برای بانکها و صادرکنندگان:
ضمانتنامه اعتباري ريالي
بانكها و موسسات مالي داخلي كه در نظر
دارند با هدف تامين كسري سرمايه در
گردش صادركننـدگان ايراني و تاميـــن
مالي فعاليتهاي صادراتي آنان ،اقدام به
اعطاي تسهيـالت ريالي به آنها نماينـــد،
ميتوانند از ضمانتنامه اعتباري ريالي اين
صندوق بعنــــوان وثيقه مـــورد نظر
خود جهت تضميــــن بازپرداخت بموقع
تسهيـــالت اعطايــي به صادركننــــده
استفادهنمايند.
ضمانتنامه اعتباري ارزي
اين ضمانتنامه ميتواند بعنوان جايگزين
مناسبي براي وثايق درخواستي از سوي
بانكهايي كه به صادركننده ايراني تسهيالت
ارزي اعطاء نمودهاند ،عمل نمايد.
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بيمهنامهخريدديناسنـــــاد
صادراتي
اين بيمهنامه به منظور پوشش ريسك
عدم بازپرداخــــت وجه اسناد صادارتي
(شامـــل اعتبار اسنـــادي و بـــــرات)
كه جهــــت خريد ديـــن از ســــوي
صادر كننـــده ايراني به بانكـــهاي عامل
كشور ارايه ميشـــود صادر ميگردد و
بر اساس آن در صورت عدم پرداخت
وجه اسناد از سوي خريدار/بانك خارجي،
خسارت وارده به بانك خريدار دين اسناد،
پرداخت ميگردد.

بيمهنامهتضمينمطالباتبانك
بابت اعتبارات اسنادي ديداري
اين بيمهنامه ريسك عدم پرداخت بانك
گشايش كننده /تاييد كننده اعتبار اسنادي
به بانك ابالغ كننده ايراني ،بعد از دريافت
اسناد ذكر شده در اعتبار اسنادي ،را
پوشش ميدهد .در اينصورت به پشتوانه
ضمانتنامه صندوق ،صادركننده بالفاصله
پس از معامله اسناد و عدم وجود مغايرت
اسناد صادراتي با شرايط لحاظ شده در
 L/Cو قبل از تاييد نهائي بانك گشايش
كننده ،وجه اعتبار اسنادي را از بانك ابالغ
كننده ايراني دريافت مينمايد.
ضمانتنـــامه پوشش اعتــبار
خريدار
بمنظـــور كمك به توســعه صـــادرات
ايران ،بانكهاي داخلي ممكن است براي
خريداران خارجي كه قصد دارند كاالها و
خدمات از ايران وارد نمايند ،خطوط اعتبار
خريدار برقرار نمايند تا بدين وسيله آنها
بتوانند اين كاالها و خدمات را بصورت
اعتباري خريداري نمايند.
بمنظور حصول اطمينان از بازپرداخت
اعتبارات اعطائي به خريداران خارجي يا
بانكهايشـــان ،در سر رسيد اين اعتبارات،
اعتباردهنـــده يا بانك ايراني از ايشان
درخواســت وثايق نمايد .اين ضمانتنامه
ميتواند جايگزين مناسبي براي وثــــايق
مورد درخــواست اعتــبار دهنده باشد.

برای سرمایه گذاران و بانکها:
بيمهنامه سرمايه گذاري
اينبيمهنامهاصلوسودسرمايهگذاريهاي
ميان و بلند مدت سرمايه گذاران ايراني
در كشورهاي هدف را صرفا در مقابل
ريسكهاي سياسي تحــــت پوشش قرار
ميدهد .در صورتيكه سرمايهگذار قصد
داشته باشد از تسهيالت بانكي براي اجراي
پروژه اش استفاده نمايد ،او ميتـــــواند
حقوق ناشي از بيمهنامه سرمايهگذاري
را به بانك تامين ماليكننده ،بجاي وثيقه،
واگذار نمايد.

ساير خدمات
• گزارشات اعتبـــــار سنجي خريداران
خارجي
• ارزيابي ريسك كشـــورها و بانكهــاي
خارجي و تعيين سقف اعتباري آنها
• ارائه مشــاوره به صــادركننـــدگان
درخواست كننده بيمهنامه و ضمانتنامه

ریسکهای تحت پوشش محصوالت صندوق:
ريسكهاي تجاري
•  استنكـــاف خريـــدار از قبـــول كاالي
صادرشده يا خدمت انجام شده.
• عدم پرداخت بهـــاي كاال يا خدمت در
سررسيدمقرر.
• عدم توانايي مالي خريــــدار به دليل
ورشكستگي يا اعسار يا توقف.
ريسكهاي سياسي
•  بروز جنگ يا حالت جنگ.
• تيره شدن روابـــــط و يا قطع روابط
سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در
نتيجه آن  ،صادركننده موفق به دريافت
مطالبات خود در سررسيد آنها نشود.

• اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب
مسدود شدن مطالبات صادركنندگان
شود.
•  اعمـــال سياستـــهاي مربـــوط بــه
محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور
خريدار.
• سلب مالكيــــت از خريــــدار بر اثر
ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه
موفق به دريافت مطالبــات خود نشود.
• ساير عوامـــل خــــارج از حيطـــه
اختيـــارصـــادركننــــدهوخريــــدار
كه به تشخيص هيات مديره صنـــدوق
موجـــب عـــدم وصــول مطـــالبات
صادركنندهشود.

مدیریت و نظام تصمیم گیری
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هيات مديره:
بعد از مجمع عمومي كه باالتـــرين ركن
تصميم گيري صندوق محسوب مي شود،
هيئت مديره به لحاظ ايفاي وظايف قانوني
خود و اتخاذ تصميمات بهينه ،در سومين
سال دوره مديريت خود با بهره گيـــري
از تجربيات گذشته و با توجه به عملكرد
روبه رشد صندوق ،همه تالش خود را به
كار گرفت تا برنامه هاي عملياتي ساالنه
شركت ،در راستــــاي برنامه بلند مدت
صندوق و هماهنگ با برنامــــه پنج ساله
توسعه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران
پيش رود.
درساليكهگذشــــتهيئتمديــرهدر
طي  26نشست ،بيش از دويست موضوع
وارده در دستور جلسه را مــــورد بحث
و بررسي قرارداده كه اهـــم آن بررسي
و تاييد گزارشات رسيــده از «كميته فني
و اعتباري» در خصــوص صدور بيمه نامه
و ضمانت نامه و پرداخت خسارت بوده
است.گزارشات رسيــده از مديريـت ها
و كميته ها در حـــوزه هاي اداري ،مالي،
فناوري اطالعات و برنامه ريزي از ديگر
مواردي مي باشد كه در اين جلســـــات
مطرح و نسبـــت به آن ها اتخاذ تصميم
شده است.
همچنين هيئت مديره توجـــه ويژه اي
را به نظام تصميم سازي و تصميمگيري
صندوق مبذول داشـــته و به منظــور
استفاده از خرد جمعي و هم افزايي توان
كارشناسي در سطوح مختلف مديريتي
و اجرايي ،کمیسیون های صندوق را در
سه دسته عمده به شرح زير سازماندهی
نموده است:

الف) کمیسیون راهبری و تحول اداری
ب) کمیسیونهای فنی
ج) کمیسیون های اداری
اهم فعاليتهاي اين كميسيونها به شرح ذيل
ميباشد:
الف)کمیسیون راهبری و تحول اداری
كميسيون راهبری و تحول اداری از طريق
مطالعه و ارايه پيشنهــــاد ،روند تصميـم
گيری مديريت را در اجراي برنامــه های
راهبردي صندوق تسهیل می نماید.
• به منظور اجرای برنامـــه های «تحول
اداری» ،کارگروه تخصصی «بهره وری و
تعالی سازمانی» تشکیل و دبير خانه آن در
مديريت اطالعات و برنامه ريزی مستقر
گردیـــده است .وظايف آن از طـــريق
«كميسيون راهبری و تحول اداری» تعيين
و گزارشات و تصميمــــات گرفتــه شده
پس از تاييد مديـــرعامل ،جنبه اجــرايي
مييابــــد.
• «شورای فناوری ارتباطـــات و اطالعات»
نیز در زیر مجموعه کمیســیون راهبری
و تحول اداری قرار دارد و برنــامـه های
مربوط به توسعـــه فناوري اطالعـــات
و بويژه اتوماسيون اداری را زیر نظــــر
کمیسیون دنبال می نماید.
• «طرح تكريـــم ارباب رجوع» به عنوان
بخشي از برنامه هــاي تحــول اداري و
به دليل اهميت برنامه هاي بازاريابي و
مديريتارتباطمشترياندرزيرمجموعه
اين كميسيون قرار گرفته و مسئوليت
اجرايي آن هم به اداره روابط عمومي
سپرده شده است.

ب)کمیسیونهایفنی
كميسيونهای فنی به منظور توسعه نظام
تصميم گيری مديريــــت و هماهنگی
در اجرای وظايف اصلی صندوق تشكيل
شده اند.
• «كميته فني -اعتباري» از طريق مطالعه
روشها و ارائه پيشنهاد به منظور بهبود
فرايندهاي مربوط به صدور بيمه نامه ها،
ضمانت نامه ها ،اعتبار سنجي و خسارت و
همچنينتصميــــمگيريواعـــالمنظر
در خصوص گزارشهاي كارشناسي صدور
و خسارت ،ساز وكار قابل اعتماد و مطمئني
رابرايمديريتبهينهفعاليتهايپوششي
صندوق فراهم مي آورد .دبيرخانه كميته
فنی و اعتباری در حوزه مديريـــت فنی
مستقراست.
• كميسيون معامـــالت ،وظيفه بررسي
و مطالعات كارشناســـي در زمينه حفظ
حقوق صندوق در امور معامـــالتي را بر
عهده دارد كه دبيرخانه آن در مــعاونت
سرمايهگذاریوامورحقوقیمستقراست.
ج) کمیسیون های اداری
كميسيون های اداری به منظور توسعه
مديريت منابع انسانی تشكيل شده اند.
• وظایف مربوط به ارزشیابی و سنجش
شایستگی کارکنان و آموزش و بهسازی
نيــروی انســــانی به «كميتـــه اداری و
استخدامی» محول گردید .بدين ترتيب
مديريت كليه موضوعـــــات مرتبط با
منابعانسانیبهصورتيكپارچهدرآمد.دبير
خانهكميتهاداريواستخداميدرمديريت
امـــوراداریمستقرگردیدهاست.
مصوبات كليه كميسيونها بعد از تأييد

مديريتعامل جهت اجراء به واحدهاي
ذيربط ابالغ ميگردد .در ذيل اهم
اقدامات تعدادي از اين كميتهها آورده
شده است:
 )1كميسيون راهبري وتحول اداري
كميسيون راهبري و تحول اداري به
ریاست مدیر عامل و متشکل از دو تن
از اعضاء موظف هيئت مديره ،مشاورين
مديرعامل ،معاون سرمايـــهگذاري و
امورحقوقي ،مديــــران فني ،حقوقي،
برنامه ريزي ،مالي ،اداري و رئيس اداره
روابط عمومي ،درطي سال  87با تشكيل
 41جلسه نسبت به بررســي  110مورد
دستـــور كار وارد شـــده ،بحث و اتخاذ
تصمیم داشته است.
 )2کميته فني – اعتباري
كميته فني -اعتباري بعنوان مهمترين
ساختار تصمیم گیری امور فنی با هدف
ارتقای سطح خدمات پوششی صندوق
و اخذ تصميـــمات الزم در زمینه اعتبار
سنجي ،صدور ،خســـارت و بازيافـــت
تشكيل گرديد و اعضـــاء آن عبارتند از:
دو تن از اعضاء موظـــف هيئت مديره،
معاون سرمايهگذاري و امورحقوقي،
مديراعتبارسنجيو صدور ضمانت نامه،
مدير صدور بيمهنامه ،مدير امور مالي،
رئيس اداره صدور ضمانتنامه داخلي
كه در بیشتر جلسات آن مدير عامل و
رئيس هيئت مديره نيز حضور دارد .اين
كميته طي این سال با تشکیل  52جلسه در
خصوص  176مورد دستور کار وارده
تصمیم گیری نموده است.

 )3شوراي فنـــاوري اطالعـــات و
ارتباطات ()ICT
شوراي فناوري اطــالعات و ارتباطات به
منظور ساماندهي فعاليتهاي الكترونيكی
صندوق با شركت نماينـــدگان مديريت
هاي مختلف تشكيل شده و اصلي ترين
وظايف آن عبارت است از:
• نظارت بركليه فعاليتهاي سخت افزاري
و نرم افزاري صندوق؛
• مطالعه و ارائه گزارش و پیشنهاد الزم
در زمینه توسعه فناوری اداری؛
• هدایت و نظارت بر اجرای پروژه ها و
فعالیت های فناوری اطالعات و ارتباطات
در صندوق.
در سال  1387در مجموع اين شورا در
طي جلسات ماهانه خود ،درخصــــوص
حدود 50مورد مسائل كليـــدي مربوط
به فناوري اطالعــــات در صنـــدوق
تصميم گيري نموده است.
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گروه مشاوران
گروه مشاوران مستقـر در ستاد شخصی
مدیر عامــل ،در جهت تقویــــت نظام
مشورتی و توسعـــه فعاليتهاي صندوق،
مدیرعــــامل را در زميــــنه مســايل
حقوقــی ،بازرگانی و بانكـــي يــــاري
مــي رســـاند.
وجـــود مشــــاوران خبـــره خـــارج
از صنــــدوق در کنــــار کارشناســـان
و مديـــران زبـــده درون صنـــدوق،
قابلیتهای کارشناســـی را افزایش داده و
حوزه شناخـــت را به حوزه عمل نزدیکتر
کرده است.
در طي اين ســـال ،گروه مشـــــاوران
با برگزاري  37جلــــسه در مورد حدود
 30موضوع تخصصي كليدي به بحث و
بررسي پرداخت.

اهم اقدامات در سال :1387
برخي از مهمترين اقدامات بعمل آمده
در سال  1387به منظور تسهيل خدمات
رساني صندوق به شرح ذيل بوده اند:
 )1تسهيــــل شرايــط اخـــذ وثيقـــه
از صادركنندگان براي صدور ضمانتنامه
هاي اعتباري در مقايســــه با بانكها بهنگام
ارائهتسهيالت؛
 )2ايجاد روابط كارگـــزاري با  19تشكل
ي و اتاق هاي بازرگاني
و اتحاديه صادرات 
استانها و همچنين 9صنــدوق غيردولتي
توسعه صادرات غير نفتــــي ،به منظور
توسعه فعاليتهاي بازاريابي و بهبود ارائه
اطالعاتوخدمـاتبهصادركنندگانبويژه
درشهرستانهاواستانــهايمختلفكشور؛
 )3تعامل و همکاری بيشتــر با بانكها برای
ترغیب به تامین مالی صادرات؛
 )4بهبود و اتخـــاذ سياست منعـــطف
براي پوشش ريسك صـــادرات به برخي
از كشورهاي هدف صــــادراتي (عراق و
افغانستانوكشورهايمشتــركالمنافع-
 )CIS؛
 )5بروزرســــانيگروهبنديريســـك
كشوري صندوق با توجــــه به الگوي
گروه بندي ريســك «سازمان توسعه و
همكاريهاي اقتصادي» ( )OECDو خط
مشي سياست خارجي ايران و همچنين
بازنگري الگوي توان جذب اعتبار و سقف
پوششكشورها؛
 )6بررســــي و اعالم سياست و سقف
پوششي صندوق در قبــــال كشورهاي
مختلف در كليه مناطق جغرافيايي؛
 )7بررســـي وضعيـــت اعتباري بانكها
بهمنظور تعييــــنسقفاعتباريوتبيين
سياستهاي پوششي صندوق در قبال آنها؛
 )8انعقاد يادداشــــت تفاهم همكاري
با  4موسسه بيمه اعتبار صـادراتي همتا
( NAIFEســـودان IGA ،بوسنــــي و
هرزگوين NEXIM ،نيجريه ،و AOFI
صربستان ) و انجام مذاكرات الزم جهت
نهائي نمودن متون يادداشت تفاهم با 8

موسسهديگر؛
 )9حضــور فعال در جلسات هماهنگي
و اجالسهاي كميسيون مشترك فيمابين
ايران و ساير كشورهاي هدف ،به منظور
ارائه سياست پوششـــي صندوق جهت
درج در يادداشت تفاهمــهاي في مابين
دو كشور و در صــــورت لزوم انجــــام
مذاكرات الزم در خصـــوص پروژههاي
تحت پوشش صندوق؛
 )10تداوم ارتباط نزديك با كلوپ پراگ
و اعضاء آن بعالوه شركــــت نمايندگان
صندوق در دو گردهمائي كلوپ پراگ
در اين سال؛
 )11تعامل مثبت و تبادل تجربيات علمي و
فني با موسـسه ( ICIECموسسه اسالمي
براي بيمه سرمايه گــــذاري و اعتبارات
صادراتي) و موسسات همتا در چارچوب
يادداشت تفاهم هاي منعقده قبلي؛
 )12برگزاري دوره آموزشــــي مفصل
«خسارت و بازيافـــت» و «بيمه اعتبـــار
صادراتـــي– كوتاهمــــدت»باهمكاري
موسسات معتــــبر بينالمللي همچون
موسسه بيمه اعتبار صادراتــــي ايتاليا-
 ، SACEدر داخل صندوق؛
)13مطالعه و تحقيق در خصوص تحوالت
اقتصادي و بيمه اعتبار صادراتي؛
 )14انجام فعاليتهاي گسترده بازاريابي و
تبليغاتي به منظور آشنايي هر چه بيشتر
صادركنندگان با محصوالت و خدمات
صندوق از طريق:
• برگزاري همايشها ،گرد همايي ها و
انجام سفرهاي داخلي به منظور برگزاري
جلسات در استانهاي مختلف؛
•  برگزاريسمينارهايآموزشيوتشكيل
جلساتمتعددباصادركنندگان،اتحاديهها
و تشكلهاي صادراتي و انجمنهاي صنعتي
• انجام فعاليتهاي گسترده تبليغــــاتي از
طريق انتشار اخبار صندوق در روزنامهها،
مجالت و رسانهها در راســـتاي گسترش
فرهنگ بيمه اعتبار صادراتي

عملکرد فعالیتهای پوشش ریسک صندوق
در ســـال  1387صنـــدوق با ارائـــه
پوششهاي مختلف بيمهاي وتضميني
به ميزان  891/7ميليون دالر از رشدي
برابر133درصد نسبت به مدت مشابه

سالقبلبرخـــوردارگرديــــد.
ميزان و تعداد پوشــشها در سه سال اخير
در نمودار مقايســـهاي  1و  2نشان داده
شـــدهاست:

تحلیل عملکرد فعالیتهای پوشش ریسک صندوق
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بیمه نامه های کوتاه مدت

اين نوع بيمه نامه مربــــوط به پوشش
بخشي از صادرات اســـت كه با دوره
اعتباركوتـــاهمدت(كمترازدوســــال)
انجامميگيــــرد.
در سال  1387ارزش صادرات تحت
ت
پوشــــش بيمه نامههاي كوتاه مد 

 507/5ميليون دالر بوده است كه نسبت
به سال قبل از آن  514درصد رشد
داشته است.
نمودارهاي  3و  ، 4ميزان پوششهاي كوتاه
مدت و حق بيمه دريافتي در طي سه سال
گذشته را نشان ميدهد:

عمده بازارهاي هدف صـــادراتي بيمه
نامه هاي كوتاهمـــدت صندوق در سال
 87عبارت بودند از :قاره آسيا با حدود
 292/3ميليون دالر ،اروپا با 197/6

ميليون دالر ،آمريكاي التين و جنوبي با
ن دالر ،آفريقا با  0/4ميليون
17/2ميليو 
دالر و كشورهاي مشترك المنافع ()CIS
با حدود  70هزار دالر .نمودار5

بيشترين پوششهاي داده شده مربوط
بهبيمهنـــامهكلگــــردشصـــادرات
و كمترين آن مربـــوط به بيمــــهنام ه

اعتبارخريدار مي باشد .نمودار  6توزيع
پوششهاي كوتاه مدت صندوق بر اساس
نوع محصوالت را نشان ميدهد.

ازنظرگروهريسككــــشوريبازارهاي
هـــدف صــــادراتي ،توزيع پوشـــش

بيمه نامه هاي كوتاه مدت در جدول 1
و نمودار  7نشان داده شده است:
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عمده گروه هاي كااليي تحت پوشش
كوتاه مدت صندوق در سال  87به ترتيب
ارزش پوشش عبارت بودند از :محصوالت
پتروشيمي و شيميايي به ارزش تقريبي
 459/3ميليون دالر ،محصوالت صنعتي و

فلزات  37/5ميليون دالر ،خدمات فني و
مهندسي حدود 1ميليون دالر ،محصوالت
كشاورزي و صنايع غذايي  0/4ميليون دالر
و ساير گروههاي كااليي  9/3ميليون دالر.
(نمودار )8

بیمه های میان و بلند مدت
عملكرد اداره صدور بيمهنامههاي ميان
و بلندمدت كه ريسك عدم بازپرداخت
اعتبارات ميان و بلندمـدت (دوره اعتبار
بيش از دو سال) اعطايي از سوي بانكها
يا صادركنندگان ايــراني به خريـــداران

ت ايراني و همچنين
خارجي كاال و خدما 
ريسكهايسياسيفعاليتهايسرمايهگذاري
سرمايهگذاران ايراني در خارج از كشور
را پوشش ميدهد ،در جدول شماره  2و
نمودار  9نشان داده شده است:

از نظر مبلغ حق بيمه دريافتي در بخش
بيمهنامههاي ميان و بلندمدت ،حقبيمه
د
سال  87معادل 5/6ميليون دالر ميباش 

كه نسبت به رقم مشابه سال  86بميزان
 2/3ميليـــون دالر  %86 ،افزايش نشان
ميدهد ( نمودار.)10

2
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از نظرنوع ،بيمهنامههاي ميان وبلند
مدت در سال  87شامل دو محصول
ضمانتنامه اعتبار خريدار و بيمــــهنامه
سرمايهگذاري بوده كه در اين ميان
بيمهنامههاي سرمايهگذاري با استقبال

بيشتري از طرف مشتريان صنــــدوق
روبرو شده و  %75پوشش ميان و بلند
مدت را به خود اختصاص داده است.
(نمودار )11

از نظر تفكيك منطقهاي پوشش بيمهنامه
هايميانوبلندمدتصندوق،کشورهاي
آسيايي نيمي از حجم پوششها را به خود
اختصاص دادهاند و بقيه پوششها مربوط

به آفريقا ( )%27و آمريكــــاي التين و
جنوبي ( )%23ميباشد .نمودار 12بيانگر
تفكيك منطقهاي اين نوع پوششها در سال
 87مي باشد:
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از نظر درجه ريســككشوري بازارهاي
هدف صادراتي %97 ،از بازارهاي هدف
تحت پوشـــش در زمره كشـــورهاي

پرريسك بودهاند .نمودار پوششهاي ميان
و بلند مدت از نظر درجه ريسک را در
ذيل ميتوان مالحظه نمود:

ضمانت نامه های اعتباری
ضمانتنامــههاي اعتباري ،بازپرداخـــت
وامهاي دريافتي به منظور تامين نقدينگي
الزم براي انجام صـــادرات را تضميـــن
مينمايد .صندوق در سال  1387با صدور
 107فقره ضمانتنامههاي اعتباري اعم از
ريالي ،ارزي و توليدي ،پوشش ضمــانتي
در حدود  186/9ميليـــون دالر را براي
صادرکنندگان فراهم نمود كه اين رقم

در مقايسه با 89فقره ضمانتنامه با پوشش
حدود  206/5ميليون دالر در سال  86با
كاهش10درصدي در ميزان پوشش و در
عين حال افزايش  18درصدي در تعداد
پوشش مواجه بوده است .كاهش ميزان
تسهيالتدهي بانكها علت اصليكاهش
صدور ضمانت نامه مي باشد( .رجوع
شود به جدول  3و نمودار )14

نمودار مقايســـاي زيــر (نمـــودار )15
نمايانگر كارمزد دريافتي مربـــــوط به

ضمانتنــــامه هاي اعتباري طي سالهاي
 1385-87ميباشد.

از نظر نوع ضمانتنامههاي صادره71 ،
درصد پوشش از نوع ضمانتنامه ارزي
بودهو29درصدآنهامربوطبهضمانتنامه
اعتبار ريالي ميباشد؛ اين در حاليست كه

درخواستي براي ضمانتنام ه اعتبار توليدي
به صندوق واصل نگرديده است .نمودار
توزيع فراواني نوع ضمانتنامههاي صادره
(نمودار  )16در ذيل آمده است:

از نظرگروه هاي کااليي ،ضمانتنامههاي
صادره عمـــدت ًا جهت صادرات خدمات
فني و مهندسي و محصوالت کشاورزي و
صنايع غذايي صادر شده است.

نمـــودار  17نشاندهنـــده تركيـــب
ضمانتنـــامه هاي اعتبـــاري صنـــدوق
در ســـال  87درگروههـــاي کااليـــي
ميباشد:
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بازارهايهدفصادراتيبراياعتبـــارات
اعطائي تحت پوشش ضمانتنامـــههاي
اعتباري صنــدوق در سال ، 87عمــــدتا

در آسيا ،اروپـــا و آمـــريكاي التين و
شماليقـــرارداشتنــــد.
( نمودار) 18

خسارتهای پرداختی
طبق روال موسسات بيمه اعتبار صادراتي،
صندوق در صورت دريافت اعالم خسارت
از سوي ذينفع (صادركننده يا بانك) ،پس
از انجام بررسيهاي الزم و احراز خسارت،
طبق شرايط بيمهنامه و يا ضمانتنامه
نسبت به جبران خسارت اقدام مي نمايد.
بر اين اساس صندوق درسال  87مبلغ
حدود  16/29ميليون دالر خسارت به
صادرکنندگان و بانكهاي ايراني پرداخت
ت مشابه سال قبل،
نمو د ک ه نسبت به مد 

 194درصد افزايش نشان ميدهد .از
علل اين افزايش خسارت ،ميتوان به باال
رفتن چشمگير ميزان صدور در طي
اين دو سال و همچنين بروز يك مورد
خسارت  5/3ميليون دالري براي كشور
زيمبابوه و يك مورد خسارت قابل توجه
ديگر مربوط به يك ضمانتنامه تسهيالت
صادراتي اشاره نمود .نمودار  19خسارات
پرداختي در طي سه سال گذشته را نشان
ميدهد.

ترکيب خسارتهاي پرداختي بر اساس نوع
بيمه نامه ها و ضمانتنامه ها نشان دهندة
آنست كه عمده خسارات پرداختي سال
 87را ضمانتنامهها تشكيل مي دهند

و از  48فقره خسارت پرداختي تنها 15
فقره به بيمهنامهها تعلق دارد .خسارتهاي
پرداختيبهتفكيكنوعمحصولدرنمودار
 20نشان داده شده است:

بازیافت ها
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صندوق پس از پرداخــــت خسارت ،به
جانشيني از سوي ذينفع (صادركننده يا
بانك) ،اقدام به وصول مطالبات از خريدار
خارجي و يا اعتبارگيرنده داخلي مينمايد.
ميزان بازيافتيهاي صندوق در سال ،1387

بالغ بر حدود  4ميليون دالر گرديد كه
در مقايسه با  5/9ميليون دالر سال قبل،
حدود  %26/9كاهش نشان ميدهد .در
نمودار  ،21ميزان بازيافت در طي سه
سال گذشته مقايسه شده است.

از ميزان بازيافت خسارات صندوق ،حدود
 %99مربوط به ضمانتنامه ها است و تنها

 %1از بازيافتيها به بيمه نامهها تعلق دارد.
(نمودار )22

مدیریت ریسک کشوری و همکاریهای بین المللی
صندوق ضمانت صادرات ايران از جمله
موسسات پيشرو در ميان موسسات مالي
و اعتباري ايران به شمار ميرود كه بطور
نظاممند و در قالب ايجاد واحدي تحت
عنوان «ريسك كشوري» از  8سال پيش،
تحوالت اقتصادي و سياستهاي بازارهاي
هدف صادراتي را رصد مينمايد.
اين واحد با پيشنهاد سياست بهينه پوششي
صنــــدوق و بررسي وضعيـــت موجود
و چشمانداز آينده اقتصــــادي و سياسي
كشورها و مناطق جهان ،سعي دارد از
منافعصادركنندگانودولـــتمحافظت
گردد .از سوي ديگر اعتبارسنجي بانكهاي
خارجي دريافت كننده اعتبار خريدار و
يا گشايش كننده اعتبارات اسنادي به نفع
صادركنندگان و يا سرمايهگذاران ايراني
ميتواند كمك شاياني به مديريت ريسك
صندوق و مشـــتريان آن بنمايد .تدوين
الگويگروهبنديريسككشوريمتناسب
با سياستهـــاي خارجي دولت ج.ا.ايران و
بروز نمودن هر سه ماه يكبار آن ،از ديگر
اقدامات مهم اين واحد به شمار ميرود.
اهم فعاليتهاي مديريت ريسك را در قالب
موارد ذيل ميتوان خالصه نمود:
• بررسي امكـــان پوشش يك كشـــور
توسط صنـــدوق بر اساس الگوي توان
جذب اعتبار (از جمله بررســـي حداكثر

دوره ريسك قابل پذيرش توسط صندوق
در دورههاي كوتاه ،ميان و بلندمدت)
• تعيين سطح ريســـك پذيري صندوق
در يك كشور (سقف پوشش كشور)
• تعيين محدوديتهاي پوشش از جمله
تضامينقابلقبولصندوق(امكانپذيرش
تضمين دولتي و بانكي)
• تعيين بانكهاي قابل قبول صندوق در
يك كشور و سقف اعتباري آنها
عالوه بر تحليل و پايش ريسك ،در راستاي
دستيابي به اهداف فوق و همچنين كمك
به فعاليتهاي ساير واحدها ،مطالعه و ارائه
پيشنهاد براي تنظيم سياستها و همچنين
اجراي برنامه هاي مربوط به همكاريهاي
بينالمللي ،منطقهاي ،دو يا چندجانبه با
ساير كشورها و اطالع رساني در سطح
بينالمللي نيز در واحد «ريسك كشوري و
همكاريهاي بين المللي» انجام ميشود.
به منظور مقايسه پوشش صندوق با
صادرات كشور از نقطه نظر گروه بندي
ريسك كشوري ،تجزيه و تحليلهاي زير
انجام شده است.
در ابتدا در نمودار  23توزيع بازارهاي
هدف صادرات ايران در اين سال از جنبه
گروهبندي ريسک کشوري نشان داده
شده است:
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عمده صادرات ايران در ســـــال  87به
کشورهاي با گروه ريسک متوسط  4 ،3و
 5مربوط مي شود.
بيشتر پوششهاي صندوق به صادراتي که
به کشورهاي كم ريسك (گروه ريسک  1و
 ) 2اختصاص يافته است .يكي از داليل تغيير
پوشش صندوق از گروههاي پر ريسك به
گروههاي كم ريسك ،بروز بحران مالي و

اعتباري در كشورهاي توســـعه يافته در
اين سال ميباشــــد كه منجر به دريافت
تعداد تقاضاي بيشــــتري براي پوشش
معامالت صادراتي با كشورهاي كم ريسك
گرديــــد.
نمــــودار 24نمايانگرپوششهايصندوق
از نظر گروهبندي ريســــک کشورهاي
تحت پوشش مي باشد.

برنامه های سال آتی صندوق
از جمله برنامه هاي مهم صنــدوق براي
سال آتي ( )1388مي توان به:
• اصالح قانون تاسيس ،اساسنامه و ساير
بخشنامه هاي صنـــدوق براي تسهيل در
ارايه خدمات به صادركنندگان ،پيگيري
افزايش سرمايه صندوق بمنظور توسعه
فعاليتها ،پوشش ضمانت نامه هاي پيش
پرداخت و حسن انجام كار صادره از سوي
بانكها براي پيمانكاران و سازندگان ايراني
برنده در مناقصههاي بين المللي در داخل
كشور ،تعامل گسترده و همه جانبه با كليه
بانكهايدولتيوخصوصيكشور،بازنگري
و به روز رساني روش ها و رويه هاي اعتبار
سنجي ،پيگيري عضويت در اتحاديه برن،
انعقادو اجرائي كردن يادداشت تفاهم هاي
همكاري و قراردادهاي اتكايي با موسسات
همتا و يا ساير موسسات مرتبط و تسهيل
و بروز رساني رويه هاي بازيافت مطالبات
داخلي و بين المللي اشاره كرد.
• همچنین هيات مديره پيشنهــادهاي

مهمي از جمله تعيين سقف هاي جديد
كشوري براي سال  88و  ،89ايجاد حساب
منافع ملي براي تصميم هايي كه خارج از
ضوابط صندوق گرفته مي شود ،استفاده
از منابع اطالعاتي بانك مركزي در راستاي
اعتبار سنجي بهينـــه از صادركننـــدگان،
پيگيريتصويــبافزايشسرمـــايه500
ميليون دالري صندوق و در نهايت پيگيري
اختصاص منابـــع خاص از محـــل حساب
ذخيره ارزي براي امر صادرات را به مجمع
عمومی ارايه كرده است كه بيشتر آنها به
تاييد و تصويب مجمع عمــــومي رسيده
ودردستوركاروپيگيــــريهياتمديره
قرار دارد.
• تحـــت پوشش قــــرار دادن  %5از
صادرات كاالهاي غير نفتي و خدمات فني
و مهندسي ،مطابق با هدفگذاري برنامه
چهارم توسعه اقتصادي كشور در سال
آخر برنامه ،از ديگر برنامه هاي عملياتي
صندوق براي سال  1388مي باشد.

صندوق ضمانت صادرات ایران (شرکت سهامی خاص)
ترازنامه
درتاریخ  30اسفند ماه 1387

یادداشت

		
87/12/30
میلیون ریال

86/12/29
میلیون ریال

دارایی ها
دارایی های جاری:

		
4
		
موجودی نقد
		
5
سرمایه گذاری کوتاه مدت
		
6
		
حسابهاواسناددریافتنی
		
7
		
تسهیالتپرداختی
		
8
تسهیالتسررسیدگذشته
		
9
		
امالکتملیکی
		
10
سپرده ها و پیش پرداختها
				
جمع دارائیهای جاری
دارایی های غیرجاری:

28

			
492606
			
2053571
			
336508
			
20652
			
			
58479
			
652
			
2962468

281457
2352932
349450
1422
53127
536
3038924

		
11
		
دارائیهای ثابت مشهود
		
12
		
دارائیهای نا مشهود
		
سرمایه گذاری های بلند مدت 13
		
14
		
سایر دارائی ها
			
جمع دارائیهای غیر جاری

			
58283
			
1005
			
998616
			
13487
			
1071391

59787
1005
772600
12338
845730

				
جمع دارائی ها
		
31و30
		
حسابهایانتظامی

			
4033859
		23198099

3884654
16606023

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
بدهی های جاری:

		
15
		
16

			
1943174
			
574646

2116137
442923

		
حسابهایپرداختنی
			
ذخیره فنی

				
جمع بدهیهای جاری

			
2517820

2559060

		
ذخیرهمزایایپایانخدمتکارکنان 17
		
18
		
پس انداز کارکنان

			
7850
			
1142

5565
862

				
جمع بدهیای غیرجاری

			
8992

6427

		
19
		
سرمایه پرداخت شده
		
20
افزایش سرمایه در جریان
		
21
		
اندوختهقانونی
		
22
		
اندوختهاحتیاطی
			
جمع حقوق صاحبان سهام
			
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

			
1200000
			
188555
			
34486
			
84006
			
1507047
			
4033859

980000
228549
26829
82789
1319167
3884654

		
31و30

		23198099

16606023

بدهی های غیر جاری:

حقوق صاحبان سهام

		
طرف حسابهای انتظامی

صندوق ضمانت صادرات ایران (شرکت سهامی خاص)
صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به30اسفند ماه 1387
یادداشت

1387
میلیون ریال

1386
میلیون ریال

صورت سود و زیان
					
درآمدها
					
هزینه ها

23
24

					
سود(زیان) نا خالص

		
88725

70325

		
()184178

()30147

		
()272903

()100472

		
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

25

		
315790

216470

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

26

		
21521

()3952

					
سودعملیاتی

					
سود قبل از مالیات

						
مالیات
سود خالص					

		
131612
		
153133

		
-

		
153133

186323
182371
-

182371

گردش حساب سود(زیان) انباشته
		
153133

182371

سود خالص					
21

		
()7657

()9119

سودسهمدولت(بند)45مادهواحدهقانونبودجهسال27 1388

		
()61253

					
سود قابل تخصیص

				
اندوختهقانونی

				
اندوختهاحتیاطی

22

				
سود (زیان) انباشته در پایان سال

		
153133

		
()84223
		
-

182371
()100304
()72948
-

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

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

پیام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
4
اعضای هیات مدیره
6
سیاستهای کالن
8
محصوالت ،خدمات و ريسكهاي تحت پوشش
9
مديريت و نظام تصميم گيري
12
اهم اقدامات در سال 1387
15
تحليل عملكرد فعاليتهاي پوشش ريسك صندوق 16
بيمهنامههايكوتاه مدت
16
بيمه نامه هاي ميان و بلند مدت
19
ضمانتنامه هاي اعتباري
21
خسارتهاي پرداختي
23
بازيافتها
24
مديريت ريسك كشوري و همكاريهاي بينالمللي 25
برنامه هاي سال آتي صندوق
27
پيوستها:
• ترازنامه
• صورت سود و زيان
• صورت جريان وجوه نقد
• گزارش حسابرس

28
29
30
31

.........................................................................

صندوق ضمانت صادرات ایران (شرکت سهامی خاص)
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به30اسفند ماه 1387
		
یادداشت

		
1387
میلیون ریال

تجدید ارائه شده

1386
میلیون ریال

فعالیتهای عملیاتی:
28

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

		

			2,269,599
		155,439

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

			

			 	)(72,948
سود سهم دولت(بند ( )12ماده واحد:قانون بودجه سال )1387
27
		

وجوه دریافتی بابت وام پرداختی به کارکنان

237

		)	(69,829
189

خالص جریان (خروج)وجه نقد ناشی از بازده
			)(72,711

	)		(69,640

				

				

سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی
فعالیت های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی بابت تخصص سرمایه گذاری و سپرده های
بانکی کوتاه مدت و بلند مدت

			 )(91,909

)		(4,145,670

164,604

		

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

40,319

					)		(257)			(478
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

30

وجوه دریافتی بابت فروش امالک تملیکی

			11,635

-

		

وجوه دریافتی بابت فروش اوراق مشارکت

			650

-

		

وجوه دریافتی بابت دریافت اصل تسهیالت سررسید گذشته

			1422

11

		

وجوه(پرداختی) دریافتی بابت وام اعطایی به شرکت فرش				)(20,000

		5000

		

		
جریانخالصورود(خروج)وجهنقدناشیازفعالیتهایسرمایهگذاری

		 		(4,100,597)		65,924

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

		 		(1,900,638)		148,652
		

فعالیتهای تامین مالی:
وجوه دریافتی

20

		96,000

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

		

وجوهدریافتیازبانکمرکزی(صدورضمانتنامهشرکتدرمناقصاتبینالمللی)

-

		
142,976

		
1,995,052

				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تا مین مالی

			 2,138,028
96,000

		

		244,652

		237,390

		281,457

48,956

خالص افزایش در وجه نقد
مانده وجه نقد در آغاز سال

)(33,503

تاثیر تغییرات نرخ ارز
		
مانده وجه نقد در پایان سال

				

		

		)	(4,889

		

		
				281,457
		492,606

		

وزارت امور اقتصادي و دارائي
سازمان حسابرسي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
براي سال مالي منتهي به  30اسفند 1387
صندوق ضمانت صادرات ایران (شرکت سهامی خاص)

		

(		

				

(		

		

(		

		

		

		

		

(		

(		

		

		

		

		

		

 .1ترازنامه صندوق ضمانت صادرات
ایران (شرکت سهامی خاص) در تاریخ
 30اسفندماه  1387و صورتهای سود و
زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال
مالی منتهی به تاریخ مزبور ،همراه با
یادداشتهای توضیحی یک تا  33پیوست
مورد حسابرسی این سازمان قرار گرفته
است .مسئولیت صورتهای مالی با هیات
مدیره صندوق و مسئولیت این سازمان،
اظهارنظر نسبـــت به صورتهـــای مالی
مزبور بر اساس حسابرسی انجام شده و
نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات
قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و
مفاد اساسنامه صندوق است.
 .2حسابرسی این سازمان بر اســــاس
استانداردهـــای حسابرسی انجام شده
است .استانداردهـــای مزبور ایجـــاب
میکند که این سازمان ،حسابرسی را
چنان برنامه ریزی و اجرا کنــــد که از
نبود تحریفی بااهمیت در صورتهای مالی،

اطمینانی معقول به دست آید .حسابرسی
از جمله شامل رسیـــدگی نمونهای به
شواهد پشتوانه مبالغ و اطالعات مندرج
در صورتهای مالی است ،حسابـــرسی
همچنین شامل ارزیابی اصول و رویههای
حسابداری استفاده شده و برآوردهای
عمده به عمل آمده توسط هیات مدیره
و ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.
این سازمان اعتقاد دارد که حســابرسی
انجام شده مبنایی معقول برای اظهارنظر
فراهممیکند.
 .3به نظر این سازمان ،صورتهای مالی
یادشده در باال ،وضعیت مالـــی صندوق
ضمانت صادرات ایران (شرکت سهامی
خاص) در تاریخ  30اسفنــــدماه 1387
و نتایــج عملیات و جریان وجـــوه نقد
آن را برای سال مــــالی منتهی به تاریخ
مزبور ،از تمام جنبه های بااهمیت ،طبق
استانداردهایحسابداری،بهنحومطلوب
نشان میدهد.
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پيام رئيس هيات مديره و مديرعامل

4

سال  2008و شروع
بحــران اقتصـــاد جهــاني
سال  ٢٠٠٨يکي از نقاط عطف اقتصاد
جهاني در چند دهه اخير بود .در شرايطي
که دوره طوالني تورم و رونق مستـــمر
به يکي از نگرانيهــــاي مجامع علمي و
مديريتي اقتصاد جهاني تبديل شده بود،
نشانه هاي يکي از شديدترين و گسترده
ترين بحران هاي اقتصادي دهههاي اخير
پديدار شد که طي آن آثار تورم باال و
رونق مستمر از اقتصاد جهاني زدوده و
در ادامه سايه رکودي شديد و فراگير
بر اقتصاد اغلب کشورها گسترده شد.
اگرچه نخستين نشانه بحران در بخـــش
مسكن آمريكا و سپس در ساير بخشهاي
مالي و اعتباري اين كشور پديدار شد،
ليکن بحران با سرعتي حيرت انگيــــز
در بازارهاي مالي سراسر جهان گسترش
يافت .شتاب سرايت بحران چنان بود
که برخي از ديدگاه هاي نظري حاکم بر
مديريت اقتصاد جهاني در دهه هاي اخير
را با چالش مواجه ساخت و لزوم تقويت
ساختارهاي نظارتي و طراحــــي سطح
جديدي از مقررات کنترلي و تنظيمي
بر بخش مالي را دوباره آشکار نمود .از
سوي ديگر تاثيرات اين بحران بر تجارت
جهانيوهمچنينموسساتمالي،اعتباري
و بيمهاي بويژه موسسات بيمه اعتبارات
صادراتي نيز قابل توجه بود.

صندوق ضمانت صادرات ايران،
شریک قابل اعتماد صادركنندگان
در روزگار بحران
در سالی که پر از تغييرات عميق و اساسي
در سيستم مالي و اقتصادي جهان بود،
صندوق ضمانت صادرات ایران توانست
نتايج بسيار مثبت و چشمگيري به ثبت
رسانده و نقش خود را بعنوان شريك و
حامي مطمئن براي مشتريان خود شامل
صادرکنندگان،سرمايهگذاران،موسسات
مالی و بانکها به خوبي ايفاء نمايد.
در مجموع ،صندوق با ارائــــه بيش از
 891/65ميليون دالر پوشش و پرداخت
بیش از  16/29ميليون دالر خسارت
در این سال ،توانست ضمن تنوع سازي
الزم در تعهدات ،بیشترین حمایت را از
صادرکنندگان ایرانی جهت حضور ایمن
در بازارهای جهانی ايجاد نمايد.
حق بيمه و كارمزد دريافتي صندوق نیز
با  18درصد رشد به  11/6ميليون دالر
رسيد.
عليرغم كاهش شديـــد تجــــارت بين
المللي ،صادرات غیرنفتی ايران در این
سال همچنان به رشد خود ادامـــه داد
که بخشی از این رشـــد به دليل بيمه
و تضمین اعتبارات صادراتـــي و حمايت
از سرمايهگذاري در خارج از كشـــور
بود که بخش اصلي ماموريت صندوق
ضمانت صادرات ایران ميباشد .متنوع

بودن محصوالت صندوق كه ضمانتنامه
هاي اعتباري را نيز شامل ميگردد ،اين
امكان را فراهم آورد تا با استفاده از اين
خدمات ،موسسات مالي بتوانند به اعطای
اعتبارات صادراتی به صادركنندگان ايراني
بپردازند و موسسات كوچك و متوسط نيز
سهلتر به اعتبارات دسترسي پيدا نمايند.
صندوق همچنین توانست بواسطه آغاز
بکار کارگزاران در  30استان كشور ،بیش از
پیش به مشتريان خود نزديك شود .بيمه
اعتباري همچنان يكي از موثرترين ابزارها
براي پوشش ريسك عدم بازپرداخت در
دنیا محسوب می شود .در طي سال،2008
در حاليكه بسياري از همتايان صندوق در
سراسر دنيا بواسطه حجم باالي اعسار و
ورشكستگي شركت ها ،حجم پوشش خود
را كاهش دادند ،اين موسسه توانست با
سطح حمایت بیشتر ،در نقش ضربه گیر
برای صادرکنندگان کشور ایفای نقش
نماید.
هيچ كس نميتواند مدت و اثرات نهائي
بحران اقتصادي جهان را پيش بيني نمايد،
ولي به لطف توانائي شركت هاي ايرانی
كه توان ،خالقيت و جسارت باالئي دارند،

ما اميد داريم كه «محصوالت ساخت ايران»
و طرح های فنی و مهندسی قابل اجرا از
سوي پیمانکاران مجرب ایرانی بر كليه
چالشهاي پيش رو فائق آيد.
صندوقضمانتصـــادراتايرانهمچــنان
به حمايتهـــاي خود از صادركنندگان ادامه
داده و نهايت سعي و دقــــت خود را در
بررسي درخواستهاي پوشش بيمهگذاران
بكار ميبرد ،چرا كه موفقيت اين صندوق
منوطبهموفقيتصادركنندگانكشورمان
خواهد بود .اين صنـــدوق ،منابع مالي
و دانش تخصصي الزم و همچنين طيف
متنوع محصوالت را در اختيـــار دارد تا
بتــــواند از اقتصاد كشور در مقابــل
بحرانهایجهانيحمايتنمايد.
در پايان مايلم از وفاداري و زحمات تك
تك همكـــاران كه به دستيابي به اهداف
وااليمان در اين روزگار سخت كمك كرد ه
و همچنين از بانكها و تشكل ها و نهادهاي
بخش خصوصي كه با صنــــدوق تعامل
مناسبيداشتهاند،تشكروقدردانينمايم.
سيدكمال سيدعلي
رئيس هيات مديره و مدیرعامل

اعضاء هیات مدیره

سید کمال سید علی
			
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
صندوق ضمانت صادرات ايران
.....................................................................................................................

دكتر مهدي غضنفري
معاون وزير بازرگاني
و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
عضو هيات مديره
صندوق ضمانت صادرات ايران
.....................................................................................................................
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دكتر طهماسب مظاهري
عضو هيات مديره
صندوق ضمانت صادرات ايران
.....................................................................................................................

مهندس باقر دزفولي
عضو هيات مديره
صندوق ضمانت صادرات ايران
.....................................................................................................................

منوچهركبيري
عضو هيات مديره
صندوق ضمانت صادرات ايران
.....................................................................................................................

سیاست های کالن
سياستهاي كلي صندوق كه در راستـــاي
رسالت و نقش اساسنامه اي آن تدويــن
و در تاريخ  1385/12/9مـــورد تصويب
هيأت مديره قرار گرفته است ،عبارتند از:
چشم انداز
رسيدن به سطح برترين ،حرفه اي ترين
و اثر بخش ترين  ECAدر سطح منطقه
آسيايجنوبغربي.
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ماموريت
حمايت و پشتيباني از صادرات جمهوري
اسالمي ايران از طريق:
 )1بيــــمه و تضمـــين اعتبـــــارات و
سرمايهگذاريهاي مربـــوط به كاالها و
خدمات صادراتي؛
ت و سرمايهگذاري الزم
 )2ايجاد تسهيال 
به منظور توسعه صادرات با كمترين
هزينه و با استفاده بهينه از منابع.
ارزشهاي محوري
• نوآوري ،پويايي ،شفافيـــت و بهبـــود
مستمـــر فرآيندها و خدمات با تمركز
بر مشتري مداري و شايستهساالري؛
• پايبندي به مقررات و اخالق حرفهاي؛
• نظم و دقت توأم با مشاركت ،تعقل و
تدبر در امور؛
• تعهد ،تعالــي ،صداقت ،سختكوشي و
پايبندي به اصول اخالق اسالمي؛
• رعايت حقوق و شئون و پاسخگويي به
هنگام به مشتريان ،كاركنان و سهامداران
صندوق.
سياستها و خط مشيها
• استفاده از تمام ظرفيت قانوني صندوق
در راستاي توسعه صادرات كشور؛

• تأكيد بر برنامههاي با دوره اعتبار ميان
وبلندمدت؛
• توسعه همكاري با صندوقهاي توسعه
صادرات ،اتحاديـــهها ،تشكلهــــا و ساير
نهادهاي صادراتي؛
• تقويت همكاري با سيستم بانكي درجهت
توسعهاعطاياعتباراتصادراتي؛
• هماهنگي و ارتباط نزديك با سازمان
توسعهتجارتبعنوانمتوليصادرات؛
• حضور گسترده در استانهاي صادراتي
به منظور افزايش ضريب نفوذ پوشش در
استانها؛
• ارتقاء دانش و اشاعه فرهنگ استفاده از
پوششهاي اعتبار صادراتي در كشور؛
• تقويت توان كارشناسي و كسب دانش
روز صنعت بيمه و تضمين اعتبار صادراتي
و توسعه فرهنگ تحقيق و پژوهش در
كاركنان با هدف ارتقاء بهرهوري؛
• تالش براي اعمـــال نظرات صنـــدوق
درخصوصهدفمندكردناعطاءاعتبارات
صادراتي در سياستگذاري صادرات كشور؛
• بهبود مستمر سيستمها و روشهاي انجام
كارومهندسيمجــــددفرآينـــدهادر
صورت لزوم؛
•توسعه فعاليتهاي سرمايهگذاري.
اهداف كالن
• تسهيل ،ترغيب و توسعــــه صادرات
ج.ا.ايــــران و افزايـــش رقابــتپذيري
صادركنندگانايراني؛
• دستيابي به عملكرد مناسب از طريق
رعايت اصول «حكمراني مطلوب شركتي»
در راستاي تعالي سازماني؛
• ارائه عملكـــرد حرفهاي بيمه اعتبـــار
صادراتي و ارتقاء دانش منابع انساني در
حد استاندارد جهاني.

محصوالت وخدمات
برای صادرکنندگان
بيمهنامه كل گردش صادرات
اين بيمهنامه كليه صادرات صادركننده
ايراني به كشورهاي مختلف را در برابر
ريسكهاي عمده سياسي و تجاري ،براي
دوره يكساله ،تحت پوشش قرار ميدهد.
براساس اين بيمـــهنامه ،بيمهگذار طي
اظهارنامههاي ماهيانه فعاليتهاي صادراتي
خـــود در آن ماه را گــــزارش داده و
بصورت همزمان حق بيمه تعيين شده را
به صندوق پرداخت مينمايد.
بيمهنامه خاص صادرات
اين بيمهنامه ،يك يا چنـــد محمــــوله
صادراتي را كه در قالــــب يك قرارداد
خاص از سوي صادركننده ايراني براي
خريدار خارجي ارسال ميگردد در مقابل
ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش
قرار ميدهد.
بيمهنامه خاص صدور خدمات
فني و مهندسي
اين بيمهنامه پروژههاي ساخت و ساز
و خدمات فني و مهندسي ارائه شده از
سوي شركتهاي مهندسي و يا پيمانكاري
ايراني در ساير كشورها را در مقابل
ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش
قرار ميدهد.

بيمهنامه بال اثر شدن قرارداد
صادراتي
اين بيمهنامه خســارات ناشـــي از بالاثر
شدن اعتبارات اسنادي و يا قراردادهاي
صادراتي را تحت پوشش قرار ميدهد.
بعبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر
يك از ريسكهاي تحت پوشش ،خسارتي
متوجه صادركننده ايراني گردد ،خسارت
وارده به وي از سوي صندوق جبران
خواهد گرديد ،مشـــروط بر اينكه بروز
خسارت ناشي از قصور وي در ايفاي
تعهدات قرارداديش نباشد.
ضمانتنامه اعتبار توليدي
صادركننده ايراني كه قصد دارد كاالهاي
صادراتي را بصورت اعتبـــاري از توليد
كننده داخلي خريداري نمايد ،ميتواند
ضمانتنامه صندوق را بعنوان وثيقه براي
تضمين ايفاي تعهداتش به توليدكننده
ارائه نمايد .صندوق صادركننده ايراني را
اعتبارسنجي نموده و حداقل وثايق ممكن
را پيش از صدور ضمانتنامه از وي اخذ
مينمايد.

