت مفاد بخشنامه هاي بانک مرکزي مبنـی بـر   پرداخت مشوق هاي صادرا : 8تبصره 

 رفع تعهد ارزي صادرکنندگان متقاضی می باشد.

 ) فرایند اجرایی: 4ماده 

اشخاص مجاز باید درخواست خود مبنی بر استفاده از یارانه سود موضوع این شیوه نامه را به سازمان طبـق فرآینـد زیـر    

 د. بدیهی است ارائه این درخواست تعهدي براي سازمان ایجاد نخواهد نمود. اعالم نماین

 باشد:تحویل مدارك زیر براي دریافت یارانه سود تسهیالت صادراتی از سوي صادرکنندگان کاال ضروري می الف)

وسعه تجارت ایران هاي مورد نظر سازمان تثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان کشور و تکمیل فرم )1

در موعد زمانی اعالم شده از سوي سازمان و ارائه مدارك و مستندات  به دبیرخانه کارگروه و دریافـت تاییدیـه تکمیـل    

 پرونده

 اخذ و ارائه تاییدیه تسهیالت دریافتی ممهور به مهر بانک هاي عامل در فرمت هاي مورد نظر سازمان) 2
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یارانه سود تسهیالت صادراتی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ضروري تحویل مدارك ذیل جهت دریافت  ب)

 باشد:می

هاي مورد نظر سـازمان توسـعه تجـارت    ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان کشور و تکمیل فرم)  1

رگروه و دریافـت تاییدیـه   ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوي سازمان و ارائه مدارك و مستندات  بـه دبیرخانـه کـا   

 تکمیل پرونده

 قرارداد معتبر مورد تایید رایزن بازرگانی یا نمایندگی ج.ا.ا )  2

  19هاي مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائید کارگروه ماده ها یا صورت حساباخذ و ارائه صورت وضعیت)  3

)  4و  3و  2تی از سوي متقاضیان مربوط به (جـداول  تحویل مدارك زیر براي دریافت یارانه سود تسهیالت صادرا ج )

 باشد:ضروري می

هاي مورد نظر سـازمان توسـعه تجـارت    ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان کشور و تکمیل فرم)  1

افـت تاییدیـه   ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوي سازمان و ارائه مدارك و مستندات  بـه دبیرخانـه کـارگروه و دری   

 تکمیل پرونده

 ) اخذ تاییدیه مندرج در شیوه نامه و ارائه  به سازمان. 2

 ) اخذ و ارائه تاییدیه تسهیالت دریافتی ممهور به مهر بانک هاي عامل در فرمت هاي مورد نظر سازمان 3

متعاقبـاً از سـوي سـازمان     هاي عامل جهت همکاري در اجراي این شیوه نامه براساس قرارداد عاملیتی کهبانک )5ماده 

 گردند. امضاء خواهد شد، معرفی می

تبصره تنظیم و ابالغ گردید. 8ماده و  6این شیوه نامه در  )6ماده 
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 سود تسهیالت بانکی یارانهفرم 

 گروه کاالیی: نام کاالي صادراتی : نام شرکت:

                              :سررسید نهایی قرارداد                                                 تاریخ قرارداد: :                                                         دادشماره قرارام بانک:                                             ن

 نرخ سود تسهیالت:                                           :مبلغ تسهیالت(ریال)                                           شعبه/کد:
 

 1397در سال اطالعات مربوط به اقساط پرداختی 

ف
دی

ر
 

اقساط تعداد 
 پرداختی

 کل مبلغ پرداختی تاریخ پرداخت اقساط
اقساط مبلغ  خالص سود 

 )(ریالپرداختی 
جریمه پرداختی 

 (ریال)
 محل مهر و امضا بانک توضیحات

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 تعلق می گردد. 1397شده در سال  اقساط پرداختسود به  یارانه سودتسهیالت بانکی*
 * فرم تایپ شده ممهور به مهر بانک مورد قبول می باشد.
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 )تسهیالت بانکی (بنگاههاي صادراتی مشخصات بنگاههاي متقاضی دریافت یارانه سود

 

   تاریخ درخواست   شماره درخواست :شماره کارت بازرگانی بنگاه: نام :استان

 نماینده تلفن همراه مدیر عاملتلفن همراه    نام خانوادگی مدیرعامل/رئیسو  نام شماره حساب شرکت   شعبه/ کد  نام بانک

  
           

شماره پروانه بهره 

 يبردار

   خوشه/ ادغام هاي تجاريتاریخ  عضویت و نام 

    
 نوع مالکیت آدرس ایمیل نمابر تلفن

           
اسامی سهامدارن به پیوست ارسال گردد    

 نوع کاالي صادراتی
 

 ارزش دالري

 صادرات سال 
 1394 

 ارزش دالري

 صادرات سال 
 1395 

ارزش دالري 

 صادرات سال
 1396 

ارزش وزنی صادرات  

 (تن) 96
 96تعداد پروانه صادراتی 

میانگین روند رشد دالري ارزش 

 صادرات طی سه سال گذشته

          

 ارزش ریالی تسهیالت دریافتی  

 
 تعداد قرارداد

 

  ارزش ریالی سود پرداختی

 97سال 
 نوع فعالیت صادرکننده نمونه ملی سال

 -خدماتی-بازرگانی/ تولیدی-بازرگانی       
  تعاونی

 تاییدیه تسهیالت دریافتی ممهور به مهر بانک عامل-3تکمیل فرمهاي مورد نظر سازمان -2ارائه اصل تاییدیه گمرك در خصوص  میانگین روند رشد ارزش سه سال گذشته     -1مدارك مورد نیاز:     

 امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد داراي امضاي مجاز : مهر و                                                                         نام شرکت / بازرگانی                                          
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 )بنگاههاي متقاضی دریافت یارانه سود تسهیالت بانکی (بنگاههاي صادراتیفرم تعهد نامه 

 
 
 

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

 رزند           ف                م                  چنانچه پس از تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهاي صادراتی به نحوي از انحاء مدارکی دال بر عدم استحاق اینجانب آقاي / خان -1  

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

ده کارت بازرگانی به شماره                                  مورخ                   نسبت به اخذ وجوه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره                        مورخ                         و همچنین دارن

شده و  ینجانب و شرکت / بنگاه مربوطه سلبمربوط به جوایز و مشوق صادراتی ، براي سازمان توسعه تجارت ، وزارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق هرگونه ادعا از ا

نیز طرح هرگونه دعوي حقوقی و  سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر سازمانهاي ذیربط، جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و مشوق هاي صادراتی و

ذیربط می توانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري از ثبت سفارش کیفري و مطالبه ضرر و زیان وارده از باب تخلف صورت گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنین سازمانهاي 

 .، تمدید کارت بازرگانی ، حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان و قطع همکاري با سازمان  اقدام نمایند

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

 سازمان توسعه تجارت اقدام نمایم.   

منزله تعهد  سازمان توسعه تجارت به 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

 سازمان متبوع ،جهت پرداخت جوایز و مشوق هاي صادراتی نمی باشد. آن را امضاء می نمایم.

 اء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد داراي امضاي مجاز :مهر و امض         نام شرکت / بازرگانی                                                                                                          
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 1397غیر نفتی کشور در سال صادرات  توسعه بسته حمایت ازشیوه نامه هاي اجرایی موضوع 

 

 مشخصات بنگاههاي متقاضی دریافت یارانه سود تسهیالت بانکی (توسعه و تجهیز زیر ساخت هاي صادراتی و لجستیک )

   تاریخ درخواست   شماره درخواست :شماره حساب شرکت  بنگاه: نام استان

 نوع مالکیت  ایمیل آدرس  تلفن مدیر عامل نام خانوادگی مدیرعامل  نام و شعبه /کد  نام بانک

 اسامی سهامدارن به پیوست ارسال گردد           

 میزان اثر بخشی در صادرات تجهیز و توسعه زیرساختنوع  شماره مجوز تاسیس و بهره برداري نماینده شرکت تلفن همراه

 
  

  
  

 نوع فعالیت میزان پیشرفت پروژه   تعدا قرارداد 1397سال  ارزش ریالی کل سود پرداختی   تسهیالت دریافتی کل  ارزش ریالی

       
 

تعاونی -خدماتی-بازرگانی/ تولیدی-بازرگانی   

                صادراتی به نحوي از انحاء مدارکی دال بر عدم استحاق اینجانب آقاي / خانم                            چنانچه پس از تعیین و یا پرداخت جوایز و مشوقهاي -1  بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارك و مستندات ارائه شده تعهد می گردد:  

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

توسعه تجارت ،  به شماره                                  مورخ                   نسبت به اخذ وجوه مربوط به جوایز و مشوق صادراتی ، براي سازمانثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره                        مورخ                         و همچنین دارنده کارت بازرگانی  

عه تجارت ایران و دیگر سازمانهاي ذیربط، جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و مشوق وزارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق هرگونه ادعا از اینجانب و شرکت / بنگاه مربوطه سلب شده و سازمان توس

سب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري از ثبت سفارش ، تمدید ن سازمانهاي ذیربط می توانند حهاي صادراتی و نیز طرح هرگونه دعوي حقوقی و کیفري و مطالبه ضرر و زیان وارده از باب تخلف صورت گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنی

 کارت بازرگانی ، حذف عضویت در سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان و قطع همکاري با سازمان  اقدام نمایند.

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

ن متبوع ،جهت پرداخت جوایز و مشوق هاي صادراتی نمی سازمان توسعه تجارت به منزله تعهد سازما 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

 باشد. آن را امضاء می نمایم.

 تکمیل فرمهاي مورد نظر سازمان -4 ارایه اصل تاییدیه کارگروه توسعه صادرات استان           -3ارایه اصل طرح توجیهی فنی و اقتصادي           -2 ارائه اصل پروانه تاسیس      -1مدارك مورد نیاز:     

 امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا افراد داراي امضاي مجاز : مهر و                                                                         نام شرکت / بازرگانی                                          
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 1397غیر نفتی کشور در سال صادرات  توسعه بسته حمایت ازشیوه نامه هاي اجرایی موضوع 

 

 رانه سود تسهیالت بانکی (بازسازي و نوسازي واحد تولیدي صادراتگرامشخصات بنگاههاي متقاضی دریافت یا

   تاریخ درخواست   شماره درخواست کارت بازرگانی شماره بنگاه: نام استان

 تلفن تلفن همراه مدیر عامل نام خانوادگی  مدیرعامل/رئیس نام مدیرعامل/رئیس شماره حساب شرکت   / کدشعبه نام بانک

            
 نوع مالکیت  نوع کاالي صادراتی آدرس شماره پروانه بهره برداري ایمیل نمابر

         
امی سهامدارن به پیوست ارسال اس  

 گردد
 ارزش دالري صادرات سال

 1394 
ارزش دالري صادرات سال 

1395 
ارزش دالري صادرات سال 

1396 
 میزان پیشرفت پروژه سطح تکنولوژي بکاررفته میانگین روند رشد ارزش صادرات سه سال گذشته 

         

 ارزش ریالی تسهیالت دریافتی  
 رداختیارزش ریالی سود پ

 97سال  
   خوشه/ ادغام هاي تجاريتاریخ  عضویت و نام  تعداد قرارداد

 
 صادرکنندگان نمونه ملی سال نوع فعالیت

  
 

  
   

 -خدماتی-بازرگانی/ تولیدی-بازرگانی  
  تعاونی

 بدینوسیله ضمن تایید صحت کلیه مدارك و مستندات ارائه شده تعهد می گردد:
         صادره از                       داراي شماره شناسنامه                            فرزند                     و یا پرداخت جوایز و مشوقهاي صادراتی به نحوي از انحاء مدارکی دال بر عدم استحاق اینجانب آقاي / خانم                             چنانچه پس از تعیین -1  

و همچنین                     به شناسه ملی  /کد اقتصادي                               ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره                        مورخ                        و داراي شرکت تجاري / بازرگانی                                           وشماره ملی      

اي سازمان توسعه تجارت ، وزارتخانه متبوع و یا سازمانهاي تابعه ثابت شود ، حق هرگونه ادعا از بازرگانی به شماره                                  مورخ                   نسبت به اخذ وجوه مربوط به جوایز و مشوق صادراتی ، بر دارنده کارت

نیز طرح هرگونه دعوي حقوقی و  سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر سازمانهاي ذیربط، جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیت المال حق عدم پرداخت جایزه و مشوق هاي صادراتی واینجانب و شرکت / بنگاه مربوطه سلب شده و 

ی توانند حسب نظرکارگروه مربوطه نسبت به جلوگیري از ثبت سفارش ، تمدید کارت بازرگانی ، حذف عضویت در کیفري و مطالبه ضرر و زیان وارده از باب تخلف صورت گرفته علیه اینجانب را دارد و همچنین سازمانهاي ذیربط م

 سامانه جامع اطالعات صادرکنندگان و قطع همکاري با سازمان  اقدام نمایند.

 روز) به حساب اعالم شده از سوي سازمان توسعه تجارت اقدام نمایم.    15تی در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت درصورت اثبات عدم شمول جوایز و مشوق هاي صادراتی، نسبت به استرداد مشوق هاي صادراتی دریاف -2

تعهد سازمان متبوع ،جهت پرداخت جوایز و مشوق هاي سازمان توسعه تجارت به منزله  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

 صادراتی نمی باشد. آن را امضاء می نمایم.

 مهاي مورد نظر سازمانتکمیل فر  -3ارایه اصل تاییدیه دفاتر تخصصی وزارت صنعت و معدن یا وزارتخانه کاالي ذیربط   -2ارایه اصل تاییدیه گمرك میانگین روند رشد   -1 مدارك موردنیاز: 

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