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در شـرایطی کـه جهـان در سـال 2016 بـا رکـود تجـارت جهانی، 
سـرمایه گـذاری ضعیف و افزایش بی ثباتی دسـت بـه گریبان بود، 
اقتصـاد ایران شـروع تـازه ای را بدنبال مدتها تنش ناشـی از تحریم 
هـا و مذاکـرات تجربـه نمـود. رونـد اجرائـی برجـام ) برنامـه جامع 
اقـدام مشـترک ایـران و کشـورهای 5+1( کـه از ژانویـه 2016 آغاز 
شـده بـود، جـان تـازه ای بـه اقتصـاد ایـران داد و GDP کشـور، با 
رشـد 12/5% در رتبه اول جهان )از لحاظ رشـد( قرار گرفت. اگرچه 
عمـده ایـن رشـد متکـی به بخـش نفتی بـود ولی بخـش غیرنفتی 

اقتصـاد هـم بـا رشـد 3/3 % شـرایط رونق را از سـر گرفت.
از سـوی دیگـر، کاهـش موفقیـت آمیـز نـرخ تـورم نیـز یکـی از 
دسـتاوردهای مهـم سیاسـت گـذاران اقتصـادی در ایـن سـال بود 
بطوریکـه ایـران پـس از نزدیـک بـه 3 دهـه در زمره کشـورهای با 
نـرخ تـورم تـک رقمـی قـرار گرفت. علـی رغم ایـن اتفاقـات مثبت 
همچنـان چالـش های بیکاری، وضعیت سیسـتم بانکـی و وضعیت 
مالـی دولـت محدودیت های ادامه رشـد پایدار اقتصـاد خواهد بود.

از طرفـی رشـد اقتصـاد جهـان در ایـن سـال 2/3% بـود که ضعیف  
تریـن عملکـرد از زمـان بحران مالـی 2008 به شـمار مـی رود. در 
چنیـن محیـط کسـب و کار که همراه بـا افزایش ریسـکهای ژئوپولیتیک همراه بود،نقش موسسـات بیمه 
اعتبـار صادراتـی در امنیت تجارت جهانی، بیش از پیش احسـاس شـد. بعنوان نمونه اعضـای اتحادیه برن 
)اتحادیه گران اعتبار و سـرمایه گذاری( که از ابتدای بحران مالی همواره سـهم خود را از پوشـش تجارت 

جهانـی را افزایـش داده انـد در سـال 2016 توانسـت 11% از تجـارت جهانی را تحت پوشـش قرار دهد.
در ایـن شـرایط صنـدوق ضمانـت صادرات ایران نیز بـا افزایش تعامالت بین المللی خود موفق شـد تفاهم 
 OeKB ،سـوئد EKN ،نیوزیلند NZECO ،انگلسـتان UKEF نامـه هـای بسـیاری بـا همتایـان از جملـه
اتریـش، GIEK نـروژ، Efic  اسـترالیا، Euler Hermes آلمـان، SERV سـوئیس، MEHIB مجارسـتان، 
ABGF برزیـل، ECGC هنـد، K-Sure کره جنوبی  SLECIC سـریالنکا و ASEI اندونزی منعقد نماید 

کـه تاثیر بسـزایی در تسـهیل تجـارت میان ایران و کشـورهای فوق خواهد گذاشـت.
همچنیـن در بخـش عملکـرد کمی، صنـدوق با ارائه پوشـش جدید به میـزان 1795 میلیون دالر ، رشـد 

13% را نسـبت به سـال قبـل از آن تجربه نمود.
از جملـه برنامـه هـای آتی صندوق بـرای کمک به افزایـش ظرفیت صادراتـی ایران، حمایـت از طرحهای 
صـادرات محـور در داخـل کشـور بـا همـکاری ECA  هـای خارجـی مـی باشـد. همچنین افزایش سـهم 
پوشـش هـای اعتبـار صادراتـی کوتـاه مدت به شـدت دنبـال خواهد شـد و چتر حمایتی صنـدوق، بخش 
گسـترده تـری از صادرکننـدگان کشـور را در بـر خواهـد گرفـت. برنامـه ریـزی بـرای حمایـت ویـژه از 
SME هـای صادراتـی از جملـه برنامه های دیگری اسـت که صنـدوق تالش دارد تا در سـال آینده محقق 
نمایـد. همـکاری بیمـه اتکایی و بیمه مشـترک با همتایـان و بیمه گران اتکایی معتبـر از دیگر حوزه هایی 
اسـت کـه مـورد پیگیری قـرار خواهد گرفت. در پایـان ذکر این نکته ضروری اسـت که علـی رغم افزایش 
ریسـکهای سیاسـی و اقتصادی در سـطح جهان و شـرایط خاصی که ایران پس از برجام تجربه می کند، 
صنـدوق تـالش خواهـد نمود تـا همچنان به عنوان یک شـریک قابل اعتمـاد برای صادرکننـدگان ایران و 

همتایـان خـود در سـطح جهان، کارنامـه قابل قبولـی را ارائه نماید.
سید کمال سید علی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

پیام مدیر عامل
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هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

  سید کمال سید علی
 رییس هیات مدیره و مدیرعامل 

 سید آرش شهرآیینی
عضو موظف هیات مدیره

 ولی اله افخمی راد
عضو غیر موظف هیات مدیره

 محمدرضا شجاع الدینی
عضو غیر موظف هیات مدیره

 مجتبی کاوسی
عضو موظف هیات مدیره
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چارت سازمانی
مجمع عمومی

هیئت مدیره

مدیر عامل

معاونت صدور معاونت اقتصادی

مدیریت ریسک

مدیریت سرمایه گذاری و امور مجامع

مدیریت امور مشتریان و روابط عمومی

مدیریت اطالعات و برنامه ریزی

مدیریت صدور بیمه نامه کوتاه مدت

مدیریت صدور بیمه نامه میان و بلند مدت

مدیریت صدورضمانتنامه

مدیریت خسارت

مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

معاونت پشتیبانی

مدیریت امور مالی

مدیریت حقوقی

مدیریت امور اداری
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مروری بر تاریخچه و رویدادهای مهم صندوق

1352

1352-56

1357

1358

1372

1375

1376

 تاسـیس صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران بـا همـکاری آنکتـاد به موجـب قانـون مصـوب 1352/5/9 
مجلـس شـورای ملی

 پذیرفته شدن صندوق ضمانت صادرات ایران در اتحادیه برن به عنوان عضو ناظر

 ادغام صندوق ضمانت صادرات ایران در مرکز توسعه صادرات ایران

 انتـزاع صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران از مرکـز توسـعه صـادرات ایران بعنـوان یک شـرکت دولتی با 
شـخصیت حقوقی مسـتقل و وابسـته بـه وزارت بازرگانی 

 تصویب قانون چگونگی اداره صندوق توسط مجلس شورای اسالمی 

 تصویب اساسنامه صندوق توسط هیات وزیران 

 آغـاز فعالیـت رسـمی صندوق با سـه محصول ضمانت نامه عـام )کل گردش صـادرات(، ضمانت نامه 
خـاص )بیمه نامه خـاص صادرات( و ضمانـت نامه اعتباری  

 پوشش 12% صادرات غیر نفتی کشور در 4 سال آغازین فعالیت
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1379

1380

1381

1382

1384

1385

1386

 تصویـب و ابـالغ آییـن نامـه اعطـاء تسـهیالت به طـرح های صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی تحت 
پوشـش صندوق 

  عضویت صندوق ضمانت صادرات ایران درکلوپ پراگ 

  تصویـب و ابـالغ قانـون عـدم الـزام سـپردن وثیقـه ملکی بـه بانکهـا و جایگزین شـدن ضمانت نامه 
اعتبـاری صنـدوق بعنـوان وثایـق مورد نیـاز برای طرح هـای تولیـدی   صادراتی 

  تشکیل واحد اختصاصی سنجش ریسک و اعتبار 
  )OECD بازنگری گروه بندی ریسک کشوری )تبدیل گروه بندی 4 گانه به 7 گانه با الگو برداری از  

   آغـاز گشـایش خطـوط اعتبـار خریـدار فـی مابیـن ایـران و کشـورهای وارد کننـده کاال و خدمات 
تحـت پوشـش صندوق

  معرفـی ضمانـت نامـه اعتبـار خریـدار جهت پوشـش ریسـکهای تامین مالـی صادراتی بـرای بانکها 
و موسسـات مالی  

  عضویت صندوق ضمانت صادرات ایران در شبکه اعتبار سنجی کردیت آلیانس

  معرفـی بیمـه نامه سـرمایه گذاری جهت پوشـش ریسـکهای سیاسـی پـروژه های سـرمایه گذاری 
در خارج از کشـور  

  معرفـی بیمـه نامـه بـال اثـر شـدن قـرار داد صادراتی با هدف پوشـش ریسـک اسـتنکاف خریداران 
خارجی 

  معرفـی ضمانـت نامـه اعتبار تولیدی، به منظور تسـهیل خرید نسـیه کاالي تولیـدی و فروش مدت 
دار در کشـور هدف

  تصویـب و ابـالغ دسـتور العمـل صـدور بیمه نامـه ها و ضمانت نامه هـای میان و بلند مـدت با دوره 
اعتبار بیش از 2 سـال 

  معرفی بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی 
  تصویب و ابالغ دستور العمل پرداخت خسارت   

 تصویب و ابالغ دستورالعمل صدور انواع بیمه نامه های کوتاه مدت )ضمانت نامه های خارجی( 

 تصویـب و ابـالغ آئیـن نامـه اسـتفاده از خدمـات کارگزاری جهـت بازاریابـی و فروش انـواع محصوالت 
بیمـه ای و ضمانتی 
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1387

1388

1389

1390

1391

1393

1394

1395

  آغـاز صـدور ضمانـت نامـه هـای حسـن انجـام کار و پیش پرداخـت، شـرکت در مناقصه، و کسـور 
وجـه الضمان 

  تخصیـص 200 میلیـون دالر منابـع ارزی جهـت صـدور ضمانـت نامـه هـای جدیـد بـا تصویـب 
کمیسـیون اقتصـادی دولـت 

  مشارکت صندوق ضمانت صادرات ایران در تاسیس اتحادیه بیمه گران عرب و مسلمان )اتحادیه امان( 
  اصالح ساختار سازمانی و تشکیالت صندوق

 ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارتخانه واحد تحت عنوان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و انتصاب وزیر به عنوان ریاست مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران

  تدوین و بهره برداری الگوی جدید اعتبار سنجی شرکتهای داخلی و خارجی 
  افزایش سرمایه صندوق از1200 میلیارد ریال به 6914 میلیارد ریال 

 میزبانی پنجمین مجمع عمومی اتحادیه بیمه گران عرب و مسلمان )اتحادیه امان( در تهران و برگزاری 
دوره آموزشی این اتحادیه با حضور مدرسین SACE  ایتالیا

 تصویب و ابالغ شرایط عمومی ضمانت نامه گمرکی )ورود موقت کاال به منظور صادرات( 

 تخصیص 200 میلیون دالر در قالب افزایش سرمایه به صندوق و رسیدن سرمایه به 12946 میلیارد ریال
 تخصیص 200 میلیون دالر از محل منابع بانک مرکزی در قالب اعتبار فروشنده به منظور حمایت از 

صدور خدمات فنی و مهندسی به بازار عراق و با پوشش صندوق
 بازنگری و تعدیل نرخ کارمزد صدور انواع بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صندوق با تصویب هیات وزیران

بازنگری در تشکیالت و تصویب ساختار سازمانی جدید

  رسیدن به رکورد 3 میلیارد دالر پوشش بیمه ای و پوشش 14% صادرات غیر نفتی کشور
  بازنگری شرایط عمومی و متون بیمه نامه های کل گردش صادرات
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56435

  تعهدات سر رسید نشده13000

سرمایه

51450

1264

750

46%

43763

میلیارد ریال

میلیارد ریال

میلیارد ریال

میلیارد ریال

میلیارد ریال

میلیارد ریال

رشد بازیافت خسارت

رشد پوشش

رشد خسارت پرداختی

ید شـش جد حجم پو

خسارت پرداختی

بازیافت و وصول مطالبات

اعتبار سـنجی خارجی

11%

12%
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چشم انداز : موسسه اعتبار صادراتی پیشرو در ارائه پوشش ها و خدمات اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری 
در منطقه آسیاي جنوب غربي

ماموریت: صندوق ضمانت صادرات ایران با اتکا به دانش و نیروهای متخصص خود، به منظور حمایت 
از صادرکنندگان ایرانی و تشویق آنان به توسعه فعالیتهای صادراتی و کاهش نگرانی در مقابل ریسکهای 
سیاسی و تجاری، تالش دارد تا با ارائه تضمین های مالی و پوشش های بیمه ای، با کمترین هزینه و در 

کمترین زمان ممکن، خدمات مورد نیاز را به مشتریانش ارائه دهد. 

اهداف: حمایت و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی کشور با استفاده از روشهای ذیل:

 پوشش ریسک عدم بازپرداخت وجوه خدمات و کاالهای صادراتی توسط خریداران خارجی از 
طریق صدور انواع بیمه نامه )پس از اعتبارسنجی خریداران خارجی(

 پوشـش ریسـک های سیاسـی که سـرمایه گذاری صادرکنندگان ایرانی درسـایر کشورها را به 
مخاطـره می افکننـد )از طریق صدور بیمه نامه سـرمایه گذاری( 

 تسـهیل تامیـن منابـع مالی مورد نیـاز صادرکننـدگان از طریق صـدور انـواع ضمانتنامه های 
اعتبـاری و بانکـی بـه نحـوی کـه میـزان اعتبـار صادرکننـدگان پـس از اعتبارسـنجی دقیق نزد 

بانک هـای تضمیـن کننـده  مالـی/ تولیدکننـدگان از طریـق ایـن ضمانتنامـه ها تامیـن گردد.
 بررســی دوره ای وضعیــت اقتصــادی کشــورها / بازارهــای هــدف و تعییــن رتبــه و ســقف 
اعتبــاری کشــورها، ارزیابــی بانکهــا و خریــداران معتبــر و مــورد قبول و تعیین سیاســت پوششــی 

کلــی در قبــال هــر کشــور.

 درباره ما  
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در این گزارش می خوانید
 پوشـش ریسـک صـادرات از طریق صدور انـواع بیمه نامه وضمانتنامه بـه ارزش 51.450 میلیارد ریال- 

)رشـد 46 درصدی نسـبت به سال 94(
 رشـد جبـران خسـارات و وصـول مطالبـات از طریـق پرداخـت 1.264 میلیـارد ریـال خسـارت بـه 
صادرکننـدگان و نظـام بانکـی )11% افزایـش نسـبت بـه سـال گذشـته( و بازیافـت و وصـول مطالبات به 

میـزان 750 میلیـارد ریـال )12% رشـد نسـبت به سـال گذشـته(
 طراحی محصوالت جدید و تنوع بخشی خدمات متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان

 زمینـه سـازی بـرای اجـرای خطوط اعتبـار خریـدار از طریق همکاری و هماهنگی با سـازمان توسـعه 
تجـارت ایـران ، بانـک مرکـزی، صنـدوق توسـعه ملی و نظـام بانکی و شناسـایی و اعتبارسـنجی بانکهای 
خارجی دریافت کننده خطوط اعتباری و در نهایت تعیین سـقف جذب اعتبار کشـورهای هدف صادراتی 

 شناسایی و معرفی شرکتهای معتبر در کشورهای هدف صادراتی و معرفی به صادرکنندگان
 ظرفیـت سـازی جدیـد بـرای تسـهیل تجـارت خارجـی با همـکاری با موسسـات همتـا و انعقـاد 12 

موافقتنامـه جدیـد همکاری اسـتراتژیک
 کمک به کاهش رتبه یک درجه ای ریسک ایران از طریق مذاکره با OECD و اتحادیه برن، 

 ارائـه خدمـات الکترونیکـی جدید به صادرکننـدگان از طریق اتصال به سـامانه اطالعاتی گمـرک ج.ا.ا. 
در قالـب پنجـره واحـد تجاری و  توسـعه ارائه خدمـات الکترونیکی از طریـق پایگاه اینترنتی

 توسـعه شـبکه کارگـزاری و ارتقـای بازاریابی از طریق تنوع بخشـی به کانالهای فـروش و ارائه خدمات 
در استانها
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درسال 1395، میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور )به استثناي نفت خام، نفت 
کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمداني( بالغ بر 129.648 هزار تن 
و به ارزش  43.930  میلیون دالر بوده که در مقایسه با سال گذشته ، افزایشي 38 درصدي در 
وزن و 3/5 درصدي در ارزش دالري داشته است. همچنین میزان صادرات کاالهاي غیرنفتي 
کشور بدون احتساب میعانات گازي تقریباً معادل 36/6 میلیارد دالر بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، 3 درصد کاهش نشان داده است. به لحاظ وزنی نیز صادرات کشور 
)بدون احتساب میعانات گازي( برابر  110.985هزار تن بوده که در مقایسه با سال 

1394 رشد 33 درصدی را تجربه نموده است.1
 درهمین راستا صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1395 نقش خود را 
بعنوان یکي از حامیان اصلي صادرات کشور با پوشش 51.450 میلیارد ریال )با 
46 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل( در قالب 500 فقره بیمه نامه و 

ضمانت نامه، از صادرات غیرنفتي ایفا نموده است.
نسبت پوشش ریسک صندوق از صادرات در سال 1395، 4/3% )بدون احتساب 
صادرات میعانات گازي( می باشد که در مقایسه با کشورهاي درحال توسعه، در 
دامنه نسبتاً مطلوبی قرار مي گیرد. همچنین این شرکت تمام تالش خود را 
براي ارتقاء رضایت مشتریان از طریق گرفتن باز خورد از ایشان بویژه در 
چارچوب طرح های تکریم مشتری بکار برده است. تعدد نشستها، همایشها 
و سفرهاي استاني جهت آشنایي بیشتر صادرکنندگان کشور با خدمات 
صندوق و اخذ نظرات ایشان را مي توان از جمله این اقدامات نام برد.

 عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران
 در سال 1395
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1- بر اساس آمار گمرک ج.ا.ا
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 خسارات پرداختی:

افزایش 11  به سال 94  نسبت  پرداختی طی سال 95  خسارات 
درصدی را نشان می دهد. 

این رشد خسارت بدلیل افزایش 155 درصدی خسارات خارجی بابت 
صدور بیمه نامه ها بوده و این در حالی است که در بخش خسارات 
داخلی که در نتیجه صدور ضمانت نامه های اعتباری صندوق حادث 
شده است، رقم پرداختی در سال مورد گزارش نسبت به سال قبل از 

آن شاهد کاهش 6 درصدی است. 

 بازیافت:

بازیافت انجام شده طی سال 95 معادل 750 میلیارد ریال بوده 
باشد.  می  برخوردار  درصدی   12 رشد  از   94 سال  به  نسبت  که 
رقم بازیافت در بخش خارجی در سال 95 نسبت به 94، رشد 88 
درصدی را تجربه نموده و درصد رشد در بازیافتهای داخلی حدود 7 

درصد بوده است.
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بیمه نامه های کوتاه مدت، مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی را که حداکثر ظرف مدت دو 
سال وصول می شوند، تحت پوشش قرار می دهد. ریسکهای تحت پوشش این بیمه نامه ها عبارتند از 
ریسکهای تجاری از قبیل ورشکستگی خریدار، عدم پرداخت در سررسید، استنکاف خریدار از قبول کاالی 
صادره و یا ریسکهای سیاسی شامل جنگ، تیره شدن روابط یا قطع روابط سیاسي با کشور خریدار، اعمال 

سیاستهاي مربوط به محدودیتهاي وارداتي و ارزي در کشور خریدار و عدم انتقال ارز.
صادرکنندگان می توانند با استفاده از مزایای این بیمه نامه ها، فروش اعتباری خود به بازارهای خارجی 
را توسعه داده و با خریداران جدید وارد مذاکره و معامله شوند. بانکها نیز با اطمینان خاطر به واسطه 
محصوالت بیمه ای صندوق قادر خواهند بود تأمین مالی تجاری پس از حمل خود را در بازارهای جدید 

و پر ریسک توسعه بخشند.

انواع محصوالت قابل ارائه در این بخش به شرح ذیل می باشند:
 بیمه نامه خاص صادرات: این بیمه نامه براي آن دسته از صادرکنندگانی صادر مي شود که مایلند 
صرفاٌ یک قرارداد صادراتي با یک خریدار مشخص را در مقابل خطر عدم دریافت وجه کاال ناشي از بروز 

ریسکهاي سیاسي و تجاري بیمه نمایند.
 بیمه نامه کل گردش صادرات: این بیمه نامه با طول اعتبار یکساله، کلیه صادرات صادر کننده به 

کشورهاي مختلف را در مقابل ریسکهاي عمده سیاسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.
 بیمه نامه پوشش خرید دین اسناد صادراتي: این بیمه نامه ریسک بانکهایی که نسبت به خرید 

دین اسناد صادراتي صادرکنندگان ایراني اقدام مي نمایند را تحت پوشش قرار می دهد.
 بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادي دیداري: این بیمه نامه ریسک بانکهایی 
که نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادي دیداري صادرکنندگان ایراني اقدام نمایند را تحت پوشش قرار می دهد.

 بیمه نامه بالاثر شدن قرارداد صادراتي: این بیمه نامه ریسکهایي را که منجر به فسخ قرارداد 
فروش بین صادرکننده و خریدار شده و بموجب آن صادرکننده قادر به فروش کاالي سفارشي تولید شده 

در داخل کشور نباشد را تحت پوشش قرار میدهد. 

بیمه نامه های کوتاه مدت می توانند با توجه به عوامل مختلف تقسیم بندی شوند. جدول ذیل 
تقسیم بندی این نوع بیمه نامه ها را از نظر وجود و یا عدم وجود تأمین مالی نشان می دهد:

بیمه نامه های اعتبار صادراتی كوتاه مدت

پوشش تأمین مالیپوشش خالص )بدون تأمین مالی(درصد رشد تعداد اعتبارسنجی

بانکها/ موسسات مالی  اعتباریصادرکنندهذینفع بیمه نامه

اوراق بهادار صادراتی از قبیل قرارداد/ اعتبار اسنادیپوشش
برات و یا قرارداد تأمین مالی و... 

بیمه نامه خرید دین یا اعتبار بیمه نامه خاص/کل گردش صادراتمحصول قابل ارائه
خریدار کوتاه مدت
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  اعتبارسنجی خریداران خارجی

کنتـرل ریسـک های صادراتـی یکـی از مهم تریـن مسـائل در رونـد صـادرات محسـوب می شـود. حفـظ 
موقعیـت و نفـوذ در بازارهـای موجـود و اعتبارسـنجی بازارهـای جدیـد دو فاکتـور ضـروری در ایـن راسـتا 
هسـتند. از اینرو، کسـب شـناخت کافـی صادرکنندگان پیـش از ورود به بازار جدید جـزو ضرورتهای تجارت 

خارجـی موفق محسـوب مـی گردد. 
یکـی از مهمتریـن خدمـات صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران، بررسـی وضعیـت اعتباری خریـداران 
خارجـی و تعییـن سـقف اعتبار برای آنان اسـت. بخش اعتبارسـنجی خارجی صنـدوق ضمانت صادرات 
بـا تهیـه و جمـع آوری و تحلیـل اطالعات اعتباری شـرکتهای خارجـی و ارائه آن به شـرکتهای داخلی، 
زمینـه و شـرایط الزم را بـرای شـناخت هـر چه بیشـتر صادرکننـدگان از خریداران خارجـی و نفوذ آنها 
بـه بازارهـای جدیـد را فراهـم آورده و بـا تعیین سـقف اعتبـار خریداران، صـدور بیمه نامه هـای متنوع 

بـرای  صادرکننـدگان ایرانـی را ممکن می سـازد.
 در بخـش اعتبارسـنجی خارجـی، روشـها و الگوهـای متنوعـی جهـت ارزیابـی اعتبـاری مشـتریان 
خارجـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. این مـدل ها بر اسـاس میزان دسترسـی به اطالعـات اعتباری 
خریـداران طراحـی شـد و به سـه دسـته مدل ویژه اطالعـات کامل همراه بـا صورتهای مالـی، مدل ویژه 
اطالعـات فـروش و مـدل فاقـد اطالعات مالی تقسـیم می شـوند. به منظـور حصول اطمینـان از کارایی 
مدلهـای سـنجش ریسـک اعتبـاری خریـداران، مدلهـای مزبور همـواره مـورد بازنگری، اصـالح و بهبود 

قـرار گرفتـه و بسـته به شـرایط موجـود تعدیل مـی گردند.
یکـی از نـوآوری هـای صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه، تدویـن و اجرایـی نمـودن مدل اعتبارسـنجی 
جدیـدی بـر اسـاس سـابقه مثبـت تجـاری خریـداران بـا صادرکننـدگان ایرانی بـوده اسـت. تمرکز این 
مـدل عمدتـاً روی ارتباطـات تجـاری صادرکننـدگان ایرانـی با شـرکتهای خارجـی فعال در کشـورهای 

همسـایه بـوده و بـا اسـتقبال بسـیار خـوب شـرکتهای صادرکننـده مواجه گردیده اسـت. 
خدمات اعتبارسـنجی ازطریق ارتباط و همکاری نزدیک با موسسـات اعتبارسـنجی معتبر در سرتاسر 
دنیـا ارائـه مـی گردد. در حال حاضر، صندوق به پایگاههای داده غنی، معتبر و شـناخته شـده در سـطح 
دنیـا ارتبـاط و دسترسـی دارد. پایـگاه هـای اطالعاتی شـرکت Orbis، کردیـت آلیانـس و اتحادیه امان 
)بعنـوان واسـطه ارتباطـی صنـدوق بـا بیش از 20 موسسـه اعتبارسـنجی معتبـر دنیا( همکاری بسـیار 
مناسـب و نزدیکـی را بـا صنـدوق ضمانت صادرات ایران دارا هسـتند. شـایان ذکر اسـت صنـدوق بطور 

مجـزا بـا دیگر موسسـات اعتبارسـنجی در مناطق مختلف دنیا همـکاری دارد.
تعـداد گزارشـات اعتبارسـنجی خارجـی در سـال 1395 بالـغ بـر 301 فقره بوده که نسـبت به سـال 
گذشـته 61% رشـد داشـته اسـت. مجمـوع سـقف هـای تعییـن شـده بـرای خریـداران بالـغ بـر 1/36 
میلیـارد دالر )معـادل 43/7 هـزار میلیـارد ریـال( بـوده اسـت کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 2/5 برابـر 
شـده اسـت. از مهمترین دالیل رشـد چشـمگیر فعالیتهای اعتبارسـنجی خارجی در سـال 95، آشنایی 
بیشـتر صادرکننـدگان بـا خدمات اعتبارسـنجی صنـدوق، مراجعه مجدد شـرکتهای پتروشـیمی جهت 
اعتبارسـنجی و صـدور بیمـه نامـه و شناسـایی خریـداران مطـرح کشـور روسـیه و تعییـن سـقف برای 

شـرکتهای برتـر روس بوده اسـت. 

درصد رشد تعداد تعداد اعتبارسنجی خارجیسال
اعتبارسنجی

ارزش اعتبارسنجی خارجی
)میلیارد ریال(

درصد رشد ارزش 
اعتبارسنجی

1393138 3،500 -
1394187%3517.104%388
1395301%6143،763%155
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از مجمـوع 301 فقـره گـزارش، 82% منجـر به تعیین سـقف اعتباری شـده و 17% )تعـداد 52 فقره( 
بـه دلیـل عدم دسترسـی بـه اطالعات مالـی و یا وضعیـت اعتباری نامناسـب خریداران مشـمول تعیین 

سـقف نگردیده اند.
از مجمـوع 251 سـقف اعتبـاری تخصیـص داده شـده، تعـداد 49 سـقف اعتبـاری منجـر به صـدور بیمه 

نامـه شـده اند.

عملکرد بخش بیمه نامه های كوتاه مدت

مـروری بـر عملکرد ده سـاله بخـش صدور بیمه نامه های کوتاه مدت، نشـان دهنده فراز و نشـیب های 
فراوانی اسـت که ناشـی از اتفاقات و عوامل مختلف داخلی و خارجی بوده اسـت. 

در سـال 1388، بـه دنبـال اتخاذ سیاسـت جذب شـرکتهای بـزرگ صادرکننده، صنـدوق موفق گردید 
حجم باالیی از صادرات محصوالت پتروشـیمی کشـور را تحت پوشـش قرار دهد. بطوریکه حجم پوشـش 

بیمـه نامـه هـای کوتاه مدت توانسـت به رکـورد بی سـابقه 21/2 هزار میلیارد ریال برسـد. 
از سـال 1389، بـه دنبـال افزایـش فشـار کشـورهای غربـی بر علیه ایـران و نهایتـاً اعمـال تحریم های 
ناعادالنـه، حـذف اعتبـارات اسـنادی و اعتبارات اعطایی بانکها بـه خریداران، صندوق شـاهد کاهش میزان 
پوشـش بوده اسـت. در طی این سـالها، عماًل پوشـش های صندوق محدود به پوشـش معامالت حسـاب 
بـاز بـوده اسـت و صادرکنندگانـی کـه به دلیـل تحریم ها قادر به اسـتفاده از سیسـتم بانکی نبـوده اند، به 

ایـن روش در معامـالت متوسـل گردیده اند.
در سـال 1395، ارزش بیمـه نامه هـای کوتـاه مـدت  صـادره بالغ بـر 6،086 میلیارد ریال بوده اسـت که 

نسـبت به سـال گذشـته، 118 درصد رشـد داشـته و حدود دو برابر شـده است. 
از عمـده دالیل افزایش پوشـش این محصول در سـال 1395، بازنگـری در نرخهای حق بیمه و تصویب 
نـرخ هـای جدیـد از سـوی هیـات وزیـران و همچنیـن رویکـرد مدیـران صنـدوق بـر تعامـل و مذاکـرات 

مسـتقیم بـا تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان بـزرگ به ویژه در بخش پتروشـیمي بوده اسـت.

حجم پوشش بیمه نامه های کوتاه مدت 
سال 95 به تفکیک قاره

آفریقا اروپا

آسیا

1 درصد
3 درصد

96 درصد

از لحـاظ پوشـش منطقـه ای، قاره آسـیا با سـهم نود و شـش درصـدی در رتبه اول پوشـش های کوتاه 
مـدت قـرار دارد. قـاره آفریقـا بـا سـه درصـد و قـاره اروپـا با یـک درصد در رتبـه های بعـدی قـرار دارند. 
همچنیـن پنـج کشـور هـدف صادراتی برتر تحت پوشـش بیمـه نامه کوتاه مـدت در سـال 95، به ترتیب 

کشـورهای چیـن، امـارات، هنگ کنگ، هند و افغانسـتان بـوده اند.
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بیمه نامه های میان و بلندمدت

 ضمانت نامه اعتبار خریدار :
از شیوه های معتبر و موثر در توسعه صادرات و فروش کاال و خدمات 

در شیوه اقساطی، اعطای اعتبار خریدار است که بازار مطمئنی برای صادرات 
کاال و خدمات به کشورهای هدف را فراهم می آورد. شرط بازپرداخت مدت دار 

باعث افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان کاال و پیمانکاران ایران در کشور مورد 
نظر و شیوه ای موثر جهت نفوذ به بازار جدید و ماندگاری در آن بازار است. خرید کاال 

بویژه کاالهای سرمایه ای و انجام پروژه های صنعتی در گرو تامین منابع مالی مورد نیاز 
است و کشورهایی که به دلیل محدودیت منابع قادر به تامین آنها نیستند، با استفاده از 

تکنیک های تامین مالی جهت تهیه وجوه مورد نیاز از بازارهای پولی و مالی، نیاز خود را تامین 
می نمایند. اساس مکانیزم اعتبار خریدار بر روش فروش نسیه استوار است با این تفاوت که یک 
بانک بعنوان تامین کننده مالی وارد جریان داد و ستد می گردد و وجه کاال/ خدمات را پس 
از انجام فعل صادرات به فروشنده/ پیمانکار می پردازد و در سررسید اصل و سود اعتبار را 

از خریدار اخذ می نماید.
تضمین صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک بانک تسهیالت دهنده ناشی از خطرات 
ایجاد شده توسط خریدار خارجی، دولت و یا بانک خارجی را پوشش می دهد و به عبارت 
دیگر ریسک فروش اعتباری صادرکننده به وام دهنده و در نهایت از بانک به صندوق 
ضمانت صادرات ایران منتقل می گردد و امکان تامین مالی از طریق بانکهای تجاری 
یا تخصصی برای کاالهای مصرفی )تا100% مبلغ قرارداد تجاری(، سرمایه ای و 
نیمه  سرمایه ای و طرحهای خدمات فنی و مهندسی معادل )تا 85% ارزش طرح( 

را فراهم می نماید. 
بموجب آئین نامه تامین مالی صادرات کاال و خدمات، اعطای اعتبار خریدار 
توسط بانک ایرانی به خریدار/ کارفرما،  بانکهاي خارجي و یا دولت کشور هدف 
صادراتي در قبال اخذ تضمین از صندوق ضمانت صادرات ایران ممکن و میسر 
است و در چارچوب این تسهیالت،  صادرکننده، کاال یا خدمت صادراتي را بر 
اساس اعتبارات اسنادي یا قراردادهاي تجاري براي خریدار/ کارفرما ارسال/ 

اجرا نموده و وجه آن را پس از ارائه مدارک حمل/صورت وضعیتهاي تأیید 
شده، از بانک دریافت مي نماید. 

پرداخت حق بیمه صدور این ضمانت نامه بعهده اعتبارگیرنده خارجي است و نرخ 
حق بیمه جهت صدور این نوع ضمانت نامه با توجه به گروه ریسک کشور خریدار، نوع 

تضمین دریافتي و دوره هاي ساخت پروژه و بازپرداخت، محاسبه مي گردد. 

 بیمه نامه سرمایه گذاری
طی دو دهه اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور 
در عرصه حیات اقتصادی کشورها نمود بارزی یافته است و به استناد آمارهاي بانک جهاني 

سهم کشورهاي در حال توسعه در سرمایه گذاري  طي 15 سال اخیر از حدود %20 
به مرز 50% رسیده و بخش قابل توجهي در قالب جنوب- جنوب و یا جنوب به 
شمال اختصاص یافته است. این مقوله به عنوان یکی از مصداقهای تحرک سرمایه، 

موفقیتي چشمگیر در برآورده شدن انتظارات تئوریک مبنی بر سودمندی تحرک 
عوامل تولید، به دست آورده، به طوری که منافع حاصل از انجام سرمایه گذاری در خارج 

در قالب مسائلی نظیر افزایش صدور خدمات فني و مهندسي، توسعه صادرات سایر زنجیره هاي 
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درگیر در امر سرمایه گذاري از جمله صادرات مواد اولیه و کاالهاي سرمایه اي از کشور مبداء، مطرح شدن کشور 
مبداء و پیمانکاران معتبر کشور سرمایه گذار در بازارهاي جهاني، افزایش میزان دانش و تجربه بخش اقتصادي و 
تجاري کشور مبداء در مواجهه با رقابت جهاني، بازگشت سود سرمایه و بهینه سازي فعالیت سرمایه گذاری در 

داخل کشور خود، و فواید متنوع دیگری از این قبیل در کشور میزبان منعکس گردیده است. 
در این شرایط تمایل روزافزون سرمایه گذاري هاي خارجي در کشورهاي مختلف از یکسو و مواجهه با ریسکهاي 
سیاسي کشورها )عموماً  کشورهاي در حال توسعه( سرمایه گذاران را بر آن مي دارد تا با کسب اطمینان و با اتکاء به 
صنعت بیمه پا در این عرصه سیاسي- اقتصادي بگذارند و اکثر سازمانهاي بیمه صادرات و سرمایه گذاري کشورها 

منجمله صندوق ضمانت صادرات ایران به این عرصه وارد شوند. 
ریسکهای سیاسی تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند از: 1( محدودیت در انتقال ارز یا بعبارتی ریسک عدم 
امکان انتقال ارز از کشور میزبان، 2( سلب مالکیت و اقدامات دولت شامل ملي شدن و مصادره، مصادره خزنده، 
قصور و کوتاهي مقامات دولتي کشور میزبان در خصوص الزامات قانوني مربوط به سرمایه گذار، اقدامات تبعیض آمیز 
قضایي،  قانوني و اداري مقامات دولتي کشور میزبان، نقض تعهدات مندرج در موافقتنامه دو جانبه حمایت متقابل 
از سرمایه گذاري امضاء شده بین دولت جمهوري اسالمي ایران و دولت میزبان و 3( ریسک جنگ شامل بروز 
جنگ ، جنگ داخلي ، انقالب، اغتشاش ، کودتا ، آشوب هاي داخلي و بطور کلي هر گونه خشونت یا زد و خورد 
سازمان یافته توسط نهاد سیاسي در کشور میزبان یا هر گونه فعالیت سیاسي که کشور میزبان در آن دخالت دارد.

واجدین شرایط اخذ پوشش، پیش از شروع طرح سرمایه گذاری میتوانند نسبت به درخواست پوشش بیمه 
سرمایه گذاری اقدام و در صورت احراز شرایط پوشش، وجود سقف کشوری مکفی و همچنین توجیه پذیری 

طرح از پوشش یمه سرمایه گذاری صندوق استفاده نمایند.

  بیمه نامه خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی
این بیمه نامه ریسک عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و یا شرکتهای مهندسی ایرانی از کارفرمایان خارجی را 
بابت صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای خارجی تحت پوشش قرار می دهد. به عبارت دیگر در صورتیکه 
بدلیل بروز ریسکهای سیاسی و تجاری، پیمانکار/صادر کننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از کارفرمای 
خارجی در قبال صورت وضعیتهای تایید شده نگردد، این صندوق براساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران 

خسارات وارده به صادرکننده/پیمانکار ایرانی اقدام می نماید.
با توجه به آمار اعالمی از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، در سال 1395 حدود 44 میلیارد دالر صادرات 
غیر نفتی و 2/2 میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است. اقدامات زمینه ساز مناسبی برای 
توسعه فعالیتها و خصوصا توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام شده است. ولی به دلیل مشکالت مربوط به 
تداوم برخی تحریمها و محدودیتها برای سیستم بانکی، جهت صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و شرایط بین المللی 
حاکم، نهایتاً مجموع قراردادهای ثبت شده در سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات خدمات فنی و 
مهندسی در سال 1395، بالغ بر 2/19 میلیارد دالر می باشد که از این میزان بالغ بر 342 میلیون دالر پوشش، جهت 
اعتبارات میان و بلند مدت و سرمایه گذاری و عمدتا با محوریت بازار عراق پوششهای بیمه ای توسط صندوق ارائه 

گردیده است. که نشانگر سهم پوشش 15/6 درصدی از صدور خدمات فنی و مهندسی کشور است. 
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درآئیــن نامــه تامیــن مالــی صــادرات مصــوب شــورای پــول و اعتبــار، وظیفــه بررســي و درجــه بنــدي 
ریســک کشــورها و بانکهــاي بــازار هــدف )ریســک سیاســي و تجــاري( بــه عهــده صنــدوق ضمانت صــادرات 
ایــران گذاشــته شــده، کــه ســقف پوشــش کشــورها و بانکهــای قابــل قبــول در کشــورهای هــدف صادراتــی، 
از طریــق اداره صــادرات بانــک مرکــزی ج.ا.ایــران بــرای کلیــه بانک هــای عامــل ارســال گردیــده اســت. در 
ســال 1395، تعــداد 170 کشــور حائــز رتبــه و ســقف اعتبــاری جهــت پوشــش ریســک اعتبــارات میــان و 
بلنــد مــدت بودند.عمدتــا پوشــش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســه قــاره هــدف بــه ترتیــب ذیل 

ارائــه گردیــده اســت:

   آسیا )عمدتا عراق(
  آمریکای التین

  آفریقا

بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی

بررسی موردی بازار عراق

بـا توجـه بـه معوقـات صـورت گرفته شـده از سـوی کارفرمایان کشـور عـراق در قبـال پیمانـکاران ایرانی، 
هیـات محترم وزیران حسـب مصوبه شـماره 93981/ت52014هـ مورخ 1394/7/19 مبلغ دویسـت میلیون 
)000ر000ر200( دالر بـه عاملیـت بانک توسـعه صادرات ایران تحت پوشـش صندوق و در راسـتای حمایت 
از صادرکننـدگان خدمـات فنـی و مهندسـی ایـران )بصـورت سـپرده گـذاری بانـک مرکزی در بانـک عامل( 

اختصـاص داد کـه بالـغ بـر 90 درصـد از مبلغ فـوق تا پایان سـال 1395 اختصـاص یافت.  
هیـات محتـرم وزیران در راسـتای سیاسـت های کلـی اقتصاد مقاومتی و برنامه ملی پیشـبرد بـرون گرایی 
اقتصـاد ملـی و تحقـق اهداف توسـعه صادرات غیر نفتی در سـال 1395، » بسـته حمایت از توسـعه صادرات 
غیـر نفتـی« را مـورد تصویـب قرار داد  کـه طی آن عالوه بـر در نظر گرفتن مشـوق های صادراتی مختلف، در 
نظـر اسـت بـرای چهارده کشـور هـدف صادراتی از جمله عـراق، خطوط اعتبـاری حداکثر تا مبلـغ 2 میلیارد 
دالر در نظـر گرفتـه شـود. ضمـن اینکه بر اسـاس بسـته مذکـور، یارانه مربـوط به تامین بخشـی از حق بیمه 

قابـل پرداخـت به صندوق ضمانـت صادرات ایران نیز دیده شـده اسـت.
بر اسـاس مصوبه هیات وزیران، نرخ حق بیمه پوشـش ریسـک اعتبارات صادراتی به کشـور عراق سـالیانه 

یک درصد در نظر گرفته شـده اسـت.
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ضمانتنامه های اعتباری و بانکی

 مانده تعهدات صندوق برای پوششهای بیمه ای میان و بلند مدت

 مقایسه صدور میان و بلند مدت

 

  از ابتدای فعالیت صندوق در راسـتاي گسـترش و رونق صادرات غیر نفتي و حمایت از صادرکنندگاني که 
داراي حسـن شـهرت و سـوابق صادراتـي و اعتباري قابل قبولي باشـند، کمک به تامین مالـی صادرکنندگان 
بـه شـکل صـدور ضمانت نامه هـای اعتبـاری بانکـی بـه نفـع سیسـتم بانکـی و از سـال 1382 در چارچـوب 
طراحـی و صـدور ضمانت نامه اعتباری تولیدی وجود داشـته اسـت و در حال حاضر بیـش از 30 درصد تامین 
مالـی کشـور بـه پشـتوانه ضمانت نامه های این صندوق انجام می شـود. این در حالی اسـت که در کشـورهایی 

اروپایـی و پـس از بحـران مالی سـال 2008 ارایه خدمات مشـابه، در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
صنـدوق مي توانـد بـا صدور ضمانت نامه اعتباري بي قید و شـرط بـه نفع بانک، در واقـع ضامن صادرکننده 

نزد بانک شـده و  بازپرداخت اصل و سـود تسـهیالت را براي بانک تضمین نماید. 

  جایگاه ضمانت نامه های اعتباری:
آیین نامـه صـدور ضمانت نامـه و ظهرنویسـی از سـوی بانکهـا - بانـک مرکـزی ج.ا.ا. موضـوع پذیـرش 
ضمانت نامه هـای اعتبـاری صنـدوق را بعنـوان پشـتوانه و تضمیـن بازپرداخـت تسـهیالت صادراتـی اعطایی، 

مجـاز اعـالم نموده اسـت.
همچنیـن شـورای پـول و اعتبـار بعنـوان باالترین مرجع تصمیـم گیری در امـور پولی و بانکی، در جلسـه 
1391/10/19خـود امـکان کاهش نرخ سـود تسـهیالت ارزی و ریالـی صادراتی به صادرکننـدگان ایرانی را به 

ترتیـب 1 و 2 درصـد نسـبت به نرخ سـود تسـهیالت دیگـر بخش ها فراهم کرده اسـت.
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در نهایـت قانـون چگونگـی اداره و همچنین اساسـنامه صندوق ضمانت صـادرات ایران که هـر دو به تایید 
و تصویـب مجلس شـورای اسـالمی بعنوان رکـن قانونگذاری جمهوری اسـالمی ایران رسـیده، اجازه تضمین 

تسـهیالت ارایـه شـده برای کاالها و خدمـات صادراتـی را پیش بینی و فراهم نموده اسـت.

  اعتبارسنجی مشتریان داخلی :
از آنجا که همواره یکي از دغدغه هاي مهم و کلیدي در ارایه تسهیالت اعتباري، برازش و اندازه گیري 
ریسک اعتباري گیرنده تسهیالت بوده فرآیند اعتبارسنجی شرکتهای ایرانی دریافت کننده تسهیالت صادراتی 
از سیستم بانکی از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. این صندوق با بهره گیری از دانش گروه پژوهشي دانشکده 
اقتصاد دانشگاه تهران و تخصص و تجربه کارشناسان خود،  براي اولین بار و در قالب یک پروژه علمي و تحقیقاتي 
، مطالعاتي در این زمینه با عنوان » امتیاز دهي ریسک اعتباري مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران با 
استفاده از روش هاي هوشمند » انجام داد و در راستاي عملیاتي نمودن دستاوردهاي تحقیق صورت گرفته و 
جهت اندازه گیري قصور احتمالي متقاضیان در انجام تعهدات مالي خود در این مجموعه و نیز برطرف نمودن 
مشکالت الگوی امتیازدهی مشتریان، الگوي شبکه عصبي هوشمند از طریق الگوریتم ژنتیک بر مبناي طراحي 

مدل سنجش ریسک اعتباري، طراحی و مالک عمل قرار داده است.

  بانک های اطالعاتی
همـکاری موفـق صنـدوق با صادرکنندگان و توسـعه صادرات کشـور، بهینه سـازی نتایج حاصلـه از الگوی 
اعتبارسـنجی طراحـی شـده بـرای ارزیابـی صحیـح و دقیـق اعتباری مشـتریان )اعـم از حقیقـی و حقوقی( 
بعنـوان زیربنـای فعالیت هـای تضمینی مسـتلزم دسـت یابی به اطالعـات و منابع اطالعاتی بـه روز، صحیح و 
دقیـق مـی باشـد. لذا طی سـالیان اخیـر با برقـراری ارتباط بـا بانک های اعتبـاری داخلی، شـرکت های رتبه 
بنـدی و همچنیـن آخریـن وضعیـت صادراتی مشـتریان، از جملـه بانک جامـع اطالعاتی بانک مرکـزی ج.ا.ا. 
مورد اسـتفاده سیسـتم بانکی ج.ا.ا.، شـرکت رتبه بندی ایرانیان و همچنین برقراری ارتباط آنالین با سـامانه 

جامـع گمـرک ج.ا.ا. امـکان دسترسـی به اطالعات اعتباری و صادراتی ایشـان ، فراهم شـده اسـت.

  عملکرد اعتبارسنجی مشتریان داخلی
به استناد درخواست های واصله جهت صدور ضمانت نامه در سال 1395، چهارصد و سی و یک فقره  گزارش 
اعتبارسنجی با سقف درخواست 26.333 میلیارد ریال تنظیم شده است. براساس نتیجه ارزیابی های اعتباری 
انجام شده  85% مبلغ درخواستی مصوب و صرفاً حدود 15درصد ارزش درخواست های ارایه شده به دلیل 
وضعیت اعتباری نامناسب متقاضی)صادرکننده(، مورد تایید قرار نگرفته است، که این امر در مقایسه با 430 فقره 
پرونده اعتبارسنجی سال1394 بمیزان 27.352 میلیاردریال مبلغ ضمانت نامه درخواستی و تصویب 22.343 
میلیارد ریال سقف اعتباری جهت صدور انواع ضمانت نامه های اعتباری )بانکی و تولیدی( و ضمانت نامه های پیش 
پرداخت و حسن انجام کار، به لحاظ تعداد تقریباً برابر و از نظر ارزشی رشد 17.8 درصدی را تجربه کرده است.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه براسـاس اعتبارسـنجی هـای صـورت گرفتـه، فراوانـی متقاضیـان در گـروه های 
اعتبـاری A  تـا F  بـه ترتیـب، 87، 101، 107، 96، 39 و 1  بـوده اسـت.

همانطـور کـه در جـدول ذیـل مشـاهده می گـردد، در سـال جـاری معـادل 81 درصـد سـقف اعتبـاری 
درخواسـت شـده، احـراز و حـدود 95 درصـد سـقف مذکـور در قالـب صـدور انـواع ضمانت نامـه، در اختیـار 

بانک هـا و متقاضیـان ضمانت نامه هـای اعتبـاری  و بانکـی صنـدوق، قـرار گرفتـه اسـت.
همچنیـن شـاهد صـدور 450 فقره ضمانت نامـه مجموعاً بمیـزان 21.593میلیارد ریال، معـادل 82 درصد 

سـقف درخواسـتی موسسـات پولـی، بانکی و تامیـن مالی کننده در سـال مورد گـزارش بوده ایم.                                                                                    

مبلغ صادرهحداکثر مبلغ مصوبمبلغ درخواستیتعداد پرونده های اعتبارسنجیسال

139443027.35222.34321.279
139543126.33322.38321.593
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از دیگر برنامه های این صندوق، حمایت هرچه بیشتر از صنایع و بنگاه های کوچک و متوسط می باشد که در 
سال جاری تمهیدات الزم برای خلق مزیت های جدید نسبت به وضعیت گذشته، اندیشیده شده و امید می رود 

که در سال آتی وارد مرحله عملیاتی گردد.
با توجه به برنامه های و سیاست های حمایتی دولت، بویژه در بخش تامین مالی  الزم به ذکر است که 
صادرکنندگان از طریق اختصاص سهم بیشتری از منابع بانکی به بخش صادرات و همچنین کاهش نرخ سود 
تسهیالت صادراتی، بنظر می رسد تقاضای استفاده از ضمانت نامه های اعتباری به دلیل کاهش قیمت تمام شده 

تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز برای فعالیت های صادراتی، رشد قابل توجهی را تجربه نماید.

   اعتبار بانکي ) ریالي و ارزي(
ضمانت نامـه  اعتبـار بانکـي عبـارت اسـت از سـند تعهـدآوري کـه بعنـوان وثیقه مـورد درخواسـت  اعتبار 
دهنـدگان ) بانک هـا و موسسـات اعتبـاري ( و بنـا به درخواسـت آنها جهت تضمیـن تعهـدات صادرکننده  از 
سـوي صنـدوق  بـه عنـوان ضامـن  به نفـع اعتباردهنـده بصورت ریالـي و یـا ارزي )با توجه به نوع تسـهیالت 

مصوب توسـط اعتبـار دهنـده( صادر مي گـردد .

 اعتبار تولیدي ) ریالي و ارزي(
ضمانت نامـه اعتبـار تولیـدي عبـارت اسـت از سـند تعهـد آوري کـه بعنـوان وثیقـه مـورد درخواسـت 
تولیـد کننـدگان و بنـا بـه درخواسـت آنهـا جهـت تضمیـن تعهـدات صادرکننـدگان از سـوي صنـدوق 
بعنـوان ضامـن بـه نفـع تولیـد کننـده و یـا نماینـدگان آنها بـه صورت ریالـي و یـا ارزي )با توجـه به نوع 

درخواسـت( صـادر مي گـردد.
ضمانـت نامـه اعتبار تولیـدي صرفاً براي تولیدکننـدگان اصلـي داراي پروانه تولیدي و یا شـرکتهاي توزیع 

وابسـته آنهـا، و یا شـرکت هاي تعاونـي با فعالیتهـاي بازرگاني، صـادر می گردد.

ضمانت نامه های اعتباری

  ضمانت نامه های بانکی
  شرکت در مناقصه

ضمانـت نامـه شـرکت در مناقصـه عبـارت اسـت از سـند تعهدآوری کـه برای تضمیـن انجام تعهـد و عقد 
قـرارداد در صـورت برنده شـدن در مناقصه برگزارشـده و بمنظور جبـران ضرر و زیان ناشـی از انصراف و عدم 

ایفـاء تعهـد برنـده در مناقصه بـه نفع طرف قـرارداد صـادر می گردد.

  پیش پرداخت
ضمانت نامـه پیش پرداخت عبارت اسـت از سـند تعهـدآوری که بـرای تضمین انجام تعهد پیمانـکاران و یا 
فروشـندگان کاال و خدمـات در قبـال وجـه پیـش پرداخـت دریافتی از سـوی کارفرما و یا خریـدار، منطبق با 

شـرایط قراردادی، صـادر می گردد.

  حسن انجام کار
ضمانـت نامـه حسـن انجام کار عبارت اسـت از سـند تعهـدآوری که برای تضمیـن و اطمینـان از انجام به 

موقـع و دقیـق تعهـدات توسـط پیمانکاران پـروژه ها منطبق با شـرایط قـراردادی ، صـادر می گردد.
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 استرداد کسور وجه الضمان
ضمانت نامـه اسـترداد کسـور وجـه الضمان عبارت اسـت از سـند تعهدآوری کـه برای تضمیـن و اطمینان 
از انجـام درسـت و بـه موقـع کار توسـط پیمانـکار و یا خریـدار کاال در قبال بخشـی از مبلـغ ناخالص صورت 

حسـاب های هـر دوره منطبـق با شـرایط قـراردادی، صـادر می گردد.

 ضمانت نامه گمرکی
با توجه به درخواست هاي مکرر صادرکنندگان از صندوق ضمانت  صادرات ایران جهت صدور ضمانت نامه 
از  حمایت  راستاي  در  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  تاسیس  که  آن جا  از  و  کاال)گمرکي(  موقت  ورود 
صادرکنندگان و برطرف نمودن نگراني هاي ایشان و همچنین برآورده کردن نیازهاي بیمه اي و تضمیني 
ایشان صورت گرفته است، با گذشت زمان و آگاهي  از نیاز این گروه از مشتریان، تالش گردیده تا محصولي 
مطابق با نیاز صادرکنندگان در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در قانون ، طراحي و ارایه  گردد. ضمانت نامه 
گمرکی عبارت است از سند تعهدآوری که بمنظور تضمین تعهدات حقوق ورودی، عوارض و جرایم احتمالی 

واردات موقت )جهت پردازش( توسط صادرکننده، بنفع گمرک جمهوری اسالمی ایران صادر می شود.

  جدول عملکرد صدور ضمانت نامه های اعتباری و بانکی

ضمانت نامه های بانکیضمانت نامه های اعتباری )بانکی / تولیدی(سال
مبلغ)میلیارد ریال(تعدادمبلغ)میلیارد ریال(تعداد

13934458.549259.226
139444611.1142410.165
139543114.308197.285

اگرچه آمار و ارقام مندرج در جدول / نمودار فوق بیانگر وجود نوساناتی در ارایه خدمت و پوشش های تضمینی 
طی سنوات مختلف می باشد، لیکن عملکرد صندوق در صدور ضمانت نامه های اعتباری و بانکی طی سال های 

95 1391 از روند رو به رشدی برخوردار بوده و باالترین عملکرد خود را در سال 1395 ، تجربه نموده است.
نکته قابل توجه در زمینه ضمانت نامه های اعتباری صادره، حجم باال و سهم قابل توجه بطور میانگین 60-70 
درصدی بنگاه های کوچک و متوسط از پوشش های تضمینی ارایه شده در سال های تحت بررسی و گزارش 
است. که حاکی از برنامه ریزی و تمرکز این مجموعه همراه و همگام با دیگر نهادها و ارگان های حامی واحدهای 
تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط، بمنظور حمایت و توسعه این گروه از بنگاه ها، کارآفرینی و اشتغال زایی 

حاصل از آن می باشد.
همچنین صدور ضمانت نامه های اعتباری برای شرکت های پیمانکاری صادره کننده خدمات فنی و مهندسی 

حجم پوشش ضمانتنامه های اعتباری و بانکی طی سالهای 1391-95
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به کشور عراق، از دیگر گروه های هدف صندوق در سال جاری بوده و تسهیالت دولت جمهوری اسالمی ایران 
به شرکت های مذکور در قبال صورت وضعیت های انجام کار مورد تایید کارفرمایان عراقی آنان، تا سقف 

7.080.000 میلیون ریال مورد تضمین قرار گرفته است.

 خسارتهای پرداختی
مجمـوع خسـارات پرداختـی صنـدوق ضمانت صادرات ایـران در سـال 1395 برابر بـا  1.264میلیارد ریال 
اسـت کـه در مقایسـه بـا خسـارات پرداختی سـال 1394 به مبلـغ 1.134 میلیارد ریال، رشـدی معـادل 11 

درصـد را نشـان می دهد. 
از مجموع خسارتهای پرداختی سال 1395، مبلغ 945 میلیارد ریال مربوط به خسارتهای داخلی )معادل 
75% مجموع خسارتها( است که نسبت به خسارتهای پرداختی این بخش در سال 1394 به مبلغ 1.008میلیارد 
ریال، کاهشی معادل 6 درصد را نشان می دهد. همچنین خسارتهای پرداختی بخش خارجی در سال 1395 به 
مبلغ 319 میلیارد ریال )معادل 25% مجموع خسارتها( است که نسبت به خسارت پرداختی سال 1394 در این 

بخش به مبلغ 126 میلیارد ریال، رشدی معادل 153 درصد را نشان می دهد. 

میزان تغییرسال 1395سال 1394شرح
درصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغ

6 63 1.0088994575خسارتهای پرداختی داخلی
1261131925193153خسارتهای پرداختی خارجی
1.1341001.26410013011جمع کل خسارتهای پرداختی

جدول خسارتهای داخلی و خارجی پرداختی در سالهای 1394 و 1395 )مبالغ به میلیارد ریال(

جدول خسارتهای پرداختی سالهای 1394 و 1395 برحسب نوع محصول )ارقام به میلیون ریال(

 خسارتهای پرداختی بر حسب نوع محصول )بیمه نامه ها و ضمانتنامه ها(
خسـارتهای پرداختـی صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران در سـالهای مـورد گـزارش در بخـش خسـارت 
داخلـی شـامل ضمانتامـه هـای اعتباری ریالـی و اعتباری ارزی و در بخش خسـارت خارجی شـامل بیمه نامه  
کل گـردش صـادرات، بیمه نامه خـاص صادارت و ضمانتنامه اعتبار خریدار اسـت که ارقام آنها جهت سـالهای 

1394 و 1395 بـه شـرح جـدول ذیل می باشـد:

شرح
سال 1395سال 1394

درصدمبلغدرصدمبلغ

خسارتهای 
داخلی

1.007.17889812.39464اعتباری ریالی

7630/07132.63010اعتباری ارزی

خسارتهای 
خارجی

126.0171138.5933اعتبار خریدار

1290/01270.62221خاص صادرات

کل گردش 
صادرات

2760/0210.0890/80

1.134.3631001.264.328100جمع

همانگونـه کـه در جـدول فوق مشـاهده می شـود بیـش از 64 درصد خسـارتهای پرداختی در سـال 1395 
مربـوط بـه ضمانتنامه هـای اعتبـاری ریالـی، 10 درصد مربوط بـه ضماننتنامه هـای اعتبـاری ارزی، در حدود 
3 درصـد خسـارتهای پرداختـی مربـوط بـه ضمانتنامه هـای اعتبـار خریـدار و بیـش از 22 درصـد مربوط به 

بیمه نامه هـای خـاص و کل گـردش صادرات اسـت. 

  خسارت و بازیافت
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 تفکیک خسارت ها بر اساس کشور:
در جـدول ذیـل خسـارتهای پرداختـی بـر حسـب کشـور مشـخص شده اسـت. الزم بـه ذکر اسـت در این 
جـدول تنهـا خسـارتهای بخـش خارجی کـه در آن مدیون شـخص حقیقی یـا حقوقی خارجی اسـت، مورد 

محاسـبه قرار گرفته اسـت. 

همانگونـه کـه در جـدول فـوق مشـاهده می شـود حدود یکصـد درصـد از خسـارتهای بخـش خارجی در 
سـال 1395 مربوط به سـه کشـور افغانسـتان، جیبوتی و ترکیه اسـت که در حدود 85 درصد آن مربوط به 
کشـور افغانسـتان و ناشـی از بازار نامناسـب بخش فوالد بوده اسـت. همچنین در سـال 1394 نیز خسارتهای 

پرداختـی صنـدوق ضمانـت صـادرات ایران محدود به سـه کشـور کوبا، جیبوتی و تاجیکسـتان بوده اسـت.  
دالیل عمده بروز خسارتها عبارتند از:

1- تکلیفی بودن پوشش تعدادی از محصوالت اعتبار خریدار، 
2- عـدم وجـود مطالبـات خارجـی صادرکننـدگان بـه دلیـل باقی مانـدن آثار تحریمهـا علیه کشـورمان و 

مشـکل در انتقـال وجـوه ارزی بـه داخل کشـور،
 3- بازار نامناسب جهانی فوالد که منجر به ناتوانی خریداران در تسویه تعهداتشان شده است،

 4-محدود شدن عمده خسارتهای صندوق به تعدادی معدود از شرکتها 
5- عدم وصول مطالبات دولتی

اهـم اقدامـات انجـام شـده در سـال 1395 در راسـتای کاهـش خسـارات عبارتنـد از انعقـاد تفاهم نامـه با 
کوبـا جهـت از سـرگیری بازپرداخـت بدهی های معوق آن کشـور، اسـتفاده از خدمات رایزنان بازرگانی و سـر 
کنسـولگری  هـای ایران در خارج از کشـور جهت پی گیـری وصول مطالبات صادرکننـدگان، پیگیریهای قبل 
از سررسـید ضمانتنامه هـای اعتبـاری، مذاکـره با مدیـون و ذینفعان محصـوالت جهت متقاعد کـردن آنها به 

امهـال قراردادهـای تحـت تضمیـن به منظور دریافت مسـالمت آمیز وجـوه بعـد از دوره تمدید. 

مجمـوع بازیافت هـای صنـدوق ضمانت صـادرات ایـران در سـال 1395 برابر بـا 749.463 میلیون ریال اسـت 
کـه در مقایسـه بـا بازیافتهای سـال 1394 که مبلـغ 672.012 میلیون ریال بوده، رشـدی معـادل 11/5 درصد را 
نشـان می دهد. از مجموع خسـارتهای بازیافت شـده سـال 1395، مبلغ 674.517 میلیون ریال مربوط به بازیافت 
خسـارتهای پرداختی در بخش داخلی )معادل 90 مجموع بازیافتها( اسـت که نسـبت به بازیافت های این بخش 
در سـال 1394 بـه مبلـغ 639.391 میلیون ریال، افزایشـی معادل6/7 درصد را نشـان می دهد. همچنین بازیافت 
خسـارتها در بخش خارجی در سـال 1395  مبلغ 74.946 میلیون ریال )معادل 10 مجموع بازیافتها( اسـت که 
نسـبت بـه خسـارتهای بازیافت شـده سـال 1394 در این بخش بـه مبلغ 39.621 میلیـون ریال، رشـدی معادل 

89/2 درصـد را نشـان می دهد. 

بازیافت خسارات

سال 1395سال 1394

درصدمبلغکشوردرصدمبلغکشور

270.62284/75افغانستان75.27159/54کوبا 

38.59312/09جیبوتی36.36028/76جیبوتی

9.9383/11ترکیه14.38711/38تاجیکستان

1510/05سایرکشورها )ارمنستان(4050/32سایر کشورها )هند و ترکمنستان(

319.304100جمع126.423100جمع

29



شرح
میزان تغییرسال 1395سال 1394

درصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغ
6329467590427مبالغ بازیافت شده داخلی
40675103589مبالغ بازیافت شده خارجی

6721007501007712جمع کل خسارتهای بازیافتی

جدول کلی خسارتهای بازیافت شده در سالهای 1394 و 1395)مبالغ به میلیارد ریال(

جدول مبالغ بازیافتی خسارتهای پرداختی در سالهای 1394 و 1395 به تفکیک نوع محصول )مبالغ میلیون ریال(

جدول مبلغ و میزان بازیافت خسارات به تفکیک کشور در سالهای 1394 و 1395 )مبالغ به میلیون ریال(

 بازیافتی ها بر اساس نوع محصول:
در سـالهای مورد گزارش تفکیک مبالغ بازیافتی خسـارات پرداخت شـده بر اسـاس نوع محصول به شـرح 

جدول ذیل اسـت:

شرح
سال 1395سال 1394

درصدمبلغدرصدمبلغ

بازیافتهای داخلی

420.55362/58322.39443/02اعتباری ریالی

003000/04اعتباری تولیدی

211.83831/52355.43047/42اعتباری ارزی

بازیافتهای خارجی
37.6455/6071.3399/52اعتبار خریدار

1.9760/2900خاص صادرات

672.012100749.463100جمع

همانگونـه کـه در جـدول بـاال مالحظـه می شـود بازیافـت خسـارتهای ضمانتنامه هـای اعتبـاری ارزی، 
ضمانتنامه هـای اعتبـاری ریالـی و ضمانتنامه هـای اعتبار خریـدار در سـال 1395 به ترتیب بـا 47، 43 و 10 
درصـد بیشـترین درصـد بازیافت  و سـایر محصوالت صنـدوق درصد ناچیـزی از بازیافت  خسـارتها را به خود 

اختصـاص داده اند. 

 بازیافتی ها بر اساس کشور:
در ایـن بخـش تنهـا بازیافت هـای خارجـی مـورد نظـر قرار گرفته اسـت کـه میـزان و درصد آنها به شـرح 

جـدول ذیل می باشـد. 

کشور
سال 1395سال 1394

درصدمبلغدرصدمبلغ

37.64595/0171.339100زیمبابوه

1.9764/990000ترکمنستان

39.62110071.339100جمع

همانگونـه کـه در جدول فوق مشـاهده می شـود تنهـا بازیافتی سـال 1395 در بخش خسـارتهای خارجی 
مربـوط بـه کشـور زیمبابوه اسـت . همچنین در سـال 1394 خسـارتهای بازیافتی صنـدوق در این بخش هم 
مربـوط بـه دو کشـور زیمبابوه و ترکمنسـتان اسـت که بخـش عمده آن یعنی بیـش از 95 درصـد مربوط به 

کشـور زیمبابوه است. 
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مفهـوم ریسـک کشـوري از دیرباز موردتوجه فعـاالن اقتصادي بـوده و مواردي نظیر جهاني شـدن اقتصاد، 
از بیـن رفتـن مرزهـاي اقتصـادي، پیشـرفت فنـاوري اطالعـات و تجـارت الکترونیک، همچنین تغییر شـیوه 
مبـادالت در سـطح بین المللـي، منجـر بـه توجـه بیشـتر بـه ایـن امـر گردیـده و متعاقبـاً نیـاز بـه ابزارهاي 
کارآ و جدیـد مدیریـت ریسـک را مطـرح سـاخته اسـت. مدیریـت ریسـک صنـدوق ضمانـت صـادرات ایران 
طـی سـالهای گذشـته، ارائـه توصیـه و دسـتورالعمل های احتیاطـی الزم بـرای مدیریت ریسـک های ناشـی 
از فعالیتهـای صـدور بیمه نامـه و ضمانتنامه هـای صنـدوق را بـر عهـده داشـته و در راسـتاي بهبـود و کنترل 

مدیریـت تعهـدات، اقدامـات متنوعـی را بعمـل آورده اسـت کـه به شـرح ذیل می باشـند:

 تحقیقات درخصوص کشورها:
در سـال 1385، صنـدوق اقـدام بـه بومي سـازي طبقه بنـدي کشـورها نمود کـه تاکنون طـي چند مرحله 
ارتقـاء یافتـه اسـت. در انتهـای هـر سـال نیـز، با لحـاظ نمـودن شـاخص های اقتصادی و سیاسـی کشـورها، 
بـه روز رسـانی رتبه  ریسـک کشـورها صورت گرفته و سـقف اعتبـار آنها بر اسـاس مانده توان جـذب و برخی 
شـاخص-های سیاسـی دیگر، تعیین می گردد. در اواسـط سـال 1395، رتبه-بندی و تعیین سیاسـت پوشش 

200 کشـور جهان در مدیریت ریسـک انجـام گردید. 
ضمناً گزارش هاي ریسـک کشـوری با هدف رصد مسـتمر ریسـک کشـورها، بویژه کشـورهای پرریسـک با 
در نظر گرفتن سـابقه معامالت تجاری، بطور مسـتمر تهیه گردیده و در آنها، طیف گسـترده ای از جنبه های 
سیاسـی و اقتصادی یک کشـور خاص پوشـش داده می-شـود. ضمن آنکه ماهنامه ریسـک کشـوری نیز که 
جدیدتریـن تحـوالت تاثیرگذار بر ریسـک کشـورهای جهـان را بررسـی می نماید؛ بطور ماهانـه تهیه و جهت 

دسـت اندرکاران اقتصادی و سیاسـی کشور ارسـال می گردد.

مدیریت ریسک و همکاریهای بین المللی

 اعتبارسنجی بانکها و نهادهای شبه دولتی:
مدیریـت ریسـک بـا طراحي مدلي جهـت اعتبارسـنجي بانک هاي خارجي طـرف حسـاب صادرکنندگان و 
سـرمایه گذاران ایرانـي، قـادر بـه تعیین رتبه و سـقف اعتبار براي هـر بانک گردیده و بدیـن ترتیب، کمک قابل 
توجهي به کاهش ریسـک قصور بانک هاي خارجي، همچنین موسسـات و نهادهای شـبه دولتی نموده اسـت. 

تعداداعتبارسنجي بانکها و نهادهاي دولتي/ نیمه دولتي 

172سال 1393

277سال 1394

421سال 1395

سیاست پوشش
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  گزارشات تحقیقاتی:

عـالوه بـر بررسـی ریسـک کشـورها و پیش بینـی وضعیـت سیاسـی و اقتصادی جهـان، ریسـک بخش های 
مختلـف اقتصـادی در مناطـق مختلـف نیـز بعنـوان عاملی مهـم در تـوان بازپرداخت بدهی توسـط خریـداران 
خارجـی محسـوب گردیـده و ارائـه گزارش تحلیلی ریسـک صنایع، بویژه صنایع تحت پوشـش صنـدوق، بطور 

مسـتمر صـورت می گیرد. 
همچنین در سـال 1395، طراحی محصوالت جدید شـامل بیمه نامه/ ضمانتنامه پوشـش ریسـک پروژه های 
صـادرات محور و بیمه نامه پوشـش نوسـانات نـرخ ارز به همراه نرخ آنها عملیاتی گردیـده و اقدامات اولیه جهت 
بـروز رسـاني مـدل اعتبارسـنجی و رتبه بنـدی اعتباری خریـداران خارجی،  بـه منظور افزایـش دقت و صحت 

آن بعمل آمد. 
تهیه گزارشـات ضریب خسـارت محصوالت مختلف صندوق، از دیگر اقدامات صورت گرفته از سـوی مدیریت 
ریسـک می باشـند کـه با ترسـیم چشـم انداز خسـارت محصـوالت مختلف صنـدوق، امـکان اتخـاذ تصمیمات 

مناسـبتر از سـوی مدیریت ارشـد را فراهم می آورند.  

  فعالیتهاي بین المللي:

این فعالیتها از دو جنبه حائز اهمیت است، اول آنکه این تعامالت بین المللي مي تواند منتج به ارائه خدمات 
بهتر به صادرکنندگان از طریق برقراری ارتباط با اتحادیه ها، بانکهاي خارجي، نهادها و شرکتهاي خارجي ... گردد؛ 
از سوي دیگر این ارتباطات متضمن دسترسي به روزآمدترین اطالعات تخصصي در حوزه ریسک و بیمه اعتبار 

صادراتي مي باشد. 
از جمله فعالیتهای بین المللی صندوق می توان به برقراری ارتباط با اتحادیه ها و شبکه هاي بین المللي، فعال سازی 
همکاری های بین المللی از طریق یادداشت تفاهم با موسسات همتا اشاره نمود. در این راستا، طی سال 1395، 
12 فقره یادداشت تفاهم با موسسات همتا در کشورهای برزیل، اندونزی، مجارستان، سوئیس، سریالنکا، آلمان، 
استرالیا، نروژ، هند، سوئد، جمهوری کره و اتریش منعقد گردید. در این تفاهم نامه ها  طرفین درزمینه پوشش 
بیمه ای مشترک در کشور ثالث، بیمه اتکایی، تبادل اطالعات اعتباری و سایر حوزه های تسهیل کننده تجارت 

به توافق رسیدند. 
مشارکت فعال در اتحادیه های منطقه ای و بین المللی و تبادل نظر با اعضاء از جمله هفتمین اجالس سالیانه 
اتحایه امان، اجالس پاییزه اتحادیه برن، اجالس بهاره کلوپ پراگ از سایر فعالیت های صورت گرفته در امور 
بین  الملل می باشند. الزم به ذکر است در اردیبهشت 95 نمایندگان صندوق در اجالس بهاره کلوپ پراگ در شهر 
ورشو شرکت نمودند. در این اجالس ادغام کلوپ پراک با اتحادیه برن با رای اکثریت اعضاء به تصویب رسیده و 

بدین ترتیب، صندوق به عضویت کامل اتحادیه برن درآمد. 
همچنین به منظور گسترش همکاری های بیمه  ای از جمله بیمه مشترک و اتکایی، اعتبارسنجی خریداران، 
جلوگیری از بروز خسارت و کمک به بازیافت و نیز ارائه خدمات صندوق، مالقاتها و مذاکراتی با موسسات همتا 

صورت پذیرفته است. 
از سوی دیگر، با توجه به اهمیت تشریح وضعیت اقتصادی ج.ا.ایران در دوره پساتحریم، نمایندگان صندوق با 
حضور در سمینارهای تخصصی برگزار شده از سوی موسسات همتا، اتاق های بازرگانی یا سازمان های اقتصادی 
نسبت به سخنرانی در این جلسات و تشریح ظرفیتها و توانمندی های ایران در حوزه های مختلف اقتصادی، محیط 

سرمایه گذاری و نیز خدمات صندوق اقدام نمودند که مورد استقبال قرار گرفت.
انجام اقداماتی جهت بهبود رتبه ریسک کشوری ایران، از دیگر فعالیتهای صورت پذیرفته از سوی امور بین الملل 
بود که پس از تالش های فراوان و با همکاری نهادهای ذیربط داخلی و هماهنگی با موسسات همتای عضو سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی )OECD( منجر به بهبود رتبه ریسک ایران از »7« به »6« توسط سازمان OECD در 
ژوئن سال 2016 گردید. البته با عنایت به اهمیت بهبود بیشتر رتبه ریسک ایران در جذب سرمایه خارجی، این 

صندوق انجام مذاکرات با موسسات ذیربط را کماکان در دستور کار دارد.
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2

3

4

56

1-EGFI- FINNVERA MoU Signing Ceremony

Mr. Seyed Ali (CEO) & Mr. Topy Vesteri (CEO & President of the Berne Union)

2. EGFI- K-SURE MoU Signing Ceremony

Mr. Seyed Ali (CEO) & Mr. Kim Young-hak (Chairman) 

3. EGFI- Banco Exterior de Cuba MoU Signing Ceremony

Mr. Shahraini (Member of the Board) & Mr. Manuel A. Vale Marrero ( President)

4. EGFI- EXIMBANKA SR MoU Signing Ceremony

Mr. Seyed Ali (CEO) & Mr. Dusan Keketi (Chairman and CEO)

5. EGFI- COSEC MoU Signing Ceremony

Mr. Seyed Ali (CEO) & Mrs. Maria Jose Melo (COSEC/Head of  International  Dept) 

6. EGFI- GIEK MoU Signing Ceremony

Mr. Seyed Ali (CEO) & Mr. Stale Togers braten (General Counsel/Head of Legal Dept)

 1- انعقاد یادداشت تفاهم
 با رئیس اتحادیه برن

 2- انعقاد یادداشت تفاهم
 با موسسه k-sure کره جنوبی

 3- انعقاد یادداشت تفاهم
)BEC( با بانک خارجی کوبا 

 4- انعقاد یادداشت تفاهم
 با اگزیم بانک اسلواکی

 5- انعقاد یادداشت تفاهم
 با موسسه cosec پرتغال

 6- انعقاد یادداشت تفاهم
 با موسسه GIEK نروژ
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1394/12/29 میلیون ریال1395/12/30 میلیون ریالیادداشتبدهیها و حقوق صاحبان سهام

  بدهیهای جاری:

111.588.3591.476.815پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

1274.86264.161پیش دریافتها

--13مالیات پرداختنی

146.993.9315.840.590ذخیره فنی

سود سهام پرداختنی

8.657.1527.381.566جمع بدهیهای جاری

بدهیهای غیرجاری:

1512.2677.729حسابهای پرداختنی بلندمدت

1653.15345.650ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

65.42053.379جمع بدهیهای غیر جاری

حقوق صاحبان سهام:

1712.946.4006.960.000سرمایه

2073.5636.028.686افزایش سرمایه در جریان

2190.93790.937اندوخته قانونی

)3.968.616()4.061.787(زیان انباشته

9.049.1139.111.007جمع حقوق صاحبان سهام

17.771.68516.545.952جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

1394/12/29 میلیون ریال1395/12/30 میلیون ریالیادداشت دارائیها

داراییهای جاری:

31.741.0881.377.883موجودی نقد

413.012.98511.073.913سرمایه گذاری کوتاه مدت

5665.252459.662دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

61.421.5441.415.780امالک و اموال تملیکی 

16.840.86914.327.238جمع دارائیهای جاری 

دارائیهای غیرجاری:

7409.751782.427دریافتنی های بلندمدت

8452.0001.378.025سرمایه گذاری های بلندمدت

91.1871.187دارائیهای نامشهود

1067.87857.075داراییهای ثابت مشهود

930.8162.218.714جمع دارائیهای غیر جاری

17.771.68516.545.952جمع دارائیها

ترازنامه سال 1395
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صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395

سال مالی  منتهی به یادداشت
1395/12/30

سال مالی  منتهی به 
1394/12/29

201.347.867841.353درآمدهای عملیاتی
)4.964.433()3.500.878(21هزینه ها

21362.624114.904کاهش ذخیره خسارت ابتدای سال
)4.008.176()1.790.387(زیان ناخالص

221.650.8281.934.768سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
)2.073.480()139.599(زیان عملیاتی

2346.38860.979 خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی
)2.012.429()93.171(زیان خالص

گردش حساب زیان انباشته

)2.012.429()93.171(زیان خالص
)1.956.187()3.968.616(زیان انباشته در ابتدای سال
)3.968.616()4.061.787(زیان  انباشته در پایان سال

از آنجا که سود و زیان جامع محدود به زیان خالص دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
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انعقاد یادداشت تفاهم »سید کمال سید علی« مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با خانم »گیتا مورالید هار« مدیر عامل ECGC هند،با حضور مقامات ارشد دو کشور



MOU Signing Ceremony Between EGFI of Iran (CEO- Mr. Seyed Kamal Seyed Ali) and ECGC of India (CEO - Mrs. Geetha Muralidhar) 
Before High Ranking Officials of the Two Coubtries
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In the Name of the Most High

In 2016, when the world was grappling with recession, 
weakened investment and growing instability, the Iranian 
economy experienced a new chapter, thanks to the 
lifting of sanctions and the end of long standing tensions 
resulted from the related prolonged negotiations with 
P1+5. 
The implementation of the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) between Iran and the said countries 
in January 2016 breathed new life into the Iranian 
economy so that the gross domestic product (GDP) 
of the country recorded a %12.5 growth rate to top the 
world in terms of this index. Such growth was mainly 
dependent on the oil sector; however, the non-oil sector 
of Iran`s economy witnessed a %3.3 growth to re-enter 
a period of prosperity.
In the meantime, the country’s economic decision-makers 
managed to cut the inflation rate in recent years so that 
after over a three-decade period, Iran finally joined the 
group of countries with single-digit inflation rate.

In spite of all these positive events, some challenges as unemployment, banking system restrictions and the government`s 
financial situation will continue to constrain the persistence of sustainable economic growth.
In 2016, the world economy showed a %2.3 growth rate, the weakest performance since the 2008 global economic crisis. 
Under such circumstances where business was faced with increased geopolitical risks, export credit agencies gained 
added significance in providing the global trade with insurance cover.
For instance, members of the Berne Union (the leading global association for the export credit and investment insurance 
industry), which increased their share of global trade cover ever since the global crisis started, covered %11 of the 
international trade in 2016.
For its part, Export Guarantee Fund of Iran (EGFI) enhanced its international interactions, leading to the signing of 
many MOUs with its counterparts including Britain`s UKEF, New Zealand`s NZECO, Sweden`s EKN, Austria`s 
OeKB, Norway`s GIEK, Australia`s EFIC, Germany`s Euler Hermes, Swiss SERV, Hungary`s MEHIB, Brazil`s 
ABGF, India`s ECGC, South Korea`s, K-Sure, Sri Lanka`s SLECIC and Indonesia`s ASEI, which will largely facilitate 
trade between Iran and the foregoing countries.
In the meantime, regarding the quantitative performance in 2016, EGFI offered 1,795$ million insurance cover, setting 
a %13 growth year-on-year.
Among EGFI`s future plans, the Fund will try to bolster the country`s export potential and to support export-oriented 
projects inside the country in cooperation with foreign export credit agencies.
Meanwhile, increasing the share of short-term export credit insurance will be seriously pursued and the Fund will do its 
best to provide support for a bigger portion of Iranian exporters. 
Planning for special support for small and medium-sized enterprises (SMEs) is another plan which EGFI seeks to 
operate the upcoming year. Moreover, cooperation with reinsurers and providing joint insurance cover with peer ECAs 
will also be followed up. 
The last but not the least, despite growing political and economic risks all across the globe and in the light of special 
conditions which Iran has been experiencing post-JCPOA, EGFI will do its utmost to remain a reliable partner for 
Iranian exporters and its international counterparts in order to prove an acceptable performance.

Seyed Kamal Seyed Ali
Chairman and CEO

Chairman and CEO`s Message
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Members of the Board 

Seyed Kamal Seyed Ali 
Chairman & CEO 

Seyed Arash Shahraeini 
Board Member 

Mojtaba Kavoosi 
Board Member 

Mohammad Reza Shojaeddini 
 Board Member 

Valiallah Afkhamirad  
 Board Member 
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1973
Establishment of EGFI in cooperation with UNCTAD by virtue of National 
Consultative Assembly act adopted on July 1973 ,30

1977-73 %12 cover of non-oil exports during first four years  

1978 EGFI's membership in the Berne Union as observer  

1979 EGFI's merger with Export Promotion Center (Iran Trade Promotion Organization) 

1993
EGFI's separation from Export Promotion Center as an independent legal entity 
affiliated to the Ministry of Commerce  

1996 Approval of EGFI’s Act by Islamic Consultative Assembly 

1997

Ratification of EGFI Articles of Association by the Cabinet

EGFI Official Launch with 3 Products: General Guarantee (Whole Turn over), 
Special Guarantee (Specific Policy) and Credit Guarantee  

2000
Ratification and notification of Rules and Regulations on allocation of bank facilities 
to techno-engineering projects under EGFI's cover

2001

 EGFI's membership in the Prague Club

 Enactment and notification of law on non-requirement of placing collaterals to the 
banks and the replacement of EGFI's credit guarantees as the necessary securities for 
export-oriented manufacturing projects  

 Establishment of specific unit for risk management 

 Revising country risk classification based on OECD model (changing the 4 risk 
category scheme to 7 risk category) 

2002

 Start of opening buyer's credit lines between Iran and the importing countries for 
Iranian goods and services 

 Introducing buyer's credit guarantee for covering export financing risks for banks 
and financial institutes 

 EGFI's membership in Credit Alliance Network

2003

 Introducing "Investment Policy" for covering political risks of overseas investment 
projects 

 Introducing Breach of Export Contract Frustration Policy for the purpose of 
covering manufacturing risks against foreign buyers' breach of contractual obligations 

 Introducing manufacturing credit guarantees in order to facilitate the purchase of 
commodities on credit terms and selling in the target markets 

History & Marking Events
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2005

 Approval and notification of the "Underwriting Manual" on the issuance of 
medium and long-term policies and credit guarantees (more than 2 years) 

 Introducing Discounting of Export Bills Insurance Policy 

 Approval and notification of "Claims Indemnification Manual"

2006
Approval and notification of "Short-term Underwriting Manual" (Foreign Credit 
Guarantee)

2007
Approval and notification of  Rules and Regulations on using broker services for 
marketing and selling insurance and surety products 

2008

 Start of the issuance of "Contract Bond Guarantees"(Performance bond, Advance 
Payment Bond, Bid Bond, Retention Bond) 

 Allocation of 200$ million for the issuance of new Contract Bond Guarantees, 
with the approval of Economic Commission of the Cabinet 

2009

Hitting the record of providing 3$ billion insurance cover and covering %14 of non-
oil exports of the country 

Revising general conditions and policy wordings for Whole-Turn- over Policy 

2010
 EGFI's contribution to the establishment of AMAN Union

 EGFI's structural and organizational reforms 

2011
Merger of Ministry of Commerce and Ministry of Industry and Mine under Ministry 
of Industry, Mine and Trade and the appointment of the Minister as chairman of 
EGFI's General Assembly  

2012
 Developing new credit scoring model for domestic and foreign companies

 Increase in EGFI's paid-up capital from IRR 1,200 billion to IRR 6,914 billion

2014

 Hosting the 5th AMAN Union General Assembly and holding the related training 
course in Tehran with the presence of instructors from SACE (Italy)

 Approval and notification of the general conditions of "Customs Credit Guarantee 
(temporary import of commodities for export)

2015

 Allocation of 200$ million for EGFI as recapitalization so that the Fund's paid up 
capital reached IRR 12,946 billion

 Allocation of 200$ million from CBI as suppliers' credit for supporting export of 
techno-engineering services to Iraq market under EGFI cover 

 Revision and adjustment premium and fees for the issuance of policies and 
guarantees after the approval of the Cabinet

2016 Revising and ratification of the new Organizational Chart
11
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About us: 

 Vision: 
Turning to the best, the most professional and effective Export Credit Agency 
(ECA) across Southwest Asia region.

 Mission:
Relying on the knowledge of the Fund`s expertise, EGFI intends to support 
and encourage the exporters to expand their exports, alleviate their concerns via 
mitigating the commercial and political risks involved and tries to render customized 
services to its clients with minimum costs, shortest time and through optimal use 
of resources.

 Main Goals:
Providing support for the country`s non -oil exports through the following ways:
•Covering foreign buyers` protracted default or non-payment risk for the 
exported goods and services through issuing insurance policies, after carrying out 
the creditworthiness assessment of foreign buyers.
•Covering political risks involved in investment projects of Iranian investors in 
other countries 
•Financing facilitation for exporters through issuing credit and bank guarantees 
•Periodic survey on economic situation of foreign countries / target markets, 
country classification reviews and credit limit assessment of banks and foreign 
buyers and defining cover policy for each country.   

13



In this report you read 

 Supporting Iran`s non-oil export by covering export risks through the issuance of insurance policies and credit 
guarantees at IRR 51.450 billion, up %46 year-on-year

  Strengthening the claims management and recovery capacity and witnessing an %11 growth in compensation for 
losses through paying IRR 1.264 billion in claims to exporters and banking system and %12 rise year on year in the 
collection and recovery of debts reaching IRR 750 billion

  Designing new products and diversifying services in proportion with exporters` new needs

  Preparing the ground for the buyers` credit lines through close cooperation and coordination with Trade 
Promotion Organization of Iran, Central Bank of Iran, National Development Fund of Iran and banking system, 
as well as identifying and credit scoring of foreign banks receiving credit lines and finally setting ceiling for attracting 
credit from target countries 

 Identifying reputable companies in target countries and introducing them to Iranian exporters

 New capacity building for facilitating foreign trade in cooperation with other peer institutes and counterparts  and 
signing 12 new agreements for strategic cooperation

 Contribution to one-notch drop in Iran`s risk category through negotiations with OECD and the Berne Union

 Offering new electronic services to exporters through connection to information system of Iran`s Customs 
Administration within the framework of single window and developing electronic services via the Fund`s website

 Development of brokers` network and upgrading marketing through diversifying sales channels and providing 
services in different provinces all over the country

14



Underwriting Performance in 1395
 (March 2016 - March 2017)

In the calendar year 1395 (March -2016March 2017), non-oil exports (except 
for crude oil, fuel oil and kerosene and excluding carry-on passenger trade) 
topped 129,648 tons, valued at 43.930$ million, up %38 in weight and %3.5 in 
value year-on-year. Furthermore, non-oil exports, gas condensate excluded, 
fetched 36.6$ billion, down %3 year-on-year. This revenue was generated 
by 110,985 tons of commodities, up %33 year-on-year. 1

In the calendar year, EGFI played its role as one of the leading 
supporters of national exports by providing IRR 51.450 billion 
insurance cover (%46 growth from the year before) in the form of 
issuing 500 credit guarantees and insurance policies to safeguard 
the country`s non-oil exports.
The EGFI share of cover from Iran`s non-oil exports (gas 
condensate excluded), reached %4.3, which is a reasonable and 
acceptable figure among developing countries. The Fund did 
its best to identify and satisfy his customers` needs through 
receiving feedbacks from them within the framework of 
CRM programs. Some of these measures include holding 
numerous conferences, seminars and provincial tours 
organized, so that the exporters could get a better 
understanding of EGFI`s supporting tools and 
services.

1Islamic Republic of Iran's Customs Administration Statistics 
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 Claims Paid

Claims paid in 1395 were %11 higher than 1394. The 
rise in the claims paid was due to the %155 increase in 
foreign indemnity payments for the insurance policies, 
whereas in the domestic claims, the paid amount for 
the credit guarantees issued was %6 down year-on-year.

 Recoveries 

The recoveries made throughout the year under report 
amounted to IRR 750 billion, up %12 from 1394. The 
recovery figure in foreign sector grew %88 year-on-year 
while in domestic sector the growth was %7.

Recoveries

Claims paid
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Short-term insurance policies cover Iranian exporters` receivables from foreign buyers, the maturities of which are 
within two years. The risks covered by these policies include commercial risks like buyer`s insolvency, protracted 
default on payments, buyer`s non-acceptance of goods or services, or political risks including war, straining or 
severance of political ties with the buyers` countries, imposition of restrictions on imports or foreign exchange 
transfer in the buyer`s country. 
Benefiting the advantages of such policies, Iranian exporters can increase their sales in foreign markets through 
considering credit terms and also enter into negotiations and trade with new buyers. For their part, Iranian financing 
banks, may guarantee their receivables from foreign debtors through post shipment insurance and guarantee tools 
of the Fund, and consequently, will be able to improve their trade financing in new and high-risk markets.

 Short Term Insurance Products are as follows:

Specific policy
The policy covers one or more shipments made by an Iranian exporter to a foreign buyer only under a particular 
contract, against political and commercial risks. 

Whole turn-over policy
This policy covers all exports made by an Iranian exporter to different countries against major political & commercial 
risks for a period of one year. Under this policy, the insured should make monthly declarations of his export 
activities and pay the determined premium simultaneously.

Discounting of  Export bills insurance policy
This insurance policy covers the risk of non-payment of the export bills (including L/C or bill of exchange) 
discounted by Iranian banks. In case of the non-payment of the export bills by the foreign buyer/bank, the claim 
will be paid to the discounting bank. 

Sight L/C Insurance Policy
The policy covers the risk of non-payment of sight L/Cs by the issuing/ confirming bank to the Iranian advising 
bank, after receiving the document mentioned in L/C. Therefore, the exporter will receive his money immediately 
from the advising bank backed by EGFI`s Guarantee, after negotiation of the documents, and before the final 
approval of the issuing bank.

Export Contract Frustration Policy 
This policy covers manufacturing risks for any loss incurred due to the frustration of export letters of credit or 
breach of contract/cancellation of purchase order on the side of the foreign buyer. In case the Iranian exporter 
sustains a loss due to any of the covered risks, EGFI will indemnify him, provided that the incurred loss is not due 
to his breach of contractual obligations.

Short-Term Export Credit Insurance Policies

Short-term policies are divided based on a variety of parameters. The following table shows the classification of policies in terms of financing.

Net cover (without finance) Finance cover

policy beneficiary  exporter Banks/credit/financial institutions

cover Export Contract/ letter of credit
Securities 
(including bank draft, finance Agreement)

product Specific/ whole turn-over policy
Discounting of export bills insurance or
short term buyer`s credit
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Controlling export risks is one of the most important elements in any export activity. Preserv-
ing the status quo and more penetration in the present markets, as well as the credit assess-
ment of new markets, are the two necessary factors in this regard. Therefore, the exporters` 
sufficient credit information acquisition before entering a new market is among vital factors 
for successful foreign trade.
One of the important services provided by EGFI is to assess the credit standing of the foreign 
buyers and setting a credit ceiling for them. EGFI`s foreign credit assessment division gathers 
and analyzes credit data of foreign companies and presents it to domestic companies in a bid to 
prepare the necessary ground and conditions for exporters to get to know their foreign buyers 
more deeply and penetrate the new markets more effectively. Setting a credit ceiling for buyers 
could facilitate the issuance of policies to cover credit risks for the Iranian exporters.
In foreign credit assessment division, a variety of methods and models are used for the 
credit scoring of foreign companies. These models have been designed based on the level 
of access to the buyers` credit data. They are divided into 3 different models namely the 
complete data model containing financial statements figures, sales specific data model and 
simple model without financial data.
In order to make sure about the efficacy of these models of credit risk scoring of buyers, 
the foregoing models are regularly revised, reformed and improved subject to the present 
circumstances and conditions.
A major innovation in this regard is the development and implementation of a new credit 
scoring model based on the positive trade record and payment history of the foreign buyers 
with Iranian exporters. This model is mainly focused upon commercial ties of the Iranian 
exporters with foreign companies operating in neighboring countries, and has been warmly 
welcomed by the Fund`s clients.
Credit assessment services are offered through communication and cooperation with re-
nowned credit scoring institutes all across the globe. EGFI is currently connected to rich 
databases in the world such as Orbis, Credit Alliance and AMAN Union (which is inter-me-
diating the Fund`s access to more than 20 credit rating agencies all over the world) that have 
very close cooperation with the Fund. It has to be highlighted that EGFI is also cooperating 
independently with other credit scoring institutes across the globe as well.
The foreign credit assessment reports outnumbered 301 in 1395, up 61% year-on-year. 
The ceiling set for buyers was $1.36 billion (equivalent to IRR 43.7 Trillion), which showed 
2.5-fold increase from the preceding year. Some of the important reasons explaining the 
growth in foreign credit scoring were as follows: the exporters` better understanding of the 
Fund`s credit assessment services, return of petrochemical companies to the Fund and 
applying for the credit assessment of their numerous buyers and the related policy issuance, 
identification and credit assessment of top Russian buyers and setting credit ceilings for the 
leading Russian companies.
Out of a total 301 abovementioned reports, 82% have resulted in setting credit ceilings while 
only 17% (or 52 cases) remained undecided due to the lack of access to financial data or im-
proper credit standing of the foreign buyers. This is while, out of 251 credit ceilings set, only 
49 (about 20%) have resulted in the issuance of the required insurance policies.

Foreign Buyers Creditworthiness Assessment 

Calendar Year Foreign Credit assessment 
reports (Number)

Growth in Number 
(Percent)

Foreign Credit ceilings value
(IRR bn)

Growth in Value (Percent)

2014-2015 138 - 3,500 -

2015-2016 187 35 17.104 388

2016-2017 301 61 43,763 155

EGFI is currently seeking to identify and communicate with new credit rating agencies across 
the globe to diversify its sources of information for entry into new and intact markets. 
Credit assessment experts of the Fund are ready in person and on-call to answer any questions 

18



Short-Term Policy Performance

A review of 10 years of issuance of short-term policies highlights many ups and downs 
which have all been as a result of a variety of domestic and external factors. 
In the calendar year 1388 (to March 2010), following the adoption of a policy to attract top 
exporters, EGFI managed to cover a big portion of petrochemical exports. It was to the 
extent that a record IRR 2,120 billion worth of short-term policies was set. 
From the onset of the calendar year 1389, due to growing pressure by Western countries 
against Iran and the imposition of unjust sanctions, refusal of banks to issue letters of credit 
and extend loans to the buyers, EGFI witnessed a decline. During the following years, the 
Fund`s cover was limited to the coverage of open-account transactions, the only option for 
exporters who could not use the banking system due to international sanctions.
The short-term policies issued in the year 1395 were worth more than IRR 6,086 billion, 
%118 up or more than doubled year-on-year.
Among major reasons explaining the increase in ST cover in 1395 were as follows: revised 
policy insurance premiums and communication of new rates by the Cabinet, EGFI top 
management`s inclination for more interaction and direct negotiations with manufactures 
and exporters, particularly in the petrochemical sector.

or ambiguities posed by exporters and offer consulting services. 
In light of the implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and 
the ensuing removal of sanctions, we expect the strong presence of oil and petrochemical 
exporter companies in EGFI portfolio. Furthermore, in parallel with export growth, credit 
assessment of the foreign buyers is expected to increase and subsequently the issuance of 
short-term policies will boost. 

ST coverage by Region
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Regarding the shares of each continent from EGFI`s short-term insurance cover, Asia ranks 
first with a %96 share, followed by Africa (%3) and Europe (%1). In the meantime, China, the 
United Arab Emirates, Hong Kong, India and Afghanistan were respectively the top target 
countries in terms of the issuance of short-term policies in the year 1395.

Medium and Long-Term Insurance Policies 

a) Buyer's Credit Guarantee 

An effective and reliable strategy in the development of exports and sales of goods and 
services on credit terms is to extend buyers credit loans which would lead to create a reliable 
market in the target countries. The terms and conditions of long-term repayment boost 
Iranian exporters` and contractors` competitive strength against peer companies and provide 
an effective tool for winning a sustainable toehold in a new market. The purchase of goods, 
particularly capital goods, and implementing industrial projects are tied to the provision of 
finance. Therefore, countries that are facing financial restrictions fund their projects through 
the application of financing techniques.
The mechanism of buyer`s credit is based on the nature of credit sale. The only difference is 
that a bank is engaged in the transaction as financer. The bank will reimburse the contractor 
after exports have been made and will receive its principal plus interest from the buyer on the 
maturity date with the start of the repayment period.
EGFI buyer’s credit guarantee covers the commercial and political risks of a foreign buyer, 
government or bank for the financing banks. In other words, the risk of credit sales is 
transferred from the exporter to the financing bank and finally from the bank to EGFI. That 
would facilitate the financing through commercial or development banks for the export of 
consumer goods (up to %100 of the value of the contract), and for the capital and semi-capital 
goods as well as techno-engineering services and projects (up to %85).
As per the «Rules and Regulations for the Financing of the Export of Goods and Services», 
Iranian banks are authorized to grant buyer`s credit to foreign buyers/ employers, foreign 
banks or governments against EGFI`s buyer’s credit guarantees. Within the framework of 
these facilities, exporters may supply goods or services to their foreign clients under LCs 
or contracts and receive the funds from the financing bank against presenting the shipping 
documents and invoices confirmed by the foreign buyers /employers.
The insurance premium for the issuance of buyer’s credit guarantee should be paid by the 
foreign users of the credit. The premium rate for buyer`s credit guarantee is calculated 
based on the risk of buyers` country, guarantee type provided by the foreign debtor, the 
disbursement and repayment period.

b) Investment Policy

Over the past two decades, foreign direct investment has emerged in the economic life of 
different countries. According to the World Bank data, developing countries have increased 
their share of foreign direct investment from %20 to %50 over a period of 15 years. The bulk 
of these investments have been made in south-south or south-north projects.
Attracting foreign investment, as a manifestation of dynamism of capital, has proven successful 
in meeting theoretical expectations based on the profitability of the mobility of the production 
factors. Thus, the benefits of overseas investment would be reflected on increased export of 
techno-engineering services, the development of exports by other supply chains involved in the 
investment, including export of raw materials and capital goods from the investors countries, 
well reputation of the investors country and prominence of its reliable contractors in the target 
country, increase in the knowledge and experience of the economic and trading sectors of 
the host country  facing the global competition, return of investment and optimization of the 
investment in the homeland of the investor.
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Under such circumstances, where there is growing interest for foreign investment in different 
countries on the one hand, and confrontation with political risks in different countries (mainly 
in developing nations) on the other, make investors step into this politico-economic sphere by 
reliance on the insurance industry and therefore, export credit agencies including EGFI are 
engaged in this sort of activities.

Political risks covered by investment policy include: 
1. Restrictions in the transfer of foreign currency or risk of impossibility of foreign currency 
from host country 
2. Expropriation and act of government like nationalization, creeping expropriation, 
Failure and Negligence by the government authorities of the host country in performing their 
legal obligations towards the investor or the local company within the framework of Foreign 
investment law or violation of the bilateral agreement on protection of investment that has 
been signed between the host country and the ministry of finance and economic affairs of the 
Islamic Republic of Iran.
3. War risk including eruption of war, civil war, revolution, riots, coup, domestic unrest and 
any type of organized violence or conflict by political organs in the host nation or any political 
activity led by host government.
Those eligible clients may apply for insurance cover, before investment, and file their demand 
and after meeting the pre-cover conditions, availability of sufficient country ceiling and 
feasibility of the project, they could benefit from EGFI’s investment insurance cover.

c) Covering Techno-Engineering Services Projects 

This policy covers construction projects implemented or engineering services provided 
by Iranian contracting and engineering companies in other countries against political and 
commercial risks.
According to the official data provided by the Islamic Republic of Iran Customs Administration, 
non-oil exports earned the country 44$ billion in the calendar year 1395 when the export of 
techno-engineering services generated 2.2$ billion of the revenue. Effective measures have 
been made for the development of activities particularly the development of exporting techno-
engineering services. However, due to the fallout from prolonged sanctions and restrictions 
imposed on the banking system regarding the issuance of bank guarantees, the agreements 
registered at Trade Promotion Organization of Iran for the export of techno-engineering 
services in 1395 totaled 2.19$ billion, 342$ million of which was covered by EGFI’s MLT and 
investment insurance policies with the focus on Iraq market. That indicates a %15.6 share of 
cover of the total export of techno-engineering services.
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Medium and Long-Term Insurance Policies 

Iraq Market Case Study

According to the export finance regulations, approved by the Monetary and Credit Council, 
EGFI is responsible for the evaluation and credit risk rating (political and commercial) of 
countries and target market banks. The Export Department of the Central Bank of Iran has 
already informed all agent banks of EGFI’s cover policy and credit ceilings in target countries.
In 170  ,1395 countries were pronounced eligible for the Fund’s MLT credit risk rating 
and the determination of credit ceilings. The major target markets for the export of techno-
engineering services in different continents were as follows: 

As a result of Iraqi employers` protracted defaults on payment to Iranian contractors, the Ira-
nian Cabinet, approved on October 11, 2015 a resolution for the allocation of two hundred 
million$ under the agency agreement of Export Development Bank of Iran for supporting 
Iranian exporters of techno-engineering services (in the form of CBI deposit in the agent 
bank), 90% of which was earmarked before March 2017.
In line with the resilient economic policy for the purpose of implementing the general 
national autonomy and exogenous economic policy and the realization of non-oil 
export development objectives in 1395, the Cabinet adopted the «Package of Sup-
porting Non-Oil Export Development», which envisages different export incentives 
and extending up to $2 billion of buyer’s credit for 14 countries including Iraq as 
export targets. The package also included subsidy for the payment of the premium 
payable to EGFI. 
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Credit and Bank Guarantees

Ever since EGFI’s activities, for the purpose of non-oil export promotion of the country and 
support for well-known, creditable and experienced exporters, the Fund’s contribution to 
export finance has been in the form of issuing credit guarantees in favor of the banking system 
since 2003, both as manufacturers’ as well as banks’ credit guarantees. 
Currently, more than 30% of export financing in Iran is supported by EGFI’s credit guaran-
tees. That is while in European countries such services were presented only after the financial 
crisis in 2008. In other words, through the issuance of unconditional credit guarantees in favor 
of the banks, EGFI can guarantee the repayment of principal plus interest of facilities by the 
exporter.

 EGFI’s Credit Guarantees’ Legal Position

The Central Bank of Iran ratified the Regulations governing the issuance and endorsement 
of bank guarantees based on which EGFI’s credit guarantees were pronounced as acceptable 
securities required as first rated collaterals to be presented to the financing banks for the re-
payment of export facilities.
Furthermore, the Monetary and Credit Council – as the highest decision-making body in 
monetary and banking affairs –decided in its 8 January, 2013 meeting to reduce the interest 
rate on facilities offered to Iranian exporters by banks in local or foreign exchange currencies 
by two and one percent respectively.
Finally according to EGFI’s Administration Act and Articles of Association of the Fund – 
both approved by the Islamic Republic Iran`s legislature Islamic Consultative Parliament – 
the Fund is authorized to guarantee the repayment of bank facilities granted to the exporters 
for exporting goods and services form Iran.

 Domestic Clients` Creditworthiness Assessment

Since one of important and key concerns in offering credit facilities is the assessment of credit 
risks of the debtor, the credit assessment of  Iranian firms receiving loans is then of high 
significance.
By benefiting from the knowledge of the «Research Group of the Faculty of Economics of 
the University of Tehran» and enjoying its own expertise and experience, EGFI conducted 
for the first time a scientific study under the title of «credit risk assessment of EGFI’s clients 
by using Smart Neuro-Network Model». In the meantime, in a bid to put into practice the 
achievements and results of the said research and in order to measure the default probability 
of the applicants` financial obligations and remove the challenges of the scoring model, the 
Fund developed the abovementioned model through genetic algorithm based on designing a 
model for credit risk measurement.

 Databanks

EGFI`s successful cooperation with Iranian exporters with a view to export development, 
optimization of the results of the credit worthiness assessment by the model designed for an 
accurate and precise assessment of the clients` credit standing (both real and legal entities) as 
the base for the issuance of credit guarantees would require access to updated information 
and sources. Therefore, over the recent years, through communication with domestic financ-
ing banks and ranting agencies, getting access to CBI databank provided to Iran`s banking 
system, and online communication with the Iran’s Customs Administration databank, it is 
now possible to have access to accurate credit and export data.
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 Domestic Companies` Credit Assessment Performance

Based on the requests submitted for the issuance of credit guarantees in 1395, 431 credit 
assessment reports with a requested ceiling of IRR 26,333 billion were prepared. According 
to the results of credit assessments, 85% of the requested ceilings were approved and the 
remaining 15% were dismissed due to the unacceptable financial conditions of the applicants. 
Compared with 1394 – when 430 applications for the issuance of credit guarantees for a total 
amount of IRR 27,352 billion were filed and IRR 22.343 billion ceilings were approved – the 
approval rate of the year under report shows 17.8% growth in value but no significant differ-
ence in number.
It has to be noted that in the credit worthiness assessment, the frequency of applicants in the 
A-F groups was respectively 87, 101, 107, 96, 39 and 1.
As the following table shows, 81% of requests for credit ceilings have been ascertained and 
around 95% of which were reported to the applicant banks and financial institutions. There-
fore, the Fund witnessed the issuance of 450 credit guarantees with a total sum of IRR 21.593 
billion, which is equivalent to 82% of the credit ceilings requested by banking, monetary and 
financial institutes in 1395.

Year Number of Applications
Requested 

Ceilings 
(IRR bn)

Maximum Ceilings 
Approved
(IRR bn)

Issued Amount 
(IRR bn)

2016-2015 430 27,352 22,343 21,279
2017-2016 431 26,333 22,383 21,593

Among other plans the Fund considered more support for small- and medium-sized indus-
tries and enterprises. To that effect, necessary arrangements have been made for creating new 
advantages for SMEs compared to the past and it is hoped to enter a new operational stage 
next year.
It has to be noted that in light of the government’s supportive policies, particularly with regards 
to export financing through the allocation of a further share of banking resources to exports 
and reducing the interest rate for export facilities, it is expected that the demand for credit 
guarantees would experience a significant growth particularly due cheaper financing of work-
ing capital needed for exports through EGFI’s supporting tools.

 Bank Credit (Local and Forex) Guarantees

Bank credit guarantee is a binding surety document issued in local or foreign exchange cur-
rency at the request of financing banks and credit institutes, under which EGFI as guarantor, 
guarantees the financial obligations of the exporters to the financing bodies.

 Manufacturers` Credit (Local and Forex) Guarantees

Manufacturers` credit guarantee is a binding surety document issued in local or foreign ex-
change currency at the request of the manufacturer under which EGFI as the guarantor, ac-
cepts the financial obligations of the exporter (as the buyer of goods and services to sell in the 
target markets) to the manufacturer.
This type of guarantee is issued exclusively for the licensed manufacturers or their affiliated 
distributors or cooperatives with commercial activities.

 Surety/ Contract Bond Guarantees

a. Bid Bonds
Bid bond guarantee is a binding instrument issued to guarantee the fulfillment of contractual 

Types of Credit Guarantees
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obligations of the Iranian contractor (if successful in an international tender) toward the for-
eign employer and to compensate for losses and claims arising from the non-fulfillment of 
such obligations in favor of the opposite party of the contract.
b. Advance payment Bonds
Advance payment bond is a biding instrument issued to guarantee the fulfillment of obliga-
tions by contractors or sellers of commodity and services against advance payments of the 
foreign employers or buyers under the terms and conditions of the contract.
c. Performance Bonds
Performance bond guarantee is a binding instrument to guarantee the timely and accurate 
fulfillment of the contractor’s obligations toward the employer and overseas projects in com-
pliance with the terms and conditions of the contracts. 
d. Retention Bonds
Retention bond guarantee is a binding instrument to guarantee the proper fulfillment of the 
project by the contractor or the exporter in return for the gross amounts of periodic invoices 
paid by the employer in line with the terms and conditions of the contract. 

 Customs Guarantee
In the light of repeated requests filed by the exporters for the issuance of credit guarantees for 
temporary import of goods and clearance of such commodities from the Customs houses, 
The Fund, given the philosophy of its establishment for supporting exporters, allaying their 
concerns and meeting their insurance and surety needs, developed a new product to respond 
properly to the needs of the exporters within the framework of its objectives and responsibil-
ities enshrined in law.
Customs guarantee is a binding instrument issued in favor of Iran’s Customs Administration 
for the purpose of guaranteeing customs duties or levies and envisaging possible penalties 
payable by the exporter.

Credit and Bank Guarantee Performance Table

Year
Credit Guarantees 

(Banks/ Manufacturer’s)
Surety Bonds/ Bank Guarantees

Number Amount (IRR bn) Number Amount (IRR bn)
2012-2013 412 5,623 19 10,135
2013-2014 453 6,667 20 10,160
2014-2015 445 8,549 25 9,226
2015-2016 446 11,114 24 10,165
2016-2017 431 14,308 19 7,285
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Although the data provided in the foregoing table is indicative of fluctuations with regards 
to the provision of guarantee cover throughout the years EGFI performance in the issuance 
of credit and bank guarantees recorded growth from 1391 to 1395 and experienced its best 
performance in 1395. 
The important point regarding the credit guarantees issued is the big volume and signifi-
cant share (60-70%) of small and medium-sized enterprises in the guarantee cover during 
the aforesaid period. That proves planning and concentration in coordination with other 
institutions and bodies supporting small and medium sized manufacturing enterprises for the 
purpose of supporting and developing this group of companies, and the related entrepreneur-
ship and job creation.
Furthermore, the issuance of credit guarantees for contracting companies exporting tech-
no-engineering services to Iraq was one of the objectives of EGFI in the year under report. 
To that effect, the Islamic Republic of Iran government's facilities granted to the aforesaid 
companies against the submission of invoices endorsed by their Iraqi employers up to IRR 
7,080,000 million were covered by EGFI’s credit guarantees. 

As the table shows, more than 64% of claims paid in 1395 were for credit guarantees in local 
currency, 10% for credit guarantees in foreign currency, 3% for buyer`s credit guarantees and 
more than 22% for whole turnover and specific policies. 

 Claims report on the type of  products (Policies and Guarantees) 
The claims paid in the year under report for domestic claims include credit guarantees in lo-
cal and foreign currency and the foreign claims include whole turnover policy, specific policy 
and buyer`s credit guarantee. The figures for 1394 and 1395 are tabled below:

Claims and Recoveries

 Claims Paid 
The claims paid by EGFI in 1395 totaled IRR 1,264 billion, up 11% from claims paid the 
preceding year. 
Out of the total claims paid in 1395, IRR 945 billion (75%) was for domestic losses, which is 
6% down from the year before. Claims paid for foreign losses totaled IRR 319 billion (25% of 
total), which is 153% up from the previous year.

Description
2015-2016 2016-2017 Change in percentage

amount % amount % amount %
Domestic claim paid 1,008 89 945 75 -63 -6
Foreign claim paid 126 11 319 25 193 153
Total claim paid 1,134 100 1,264 100 130 11

Description
2015-2016 2016-2017

Amount % Amount %

Domestic claims paid
Local credit guarantee 1,007,178 89 812,394 64
Forex credit guarantee 763 0.07 132,630 10

Foreign claims paid
Buyers’ credit guarantee 126,017 11 38,593 3

Specific policy 129 0.01 270,622 21
Whole Turn-over policy 276 0.02 10,089 0.80

Total 1,134,363 100 1,264,328 100

Claims paid by products, 2015-2017 (IRR bn)

Domestic and foreign claims paid, 2015-2017 (IRR bn)

As the table shows, more than 64% of the claims paid in 1395 were for credit guarantees in 
local currency, 10% for credit guarantees in foreign currency, 3% for buyer's credit guarantees 
and more than 22% for whole turnover and specific policies. 
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Claims Recoveries, 2015-2017 (IRR bn)

Recoveries based on products, 2015-2017 (IRR bn)

 Claims Paid by Country 
The following table specifies foreign claims paid for policies/guarantees issued to cover 
exports to different countries. 

2016-2017 2015-2016

country Amount % country Amount %

Cuba 75,271 59.54 Afghanistan 270,622 84.75

Djibouti 36,360 28.76 Djibouti 38,593 12.09

Tajikistan 14,387 11.38 Turkey 9,938 3.11

Other countries 
(India & Turkmenistan)

405 0.32
Other countries 

(Armenia)
151 0.05

Total 126,423 100 Total 319,304 100

As the table shows nearly all the claims paid in 1395 pertained to Afghanistan, Djibouti and 
Turkey; around 85% of which is for Afghanistan due to the non-prosperous steel market 
there. This is while, in 1394, the claims paid belonged to the policies issued to cover exports 
to Cuba, Djibouti and Tajikistan. 
The main reasons for the outburst of claims were as follows:
1. Assignment of cover by the government to the Fund in buyer's credit scheme 
2. Lack of exporters' receivables from foreign buyers due to the remaining effects of banking 
sanctions on Iran with regards to the money transfer restrictions. 
3. Non-profitable global steel market causing default in payments by foreign buyers 
4. Concentration of EGFI claims to a limited group of companies 
5. Non-collection of  receivables from government debtors 
The most important measures undertaken in 1395 with regards to claims mitigation include 
signing a memorandum of understanding with Cuba to resume repayment of defaulted 
debts, Making a collaborative use of Iranian consul generals and commercial attachés’ all 
over the world in following up and negotiations with foreign debtors on the exporters’ re-
ceivables, before maturity dates, to convince them to sign new agreements and keep their 
financial obligations after the restructuring of debts.

 Claims Recovery 
The claims recovered by the Fund in 1395 totaled IRR 749,463 million, up 11.5% from 
1394, when the recoveries totaled IRR 672,012 million. Out of the whole claims recovered 
in the year under report IRR 674,517 million (about 90% share) was for the recovery of 
domestic claims, up 6.7% year-on-year, and IRR 74,946 million (around 10% share) was 
recovered for foreign claims, up 89.2% year-on-year when only IRR 39,621 million was 
recovered in the previous year.

Description
2015-2016 2016-2017 % change

Amount % Amount % Amount %

Domestic recoveries 632 94 675 90 42 7

Foreign recoveries 40 6 75 10 35 89

Total recoveries 672 100 750 100 77 12

 Recoveries by Products
The following table classifies recoveries based on products:

Description
2015-2016 2016-2017

Amount % Amount %

Domestic recoveries

Local credit guarantee 420,553 62.58 322,394 43.02

Manufacture credit guarantee 0 0 300 0.04

Forex credit guarantee 211,838 31.52 355,430 47.42

Foreign recoveries
Buyer’s credit guarantee 37,645 5.60 71,339 9.52

Specific policy 1,976 0.29 0 0

Total 672,012 100 749,463 100
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As the table shows the share of forex credit guarantees, local currency credit guarantees and 
buyer's credit guarantees stood respectively at 47%, 43% and 10% in 1395. Other EGFI prod-
ucts had an insignificant share of recoveries.

 Recoveries by Country 
The following table shows the amount and percentage of recoveries based on different coun-
tries involved. 

Risk management has designed a model of credit scoring for foreign banks involved in trans-
action with Iranian exporters and investors in a bid to determine the rating and credit ceiling 
of each bank. That has helped significantly cut risk of negligence on the part of foreign banks 
as well as quasi-state institutes and entities. 

country
2015-2016 2016-2017

Amount % Amount %
Zimbabwe 37,645 95.01 71,339 100

Turkmenistan 1,976 4.99 0 0
Total 39,621 100 71,339 100

Recoveries based on countries, 2015-2017 (IRR bn)

As the table shows, Zimbabwe was the only country involved in the recovery of foreign claims 
in 1395. In 1394, the recoveries were made from Zimbabwe and Turkmenistan with the 
former accounting for 95% share. 

Economic practitioners have long been dealing with the notion “country risk” and their atten-
tion to “risk” has risen due to economic globalization, disappearance of economic boundar-
ies, IT and e-commerce developments, as well as the change in the structure of international 
transactions. As a result, new and effective tools are needed for risk management. In recent 
years, EGFI's risk management has offered instructions and precautionary recommendations 
for a better portfolio control and risk management needed for the issuance of insurance pol-
icies and credit guarantees. A variety of measures undertaken by EGFI for risk management 
were as follows:

 Studying Other Countries 
In 1385, EGFI localized country risk classification, which has been upgraded on several oc-
casions so far. At the end of every year, the economic and political indices of all countries are 
studied, the risk ratings are updated and their credit ceilings are reviewed and determined 
based on their ability of credit absorption and other political factors. By mid-1395 the risk 
management updated the credit rating of 200 countries and the cover policy from the Fund’s 
side was completed. 
Furthermore, country risk reports are continually updated with the objective of continuous 
monitoring of risks; particularly high-risk countries, where business history and past payment 
records and trade experience are scrutinized regularly and a wide variety of political and eco-
nomic aspects are analyzed in these reports. In the meantime, Country Risk Bulletins as 
monthly reviews, revise the latest changes and evolutions affecting credit risks in different 
countries. Every month, such reports are drafted and made available to economic and politi-
cal decision making entities. 

Risk Management and International Cooperation 

Credit Assessment of Banks and Sub-Sovereign Entities 
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 Research Reports
In addition to studying credit and country risks in other countries and foreseeing political and 
economic events in the world, the study of the credit risk of different economic sectors is an 
important factor in assessing the ability of foreign buyers to settle their payment obligations. 
Regular analytical reports on industrial risk management, particularly EGFI-covered industries, 
are drafted.
Moreover, in 1395, new products including foreign exchange fluctuations insurance policy/ 
and special credit guarantee to cover export-oriented project risks were developed and prelim-
inary measures were undertaken for upgrading credit assessment and rating models of foreign 
buyers in order to increase their accuracy and precision. 
Drawing up reports on claims ratio of different products is another measure undertaken by the 
risk management department. These reports provide a perspective on the claims of different 
products in order to clear the way for the adoption of more appropriate decisions by the Fund’s 
senior and top managers.

 International Activities 
These activities are important from two aspects: First, these international interactions lead to 
providing better services to exporters through communication with international unions and 
confederations, foreign banks, entities and companies. Second, relationships guarantee access 
to the updated specialized data on risk management and export credit insurance. 
EGFI`s international activities include initiation of mutual relationships with international 
union and networks, and activation of international cooperation through signing memoran-
dums of understanding with counterparts. To that effect, 12 MOUs were signed in 1395 with 
peer ECAs in Brazil, Indonesia, Hungary, Switzerland, Sri Lanka, Germany, Australia, Nor-
way, India, Sweden, South Korea and Austria. Within the framework of these MOUs the par-
ties agreed on providing joint insurance cover in third party countries, reinsurance, exchange of 
credit information and cooperation in other trade facilitation sectors. 
Active participation in regional and international unions and the exchange of views with mem-
bers; namely the AMAN Union seventh Annual general assembly, the Berne Union autumn 
meeting, the Prague Club spring meeting were among examples of international cooperation.  
In May 2016, EGFI delegates attended the Prague Club forum in Warsaw, during which the 
Prague Club and the Berne Union were agreed to be merged after which, EGFI became a full 
member of the Berne Union.
Furthermore, in a bid to expand insurance cooperation including common insurance and rein-
surance, credit assessment of buyers, claims prevention and helping recovery and the provision 
of EGFI services, meetings and negotiations have been held with counterparts. 
In the meantime, in light of the significance of analyzing Iran`s post-sanctions economy, EG-
FI`s delegates have attended specialized seminars held by similar organs, chambers of com-
merce or economic bodies and given lectures in such international gatherings in order to clarify 
Iran`s potentials and capabilities in different sectors of the economy, environment for invest-
ment as well as EGFI’s services, which have been welcomed by the audience. 
Measures were undertaken for improving Iran`s risk rating by the Fund’s International Affairs 
Department. Thanks to the relentless efforts, cooperation on the part of the related Iranian 
entities and coordination with member institutes of the Organization for Economic Cooper-
ation and Development (OECD), Iran`s risk ranking notched up from 7 to 6 in June 2016. 
However, due to the significance of further improvement of Iran`s risk rating in attracting 
foreign investments, EGFI plans to continue talks and negotiations with the relevant institutes. 

Creditworthiness Assessment of Banks / Sovereign / Sub-sovereign Entities    

year Number
2014-2015 172
2015-2016 277
2016-2017 421
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  ASSETS: 20.03.2017
(Million Rials)

20.03.2016
(Million Rials)

  CURRENT ASSETS:

  Cash balance 1,741,088 1,377,883
  Short-term investment 13,012,985 11,073,913
  Accounts receivables 665,252 459,662
  Other accounts & receivables
  Properties & possession acquired 1,421,544 1,415,780
  Deposits & down payments
  Total current assets 16,840,869 14,327,238
  NON- CURRENT ASSETS:
  Long-term receivables 409,751 782,427
  Long-term investments 452,000 1,378,025
  Tangible fixed assets 67,878 57,075
  Intangible assets 1,187 1,187
  Other assets
  Total non-current assets 930,816 2,218,714
  TOTAL ASSESTS: 17,771,685 16,545,952
  SHARE HOLDERS’ FUNDS & LIABILITIES 
  CURRENT LIABILITIES:
  Accounts payable 1,588,359 1,476,815
  Advance received 74,862 64,161
  Technical provision 6,993,931 5,840,590
  Tax provision payable 0 0
  Dividends payable
  Total current liabilities 8,657,152 7,381,566
 NON-CURRENT LIABILITIES:
  Long- term accounts payable 12,267 7,729
provision for retirement remuneration 53,153 45,650
  Total non-current liabilities 65,420 53,379
 SHAREHOLDERS’ EQUITY:
  Paid-up capital 12,946,400 6,960,000
  Capital increase (in progress) 73,563 6,028,686
  Statutory provision 90,937 90,937

  Accumulated loss (4,061,787) (3,968,616)

  Total equity 9,049,113 9,111,007

  Total equity and liabilities 17,771,685 16,545,952

EXPORT GUARANTEE FUND OF IRAN
BALANCE SHEET (As of March 20, 2017)

1USD=32420 IRR / 20march2017
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2016 -2017
(Million Rials)

2015 -2016
(Million Rials)

Operating Income 1,347,867 841,353

Expenses (3,500,878) (4,964,433)

Deduction of claims provision at the beginning of the year 362,624 114,904

Gross profit /loss (1,790,387) (4,008,176)

other operating income/ expenses 1,650,828 1,934,768

Operating profit/loss  (139,599) (2,073,480)

Other non-operating income / expenses 46,388 60,979

Net profit /Loss (93,171) 2,012,429()

STATEMENT OF RETAINED EARNING /ACCUMULTED LOSS:
Net profit /Loss (93,171) (2,012,429)

Accumulated loss at the beginning of the year (3,968,616) (1,956,187)

Accumulated loss at the end of the year (4,061,787) (3,968,616)

EXPORT GUARANTEE FUND OF IRAN

PROFIT & LOSS STATEMENT (For the fiscal year ended March 20, 2017)

1USD=32420 IRR / 20march2017
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