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  ضمانتنامه اعتباري ريالي 
بانكها و موسسات مالي داخلي که در نظر 
دارند با هدف تامین کسري سرمایه در 
گردش صادرکننـدگان ایراني و تامیـــن 
به  اقدام  آنان،  فعالیتهاي صادراتي  مالي 
اعطاي تسهیـالت ریالي به آنها نماینـــد، 
میتوانند از ضمانتنامه اعتباري ریالي این 
صندوق بعنــــوان وثیقه مـــورد نظر 
خود جهت تضمیــــن بازپرداخت بموقع 
تسهیـــالت اعطایــي به صادرکننــــده 

استفاده نمایند. 

  ضمانتنامه اعتباري ارزي 
این ضمانتنامه مي تواند بعنوان جایگزین 
مناسبي براي وثایق درخواستي از سوي 
بانكهایي که به صادرکننده ایراني تسهیالت 

ارزي اعطاء نموده اند، عمل نماید.

   بیمه نامه خريد دين اسنـــــاد
          صادراتي

این بیمه نامه به منظور پوشش ریسك 
عدم بازپرداخــــت وجه اسناد صادارتي 
)شامـــل اعتبار اسنـــادي و بـــــرات( 
که جهــــت خرید دیـــن از ســــوي 
صادر کننـــده ایراني به بانكـــهاي عامل 
کشور ارایه مي شـــود صادر مي گردد و 
بر اساس آن در صورت عدم پرداخت 
وجه اسناد از سوي خریدار/بانك خارجي، 
خسارت وارده به بانك خریدار دین اسناد، 

پرداخت مي گردد.

 بیمه نامه تضمین مطالبات بانک 
بابت اعتبارات اسنادي ديداري

این بیمه نامه ریسك عدم پرداخت بانك 
گشایش کننده/ تایید کننده اعتبار اسنادي 
به بانك ابالغ کننده ایراني، بعد از دریافت 
را  اسنادي،  اعتبار  در  شده  ذکر  اسناد 
پوشش مي دهد. در اینصورت به پشتوانه 
ضمانتنامه صندوق، صادرکننده بالفاصله 
پس از معامله اسناد و عدم وجود مغایرت 
اسناد صادراتي با شرایط لحاظ شده در 
L/C و قبل از تایید نهائي بانك گشایش 
کننده، وجه اعتبار اسنادي را از بانك ابالغ 

کننده ایراني دریافت مي نماید. 

 ضمانتنـــامه پوشش اعتــبار 
          خريدار 

بمنظـــور کمك به توســعه صـــادرات 
براي  است  داخلي ممكن  بانكهاي  ایران، 
خریداران خارجي که قصد دارند کاالها و 
خدمات از ایران وارد نمایند، خطوط اعتبار 
خریدار برقرار نمایند تا بدین وسیله آنها 
بتوانند این کاالها و خدمات را بصورت 

اعتباري خریداري نمایند.
 بمنظور حصول اطمینان از بازپرداخت 
اعتبارات اعطائي به خریداران خارجي یا 
بانكهایشـــان، در سر رسید این اعتبارات، 
ایشان  از  ایراني  بانك  یا  اعتباردهنـــده 
درخواســت وثایق نماید. این ضمانتنامه 
مي تواند جایگزین مناسبي براي وثــــایق 
مورد درخــواست اعتــبار دهنده باشد. 

برای  بانکها و صادركنندگان:



   بیمه نامه سرمايه گذاري
این بیمه نامه اصل و سود سرمایه گذاریهاي 
میان و بلند مدت سرمایه گذاران ایراني 
در کشورهاي هدف را صرفا در مقابل 
ریسكهاي سیاسي تحــــت پوشش قرار 
مي دهد. در صورتیكه سرمایه گذار قصد 
داشته باشد از تسهیالت بانكي براي اجراي 
پروژه اش استفاده نماید، او مي تـــــواند 
حقوق ناشي از بیمه نامه سرمایه گذاري 
را به بانك تامین مالي کننده، بجاي وثیقه، 

واگذار نماید. 

ساير خدمات   
•	گزارشات اعتبـــــار سنجي خریداران

 خارجي
•	ارزیابي ریسك کشـــورها و بانكهــاي 

خارجي و تعیین سقف اعتباري آنها 
•	ارائه مشــاوره به صــادرکننـــدگان 

درخواست کننده بیمه نامه و ضمانتنامه 

 ريسکهاي تجاري

•		استنكـــاف خریـــدار از قبـــول کاالي 
صادرشده یا خدمت انجام شده. 

•	عدم پرداخت بهـــاي کاال یا خدمت در 
سررسید مقرر. 

•	عدم توانایي مالي خریــــدار به دلیل 
ورشكستگي یا اعسار یا توقف. 

 
 ريسکهاي سیاسي

•		بروز جنگ یا حالت جنگ. 
•	تیره شدن روابـــــط و یا قطع روابط 
سیاسي با کشور خریدار به نحوي که در 
نتیجه آن ، صادرکننده موفق به دریافت 

مطالبات خود در سررسید آنها نشود. 

•	 اعمال سیاستهاي اقتصادي که موجب 
مطالبات صادرکنندگان  مسدود شدن 

شود.
•		 اعمـــال سیاستـــهاي مربـــوط بــه 
محدودیتهاي وارداتي و ارزي در کشور 

خریدار. 
•	سلب مالكیــــت از خریــــدار بر اثر 
ملي شدن یا مصادره اموال به نحوي که 
موفق به دریافت مطالبــات خود نشود.

•	سایر عوامـــل خــــارج از حیطـــه 
اختیـــار صـــادرکننــــده و خریــــدار 
که به تشخیص هیات مدیره  صنـــدوق 
موجـــب عـــدم وصــول مطـــالبات 

صادرکننده شود.

برای سرمايه گذاران و بانکها:

ريسکهای تحت پوشش محصوالت صندوق:
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 هیات مديره: 

بعد از مجمع عمومي که باالتـــرین رکن 
تصمیم گیري صندوق محسوب مي شود، 
هیئت مدیره به لحاظ ایفاي وظایف قانوني 
خود و اتخاذ تصمیمات بهینه، در سومین 
سال دوره مدیریت خود با بهره گیـــري 
از تجربیات گذشته و با توجه به عملكرد 
روبه رشد صندوق، همه تالش خود را به 
کار گرفت تا برنامه هاي عملیاتي ساالنه 
شرکت، در راستــــاي برنامه بلند مدت 
صندوق و  هماهنگ با برنامــــه پنج ساله 
ایران  توسعه اقتصادي جمهوري اسالمي 

پیش رود. 
در سالي که گذشــــت هیئت مدیــره در 
طي 26 نشست، بیش از دویست موضوع 
وارده در دستور جلسه را مــــورد بحث 
و بررسي قرارداده که اهـــم آن بررسي 
و تایید گزارشات رسیــده از »کمیته فني 
و اعتباري« در خصــوص صدور بیمه نامه 
و ضمانت نامه و پرداخت خسارت بوده 
است.گزارشات رسیــده از مدیریـت ها 
و کمیته ها در حـــوزه هاي اداري، مالي، 
فناوري اطالعات و برنامه ریزي از دیگر 
مواردي مي باشد که در این جلســـــات 
مطرح و نسبـــت به آن ها اتخاذ تصمیم 

شده است. 
همچنین هیئت مدیره توجـــه وی ژه اي 
را به نظام تصمیم سازي و تصمیم گیري 
صندوق مبذول داشـــته و به منظــور 
استفاده از خرد جمعي و هم افزایي توان 
کارشناسي در سطوح مختلف مدیریتي 
و اجرایي، کمیسیون های صندوق را در 
سه دسته عمده به شرح زیر سازماندهی 

نموده است:

الف( كمیسیون راهبری و تحول اداری
ب(     كمیسیونهای فنی

ج(     كمیسیون های اداری

اهم فعالیتهاي این کمیسیونها به شرح ذیل 
مي باشد: 

الف(كمیسیون راهبری و تحول اداری
کمیسیون راهبری و تحول اداری از طریق 
مطالعه و ارایه پیشنهــــاد، روند تصمیـم 
گیری مدیریت را در اجراي برنامــه های 

راهبردي صندوق تسهیل می نماید.
•	به منظور اجرای برنامـــه های »تحول 
اداری«، کارگروه تخصصی »بهره وری و 
تعالی سازمانی«  تشكیل و دبیر خانه آن در 
مدیریت اطالعات و برنامه ریزی مستقر 
گردیـــده است. وظایف آن از طـــریق 
»کمیسیون راهبری و تحول اداری« تعیین 
و گزارشات و تصمیمــــات گرفتــه شده 
پس از تایید مدیـــرعامل، جنبه اجــرایي 

مي یابــــد.
•	»شورای فناوری ارتباطـــات و اطالعات« 
نیز در زیر مجموعه کمیســیون راهبری 
و تحول اداری قرار دارد و برنــامـه های 
مربوط به توسعـــه  فناوري اطالعـــات 
و بویژه اتوماسیون اداری را زیر نظــــر 

کمیسیون دنبال می نماید. 
•	»طرح تكریـــم ارباب رجوع« به عنوان 
بخشي از برنامه هــاي تحــول اداري و 
به دلیل اهمیت برنامه هاي بازاریابي و 
مدیریت ارتباط مشتریان در زیر مجموعه 
مسئولیت  و  گرفته  قرار  کمیسیون  این 
عمومي  روابط  اداره  به  هم  آن  اجرایي 

سپرده شده است.

    مديريت و نظام تصميم گيری



ب( كمیسیونهای فنی
کمیسیونهای فنی به منظور توسعه نظام 
تصمیم گیری مدیریــــت و هماهنگی 
در اجرای وظایف اصلی صندوق تشكیل 

شده اند. 
•	»کمیته فني- اعتباري« از طریق مطالعه 
روشها و  ارائه پیشنهاد به منظور  بهبود 
فرایندهاي مربوط به صدور بیمه نامه ها، 
ضمانت نامه ها، اعتبار سنجي و خسارت و 
همچنین تصمیــــم گیري و اعـــالم نظر 
در خصوص گزارشهاي کارشناسي صدور 
و خسارت، ساز وکار قابل اعتماد و مطمئني 
را براي مدیریت بهینه فعالیت هاي پوششي  
صندوق فراهم مي آورد. دبیرخانه کمیته 
فنی و اعتباری در حوزه مدیریـــت فنی 

مستقر است.
•	کمیسیون معامـــالت، وظیفه بررسي 
و مطالعات کارشناســـي در زمینه حفظ 
حقوق صندوق در امور معامـــالتي را بر 
عهده دارد که دبیرخانه آن در مــعاونت 
سرمایه گذاری و امور حقوقی مستقر است.

ج( كمیسیون های اداری
کمیسیون های اداری به منظور توسعه 

مدیریت منابع انسانی تشكیل شده اند.
•	وظایف مربوط به ارزشیابی و سنجش 
شایستگی کارکنان و  آموزش و بهسازی 
نیــروی انســــانی به »کمیتـــه اداری و 
استخدامی« محول گردید. بدین ترتیب 
مدیریت کلیه موضوعـــــات مرتبط با 
منابع انسانی به صورت یكپارچه درآمد. دبیر 
خانه کمیته اداري و استخدامي در مدیریت 

امـــور اداری مستقر گردیده است.
تأیید از  بعد  کمیسیونها  کلیه   مصوبات 

  مدیریت  عامل جهت اجراء به واحد هاي 
اهم  ذیل  در  مي گردد.  ابالغ  ذیربط 
اقدامات تعدادي از این کمیته ها آورده 

شده است:

1( كمیسیون راهبري وتحول اداري
به  اداري  تحول  و  راهبري  کمیسیون 
ریاست مدیر عامل و متشكل از دو تن 
از اعضاء موظف هیئت مدیره، مشاورین 
و  مدیرعامل، معاون سرمایـــه گذاري 
حقوقي،  فني،  مدیــــران  امورحقوقي، 
برنامه ریزي، مالي، اداري و رئیس اداره 
روابط عمومي، درطي سال 87 با تشكیل 
41 جلسه نسبت به بررســي 110 مورد 
دستـــور کار وارد شـــده، بحث و اتخاذ 

تصمیم داشته است. 

2( كمیته فني –  اعتباري
مهمترین  بعنوان  اعتباري  فني-  کمیته 
ساختار تصمیم گیری امور فنی با هدف 
ارتقای سطح خدمات پوششی صندوق 
و اخذ تصمیـــمات الزم در زمینه اعتبار 
سنجي، صدور، خســـارت و بازیافـــت 
تشكیل گردید و اعضـــاء آن عبارتند از: 
دو تن از اعضاء موظـــف هیئت مدیره، 
امورحقوقي،  و  سرمایه گذاري  معاون 
مدیراعتبارسنجي  و صدور ضمانت نامه، 
مدیر صدور بیمه نامه، مدیر امور مالي ، 
داخلي  ضمانتنامه  صدور  اداره  رئیس 
 که در بیشتر جلسات آن مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره نیز حضور دارد. این 
کمیته طي این سال با تشكیل 52 جلسه در 
وارده  کار  دستور  مورد  خصوص 176 

تصمیم گیری نموده است. 
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شوراي فنـــاوري اطالعـــات و  )3
)ICT( ارتباطات      

شوراي فناوري اطــالعات و ارتباطات به 
منظور ساماندهي فعالیتهاي الكترونیكی 
صندوق با شرکت نماینـــدگان مدیریت 
هاي مختلف تشكیل شده و اصلي ترین 

وظایف آن عبارت است از:
•	نظارت برکلیه فعالیتهاي سخت افزاري 

و نرم افزاري صندوق؛
•	مطالعه و ارائه گزارش و پیشنهاد الزم 

در زمینه توسعه فناوری اداری؛ 
•	هدایت و نظارت بر اجرای پروژه ها و 
فعالیت های فناوری اطالعات و ارتباطات 

در صندوق. 
در سال 1387 در مجموع این شورا در 
طي جلسات ماهانه خود، درخصــــوص 
حدود 50 مورد مسائل کلیـــدي مربوط 
صنـــدوق در  اطالعــــات  فناوري   به 

 تصمیم گیري نموده است. 

 گروه مشاوران
گروه مشاوران مستقـر در ستاد شخصی 
مدیر عامــل، در جهت تقویــــت نظام 
مشورتی و توسعـــه فعالیتهاي صندوق، 
مدیرعــــامل را در زمیــــنه مســایل 
 حقوقــی، بازرگانی و بانكـــي یــــاري

 مــي رســـاند.
 وجـــود مشــــاوران خبـــره خـــارج 
از صنــــدوق در کنــــار کارشناســـان 
و مدیـــران زبـــده درون صنـــدوق، 
قابلیتهای کارشناســـی را افزایش داده و 
حوزه شناخـــت را به حوزه عمل نزدیكتر 

کرده است.
 در طي این ســـال، گروه مشـــــاوران 
با برگزاري 37 جلــــسه در مورد حدود 
30 موضوع تخصصي کلیدي به بحث و 

بررسي پرداخت. 



برخي از مهمترین اقدامات بعمل آمده 
در سال 1387 به منظور تسهیل خدمات 

رساني صندوق به شرح ذیل بوده اند:
تسهیــــل شرایــط اخـــذ وثیقـــه   )1
از صادرکنندگان براي صدور ضمانتنامه 
هاي اعتباري در مقایســــه با بانكها بهنگام 

ارائه تسهیالت؛ 
ایجاد روابط کارگـــزاري با 19 تشكل   )2
و اتحادیه صادراتي  و اتاق هاي بازرگاني 
استانها و همچنین 9  صنــدوق غیر دولتي 
توسعه صادرات غیر نفتــــي، به منظور 
توسعه فعالیتهاي بازاریابي و بهبود ارائه 
اطالعات و خدمـات به صادرکنندگان بویژه  
در شهرستانها و  استانــهاي مختلف کشور؛

تعامل و همكاری بیشتــر با بانكها برای   )3
ترغیب به تامین مالی صادرات؛

بهبود و اتخـــاذ سیاست منعـــطف   )4
براي پوشش ریسك صـــادرات به برخي 
از کشورهاي هدف صــــادراتي )عراق و 
افغانستان و کشورهاي مشتــرك المنافع- 

CIS( ؛
بروز رســــاني گروه  بندي ریســـك   )5
الگوي  به  توجــــه  با  کشوري صندوق 
گروه بندي ریســك »سازمان توسعه و 
خط  و   )OECD( اقتصادي«  همكاریهاي 
مشي سیاست خارجي ایران و همچنین 
بازنگري الگوي توان جذب اعتبار و سقف 

پوشش کشورها؛
بررســــي و اعالم سیاست و سقف   )6
پوششي صندوق در قبــــال کشورهاي 

مختلف در کلیه مناطق جغرافیایي؛
بررســـي وضعیـــت اعتباري بانكها   )7
به منظور تعییــــن سقف اعتباري و تبیین 
سیاستهاي پوششي صندوق در قبال آنها؛

همكاري  تفاهم  یادداشــــت  انعقاد   )8
با 4 موسسه بیمه اعتبار صـادراتي همتا 
)NAIFE ســـودان، IGA بوسنــــي و 
 AOFI نیجریه، و NEXIM ،هرزگوین
صربستان ( و انجام مذاکرات الزم جهت 
نهائي نمودن متون یادداشت تفاهم با 8 

موسسه دیگر؛
حضــور فعال در جلسات هماهنگي   )9
و اجالسهاي کمیسیون مشترك في مابین 
ایران و سایر کشورهاي هدف، به منظور 
ارائه سیاست پوششـــي صندوق جهت 
درج در یادداشت تفاهمــهاي في مابین 
دو کشور و در صــــورت لزوم انجــــام 
مذاکرات الزم در خصـــوص پروژه هاي 

تحت پوشش صندوق؛
10( تداوم ارتباط نزدیك با کلوپ پراگ 
و اعضاء آن بعالوه شرکــــت نمایندگان 
صندوق در دو گردهمائي کلوپ پراگ 

در این سال؛ 
11( تعامل مثبت و تبادل تجربیات علمي و 
فني با موسـسه ICIEC )موسسه اسالمي 
براي بیمه سرمایه گــــذاري و اعتبارات 
صادراتي( و موسسات همتا در چارچوب 

یادداشت تفاهم هاي منعقده قبلي؛
12( برگزاري دوره آموزشــــي مفصل 
»خسارت و بازیافـــت«  و »بیمه اعتبـــار 
صادراتـــي – کوتاه مــــدت« با همكاري 
موسسات معتــــبر بین المللي همچون 
موسسه بیمه اعتبار صادراتــــي ایتالیا-  

SACE ، در داخل صندوق؛
13(مطالعه و تحقیق در خصوص تحوالت 

اقتصادي و بیمه اعتبار صادراتي؛
14( انجام فعالیتهاي گسترده بازاریابي و 
تبلیغاتي به منظور آشنایي هر چه بیشتر 
خدمات  و  محصوالت  با  صادرکنندگان 

صندوق از طریق:
•	برگزاري همایشها، گرد همایي ها  و 
انجام سفرهاي داخلي به منظور برگزاري 

جلسات در استانهاي مختلف؛
•		برگزاري سمینارهاي آموزشي و تشكیل 
جلسات متعدد با صادر کنندگان، اتحادیه ها 
و تشكلهاي صادراتي و انجمن هاي صنعتي 
•	انجام فعالیتهاي گسترده تبلیغــــاتي از 
طریق انتشار اخبار صندوق در روزنامهها، 
مجالت و رسانهها در راســـتاي گسترش 

فرهنگ بیمه اعتبار صادراتي

   اهم اقدامات در سال 1387:
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 در ســـال 1387 صنـــدوق با ارائـــه 
و تضمیني  بیمه اي  مختلف  پوشش هاي 
به میزان 891/7 میلیون دالر از رشدي 
برابر 133  درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل برخـــوردار گردیــــد. 
میزان و تعداد پوشــشها در سه سال اخیر 
در نمودار مقایســـه اي  1 و 2 نشان داده 

شـــده است: 

این نوع بیمه نامه مربــــوط به پوشش 
با دوره  اســـت که  از صادرات  بخشي 
اعتبار کوتـــاه مدت )کمتر از دو ســــال( 

انجام مي گیــــرد. 
تحت  صادرات  ارزش   1387 سال  در 
مدت   کوتاه  نامه هاي  بیمه  پوشــــش 

507/5 میلیون دالر بوده است که نسبت 
رشد  درصد   514 آن  از  قبل  سال  به 

داشته است. 
نمودارهاي 3 و 4 ، میزان پوششهاي کوتاه 
مدت و حق بیمه دریافتي در طي سه سال 

گذشته را نشان مي دهد: 

              بیمه نامه های كوتاه مدت
16

عملکرد فعالیتهای پوشش ريسک صندوق

تحلیل عملکرد فعالیتهای پوشش ريسک صندوق



عمده بازارهاي هدف صـــادراتي بیمه 
نامه هاي کوتاه مـــدت صندوق در سال 
87 عبارت بودند از: قاره آسیا با حدود 
 197/6 با  اروپا  دالر،  میلیون   292/3

میلیون دالر، آمریكاي التین و جنوبي با 
17/2میلیون  دالر، آفریقا با 0/4 میلیون 
 )CIS( دالر و کشورهاي مشترك المنافع

با حدود 70 هزار دالر. نمودار5

 بیشترین پوشش هاي داده شده مربوط 
به بیمه نـــامه کل گــــردش صـــادرات 
و کم ترین آن مربـــوط به بیمــــه نامه  

اعتبارخریدار مي باشد.  نمودار 6 توزیع 
پوششهاي کوتاه مدت صندوق بر اساس 

نوع محصوالت را نشان مي دهد. 
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پوشش  تحت  کاالیي  هاي  گروه  عمده 
کوتاه مدت صندوق در سال 87 به ترتیب 
ارزش پوشش عبارت بودند از: محصوالت 
پتروشیمي و شیمیایي به ارزش تقریبي 
459/3 میلیون دالر، محصوالت صنعتي و 

فلزات 37/5 میلیون دالر، خدمات فني و 
مهندسي حدود 1 میلیون دالر، محصوالت 
کشاورزي و صنایع غذایي 0/4 میلیون دالر 
و سایر گروههاي کاالیي 9/3 میلیون دالر. 

)نمودار 8( 

از نظر گروه ریسك کــــشوري بازارهاي 
 هـــدف صــــادراتي، توزیع پوشـــش

 بیمه نامه هاي کوتاه مدت در جدول 1 
و نمودار 7 نشان داده شده است: 



بیمه های میان و بلند مدت

عملكرد اداره صدور بیمه نامه هاي میان 
و بلندمدت که ریسك عدم بازپرداخت 
اعتبارات میان و بلندمـدت )دوره اعتبار 
بیش از دو سال( اعطایي از سوي بانكها 
یا صادرکنندگان ایــراني به خریـــداران 

خارجي کاال و خدمات  ایراني و همچنین 
ریسكهاي سیاسي فعالیتهاي سرمایه گذاري 
سرمایه گذاران ایراني در خارج از کشور 
را پوشش مي دهد، در جدول شماره 2 و 

نمودار 9 نشان داده شده است: 

از نظر مبلغ حق بیمه دریافتي در بخش 
بیمه نامه هاي میان و بلند مدت، حق بیمه 
سال 87 معادل 5/6 میلیون دالر مي باشد  

که نسبت به رقم مشابه سال 86 بمیزان 
2/3 میلیـــون دالر ، 86% افزایش نشان 

مي دهد ) نمودار10(.
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از نظر تفكیك منطقه اي پوشش بیمه نامه 
هاي میان و بلندمدت صندوق، کشورهاي 
آسیایي نیمي از حجم پوششها را به خود 
اختصاص داده اند و بقیه پوششها مربوط 

به آفریقا )27%( و آمریكــــاي التین و 
جنوبي )23%( مي باشد. نمودار12 بیانگر 
تفكیك منطقه اي این نوع پوششها در سال 

87 مي باشد:

و بلند  میان  بیمه نامه هاي  نظر نوع،  از 
محصول  دو  شامل  سال 87  در  مدت 
ضمانتنامه اعتبار خریدار و بیمــــه نامه 
میان  این  در  که  بوده  سرمایه گذاري 
بیمه نامه هاي سرمایه گذاري با استقبال 

بیشتري از طرف مشتریان صنــــدوق 
روبرو شده و 75% پوشش میان و بلند 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  مدت 

)نمودار 11( 

از نظر درجه ریســك کشوري بازارهاي 
هدف صادراتي، 97% از بازارهاي هدف 
تحت پوشـــش در زمره کشـــورهاي 

پر ریسك بوده اند. نمودار پوششهاي میان 
و بلند مدت از نظر درجه ریسك را در 

ذیل مي توان مالحظه نمود: 



ضمانت نامه های اعتباری

ضمانتنامــه هاي اعتباري، بازپرداخـــت 
وامهاي دریافتي به منظور تامین نقدینگي 
الزم براي انجام صـــادرات را تضمیـــن 
مي نماید. صندوق در سال 1387 با صدور 
107 فقره ضمانتنامه هاي اعتباري اعم از 
ریالي، ارزي و تولیدي، پوشش ضمــانتي 
در حدود 186/9 میلیـــون دالر را براي 
صادرکنندگان فراهم نمود که این رقم  

در مقایسه با 89 فقره ضمانتنامه با پوشش 
حدود 206/5 میلیون دالر در سال 86 با 
کاهش10درصدي در میزان پوشش و در 
عین حال افزایش 18 درصدي در تعداد 
پوشش مواجه بوده است. کاهش میزان 
اصلي کاهش  علت  بانكها  تسهیالت دهي 
)رجوع  باشد.  مي  نامه  ضمانت  صدور 

شود به جدول 3 و نمودار 14( 

نمودار مقایســـ اي زیــر )نمـــودار 15( 
نمایانگر کارمزد دریافتي مربـــــوط به 

ضمانتنــــامه هاي اعتباري طي سالهاي  
87-1385 مي باشد.
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صادره ، 71  ضمانتنامه هاي  نوع  نظر  از 
ارزي  نوع ضمانتنامه  از  درصد پوشش 
بوده و 29 درصد آنها مربوط به ضمانتنامه 
اعتبار ریالي مي باشد؛ این در حالیست که 

درخواستي براي ضمانتنامه  اعتبار تولیدي 
به صندوق واصل نگردیده است. نمودار 
توزیع فراواني نوع ضمانتنامه هاي صادره 

)نمودار 16( در ذیل آمده است:

بازارهاي هدف صادراتي براي اعتبـــارات 
اعطائي تحت پوشش ضمانتنامـــه هاي 
اعتباري صنــدوق در سال87 ، عمــــدتا 

در آسیا، اروپـــا و آمـــریكاي التین و 
شمالي قـــرار داشتنــــد. 

) نمودار18 (  

از نظرگروه هاي کاالیي، ضمانتنامه هاي 
صادره عمـــدتاً جهت صادرات خدمات 
فني و مهندسي و محصوالت کشاورزي و 

صنایع غذایي صادر شده است.

 نمـــودار 17 نشاندهنـــده ترکیـــب 
ضمانتنـــامه هاي اعتبـــاري صنـــدوق 
در ســـال 87 درگروههـــاي کاالیـــي 

مي باشد:



  خسارتهای پرداختی

طبق روال موسسات بیمه اعتبار صادراتي، 
صندوق در صورت دریافت اعالم خسارت 
از سوي ذینفع )صادرکننده یا بانك(، پس 
از انجام بررسیهاي الزم و احراز خسارت، 
ضمانتنامه  یا  و  بیمه نامه  شرایط  طبق 
نسبت به جبران خسارت اقدام مي نماید. 
این اساس صندوق در سال 87 مبلغ  بر 
به  خسارت  دالر  میلیون  حدود 16/29 
صادرکنندگان و بانكهاي ایراني پرداخت 
نمود  که  نسبت به مدت  مشابه سال قبل، 

از  مي دهد .  نشان  افزایش  درصد   194 
علل این افزایش خسارت، میتوان به باال 
طي  در  صدور  میزان  چشمگیر  رفتن 
این دو سال و همچنین بروز یك مورد 
خسارت 5/3 میلیون دالري براي کشور 
زیمبابوه و یك مورد خسارت قابل توجه 
دیگر مربوط به یك ضمانتنامه تسهیالت 
صادراتي اشاره نمود. نمودار 19 خسارات 
پرداختي در طي سه سال گذشته را نشان 

مي دهد.  

ترکیب خسارتهاي پرداختي بر اساس نوع 
بیمه نامه ها و ضمانتنامه ها نشان دهندة 
آنست که عمده خسارات پرداختي سال 
دهند  مي  تشكیل  ضمانتنامه ها  را   87

و از 48 فقره خسارت پرداختي تنها 15 
فقره به بیمه نامه ها تعلق دارد. خسارتهاي 
پرداختي به تفكیك نوع محصول درنمودار 

20 نشان داده شده است: 
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   بازيافت ها

صندوق پس از پرداخــــت خسارت، به 
یا  )صادرکننده  ذینفع  از سوي  جانشیني 
بانك(، اقدام به وصول مطالبات از خریدار 
خارجي و یا اعتبارگیرنده داخلي مي نماید. 
میزان بازیافتیهاي صندوق در سال 1387، 

بالغ بر حدود 4 میلیون دالر گردید که 
در مقایسه با 5/9 میلیون دالر سال قبل، 
حدود 26/9%  کاهش نشان مي دهد. در 
بازیافت در طي سه  نمودار 21، میزان 

سال گذشته مقایسه شده است. 

از میزان بازیافت خسارات صندوق، حدود 
99% مربوط به ضمانتنامه ها است و تنها 

1% از بازیافتیها به بیمه نامه ها تعلق دارد. 
)نمودار 22( 

   



مديريت ريسک كشوری و همکاريهای بین المللی

صندوق ضمانت صادرات ایران از جمله 
موسسات پیشرو در میان موسسات مالي 
و اعتباري ایران به شمار مي رود که بطور 
نظام مند و در قالب ایجاد واحدي تحت 
عنوان »ریسك کشوري« از 8 سال پیش، 
تحوالت اقتصادي و سیاستهاي بازارهاي 

هدف صادراتي را رصد مي نماید. 
این واحد با پیشنهاد سیاست بهینه پوششي 
صنــــدوق و بررسي وضعیـــت موجود 
و چشم انداز آینده اقتصــــادي و سیاسي 
از  دارد  سعي  جهان،  مناطق  و  کشورها 
منافع صادرکنندگان و دولـــت محافظت 
گردد. از سوي دیگر اعتبارسنجي بانكهاي 
و  خریدار  اعتبار  کننده  دریافت  خارجي 
یا گشایش کننده اعتبارات اسنادي به نفع 
صادرکنندگان و یا سرمایه گذاران ایراني 
مي تواند کمك شایاني به مدیریت ریسك 
صندوق و مشـــتریان آن بنماید. تدوین 
الگوي گروه بندي ریسك کشوري متناسب 
با  سیاستهـــاي خارجي دولت ج.ا.ایران و 
بروز نمودن هر سه ماه یكبار آن، از دیگر 
اقدامات مهم این واحد به شمار مي رود. 
اهم فعالیتهاي مدیریت ریسك را در قالب 

موارد ذیل مي توان خالصه نمود: 
بررسي امكـــان پوشش یك کشـــور  	•
توسط صنـــدوق بر اساس الگوي توان 
جذب اعتبار )از جمله بررســـي حداکثر 

دوره ریسك قابل پذیرش توسط صندوق 
در دوره هاي کوتاه، میان و بلندمدت(

تعیین سطح ریســـك پذیري صندوق  	•
در یك کشور )سقف پوشش کشور(

تعیین محدودیتهاي پوشش از جمله  	•
تضامین قابل قبول صندوق )امكان پذیرش 

تضمین دولتي و بانكي(
تعیین بانكهاي قابل قبول صندوق در  	•

یك کشور و سقف اعتباري آنها

عالوه بر تحلیل و پایش ریسك، در راستاي 
دستیابي به اهداف فوق و همچنین کمك 
به فعالیتهاي سایر واحدها، مطالعه و ارائه 
پیشنهاد براي تنظیم سیاستها و همچنین 
اجراي برنامه هاي مربوط به همكاریهاي 
با  چندجانبه  یا  دو  منطقه اي،  بین المللي، 
سایر کشورها و اطالع رساني در سطح 
بین المللي نیز در واحد »ریسك کشوري و 

همكاریهاي بین المللي« انجام مي شود.
 به منظور مقایسه پوشش صندوق با 
صادرات کشور از نقطه نظر گروه بندي 
ریسك کشوري، تجزیه و تحلیلهاي زیر 

انجام شده است.
بازارهاي  توزیع  نمودار 23  در  ابتدا  در 
هدف صادرات ایران در این سال از جنبه 
داده  نشان  کشوري  ریسك  گروه بندي 

شده است: 
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عمده صادرات ایران در ســـــال 87 به 
کشورهاي با گروه ریسك متوسط 3، 4 و 

5 مربوط مي شود.
 بیشتر پوششهاي صندوق به صادراتي که 
به کشورهاي کم ریسك )گروه ریسك 1 و 
2 ( اختصاص یافته است. یكي از دالیل تغییر 
پوشش صندوق از گروههاي پر ریسك به 
گروههاي کم ریسك، بروز بحران مالي و 

اعتباري در کشورهاي توســـعه یافته در 
این سال مي باشــــد که منجر به دریافت 
تعداد تقاضاي بیشــــتري براي پوشش 
معامالت صادراتي با کشورهاي کم ریسك 

گردیــــد.
 نمــــودار24 نمایانگر پوششهاي صندوق 
از نظر گروه بندي ریســــك کشورهاي 

تحت پوشش مي باشد.



 از جمله برنامه هاي مهم صنــدوق براي 
سال آتي )1388( مي توان به: 

اصالح قانون تاسیس، اساسنامه و سایر  	•
بخشنامه هاي صنـــدوق براي تسهیل در 
پیگیري  صادرکنندگان،  به  خدمات  ارایه 
افزایش سرمایه صندوق بمنظور توسعه 
فعالیتها، پوشش ضمانت نامه هاي پیش 
پرداخت و حسن انجام کار صادره از سوي 
بانكها براي پیمانكاران و سازندگان ایراني 
برنده در مناقصه هاي بین المللي در داخل 
کشور، تعامل گسترده و همه جانبه با کلیه 
بانك ها ي دولتي و خصوصي کشور، بازنگري 
و به روز رساني روش ها و رویه هاي اعتبار 
سنجي، پیگیري عضویت در اتحادیه برن، 
انعقادو اجرائي کردن یادداشت تفاهم هاي 
همكاري و قراردادهاي اتكایي با موسسات 
همتا و یا سایر موسسات مرتبط و تسهیل 
و بروز رساني رویه هاي بازیافت مطالبات 

داخلي و بین المللي اشاره کرد.
همچنین هیات مدیره پیشنهــادهاي  	•

مهمي از جمله تعیین سقف هاي جدید 
کشوري براي سال 88 و 89، ایجاد حساب 
منافع ملي براي تصمیم هایي که خارج از 
ضوابط صندوق گرفته مي شود، استفاده 
از منابع اطالعاتي بانك مرکزي در راستاي 
اعتبار سنجي بهینـــه از صادرکننـــدگان، 
پیگیري تصویــب افزایش سرمـــایه 500 
میلیون دالري صندوق و در نهایت پیگیري 
اختصاص منابـــع خاص از محـــل حساب 
ذخیره ارزي براي امر صادرات را به مجمع 
عمومی ارایه کرده است که بیشتر آنها به 
تایید و تصویب مجمع عمــــومي رسیده 
و در دستور کار و پیگیــــري هیات مدیره 

قرار دارد.
تحـــت پوشش قــــرار دادن 5% از  	•
صادرات کاالهاي غیر نفتي و خدمات فني 
و مهندسي، مطابق با هدف گذاري برنامه 
سال  در  کشور  اقتصادي  توسعه  چهارم 
آخر برنامه، از دیگر برنامه هاي عملیاتي 

صندوق براي سال 1388 مي باشد.

    برنامه های سال آتی صندوق
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86/12/29    87/12/30                                                                            

دارايی های جاری:
281457    492606   4 موجودی نقد  

2352932    2053571   5 سرمایه گذاری کوتاه مدت  
349450    336508   6 حسابها و اسناد دریافتنی  

-    20652   7 تسهیالت پرداختی  
1422    -   8 تسهیالت سررسید گذشته 

53127    58479   9 امالك تملیكی  
536    652   10 سپرده ها و پیش پرداختها 

3038924    2962468 جمع دارائیهای جاری    

دارايی های غيرجاری:
59787    58283   11 دارائیهای ثابت مشهود  

1005    1005   12 دارائیهای نا مشهود  
772600    998616   13 سرمایه گذاری های بلند مدت 

12338    13487   14 سایر دارائی ها  
845730    1071391 جمع دارائیهای غیر جاری   

3884654    4033859 جمع دارائی ها    
16606023   23198099 31و30   حسابهای انتظامی  

   

بدهی های جاری:
2116137    1943174   15 حسابهای پرداختنی  

442923    574646   16 ذخیره فنی   

2559060    2517820 جمع بدهیهای جاری    

بدهی های غير جاری:
5565    7850   17 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

862    1142   18 پس انداز کارکنان  

6427    8992 جمع بدهیای غیرجاری    

حقوق صاحبان سهام 
980000    1200000   19 سرمایه پرداخت شده  
228549    188555   20 افزایش سرمایه در جریان 

26829    34486   21 اندوخته قانونی  
82789    84006   22 اندوخته احتیاطی  

1319167    1507047 جمع حقوق صاحبان سهام   
3884654    4033859 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام   

16606023   23198099 31و30   طرف حسابهای انتظامی  

صندوق ضمانت صادرات ايران )شركت سهامی خاص(
ترازنامه

درتاريخ 30 اسفند ماه 1387

                                    یادداشت                  میلیون ریال                         میلیون ریال 

       دارايی ها

    بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 
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70325   88725  23 درآمدها      
)100472(   )272903(  24 هزینه ها     

)30147(   )184178( سود)زیان( نا خالص     
216470   315790  25 خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی  
186323   131612 سود عملیاتی     
)3952(   21521  26 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 

182371   153133 سود قبل از مالیات     
-   - مالیات      

182371   153133 سود خالص     

182371   153133 سود خالص     
182371   153133 سود قابل تخصیص     
)9119(   )7657(  21 اندوخته قانونی    

)100304(   )84223(  22 اندوخته احتیاطی    
)72948(   )61253(  27 سود سهم دولت )بند45(ماده واحده قانون بودجه سال 1388 

-   - سود )زیان( انباشته در پایان سال    

صندوق ضمانت صادرات ايران )شركت سهامی خاص(
صورت سود و زيان

 برای سال مالی منتهی به30اسفند ماه 1387

                                                                  یادداشت      میلیون ریال       میلیون ریال 

از آنجائیكه سود و زیان جامع محدود به سود وزیان سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

   صورت سود و زيان

   گردش حساب سود)زيان( انباشته



پیام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
اعضای هیات مدیره

 سیاستهای کالن  
 محصوالت، خدمات و ریسكهاي تحت پوشش 

 مدیریت و نظام تصمیم گیري
 اهم اقدامات در سال 1387

 تحلیل عملكرد فعالیتهاي پوشش ریسك صندوق 
 بیمه نامه هاي کوتاه مدت 

 بیمه نامه هاي میان و بلند مدت
 ضمانتنامه هاي اعتباري

 خسارتهاي پرداختي 
 بازیافتها 

 مدیریت ریسك کشوري و همكاریهاي بین المللي
 برنامه هاي سال آتي صندوق  

پیوستها: 
ترازنامه  	•

صورت سود و زیان 	•
صورت جریان وجوه نقد  	•

گزارش حسابرس  	•

فهرست
.......................................................................

.........................................................................
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19
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23
24
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27

28
29
30
31
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تجدید ارائه شده 

                                                                  یادداشت      میلیون ریال       میلیون ریال 

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

سود سهم دولت)بند )12( ماده واحد:قانون بودجه سال 1387(

وجوه دریافتی بابت وام پرداختی به کارکنان

خالص جریان )خروج(وجه نقد ناشی از بازده 

سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی

وجوه پرداختی بابت تخصص سرمایه گذاری و سپرده های

 بانكی کوتاه مدت و بلند مدت

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه دریافتی بابت فروش امالك تملیكی

وجوه دریافتی بابت فروش اوراق مشارکت

وجوه دریافتی بابت دریافت اصل تسهیالت سررسید گذشته

وجوه)پرداختی( دریافتی بابت وام اعطایی به شرکت فرش

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

وجوه دریافتی

موضوع جدول 1-2 اعتبارات دستگاههای اجرایی قانون بودجه سال 87

وجوه دریافتی از بانك مرکزی )صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصات بین المللی(

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تا مین مالی

خالص افزایش در وجه نقد 

مانده وجه نقد در آغاز سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در پايان سال

     فعاليتهای عملياتی:

     بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختی بابت تامين مالی:

     فعاليت های سرمايه گذاری:

     فعاليتهای تامين مالی:

   2,269,599   

 

    )69,829(  

            189 

 

   )69,640( 

    

   )4,145,670(  

  40,319                    

   )257(   

   - 

   - 

   11 

   5000  

    )4,100,597(  

    )1,900,638(  

  

 

    142,976 

  

                              1,995,052 

                  2,138,028    

   237,390  

   48,956 

   )4,889(  

   281,457    

صندوق ضمانت صادرات ايران )شركت سهامی خاص(
صورت جريان وجوه نقد

 برای سال مالی منتهی به30اسفند ماه 1387

155,439  

   

 

)72,948(     

237             

 

)72,711(   

    

)91,909(    

164,604  

)478(     

11,635   

650   

1422   

)20,000(    

65,924      

148,652      

  

 

96,000     

  

-                                 

96,000                      

244,652     

281,457    

)33,503(

     

492,606       
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27
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   2,269,599   

 

    )69,829(  

            189 

 

   )69,640( 

    

   )4,145,670(  

  40,319                    

   )257(   

   - 

   - 

   11 

   5000  

    )4,100,597(  

    )1,900,638(  

  

 

    142,976 

  

                              1,995,052 

                  2,138,028    

   237,390  

   48,956 

   )4,889(  

   281,457    

صادرات  ضمانت  صندوق  ترازنامه   .1
تاریخ  در  خاص(  )شرکت سهامی  ایران 
30 اسفندماه 1387 و صورتهای سود و 
زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال 
با  همراه  مزبور،  تاریخ  به  منتهی  مالی 
یادداشتهای توضیحی یك تا 33 پیوست 
مورد حسابرسی این سازمان قرار گرفته 
است. مسئولیت صورتهای مالی با هیات 
مدیره صندوق و مسئولیت این سازمان، 
اظهارنظر نسبـــت به صورتهـــای مالی 
مزبور بر اساس حسابرسی انجام شده و 
نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات 
قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و 

مفاد اساسنامه صندوق است.
حسابرسی این سازمان بر اســــاس   .2
استانداردهـــای حسابرسی انجام شده 
است. استانداردهـــای مزبور ایجـــاب 
را  حسابرسی  سازمان،  این  که  می کند 
چنان برنامه ریزی و اجرا کنــــد که از 
نبود تحریفی بااهمیت در صورتهای مالی، 

اطمینانی معقول به دست آید. حسابرسی 
از جمله شامل رسیـــدگی نمونه ای به 
شواهد پشتوانه مبالغ و اطالعات مندرج 
است، حسابـــرسی  مالی  در صورتهای 
همچنین شامل ارزیابی اصول و رویه های 
حسابداری استفاده شده و برآوردهای 
عمده به عمل آمده توسط هیات مدیره 
و ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. 
این سازمان اعتقاد دارد که حســابرسی 
انجام شده مبنایی معقول برای اظهارنظر 

فراهم می کند.
به نظر این سازمان، صورتهای مالی   .3
یادشده در باال، وضعیت مالـــی صندوق 
ضمانت صادرات ایران )شرکت سهامی 
خاص( در تاریخ 30 اسفنــــدماه 1387 
و نتایــج  عملیات و جریان وجـــوه نقد 
آن را برای سال مــــالی منتهی به تاریخ 
مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق 
استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب 

نشان می دهد.  

  وزارت امور اقتصادي و دارائي 
سازمان حسابرسي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1387
صندوق ضمانت صادرات ايران )شرکت سهامی خاص(
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 سال 2008 و شروع

 بحــران اقتصـــاد جهــاني 
اقتصاد  عطف  نقاط  از  یكي  سال 2008 
جهاني در چند دهه اخیر بود. در شرایطي 
که دوره طوالني تورم و رونق مستـــمر 
به یكي از نگرانیهــــاي مجامع علمي و 
 مدیریتي اقتصاد جهاني تبدیل شده بود، 
نشانه هاي یكي از شدیدترین و گسترده 
ترین بحران هاي اقتصادي دهه هاي اخیر 
پدیدار شد که طي آن آثار تورم باال و 
رونق مستمر از اقتصاد جهاني زدوده و 
در ادامه سایه رکودي شدید و فراگیر 
بر اقتصاد اغلب کشورها گسترده شد. 
اگرچه نخستین نشانه بحران در  بخـــش 
مسكن آمریكا و سپس در سایر بخشهاي 
این کشور پدیدار شد،  اعتباري  مالي و 
لیكن بحران با سرعتي حیرت انگیــــز 
در بازارهاي مالي سراسر جهان گسترش 
یافت.  شتاب سرایت بحران چنان بود 
که برخي از دیدگاه هاي نظري حاکم بر 
مدیریت اقتصاد جهاني در دهه هاي اخیر 
را با چالش مواجه ساخت و لزوم تقویت 
ساختارهاي نظارتي و طراحــــي سطح 
تنظیمي  و  کنترلي  مقررات  از  جدیدي 
بر بخش مالي را دوباره آشكار نمود. از 
سوي دیگر تاثیرات این بحران بر تجارت 
جهاني و همچنین موسسات مالي، اعتباري 
و بیمه اي بویژه موسسات بیمه اعتبارات 

صادراتي نیز قابل توجه بود. 

صندوق ضمانت صادرات ايران، 
شريک قابل اعتماد صادركنندگان 

در روزگار بحران
در سالی که پر از تغییرات عمیق و اساسي 
در سیستم مالي و اقتصادي جهان بود، 
صندوق ضمانت صادرات ایران توانست 
نتایج بسیار مثبت و چشمگیري به ثبت 
رسانده و نقش خود را بعنوان شریك و 
حامي مطمئن براي مشتریان خود شامل 
صادرکنندگان، سرمایه گذاران، موسسات 

مالی و بانكها به خوبي ایفاء نماید. 
در مجموع، صندوق با ارائــــه بیش از 
891/65  میلیون دالر پوشش و پرداخت 
خسارت  دالر  میلیون   16/29 از  بیش 
در این سال، توانست ضمن تنوع سازي 
الزم در تعهدات، بیشترین حمایت را از 
صادرکنندگان ایرانی جهت حضور ایمن 

در بازارهای جهانی ایجاد نماید. 
حق بیمه و کارمزد دریافتي صندوق نیز 
با 18 درصد رشد به 11/6 میلیون دالر 

رسید. 
علیرغم کاهش شدیـــد تجــــارت بین 
این  ایران در  غیرنفتی  المللي، صادرات 
سال همچنان به رشد خود ادامـــه داد 
که بخشی از این رشـــد به دلیل بیمه 
و تضمین اعتبارات صادراتـــي و حمایت 
از سرمایه گذاري در خارج از کشـــور 
بود که بخش اصلي ماموریت صندوق 
ضمانت صادرات ایران مي باشد. متنوع 

      پيام رئيس هيات مديره و مديرعامل



بودن محصوالت صندوق که ضمانتنامه 
هاي اعتباري را نیز شامل مي گردد، این 
امكان را فراهم آورد تا با استفاده از این 
خدمات، موسسات مالي بتوانند به اعطای 
اعتبارات صادراتی به صادرکنندگان ایراني 
بپردازند و موسسات کوچك و متوسط نیز 
سهل تر به اعتبارات دسترسي پیدا نمایند. 
صندوق همچنین توانست بواسطه آغاز 
بكار کارگزاران در 30 استان کشور، بیش از 
پیش به مشتریان خود نزدیك شود.  بیمه 
اعتباري همچنان یكي از موثرترین ابزارها 
براي پوشش ریسك عدم بازپرداخت در 
دنیا محسوب می شود. در طي سال 2008، 
در حالیكه بسیاري از همتایان صندوق در 
سراسر دنیا بواسطه حجم باالي اعسار و 
ورشكستگي شرکت ها، حجم پوشش خود 
را کاهش دادند، این موسسه توانست با 
سطح حمایت بیشتر، در نقش ضربه گیر 
نقش  ایفای  کشور  صادرکنندگان  برای 

نماید. 
هیچ کس نمي تواند مدت و اثرات نهائي 
بحران اقتصادي جهان را پیش بیني نماید، 
ولي به لطف توانائي شرکت هاي ایرانی 
که توان، خالقیت و جسارت باالئي دارند، 

ما امید داریم که »محصوالت ساخت ایران« 
و طرح های فنی و مهندسی قابل اجرا از 
کلیه  بر  ایرانی  مجرب  پیمانكاران  سوي 

چالشهاي پیش رو فائق آید. 
صندوق ضمانت صـــادرات ایران همچــنان 
به حمایتهـــاي خود از صادرکنندگان ادامه 
داده و نهایت سعي و دقــــت خود را در 
بررسي درخواستهاي پوشش بیمه گذاران 
بكار مي برد، چرا که موفقیت این صندوق 
منوط به موفقیت صادرکنندگان کشورمان 
مالي  منابع  صنـــدوق،  این  بود.  خواهد 
و دانش تخصصي الزم و همچنین طیف 
متنوع محصوالت را در اختیـــار دارد تا 
مقابــل  در  کشور  اقتصاد  از   بتــــواند 

بحران های جهاني حمایت نماید. 
در پایان مایلم از وفاداري و زحمات تك 
تك همكـــاران که به دستیابي به اهداف 
واالیمان در این روزگار سخت کمك کرده  
و همچنین از بانكها و تشكل ها و نهادهاي 
بخش خصوصي که با صنــــدوق تعامل 
مناسبي داشته اند، تشكر و قدرداني نمایم. 

            سیدکمال سیدعلي                                                                   
 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
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سیاستهاي کلي صندوق که در راستـــاي 
رسالت و نقش اساسنامه اي آن تدویــن 
و در تاریخ 1385/12/9 مـــورد تصویب 
هیأت مدیره قرار گرفته است، عبارتند از:

  چشم انداز
رسیدن به سطح برترین، حرفه اي ترین 
و اثر بخش ترین ECA در سطح منطقه 

آسیاي جنوب غربي.

  ماموريت
حمایت و پشتیباني از صادرات جمهوري 

اسالمي ایران از طریق:
1( بیــــمه و تضمـــین اعتبـــــارات و 
سرمایه گذاریهاي مربـــوط به کاالها و 

خدمات صادراتي؛
2(  ایجاد تسهیالت  و سرمایه گذاري الزم 
کمترین  با  صادرات  توسعه  منظور  به 

هزینه و با استفاده بهینه از منابع.

  ارزش هاي محوري
•	نوآوري، پویایي، شفافیـــت و بهبـــود 
مستمـــر فرآیندها  و خدمات با تمرکز 

بر مشتري مداري و شایسته  ساالري؛
•	پاي بندي به مقررات و اخالق حرفه اي؛

•	نظم و دقت توأم با مشارکت، تعقل و 
تدبر در امور؛

•	تعهد، تعالــي، صداقت، سخت کوشي و 
پاي بندي به اصول اخالق اسالمي؛

•	رعایت حقوق و شئون و پاسخگویي به 
هنگام به مشتریان، کارکنان و سهامداران 

صندوق.

  سیاستها و خط مشي ها
•	استفاده از تمام ظرفیت قانوني صندوق 

در راستاي توسعه صادرات کشور؛ 

•	تأکید بر برنامه هاي با دوره اعتبار میان 
و بلندمدت؛

توسعه همكاري با صندوقهاي توسعه  	•
صادرات، اتحادیـــه ها، تشكلهــــا و سایر 

نهادهاي صادراتي؛
•	تقویت همكاري با سیستم بانكي درجهت 

توسعه اعطاي اعتبارات صادراتي؛
سازمان  با  نزدیك  ارتباط  و  هماهنگي  	•

توسعه تجارت بعنوان متولي صادرات؛
•	حضور گسترده در استان هاي صادراتي 
به منظور افزایش ضریب نفوذ پوشش در 

استانها؛
•	ارتقاء دانش و اشاعه فرهنگ استفاده از 

پوشش هاي اعتبار صادراتي در کشور؛ 
•	تقویت توان کارشناسي و کسب دانش 
روز صنعت بیمه و تضمین اعتبار صادراتي 
و توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در 

کارکنان با هدف ارتقاء بهره وري؛
•	تالش براي اعمـــال نظرات صنـــدوق 
درخصوص هدفمند کردن اعطاء اعتبارات 
صادراتي در سیاستگذاري صادرات کشور؛

•	بهبود مستمر سیستمها و روشهاي انجام 
کار و مهندسي مجــــدد فرآینـــدها در 

صورت لزوم؛
•	توسعه فعالیتهاي سرمایه گذاري.

  اهداف كالن
•	تسهیل، ترغیب و توسعــــه صادرات 
ج.ا.ایــــران و افزایـــش رقابــت پذیري 

صادرکنندگان ایراني؛
•	دستیابي به عملكرد مناسب از طریق 
رعایت اصول »حكمراني مطلوب شرکتي« 

در راستاي تعالي سازماني؛
•	ارائه عملكـــرد حرفه اي بیمه اعتبـــار 
صادراتي و ارتقاء دانش منابع انساني در 

حد استاندارد جهاني.

   سياست های کالن



  بیمه نامه كل گردش صادرات
این بیمه نامه کلیه صادرات صادرکننده 
ایراني به کشورهاي مختلف را در برابر 
ریسكهاي عمده سیاسي و تجاري، براي 
دوره یكساله، تحت پوشش قرار مي دهد. 
براساس این بیمـــه نامه، بیمه گذار طي 
اظهارنامه هاي ماهیانه فعالیتهاي صادراتي 
خـــود در آن ماه را گــــزارش داده و 
بصورت همزمان حق بیمه تعیین شده را 

به صندوق پرداخت مي نماید. 

  بیمه نامه خاص صادرات
این بیمه نامه، یك یا چنـــد محمــــوله 
صادراتي را که در قالــــب یك قرارداد 
براي  ایراني  از سوي صادرکننده  خاص 
خریدار خارجي ارسال میگردد در مقابل 
ریسكهاي سیاسي و تجاري تحت پوشش 

قرار مي دهد.

    بیمه نامه خاص صدور خدمات 
           فني و مهندسي

ساز   و  پروژه هاي ساخت  بیمه نامه  این 
و خدمات فني و مهندسي ارائه شده از 
سوي شرکتهاي مهندسي و یا پیمانكاري 
مقابل  در  را  کشورها  سایر  در  ایراني 
ریسكهاي سیاسي و تجاري تحت پوشش 

قرار مي دهد. 

  بیمه نامه بال اثر شدن قرارداد 
          صادراتي

این بیمه نامه خســارات ناشـــي از بالاثر 
شدن اعتبارات اسنادي و یا قراردادهاي 
صادراتي را تحت پوشش قرار مي دهد. 
هر  بروز  اثر  در  چنانچه  دیگر  بعبارت 
یك از ریسكهاي تحت پوشش، خسارتي 
متوجه صادرکننده ایراني گردد، خسارت 
جبران  صندوق  سوي  از  وي  به  وارده 
خواهد گردید، مشـــروط بر اینكه بروز 
ایفاي  در  وي  قصور  از  ناشي  خسارت 

تعهدات قراردادیش نباشد.

    ضمانتنامه اعتبار تولیدي
صادرکننده ایراني که قصد دارد کاالهاي 
صادراتي را بصورت اعتبـــاري از تولید 
کننده داخلي خریداري نماید، مي تواند 
ضمانتنامه صندوق را بعنوان وثیقه براي 
تولیدکننده  به  تعهداتش  ایفاي  تضمین 
ارائه نماید. صندوق صادرکننده ایراني را 
اعتبارسنجي نموده و حداقل وثایق ممكن 
را پیش از صدور ضمانتنامه از وي اخذ 

مي نماید. 

      محصوالت وخدمات
برای  صادركنندگان
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