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 ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۳تاریخ :  ک۲۷۲۱۳ت٥۹۳۳۹: . شماره

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامھ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور خارجھ ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران
جمھوری اسالمی اساسی استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانونعالی توسعھ صادرات غیرنفتی بھ وزرای عضو شورای

مورخ ¨ ه۲٦۲٦۹ت۱٥۱٥۷وشماره . ۱۳۸۰٫۱۰٫۲٦ مورخ¨ ه۲٥٦۹۱ت٤۲٦٥٥ھای شماره .ایران و با رعایت تصویبنامھ
 :خدمات فنی و مھندسی را بھ شرح زیر تصویب نموداز صادر کنندگان نامھ اجرایی حمایتھای دولتآیین ۱۳۸۱٫٤٫٥

ـ صادرات خدمات فنی و مھندسی بارتست  ۱ماده  نامھ اجرایی حمایتھای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مھندسیآیین
، آالت صنعتی، تعمیر کاال و تجھیزات و ماشین، اجرا، ساخت،طراحی،تدارکاتاز صادرات فعالیتھای ھدفدار مھندسی

 ،نصب
، خدمات ، مشاوره، طراحی(مدیریت افزاری، فعالیتھای نرمانتقال دانش فنی، مربوط، نظارت و آموزشھایاندازیراه

ـ صادر کننده خدمات  ۲ماده   .نحوی کھ صدور کاالی صرف محسوب نشود توسعھ و نظایر آنھا بھ)، مطالعاتانفورماتیک
نمایند کھ بھ نی و مھندسی میصادرات خدمات فکھ اقدام بھ فنی و مھندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی

ـ کلیھ صادرکنندگان خدمات فنی و مھندسی برای استفاده از  ۳ماده   .شود" نامیده میصادر کننده" ،نامھاختصار در این آیین
، دفاتر و ـ شعب ٤ماده   .ریزی کشور تشخیص صالحیت شوندسازمان مدیریت و برنامھنامھ باید توسطتسھیالت اینآیین

  .باشندنامھ برخوردار میاز کشور ازتسھیالت این آیین ھای متعلق بھ صادر کنندگان خدمات فنی و مھندسی در خارجشرکت
متعلق بھ شرکتھای سھام آن تبصره ـ شرکتھای ثبت شده در خارج کھ سھامدار خارجی داشتھ باشند در صورتی کھ اکثریت

نامھ استفاده توانند از تسھیالت این آیینمینامھ) این آیین۱۹ماده ( موضوع خدمات فنی و مھندسی ایرانی باشد، با تأیید کمیتھ
 .کنند

صدور خدمات فنی ھماھنگیھای الزم جھت ، برقراری تسھیالت و، رفع موانع اجراییگذاریـ امور مربوط بھ سیاست ٥ماده 
ھای ـ بانکھا موظفند ضمانتنامھ ٦ماده   .پذیردغیرنفتی کشور صورت می عالی توسعھ صادرات، توسط شورایو مھندسی

الف ـ ضمانتنامھ شرکت در مناقصھ با تأیید صالحیت سازمان   :صادر نمایند مورد نیاز صادر کنندگان را بھ صورتھای ذیل
 الضمان و ھمچنین گواھی سقف، استرداد کسور وجھپرداخت، پیشب ـ انجام تعھدات . ریزی کشورمدیریت و برنامھ

ـ در  ۷ماده  . نامھاین آیین (۱۹) ای واعتباری مورد نیاز برای صادر کنندگان پس از تأیید کمیتھ موضوع مادهنامھضمانت
است ترتیبی اتخاذ نماید کھ ، بانک مرکزی جمھوری اسالمیایران موظفراستای تسھیل صدور خدمات فنی و مھندسی

) وجھ نقد یا سایر وثایق %۳ول و اعتبار درمقابل سھ درصد (صدور ضمانتنامھ توسط بانکھا در چارچوب مصوبھشورای پ
) درصدمعادل ریالی ۰٫٥نسبت بھ ارزش ضمانتنامھ حداکثر بھ () سفتھ%۹۷مورد قبول سیستمبانکی و نود و ھفت درصد (
ف بانکھا چنانچھ پرداخت مبلغ ضمانتنامھ صادره از طر - ۸ماده  .محدود شودارزش ضمانتنامھ در طول اجرای یک پروژه

، مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف است طبق ضوابط و در چارچوب مقرراتقانونی، بانکنفع موضوعیتیافتبھ ذی
مبلغ مورد نیاز ودر صورت لزوم تسھیالت ریالی الزم را با سود مورد انتظارو کارمزد مربوط در اختیار بانک صادر 

ھر مورد بالفاصلھ پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده نسبت بھتسویھ ضمانتنامھ قرار دھد. بانکھا مکلفند درکننده
ریزی سازمان مدیریت و برنامھ .مانده بدھیتسھیالت ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران اقدام کنند

انده مطالبات بانک مرکزی ، معادل ماعتبار الزمکشور مکلف است ھمھ سالھ با اعالم بانک مرکزی جمھوریاسالمی ایران
معوق مذکور، در الیحھ بودجھ منظور کند. تسویھبدھیھا معوق جمھوری اسالمی ایراناز بانکھا را برای تسویھ بدھیھای

بودجھ کل کشور نباید مانعاز تعقیب قانونی بانکھا در مورد وصول مطالبات یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون
) باید بھ حساب گردد ومطالبات معوقبانکھا پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجھ عمومی خود از صادرکننده

ـ بھ منظور تقویت بنیھ مالی صادر کننده و انجام سریع تجھیز کارگاه و سایرمقدمات  ۹ماده  .مسترد شوددرآمدعمومی
صادر ھای یادشده بھ) ھزینھ%۷۰ف ھفتاددرصد (توانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سق، بانکھا میطرحضروری

، اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزییادشده در قبال ارایھ ابالغیھ رسمی ارجاع کار و با قراردادمعتبر، پرداخت خواھد کننده
 .شد

آالت و تجھیزاتی کھ ینـ ماش ۱۰ماده  .کند اقدامدریافت کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش پرداخت طرح نسبت بھ تسویھ آن



، معادل ارزش صادراتی اقالم مذکور شود با اخذسفتھ توسط گمرکبرای اجرای کار بھ صورت موقت از کشور خارجمی
کاالھای نامھ مشمول کلیھ تسھیالت وامتیازات صادراتـ صادر کنندگان عالوه بر تسھیالت این آیین ۱۱ماده  .باشدمجاز می

ـ وزارت امورخارجھ موظف است از طریق نمایندگیھای جمھوری اسالمی ایران درخارج  ۱۲اده م .غیرنفتی خواھند بود
الف ـ   :الزم بھ عمل آورد ازکشور، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مھندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات

اطالعات مربوط بھ بھ ارسال نسبت نمایندگیھای سیاسی جمھوری اسالمی ایران در خارج از کشور، در کوتاھترین زمان
ربط اقدام کند تا مرکز یادشده مراتب رابھ تشکلھا و سایر مراجع ذی المللی بھ مرکز توسعھ صادرات ایرانھای بینمناقصھ

توانمندیھای فنی ومھندسی  ب ـ نمایندگیھای سیاسی جمھوری اسالمی ایران در خارج از کشور برای معرفی.منعکس نماید
ج ـ وزارت   .، تمھیدات الزم را بھ عملخواھند آوردفیھ ھای گروھی کشور متوقفشرکتھای ایرانی در مطبوعات و رسانھ

، برای عزیمت بھ کشورھای ھدفصادرکنندگان برای امور خارجھ با معرفی مرکز توسعھ صادرات ایران جھت اخذ روادید
و ھمچنین صدور روادید برای ھیأتھایا نمایندگان کشورھای خارجی کھ بھ منظور  زاریابی اقدامآوری اطالعات و باجمع

 مذاکره
دارند، تسھیالت الزم را با رعایت  آنھا قصد عزیمت بھ ایران رابا شرکتھای ایرانی یا بازدید از طرحھای اجرا شده توسط

 ،ران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادرکنندهنمایندگیھای جمھوری اسالمی ای -د   .مقررات تسریع نماید
ھدف را صادرکنندگان در کشورھای مساعدت و رایزنی در خصوص رفع مشکالت و پشتیبانی حقوقی و قضایی ازنھایت

نمایندگی کشورمان  گذاری و کمکھای اقتصادی و فنی ایران کھ امور اجراییـ سازمان سرمایھ ۱۳ماده   .معمول دارند
مربوط بھ عھده دارد، موظف است اطالعاترا بھ المللی، بانک توسعھ اسالمی و سایر مؤسسات مالی بینک جھانیدربان

مندی شرکتھای صادرکننده بھ موقع در اختیار مرکزتوسعھ صادرات بھره طرحھای مصوب این مؤسسات را بھ منظور
، ایران س کمیسیونھای مشترک جمھوری اسالمیھای مسؤول برگزاری اجالـ وزارتخانھ ۱٤ماده  .ایران قرار دھد

شرکتھای ایرانی در دیگر کشورھا رابھ  ھای فعالیتبندی شده سھ ماھھ برگزاری اجالس و زمینھھای زمانموظفندبرنامھ
ده ، موضوع استفاالف ـ در یادداشت تفاھم کمیسیونھای مشترک :ارایھ نمایند مرکز توسعھ صادرات ایران جھت اقدامات زیر

، ربطذی ایرانی و زمینھ سازی مشترک این شرکتھا در اجرای طرحھای کشورھایمھندسی شرکتھای از توانمندیھای فنی و
خصوص صادرات در یادداشت تفاھمھا از  تأکید و درج شود و مرکزتوسعھ صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در

ب ـ برنامھ برگزاری اجالس کمیسیون  .گیری الزم را بھ عمل آوردپی ،ھای مسؤولتشکلھای مربوط و وزارتخانھطریق
صادرات ایران اعالم تا مرکز یادشده با مشارکت مرکز توسعھ ، بھمشترک با دیگر کشورھا با فاصلھ زمانی مناسب

بازار  رربط و عالقمند فعالیت دتعدادی از شرکتھای ذی، نمایندگانخدمات فنی و مھندسی شرکتھای فعال در عرصھ
ـ سازمان مدیریت و  ۱٥ماده  .کشورھای ھدف را جھت ھمراھی ھیأت رسمی وحضور در جلسات مرتبط سازماندھی نماید

صادرات خدمات فنی و مھندسی از جملھ مربوط بھ توسعھ ھایریزی کشور موظف است بھ منظور تأمین ھزینھبرنامھ
بینی سنواتی پیش ، اعتبار الزم را در قوانین بودجھمرتبطنمایشگاھھای ، شرکت درسمینارھای آموزشی ،، بازاریابیتبلیغات

) قانون محاسبات عمومی ٥۳نامھ و با رعایت ماده (آیین ) این۱۹ماده (ھای مذکور پس از تأیید کمیتھنماید. انجام ھزینھ
منظور استمرار بیمھ تأمین ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است بھ  ۱٦ماده  .گیردمیصورت ـ ۱۳٦٦کشور ـ مصوب 

 اجتماعی
شوند با دریافت حق بیمھ اعزام می در ارتباط با اجرای قراردادھای صدور خدمات بھ خارج از کشورکارکنان ایرانی کھ

ـ بھ منظور تشویق صادرات خدمات و کاھش خطر مؤسسات و شرکتھای صادر  ۱۷ماده  .بھ صورت ریالی اقدام کندمربوط
 کننده

ای بیمھفراھم کردن سایر تسھیالت رکتھای بیمھ ایرانی موظفند نسبت بھ بیمھ نمودن قراردادھای مربوط و نیز،شخدمات
ـ صادرکنندگان مجازند نیروی کار ماھر و ساده خود را بھ ھر تعداد، از  ۱۸ماده  .متداول برای این قبیل امور اقدام کنند

 طریق
کارنامھ شغلی کارگران ایرانی  رتخانھ یادشده موظف است در مورد صدوروزارت کار و اموراجتماعی تأمین کنند. وزا

قوانین مربوط  ـ کارگران اعزامی بھ خارج از کشور کھ دارای کارنامھ شغلی ھستند، مطابق ۱تبصره  .اقدام کنداعزامی
ست در مواردی ـ وزارت کار و اموراجتماعی موظف ا ۲تبصره  .ازپرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواھند بود

 ھای مربوط را بھ صورتنماید، عوارض و ھزینھرا در داخل کشور صادر میایرانی اعزامی کھ کارنامھ شغلی کارگران
ایرانی آنھا  ـ اختالفات ناشی از رابطھ کار بین مؤسسات و شرکتھای صادر کننده و کارکنان ۳تبصره  .ریالی دریافت کند

نباشد، مطابق مقررات قانون کارجمھوری  ون کشور مربوط در این زمینھ حاکمدرخارج از کشور در صورتی کھ قان



ای با مسؤولیت ـ کمیتھ ۱۹ماده  .نھم قانون یادشده رسیدگی خواھد شد اسالمی ایران و در مراجع حل اختالف موضوع فصل
، ھوری اسالمی ایرانکشور، بانک مرکزی جمریزیبرنامھ وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و

یادشده  گردد. دبیرخانھ کمیتھصنفی ـ صادراتی مربوط تشکیل میربط و عنداللزوم تشکلذی دستگاه اجرایی و یا تخصصی
گیری در مورد الف ـ تصمیم :نمایدتصمیم می باشد. این کمیتھ در موارد زیر اتخاذدر مرکز توسعھ صادرات ایران مستقرمی

ھای قابل صدور توسط بانکھا در ب ـ تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامھ .نامھ) این آیین۱٥وضوع ماده (نحوه ھزینھ نمودن م
ھای خدماتی فنی و نظارت بر حسن اجرای پروژه -ج  .مورد برای ھر یک از صادرکنندگاننامھ حسبآیین چارچوب این

نامھ مقررات حمایتی دولت برای ـ آیین ۲۰ماده  .شودایرانی در خارج ازکشور اجرا می مھندسی کھ از سوی پیمانکاران
این  .شودلغو می ۱۳۷۹٫۱٫۲۳مورخ ¨ ه۲۲۷۳۸ت٦۷۷تصویبنامھشماره . ، موضوعصادرات خدمات فنی و مھندسی

معاون اول  -محمدرضا عارف  .بھ تأیید مقام محترم ریاست جمھوری رسیده است ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۱تصویبنامھ در تاریخ 
 جمھوررییس
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