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گشارش فؼبليت ّيبت هذيزُ
غٌذٍق ضوبًت غبدرات ايزاى (سْبهي خبظ)

ثِ هجوغ ػوَهي غبحجبى سْبم
ثزاي سبل هبلي هٌتْي ثِ  30اسفٌذ هبُ 1391

خالغِ تبريخچِ غٌذٍق:
غٌذٍق ضوبًت غبدرات ايزاى در تبريخ  15هزداد  1352ثب ّوىبري وبرضٌبسبى سبسهبى هلل تبسيس گزديذ ٍ تب سبل  1358ثِ دليلل تىلبفَي
ثَدجِ وطَر ثِ پطتَاًِ ارسي ًبضي اس غبدرات ًفتي ٍ ػذم تَجِ ثِ تَسؼِ غبدرات غيزًفتي ،اس حذ تػَيت لبًَى فزاتز ًزفت  .غٌذٍق ضوبًت
غبدرات ايزاى ثزاسبس هبدُ ثيست لبًَى همزرات غبدرات ٍ ٍاردات هػَة هْزهبُ  ٍ 1372هػَثِ ضَراي ػبلي اداري ثِ تلبريخ 72/10/28
ٍ ّوچٌيي ثٌذ ( )3تجػزُ ( )25لبًَى ثزًبهِ دٍم تَسؼِ التػبدي اس هزوش تَسؼِ غبدرات ايزاى هٌتشع ٍ ثػَرت يه ضزوت دٍلتي ثب ضخػليت
حمَلي هستمل ٍ ٍاثستِ ثِ ٍسارت ثبسرگبًي تطىيل ٍ راُ اًذاسي گزديذ .ثؼذ اس احيب ٍ راُ اًذاسي هجذد غٌذٍق ،لبًَى چگًَگي ادارُ آى در
سبل  1375ثِ تػَيت هجلس ضَراي اسالهي رسيذ ٍ اسبسٌبهِ آى در تبريخ  76/3/18ثِ تػَيت ّيبت ٍسيزاى ٍ تبييذ ضَراي ًگْجبى رسيذ.

هجَس تبسيس:
غٌذٍق ضوبًت غبدرات ايزاى ثِ هَجت لبًَى تبسيس هػَة  1352/5/9هجلس ضَراي هلي تطىيل ضذُ است .

لبًَى چگًَگي ادارُ غٌذٍق:

در تبريخ  1375/7/15ثِ تػَيت هجلس ضَراي اسالهي ٍ در تبريخ  1375/7/29ثلِ تبييلذ ضلَراي

ًگْجبى رسيذُ است.
اسبسٌبهِ غٌذٍق :در تبريخ  1376/3/18ثِ تػَيت ّيبت ٍسيزاى ٍ ثِ هَجت ًبهِ ضوبرُ  76/21/860هلَر  1376/4/4ثلِ تبييلذ
ضَراي ًگْجبى رسيذُ است.

هَضَع فؼبليت ضزوت عجك اسبسٌبهِ:
تضويي اػتجبرات ٍسزهبيِگذاري ّبي هزثَط ثِ وبالّب ،خذهبت غبدراتي  ،ايجبد تسْيالت السم ثِ هٌظَر تَسؼِ ٍ افشايص غلبدرات ٍضلوبًت
هغبلجبت غبدروٌٌذگبى وبال ٍخذهبت اس خزيذاراى خبرج اس وطَر در لجبل خغزات حبغل اس ػَاهلي وِ ثِ عَر هؼوَل ضزوتْبي ثيوِ تجلبري
آًْب را ثيوِ ًويوٌٌذ.

گستزُ فؼبليت ضزوت ( :جغزافيبيي)
حَسُ فؼبليت غٌذٍق ،وطَر جوَْري اسالهي ايزاى ثَدُ وِ ثب توبهي وطَرّبيي وِ عزف غبدرات ايزاى لزار هليگيزًلذ ارتجلبط خَاّلذ
داضت.

هحل دفتز هزوشي:
تْزاى  -هيذاى آرصاًتيي – خيبثبى احوذ لػيز – خيبثبى ضبًشدّن – ضوبرُ 5

4

صندوق ضمانت صادرات ايران
گسارش عملكرد 1331

ًبم غبحجبى سْبم
ج.ا.ا

تؼذاد سْبم

تؼذاد سْبم در جزيبى

درغذ سْبم درسبل هَرد

درغذ سْبم در سبل لجل اس

ثجت ضذُ

ثجت

گشارش

گشارش

1.200.000

1.170.000

100

100

اسبهي ّيبت هذيزُ

سوت در ّيبت هذيزُ

هذرن تحػيلي

تبريخ اًتػبة

تبريخ اًمضبء

حَسُ فؼبليت

عبّز ضِحبهذ

رئيس ّيئت هذيزُ

فَ ق ليسبًس

1391/9/27

اداهِ دارد

ػضَ هَظف

رحين پيزي

ػضَ ّيئت هذيزُ

ليسبًس

1389/4/27

اداهِ دارد

ػضَ هَظف

حويذ غبفذل

ػضَ ّيئت هذيزُ

فَق ليسبًس

1390/2/28

اداهِ دارد

ػضَ غيزهَظف ّيئت

هذيزػبهل

هذرن تحػيلي

تبريخ اًتػبة

تبريخ اًمضبء

عبّز ضِحبهذ

فَق ليسبًس

1391/9/27

اداهِ دارد

هذيزُ

آخزيي تغييزات در اسبسٌبهِ ضزوت:
اسبسٌبهِ غٌذٍق اس تبريخ  1376/3/18ثِ ثؼذ تغييزاتي ًذاضتِ است.

ثبسرس لبًًَي (حسبثزس) ضزوت :سبسهبى حسبثزسي

هزجغ تطخيع هبليبتٍ :سارت التػبد ٍ دارايي
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 خظ هطي ّبي ػوَهي ٍسيبست ّبي والى

سياستْاي والى صٌذٍق
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ؾيبؾشٽبي ٦ٯي نٷسٸ٦ ٠ٻ زض ضاؾشبي ضؾبٮز ٸ ٲبٲٹضيشٽبي آٴ سسٸيٵ ٸ زض سابضيد 1385/12/9
ٲٹضز سهٹيت ټيأر ٲسيطٺ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾزٖ ،جبضسٷس اظ:
چطن اًذاص
ضؾيسٴ ثٻ ؾُح ثطسطيٵ ،حطٞٻ اي سطيٵ ٸ اطط ثرف سطيٵ  ECAزض ؾُح ٲٷُ٣ٻ آؾايبي ػٷاٹة
ٚطثي
هاهَسيت
حٳبيز ٸ دكشيجبٶي اظ نبزضار ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اظ َطي:١
)1

ثيٳٻ ٸ سًٳيٵ اٖشجبضار ٸ ؾطٲبيٻ٪صاضيٽبي ٲطثٹٌ ثٻ ٦بالټب ٸ ذسٲبر نبزضاسي

 )2ايؼبز سؿٽيالر ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضي الظٰ ثٻ ٲٷٓٹض سٹؾاٗٻ نابزضار ثاب ٦ٳشاطيٵ ټعيٷاٻ ٸ ثاب
اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ٲٷبثٕ
اسصش ّاي هحَسي
 ٶٹآٸضي ،دٹيبيي ،قٟبٞيز ٸ ثٽجٹز ٲؿشٳط ٞطآيٷسټب ٸ ذسٲبر ثب سٳط٦ع ثط ٲكاشطي ٲاساضي ٸ
قبيؿشٻ ؾبالضي
 دبيجٷسي ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٸ اذال ٠حطٞٻاي
 ٶٓٱ ٸ ز٢ز سٹأٰ ثب ٲكبض٦ز ،سٗ٣٭ ٸ سسثط زض اٲٹض
 سٗٽس ،سٗبٮي ،نسا٢ز ،ؾرز٦ٹقي ٸ دبيجٷسي ثٻ انٹ ٬اذال ٠اؾالٲي
 ضٖبيز ح٣ٹ ٠ٸ قئٹٴ ٸ دبؾر٫ٹيي ثٻ ټٷ٫بٰ ثٻ ٲكشطيبٴ٦ ،بض٦ٷبٴ ٸ ؾٽبٲساضاٴ صٌذٍق
سياستْا ٍ خط هطيّا
 اؾشٟبزٺ اظ سٳبٰ ْطٞيز ٢بٶٹٶي نٷسٸ ٠زض ضاؾشبي سٹؾٗٻ نبزضار ٦كٹض
 سأ٦يس ثط ثطٶبٲٻټبي ثب زٸضٺ اٖشجبض ٲيبٴ ٸ ثٯٷسٲسر
 سٹؾٗٻ ټٳ٧بضي ثب نٷسٸ٢ٽبي سٹؾٗٻ نبزضار ،اسحبزيٻټب ،سك٧ٯٽب ٸ ؾبيط ٶٽبزټبي نبزضاسي
 س٣ٹيز ټٳ٧بضي ثب ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي زضػٽز سٹؾٗٻ اُٖبي اٖشجبضار نبزضاسي
 ټٳبټٷ٫ي ٸ اضسجبٌ ٶعزي ٥ثب ؾبظٲبٴ سٹؾٗٻ سؼبضر ثٗٷٹاٴ ٲشٹٮي نبزضار
 حًٹض ٪ؿشطزٺ زض اؾشبٴټبي نبزضاسي ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف يطيت ٶٟٹش دٹقف زض اؾشبٶٽب
 اضس٣بء زاٶف ٸ اقبٖٻ ٞطټٷ ٩اؾشٟبزٺ اظ دٹقفټبي اٖشجبض نبزضاسي زض ٦كٹض
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 س٣ٹيز سٹاٴ ٦بضقٷبؾي ٸ ٦ؿت زاٶف ضٸظ نٷٗز ثيٳٻ ٸ سًٳيٵ اٖشجبض نبزضاسي ٸ سٹؾاٗٻ
ٞطټٷ ٩سح٣ي ١ٸ دػٸټف زض ٦بض٦ٷبٴ ثب ټس ٜاضس٣بء ثٽطٺٸضي
 سالـ ثطاي اٖٳب ٬ٶٓطار نٷسٸ ٠زضذهٹل ټسٞٳٷس ٦طزٴ اُٖبء اٖشجابضار نابزضاسي زض
ؾيبؾش٫صاضي نبزضار ٦كٹض
 ثٽجٹز ٲؿشٳط ؾيؿشٳٽب ٸ ضٸقٽبي اٶؼبٰ ٦بض ٸ ٲٽٷسؾي ٲؼسز ٞطآيٷسټب زض نٹضر ٮعٸٰ
 سٹؾٗٻ ٗٞبٮيشٽبي ؾطٲبيٻ٪صاضي
اّذاف والى
 سؿٽي٭ ،سطٚيت ٸ سٹؾٗٻ نبزضار ع.ا.ايطاٴ ٸ اٞعايف ض٢بثزدصيطي نبزض٦ٷٷس٪بٴ ايطاٶي
 زؾشيبثي ثٻ ٖٳٯ٧طز ٲٷبؾت اظ َطي ١ضٖبيز انٹ« ٬ح٧ٳطاٶي ٲُٯٹة قاط٦شي» زض ضاؾاشبي
سٗبٮي ؾبظٲبٶي

8

صندوق ضمانت صادرات ايران
گسارش عملكرد 1331

ٍ ظبيف ٍ فؼبليتّب درسبل 1391
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ضٸٶس سؼبضر ذبضػي ٦كٹض زض ؾب 1391٬ثٻ ذهٹل زض حٹظٺ نبزضار ٚيطٶٟشي(٦بالټب ٸ
ذسٲبر) ثيبٶ٫ط ٖسٰ سبطيط سحطيٱ ټبي ا٢شهبزي اؾش٧جبض ػٽبٶي ٸ ٶشيؼٻ سالـ ٗٞبالٴ ا٢شهبزي
زض ؾب ٬ػٽبز ا٢شهبزي اؾز.
نبزضار ٦بالټبي ٚيطٶٟشي زض ؾب 1391 ٬ثٻ ض٢ٱ  41/3ٲيٯيبضز زالض ضؾيس ٦ٻ ٶؿجز ثٻ ؾب٬
٪صقشٻ ثب ٦بټف  6زضنسي ٲٹاػٻ ثٹزٺ اؾز .ټٳچٷيٵ اضظـ ٸاضزار ٦كٹض  ،ثيف اظ 53
ٲيٯيبضز زالض ثٹزٺ ٦ٻ ٶؿجز ثٻ ؾب٢ ٬ج٭ 14 ،زضنس ٦بټف زاقشٻ اؾز.
زضؾب ٬ٲٹضز ثطضؾي ،ٲ٣هس  91زضنس ٦بالټبي نبزضاسي ٦كٹض ٢بضٺ آؾيب 5/3 ،زضنس اضٸدب2/3 ،
زضنس آٞطي٣ب ٸ  0.62زضنس آٲطي٧ب ٸ ا٢يبٶٹؾيٻ ثٹزٺ اؾز.
ثط اؾبؼ آٲبض ٲٷشكطٺ سٹؾٍ ٪ٳط ٤ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ،ٲيعاٴ نبزضار ٦بالټبي ٚيطٶٟشي
٦كٹض ثسٸٴ احشؿبة ٲيٗبٶبر ٪بظي س٣طيجبً ٲٗبز32/4 ٬ٲيٯيبضز زالض ثٹزٺ ٦ٻ ٶؿجز ثٻ ٲسر
ٲكبثٻ ؾب٢ ٬ج٭٦ %4 ،بټف ٶكبٴ ٲيسټس .ٸظٴ نبزضار ٶيع  69.085ټعاض سٵ زض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾب٬
 1390ضقس  4زضنسي ضا سؼطثٻ ٶٳٹزٺ اؾز.
ثعض٪شطيٵ قط٦بي سؼبضي ايطاٴ زض ؾب ،1391 ٬ثٻ ٮحبِ اضظـ نبزضار ټٳبٶٷس ؾب٢ ٬ج٭،
٦كٹضټبي ٖطا ،٠چيٵ ٸ اٲبضار ثٻ سطسيت ثب ؾٽٱ اضظقي  17 ، 19/3ٸ  13اظ ٦٭ نبزضار ايطاٴ،
ثٹزٺ اٶس.
ثب قسر ٪طٞشٵ ض٢بثز زض نحٷٻ سؼبضر ثيٵ اٮٳٯ٭ ثٹيػٺ دؽ اظ ثحطاٴټبي ا٢شهبزي ؾب٬ټبي
اذيط ٸ ٲحسٸزيزټب ٸ سٷ٫ٷبټبي ٶبقي اظ حؼٱ ٶ٣سيٷ٫ي ،اٖشجبض زض ٦ٷبض زي٫ط ٲشٛيطټبي ا٢شهبزي
ي٧ي اظ ٲٹٮٟٻټبي انٯي ػصة ذطيساضاٴ ػسيس ٸ ٶٟٹش ٸ ح ّٟثبظاضټبي ټس ٜنبزضاسي اؾز،
ثسيٵ ٲٗٷي ٦ٻ ثب ٞطو طبثز ثٹزٴ ٢يٳز ٸ ٦يٟيز سٹؾٍ زٸ نبزض٦ٷٷسٺ زض زٸ ٦كٹض ٲرشٯ، ٝ
ثطٶسٺ ٶٽبيي ٢طاضزاز ،قط٦شي اؾز ٦ٻ قطايٍ اٖشجبضي ثٽشطي ثٻ ذطيساض ديكٷٽبز زټس.زض ايٵ ٲيبٴ
ضيؿ٥ټبي اٖشجبضي ٲيثبيس سٹؾٍ ٲٹؾؿبر اٖشجبض نبزضاسي ټٳبٶٷس نٷسٸ ٠يٳبٶز نبزضار
ايطاٴ ،سحز دٹقف ٢طاض ٪يطٶس ،ثٷبثطايٵ قطايُي ٦ٻ ايٵ٪ٹٶٻ ٲٹؾؿبر ثطاي نبزض٦ٷٷسٺ ٲٯي
ذٹز ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس ،اططي سٗييٵ ٦ٷٷسٺ ثط ٲعيز ض٢بثز ٶٽبيي ٲحهٹ ٬ٲٹضز ٶٓط زاضز،
نٷسٸ٠ټبي يٳبٶز نبزضار زٶيب زض ؾب٢ ٬ج٭ ثب حؼٱ دٹقف  1800ٲيٯيبضز زالض اظ َطي ١ثيٳٻ
ٸ سًٳيٵ اٖشجبضار نبزضاسي ٸ ؾطٲبيٻ٪صاضي ثيف اظ  10زضنس سؼبضر ػٽبٶي ضا دكشيجبٶي
ٶٳٹزٺ اٶس.
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زض ټٳيٵ ضاؾشب نٷسٸ ٠يٳبٶز نبزضار ايطاٴ ٶيع زض ؾب 1391 ٬ٶ٣ف ذٹز ضا ثٗٷٹاٴ ي٧ي اظ
حبٲيبٴ انٯي نبزضار ٦كٹض ثب دٹقكي ثبٮ ٙثط  1.269ٲيٯيٹٴ زالض زض ٢بٮت ٣ٞ 525طٺ ثيٳٻ ٶبٲٻ
ٸ يٳبٶز ٶبٲٻ ،اظ نبزضار ٚيطٶٟشي ايٟب ٶٳٹزٺ اؾز.
ٶؿجز دٹقف نٷسٸ ٠اظ نبزضار زض ؾب 1391 ٬حسٸز ( %4ثسٸٴ احشؿبة نابزضار ٲيٗبٶابر
٪بظي) ٲي ثبقس ٦ٻ زض ٲ٣بيؿٻ ثب ٲٹؾؿبر ټٳشب ،زض نحٷٻ ض٢بثز ثيٵاٮٳٯٯي زض ٸيٗيز ٲُٯٹثي
٢طاض زاقشٻ ٸ زض ٲٷُ٣ٻ ػعء ثطسطيٵ ټب ٲيثبقس ټٳچٷيٵ ايٵ قط٦ز سٳابٰ ساالـ ذاٹز ضا ثاطاي
اضس٣بء ضيبيز ٲكشطيبٴ اظ َطي٪ ١طٞشٵ ثبظذٹضز اظ ايكبٴ ثٹيػٺ زض چبضچٹة َطح س٧طيٱ اضثبة
ضػٹٔ ث٧ابض ثاطزٺ اؾاز .سٗاسز ٶكؿاشٽب ،ټٳبيكاٽب ٸ ؾاٟطټبي اؾاشبٶي ػٽاز آقاٷبيي ثيكاشط
نبز ض٦ٷٷس٪بٴ ٦كٹض ثب ذسٲبر نٷسٸ ٠ٸ اذص ٶٓطار ايكبٴ ضا ٲي سٹاٴ اظ ػٳٯٻ اياٵ ا٢اساٲبر
ٶبٰ ثطز.
ٞٽطؾز سٗسازي اظ قط٦شٽبي نبزضاسي ٦ٻ زض ؾب 1391 ٬ثب حٳبياز ناٷسٸ ٠ٲٹٞا ١ثاٻ سٹؾاٗٻ
ٗٞبٮيز ذٹز قسٺاٶس اضائٻ ٲي٪طزز:
پَضصّاي بيوِاي وَتاُ هذت :نبزضار ذسٲبر ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي ثٻ ٦كٹض ٖطا ٠سٹؾٍ قط٦ز
ؾبظٺټبي س ٥ايؿشب ثب اضظقي ثبٮ ٙثط  76ٲيٯيٹٴ زالض ٸ نبزضار ٲيٯ٫طز ثٻ ٦كٹض اٛٞبٶؿشبٴ سٹؾٍ
قط٦ز شٸة آټٵ انٟٽبٴ ثٻ ٲجٯ 12/3 ٙٲيٯيٹٴ زالض
پَضص ّاي بيوِاي هياى ٍ بلٌذهذتَ :اطح احاساص ؾاس ٸ ٶيطٸ٪ابٺ سٹؾاٍ قاط٦ز ؾاٷ٫بة
زض٦كٹض سبػي٧ؿشبٴ ثٻ اضظـ س٣طيجي  355ٲيٯيٹٴ زالضَ .طح احساص ذُٹٌ اٶش٣ب ٬ثط ٠سٹؾاٍ
قط٦ز نبٶيط زض٦كٹض اضٲٷؿشبٴ ثب ٲجٯ ٙثيف اظ  108ٲيٯيٹٴ زالض
پَضصّاي تضويٌي :نبزضار ٲحهٹالر دشطٸقيٳي سٹؾاٍ قاط٦ز ثبظض٪ابٶي دشطٸقايٳي ثاب
اضظـ س٣طيجي  55ٲيٯيٹٴ زالض ٸ دطٸغٺ ؾبذشٳبٴ ؾبظي سٹؾٍ قط٦ز ٦يؿٹٴ ثب اضظقي زضحاسٸز
 26ٲيٯيٹٴ زالض.
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 هذيزيت ٍ ًظبم تػوينگيزي

ّيأت هذيزُ
وويسيَى ّب ٍ وبرگزٍُّبي تخػػي
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ّيأت هذيشُ
اًٖبي ټيبر ٲسيطٺ زض ؾب ٬ٲٹضز ثطضؾي ا٢ساٰ ثاٻ ثط٪اعاضي  22ػٯؿاٻ ٶٳاٹزٺ ٸ زض ػٯؿابر
ٲص٦ٹض  ،زض ذهٹل  230ٲٹضز ثٻ قطح شي٭  ،سهٳيٱ ٪يطي ٦طزٺ اؾز.
قطح

ضزيٝ

سٗساز

1

٪عاضـ ٲسيط ٖبٲ٭

22

2

٦ٳيشٻ ٞٷي ٸ اٖشجبضي(اٖشجبضؾٷؼي ،نسٸضيٳبٶزٶبٲٻ ٸ ثيٳٻٶبٲٻټب)

168

3

٪عاضـ ټبي اٲٹض ح٣ٹ٢ي ٸ ذؿبضر

33

ٲشٟط٢ٻ (ٲبٮي ،ازاضي ٸ ضٞبټي ،اٲال ،٤ضيؿ٦ ٥كٹضي،

7

ؾطٲبيٻ٪صاضي ٸ ؾبيط ٲٹاضز)

سئَس الذاهات وويسيَى ّا ٍ واسگشٍُ ّاي تخصصي داخل صٌذٍق
اًٖبي ټيبر ٲسيطٺ نٷسٸ ٠ثب اؾشٟبزٺ اظ ذطز ػٳٗي ٸ ثٽاطٺ ٪ياطي اظ ټٳاٻ ساٹاٴ ٦بضقٷبؾاي
ٲٹػٹز زض ٢بٮت ٦ٳيشٻ ټب ٸ ٦بض٪طٸٺ ټبي سرههي زض ضاؾشبي اػطاي ټط چاٻ ٲارططسط ٸْابيٝ
ٲحٹٮٻ ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ اؾز.
اًٖبء ٦ٳيشٻ ټب اظ ثيٵ ٲسيطاٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ نبحجٷٓط ٲسيطيزټب ،حؿت ٲؿائٹٮيز ٸ سرهام
ټبي ٲٹضز ٶيبظ ،اٶشربة ٸ ثب ح٧ٱ ٲسيط ٖبٲ٭ ٲٷهٹة ٪طزيسٺ اٶس .ٲهٹثبر ٦ٳيشٻټب ٶياع ثٗاس اظ
سأييس ٲسيط ٖبٲ٭ ،ػٽز اػطاء ثٻ ٸاحسټبي شيطثٍ اثال٘ ٲي ٪طزز.
وويسيَى تحَل اداسي
٦ٳيؿيٹٴ سحاٹ ٬ازاضي ثاٻ ضيبؾاز ٲاسيط ٖبٲا٭ ٸ ًٖاٹيز سٗاسازي اظ ٲاسيطاٴ ٸ ٲكابٸضيٵ
ٲسيطٖبٲ٭ ،ثب ثط٪عاضي ٶكؿز ټبي ٲٷٓٱ ٸ اظ َطي٪ ١عاضقبر ٲسيطاٴ ،ٶٓبضر الظٰ ضا ثط ٶحٹٺ
اٶؼبٰ ٸ ديكطٞز ثطٶبٲٻ ټبي ٲهٹة نٷسٸ ٠اٖٳب ٬ٶٳٹزٺ اؾز.
٦ٳيؿيٹٴ ٲص٦ٹض زضَي ؾب ، 91 ٬چٽبض ػٯؿٻ سك٧ي٭ زازٺ اؾز.
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وويتِ فٌي – اعتباسي
٦ٳيشٻ ٞٷي -اٖشجبضي ٲٽٳشاطيٵ ض٦اٵ سهاٳيٱ ؾابظي زض ثراف ٗٞبٮياز ټابي اٖشجابض ؾاٷؼي ٸ
نسٸض ٲاي ثبقاس ٦اٻ ثاٻ ٲٷٓاٹض اسرابش سهاٳيٳبر ٲٷبؾات زض اضائاٻ ذاسٲبر ثاٻ ٲكاشطيبٴ ٸ
اضس٣اابي ؾااُح ذااسٲبر دٹقااف ثيٳااٻ اي ٸ اٖشجاابضي نااٷسٸ ،٠زيااسٺ ثاابٶي ضيؿاا ٥ٸ ؾااٝ٣
سٗٽااسار ،ثااب سكاا٧ي٭ ػٯؿاابر ٲااٷٓٱ ٸ سٽيااٻ ٪عاضقاابر ٦بضقٷبؾااي ،اَالٖاابر الظٰ ضا ثااطاي
ټيبر ٲسيطٺ ٸ زي٫ط ٲاسيطاٴ ٞٷاي ناٷسٸٞ ٠اطاټٱ آٸضزٺ اؾاز٪ .اعاضـ ٖٳٯ٧اطز اياٵ ٦ٳيشاٻ
زض ؾب 91 ٬ثٻ قطح ػسٸ ٬ظيط ٲيثبقس .

سديف

عٌاٍيي هصَبات وويتِ فٌي– اعتباسي دس سال 1391
٪ 1عاضقبر اٖشجبض ؾٷؼي زاذٯي (نسٸض يٳبٶز ٶبٲٻ اٖشجبضي)

451

٪ 2عاضقبر ازاضٺ نسٸض يٳبٶزٶبٲٻټبي زاذٯي (سٳسيس يٳبٶزٶبٲٻټب)

48

٪ 3عاضقبر نسٸض اٶٹأ ثيٳٻ ٶبٲٻټبي ٦ٹسبٺ ٲسر

105

٪ 4عاضقبر اٖشجبضؾٷؼي اظ ذطيساضاٴ ذبضػي

60

٪ 5عاقبر ثيٳٻٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٸ ثٯٷس ٲسر ٸ ؾطٲبيٻ٪صاضي

14

٪ 6عاضقبر ٲطثٹٌ ثٻ دٹقف يٳبٶزٶبٲٻ اضظي ديفدطزاذز ٸ حؿٵ اٶؼبٰ ٦بض

17

 7ؾبيط(قبٲ٭ ؾيبؾز ٪صاضي – ؾ ٝ٣اٖشجبضي ثبٶ٧ٽب -ؾ ٝ٣اٖشجبضي ٦كٹضټب ٸ )....

39

ػٳٕ ٦٭ ٲهٹثبر

734

سٗساز ػٯؿبر ثط٪عاض قسٺ

51

زض ٲ٣بيؿٻ ثب آٲبض ؾبٮٽبي ٪صقشٻ اٖٱ اظ قف ٲبټٻ ٸ ؾبٮيبٶٻ ،سٛييطاسي ثٻ قطح شي٭ زض ػٯؿبر
٦ٳيشٻ ٞٷي اٖشجبضي نٹضر دصيطٞشٻ اؾز:
 -1ثط اؾبؼ سهٳيٳبر ثٗٳ٭ آٲسٺ زض ټيبر ٲسيطٺ نٷسٸ٦ ،٠ٳيشٻ ح٣ٹ٢ي ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾي
ٸ سهٳيٱ٪يطي ٲٹاضز ٲطثٹٌ ثٻ اؾشٳٽب ٬ثسټي ،ثركف ؾٹز ٸ ػطايٱ ٸ دطزاذز
ذؿبضر زض سبضيد  90/11/29سك٧ي٭ ٸ ثط ايٵ اؾبؼ ٲٹاضز ٲطثٹٌ ثٻ ٲسيطيزټبي
14
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ح٣ٹ٢ي ٸ ذؿبضر اظ سبضيد ٲص٦ٹض اظ زؾشٹض ٦بض ٦ٳيشٻ ٞٷي اٖشجبضي ذبضع ٸ زض ٦ٳيشٻ
ح٣ٹ٢ي ٲُطح ٪طزيسٺ اؾز.
 -2ټٳچٷيٵ سهٳيٱ٪يطي زض ذهٹل ٲٹاضز ٲطثٹٌ ثٻ يٳبٶزٶبٲٻټبي ثبٶ٧ي ديف
دطزاذز ٸ حؿٵ اٶؼبٰ ٦بض اظ ٦ٳيشٻاي ٲؿش٣٭ ٦ٻ ٢جال ثٻ ټٳيٵ ٲٷٓٹض سك٧ي٭ قسٺ ثٹز،
زض ؾب 1390 ٬ثٻ ٦ٳيشٻ ٞٷي اٖشجبضي ٲٷش٣٭ قسٺ اؾز.
 -3ثٻ ٲٷٓٹض سؿطيٕ زض اٲٹض نبزض٦ٷٷس٪بٴ ،سٳسيس اٸ ٬ٸ زٸٰ يٳبٶزٶبٲٻټبي اٖشجبضي ٦ٻ
٢جال زض ٦ٳيشٻ ٞٷي اٖشجبضي ٲُطح ٲي٪طزيس ،زض حب ٬حبيط ثسٸٴ ٶيبظ ثٻ ٦ٳيشٻ ٸ ثب سبئيس
ٲسيطيز ٖبٲ٭ نٹضر ٲيدصيطز.
 -4ثب ٖٷبيز ثٻ ضٸيٻ ػسيس نٷسٸ ٠ٲجٷي ثط اُٖبي ؾ ٝ٣اٖشجبضي ؾبٮيبٶٻ ثٻ ثطذي ٲكشطيبٴ
٢سيٳي ٸذٹـ حؿبة نٷسٸ ، ٠نسٸض يٳبٶزٶبٲٻ ثطاي ايٵ زؾشٻ اظ ٲكشطيبٴ ثسٸٴ
َطح زض ٦ٳيشٻ ٞٷي اٖشجبضي نٹضر ٲيدصيطز.
وويتِ حمَلي ٍ بشسسي هطالبات ٍ خساسات
اًٖبي ٦ٳيشٻ قبٲ٭ ٲسيطاٴ نسٸض ،ذؿبضر ،ح٣ٹ٢ي ،ٲبٮي ٸي٧ي اظ اًٖبء ټيبر ٲسيطٺ ثٻ
سكريم ٲسيطٖبٲ٭ ٲاي ثبقاٷس ٸ ٸْيٟاٻ آٶابٴ ثطضؾاي دطٸٶاسٺټابي ذؿابضسي ،دطزاذاز
ذؿبضر ،دي٫يطيټبي ح٣ٹ٢ي ،اؾشٳٽب ٬ثسټي ،ثركاف ػاطايٱ ٸ ياب ؾاٹزټبي ٲشٗٯ٣اٻ زض
ذهٹل ثسټيټبي ٲسيٹٶيٵ ٶبقي اظ دطزاذز ذؿبضار ،ٲيثبقس

گضاسش عولىشد وويتِ حمَلي ٍ بشسسي هطالبات ٍ خساسات دس سال 1391
تعذاد جلسات

30

تعذاد هَاسد هطشٍحِ

337

تعذاد تصويوات هأخَرُ

284

تمسين بٌذي تصويوات هاخَرُ سال 1391
گضاسش الذاهات

96

پيگيشي

24
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استوْال بذّي

21

پشداخت خساست

134

اصاد ساصي ٍثايك

9

جوع

284

وويتِ اهَس اداسي ٍ استخذاهي
ٶٓبضر ثط اػطاي َطح اضظقيبثي قٛ٭ ٸ قبٚ٭ ،ثطضؾي ػٷجٻ ټبي ازاضي ٸاؾشرساٲي ٲهٹثبر ٸ
آييٵ ٶبٲٻ ټبي ٲطثٹٌ ٸ سُجي ١يٹاثٍ ٲٹضز ٖٳ٭ نٷسٸ ٠ثب ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار  ،سٽيٻ ٸ سهٹيت
ثطٶبٲٻ ټبي آٲٹظقي ٸ ضٞبټي ٦بض٦ٷبٴ اظ ػٳٯٻ ٲٹاضزي اؾز ٦ٻ ٦ٳيشٻ ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٶؿجز
ثٻ آٶٽب ثطضؾي ٸ سهٳيٱ ٪يطي ٲيٶٳبيس.
هَضَعات بشسسي ضذُ

سديف

تعذاد هَاسد

1

ضشوت دس دٍسُّا ٍسويٌاسّاي آهَصضي

25

2

بشسسي دسخَاست احتساب اهتياص دٍسُ ّا ٍ سويٌاسّاي آهَصضي

20

3

اًتصابات

-

4

سايش هَاسد اداسي

26

٦ٳيؿيٹٴ ٲٗبٲالر
زض ضاؾشبي اػطاي آييٵ ٶبٲٻ ٲٗبٲالر ناٷسٸ ٠زض ثط٪اعاضي ٲٷب٢هاٻټاب ٸٲعاياسٺټاب٦ ،ٳيؿايٹٴ
ٲٗبٲالر ٶؿجز ثٻ سك٧ي٭ ػٯؿٻ زض َٹ ٬ؾب 91 ٬ثٻ نٹضر ٲؿشٳط ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ اؾز ٦ٻ ٶشيؼاٻ
ا٢ساٲبر اٶؼبٰ قسٺ سك٧ي٭  7ػٯؿٻ ثٹزٺ ٸ ٲؼٳٹٖب سٗساز ټٟز ٲهٹثٻ ثٻ سهٹيت ضؾيسٺ اؾز.

سايشوويتِ ّا
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ٖالٸٺ ثط ٦ٳيشٻ ټب ٸ قٹضاي ټبي يبزقسٺ ،حؿت سهٹيت ٶبٲٻ ټب ٸ ثركٷبٲٻ ټبي اثالٚي ټيابر
ٲحشطٰ ٸظيطاٴ ٸ ٲطاػٕ شيهالح٦ ،ٳيشٻ ټبي ٸ قٹضاټبي زي٫طي ٶياع ،حؿات ٲاٹضز سكا٧ي٭ ٸ
ٗٞبٮيز زاضٶس.ټٳچٹٴ ٦ٳيشٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي  ،قٹضاي دػٸټكي ٸ...
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 ريسه ٍ ثيي الولل

سبختبر تحليل ريسه
تحليل ريسه پزتفَي
فؼبليتّبي ثيي الوللي
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ؾبذشبض سحٯي٭ ضيؿ٥
ٲسيطيز ضيؿ ٥نٷسٸ ٠يٳبٶز نبزضار ايطاٴ ،اظ ؾب 1380 ٬سب٦ٷٹٴ ،ٲسيطيز ضيؿ٧ٽبي ٶبقي
اظ ٗٞبٮيشٽبي نسٸض ثيٳٻ ٶبٲٻ ضا ثط ٖٽسٺ زاضز .زض ضاؾشبي ٶي٭ ثٻ ايٵ ټس ،ٜايٵ ٲسيطيز ثب ضناس
ز٢ي ١سحٹالر ا٢شهبزي ٸ ؾيبؾي ػٽبٴ ،چكٱاٶساظ آيٷسٺ ٦كٹضټب ضا سطؾيٱ ٶٳٹزٺ ٸ ثب سٹػاٻ ثاٻ
قبذمټبي ا٢شهبزي آٶٽب ،ؾيبؾز دٹقكي نٷسٸ ٠ثطاي ټط ٦كٹض ضا سٗييٵ ٲيٶٳبيس .ټٳچٷايٵ
اظ زي٫ط ا٢ساٲبر ثٗٳ٭ آٲسٺ زض ايٵ ظٲيٷٻ ،سسٸيٵ اٮ٫ٹي ٪اطٸٺثٷاسي ضيؿا٦ ٥كاٹضټبي ػٽابٴ
ٲشٷبؾت ثب ؾيبؾزټبي ذبضػي زٸٮز ع.ا.ايطاٴ ثٹزٺ اؾز.
اظ ؾٹي زي٫ط ،ايٵ ٲسيطيز ثب َطاحي ٲسٮي ػٽز اٖشجبضؾٷؼي ثبٶ٥ټبي ذبضػي َط ٜحؿابة
نبزض٦ٷٷس٪بٴ ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضاٴ ايطاٶي٢ ،بزض ثٻ سٗييٵ ضسجٻ ٸ ؾ ٝ٣اٖشجبض ثطاي ټط ثبٶ٪ ٥طزيسٺ ٸ
ثسيٵ سطسيت٦ ،ٳ٢ ٥بث٭ سٹػٽي ثٻ ٦بټف ضيؿ٢ ٥هٹض ثبٶ٥ټبي ذبضػي ٶٳٹزٺ اؾز.
ټٳچٷيٵ سٹؾٗٻ ٸ اضس٣بي ضٸقٽبي ٲسيطيز ضيؿ ٥اظ ؾٹي نٷسٸ٠ټبي يٳبٶز نابزضار زٶياب
ٲشٗب٢ت ثحطاٴ ا٢شهبزي ٸ ٲبٮي ػٽبٶي زض ؾب ،2008 ٬ٲسيطيز ضيؿ ٥نٷسٸ ٠ضا ثط آٴ زاقز سب
ػٽز ټٳ٫بٰ قسٴ ثب ٲٹؾؿبر ټٳشبي ذٹز زض زٶيب ،ثب اؾاشٟبزٺ اظ ضٸـټاب ٸ اثعاضټابي ٖٯٳاي،
ا٢ساٰ ثٻ َطاحي ٲسيطيز ضيؿ ٥دطسٟٹي ٶٳبيس ٦ٻ ايٵ ؾيؿشٱ ثٻ ظٸزي ٢بث٭ ثٽطٺثطزاضي ذٹاټاس
قس .ثسيٵ سطسيت ثٻ ٦ٳ ٥ايٵ ؾيؿشٱ ،ظٲيٷٻ ثطاي ديفثيٷي ٲٷبَ ١ثحطاٶاي احشٳابٮي زض آيٷاسٺ ٸ
ديك٫يطي اظ ظيبٴټبي ثعض ٨زض ٲٹا ٕ٢ثحطاٴ ٞطاټٱ آٲسٺ ٸ نٷسٸ٢ ٠بزض ثٻ اضائٻ ذسٲبر ثٻ سٗساز
ثيكشطي اظ ٲكشطيبٴ ،زض ٖيٵ ٶ٫ٽساضي ؾطٲبيٻ ٦بٞي ثطاي ٲكشطيبٴ آيٷسٺ ذٹاټس ثٹز.
اټٱ ٗٞبٮيشٽبي سحٯي٭ ضيؿ ٥زض ؾب 91 ٬ضا زض ٢بٮت ٲٹاضز شي٭ ٲيسٹاٴ ذالنٻ ٶٳٹز:
 .1ثطضؾي اٲ٧بٴ دٹقف ي٦ ٥كٹض سٹؾٍ نٷسٸ ٠ثط اؾبؼ اٮ٫ٹي سٹاٴ ػصة اٖشجابض (اظ
ػٳٯٻ ثطضؾي حسا٦ظط زٸضٺ ضيؿ٢ ٥بث٭ دصيطـ سٹؾٍ نٷسٸ ٠زض زٸضٺټبي ٦ٹسبٺ ،ٲيبٴ
ٸ ثٯٷسٲسر)
 .2سٗييٵ ؾُح ضيؿ ٥دصيطي نٷسٸ ٠زض ي٦ ٥كٹض (ؾ ٝ٣دٹقف ٦كٹض)
 .3سٗييٵ ٲحسٸزيشٽبي دٹقف اظ ػٳٯٻ سًبٲيٵ ٢بث٭ ٢جٹ ٬نٷسٸ( ٠اٲ٧بٴ دصيطـ سًاٳيٵ
زٸٮشي ٸ ثبٶ٧ي)
 .4سٗييٵ ثبٶ٧ٽبي ٢بث٭ ٢جٹ ٬نٷسٸ ٠زض ي٦ ٥كٹض ٸ ؾ ٝ٣اٖشجبضي آٶٽب (ثط اؾبؼ اٮ٫اٹي
( )CAMELثيف اظ  117ثبٶ ٥ثطاي ؾب)91 ٬
 .5ثطضؾي ٸ اٖالٰ ؾيبؾز دٹقكي ٸ سٽيٻ ٪عاضـ ٦كٹضټب زض ٦ٯيٻ ٲٷابَ ١ػٛطاٞيابيي زض
ٲُٕ٣ټبي ظٲبٶي ٲرشٯ( ٝثيف اظ ٦ 60كٹض ػٽبٴ ثطاي ؾب)91 ٬
19

صندوق ضمانت صادرات ايران
گسارش عملكرد 1331

 .6ثطضؾيټبي اٸٮيٻ ػٽز ثطٸظ ضؾبٶي ٶطذٽبي ح ١ثيٳٻ ٸ ٦بضٲعز نٷسٸ٠
 .7ثطضؾي ٸ ا٢ساٲبر اٸٮيٻ ػٽز اؾش٣طاض ٶٓبٰ ٲسيطيز ضيؿ ٥دطسٟٹي ٲحهٹالر نٷسٸ٠
 .8آؾيتقٷبؾي ٲحهٹالر يٳبٶشٷبٲٻاي اضظي ٸ ضيبٮي نٷسٸ٠
زي٫ط ٪عاضقبر سٽيٻ قسٺ ػٽز آ٪بٺؾبظي ٲؿئٹٮيٵ ٸ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ٖجبضسٷس اظ:
 .1ٲبټٷبٲٻ ضيؿ٦ ٥كاٹضي ٦اٻ ثهاٹضر ٲاٷٓٱ ،دٹقاف زټٷاسٺ اټاٱ سحاٹالر ضيؿا٥
٦كٹضټبي ػٽبٴ َي ي ٥ٲبٺ اؾز ٦ٻ ٖالٸٺ ثاط اٶشكابض زض ٸةؾابيز ناٷسٸ( ٠ثاطاي
اؾشٟبزٺ ٖٳٹٰ ثٹيػٺ نبزض٦ٷٷس٪بٴ) ،ثطاي ٸظضاء ،ضايعٶبٴ ثبظض٪بٶي ٸ ؾبيط ٲ٣بٲبر ٲؿئٹ٬
اضؾب ٬ٲي٪طزز.
٪ .2عاضـ ټبي سحٯي٭ ضيؿ ٥ي ٥ٲٹيٹٔ ذبل زض ي٦ ٥كٹض ٦ٻ زض زٸ زؾشٻ ٢بث٭ اضائاٻ
ٲيثبقٷس:


٪عاضقٽبي سحٹالر ؾيبؾي ٸ ا٢شهبزي زض ٦كاٹضټب ټٳبٶٷاس «٪اعاضـ سحٯيا٭

ضيؿ٧ٽبي ا٢شهبزي ٸ ؾيبؾي ؾٹزاٴ ٲٹيٹٔ اٞعايف ؾ٦ ٝ٣كٹض ٲاص٦ٹض» ٸ «٪اعاضـ
ٲحيٍ سؼبضي ؾٹضيٻ ثطاي دٹقف ضيؿ ٥ؾيبؾي ؾطٲبيٻ ٪صاضي» ٸ...


٪عاضقٽبيي زض ذهٹل ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣اطضار ؾاطٲبيٻ٪اصاضي ٸ ثابظاض اٲاال ٤زض

٦كٹضټبي اٸ٦طايٵ ،ثالضٸؼ٪ ،طػؿشبٴ ٸ ...
٪ .3عاضقٽبي سحٯي٭ ضيؿ ٥نٷبيٕ ثب ؾٻ ٲحٹضيز انٯي:
٪ عاضـ دبٶٹضاٲبي نٷبيٕ زض ػٽبٴ

٪ عاضقٽبي نٷبيٕ ٲرشٯ ٝزض ايطاٴ ٸ ػٽبٴ٪ :عاضقٽبي نٷبيٕ ٞٹالز ،ؾبذزٸؾابظ،
ٲحهٹالر ٚصايي ٸ ؾيٳبٴ

٪ عاضـ ي ٥نٷٗز زض ي٦ ٥كٹض ذبل٪« :عاضـ نٷٗز ٞاٹالز چايٵ»٪« ،اعاضـ
سحٯيٯي ثبظاض ؾيٳبٴ سبػي٧ؿشبٴ» ٸ ...
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سحٯي٭ ضيؿ ٥دطسٟٹي
ثب سٹػٻ ثٻ آٶ٧ٻ َطاحي ؾيؿشٱ اضظيبثي دطسٟٹي ضيؿ ٥زض زؾز ا٢ساٰ ٲيثبقس ،ثٗٷٹاٴ ي٥
سحٯي٭ ٲ٣سٲبسي ،دٹقف نٷسٸ ٠ثب نبزضار ٦كٹض اظ ٶُ٣ٻ ٶٓط ٪طٸٺثٷسي ضيؿ٦ ٥كٹضي زض
٢بٮت زٸ ٶٳٹزاض شي٭ ٲ٣بيؿٻ قسٺ اؾز.
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ثب ٲ٣بيؿٻ زٸ ٶٳٹزاض ٞٹ ٠ٲكرم ٲي٪طزز ٦ٻ ٖٳسٺ نبزضار ايطاٴ زض ؾب 1391 ٬ثٻ ٦كٹضټبي
ثب ٪طٸٺ ضيؿ ٥ٲشٹؾٍ ( 4 ،3ٸ  )5ٸ دؽ اظ آٴ ثٻ ٪طٸٺ دطضيؿ 6( ٥ٸ  )7ٲطثٹٌ ٲيقٹز.
ثيكشطيٵ ثٹزٴ حؼٱ دٹقكٽبي نٷسٸ ٠زض ٦كٹضټبي دطضيؿ ،٥ثسيٵ ٲٗٷبؾز ٦ٻ نٷسٸ٠
سٹاٶؿشٻ ثٻذٹثي ٶ٣ف ذٹز ضا ثٗٷٹاٴ حبٲي نبزض٦ٷٷس٪بٴ ثطاي نبزضار دطضيؿ ٥ايٟبء ٶٳبيس.

ٗٞبٮيشٽبي ثيٵاٮٳٯٯي نٷسٸ٠
ٗٞبٮيشٽبي ثيٵاٮٳٯٯي نٷسٸ ٠اظ زٸ ػٷجٻ حبئع اټٳيز اؾز ،اٸ ٬آٶ٧ٻ ايٵ سٗبٲالر ثيٵاٮٳٯٯي
ٲيسٹاٶس ثٻ اضائٻ ذسٲبر ثٽشط ثٻ نبزض٦ٷٷس٪بٴ اظ َطي ١اضسجبٌ ثب اسحبزيٻټب ،ثبٶ٧ٽبي ذبضػي،
ٶٽبزټب ٸ قط٦شٽبي ذبضػي ٸ  ...ٲٷشغ ٪طزز ،اظ ؾٹي زي٫ط ايٵ اضسجبَبر ٲشًٳٵ زؾشطؾي ثٻ
ضٸظآٲسسطيٵ اَالٖبر سرههي زض حٹظٺ ضيؿ ٥ٸ ثيٳٻ اٖشجبض نبزضاسي ٲيثبقس .زض ٦٭
ٗٞبٮيشٽبي ثيٵاٮٳٯٯي نٷسٸ ٠زض ٲحٹضټبي شي٭ ذالنٻ ٲي٪طزز:
الف – اتحاديِ ّا ٍ ضبىِّاي بييالوللي
 .1اتحاديِ اهاى:
ٶٳبيٷس٪بٴ نٷسٸ ٠زض زٸ ػٯؿٻ «قٹضاي ٲسيطاٴ» ،ٲؼٳٕ ٖٳٹٲي ؾبٮيبٶٻ ايٵ اسحبزيٻ زض
ٲبٮعي ٸ ػٯؿٻ ٦ٳيشٻ دبي٫بٺ اَالٖبر اٖشجبضي قط٦ز ٦طزٺاٶس ٸ ثسيٵ سطسيت ٖالٸٺ ثط
ٲكبض٦ز ٗٞب ٬زض سهٳيٱ٪يطيٽبي ٲطثٹٌ ثٻ اسحبزيٻ ٸ دبي٫بٺ اَالٖبر اٖشجبضي ،ثٻ سجبز٬
ٶٓط زض ظٲيٷٻټبي ٖٯٳي ٸ حطٞٻاي ثب ټٳشبيبٴ ذٹز دطزاذشٻاٶس .زض يٳٵ ٦بضقٷبؾبٴ
نٷسٸ ٠زض زٸضٺ آٲٹظقي ثيٳٻ اٖشجبض نبزضاسي زض اٲبضار قط٦ز ٦طزٺ ٸ اظ ٲجبحض
ٲُطٸحٻ ٲٷش٪ ٕٟطزيسٶس.
ټٳچٷيٵ زض ؾب ،1391 ٬نٷسٸٖ ٠الٸٺ ثط ٲكبض٦ز زض سهٳيٱؾبظي ٦ٳيشٻ دبي٫بٺ
اَالٖبر اٖشجبضي ،ثٗٷٹاٴ يًٖ ٥ٹ ايٵ دبي٫بٺ ،ا٢ساٰ ثٻ اٲًبء ٢طاضزاز اؾشٟبزٺ اظ ذسٲبر
آٴ ٶٳٹزٺ ٸ اَالٖبر الظٰ ضا زض ايٵ ظٲيٷٻ زض اذشيبض زثيطذبٶٻ ٢طاض زازٺ اؾز .ضاٺ اٶساظي
ايٵ دبي٫بٺ اَالٖبر اٖشجبضي ،ٲيسٹاٶس زض قطايٍ ٗٞٯي ٦كٹض ٸ ٲحسٸزيشٽبي ٲٹػٹز،
ضاټ٫كبي ثؿيبض ٲٹططي زض اضسجبٌ ثب قط٦شٽبي اَالٖبر اٖشجبضي ثيٵاٮٳٯٯي ثبقس.
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 .2ولَپ پشاي (صيشهجوَعِ اتحاديِ بشى)
َج ١ضٸا ٬ټطؾبٮٻ ،ٶٳبيٷس٪بٴ نٷسٸ ٠زٸ ثبض زض ؾب 1391 ٬زض اػالؼ قف ٲبټبٶٻ
٦ٯٹح دطا ٨قط٦ز ٦طزٺ ٸ ٖالٸٺ ثط ثطضؾي ٖٳٯ٧طز ٲرؾؿبر ًٖٹ ،اظ ؾرٷطاٶيٽب ٸ
٦بض٪بټٽبي آٲٹظقي ثٽطٺٲٷس ٪طزيسٺ ٸ ثٻ سجبز ٬اَالٖبر ٸ سؼطثيبر ٞٷي ثب ټٳشبيبٴ
دطزاذشٻ اٶس .ضايعٶيٽب ثب سٗسازي اظ ټٳشبيبٴ ًٖٹ ايٵ اسحبزيٻ ،ثٳٷٓٹض ٪ؿشطـ ټٳ٧بضيٽب،
ثب سٹػٻ ثٻ ٲحسٸزيشٽبي ٲٹػٹز ثطاي ٦كٹض زض ٖطنٻ ثيٵاٮٳٯٯي ،اظ زي٫ط ا٢ساٲبر ٲٹطط
زض حبقيٻ ايٵ اػالؾٽب ثٹزٺ اؾز.
 .3ضبىِ وشديت آلياًس
ثٳٷٓٹض سساٸٰ ثٽطٺٲٷسي اظ اَالٖبر ايٵ قج٧ٻ ،ا٢ساٲبر الظٰ اٶؼبٰ قسٺ اؾز .زض يٳٵ
ٶٳبيٷس٪بٴ نٷسٸ ٠زض ٦ٷٟطاٶؽ ضيؿ٦ ٥كٹضي ٸ اػالؼ ؾبٮيبٶٻ ٦طزيز آٮيبٶؽ زض
ٞطاٶؿٻ ،زض غاٶٹيٻ  ،2013قط٦ز ٶٳٹزٺاٶس.
ب – ّوىاسي با هَسسات ّوتاي خاسجي

 :ICIEC هَسسِ اسالهي بشاي بيوِ سشهايِگزاسي ٍ اعتباسات صادساتي
زض ؾبَ ،1391 ٬ج ١ضٸا ٬ټطؾبٮٻ ،سجبز ٬اَالٖبر سرههي ٸ ٲصا٦طٺ زض ٲٹضز اس٧بئي
٦طزٴ ضيؿ٧ٽب اٶؼبٰ قسٺ اؾز.
 سايش ّوتاياى:
ثٳٷٓٹض ٪ؿشطـ ضٸاثٍ ثيٳٻاي ،سجبز ٬اَالٖبر سرههي ،اس٧بئي ٦طزٴ ضيؿ٧ٽب ،سبٲيٵ
ٲبٮي ٸ يب اضائٻ دٹقف اظ ؾٹي آٴ ٲٹؾؿبر ثب حٳبيز نٷسٸ ،٠اٲًبء يبززاقز سٟبټٱ
ټٳ٧بضي ٸ ؾبيط ٲٹاضز الظٰ ،ٲصا٦طاسي ثب سٗسازي اظ ٲٹؾؿبر ټٳشب ټٳچٹٴ EXIAR
(ضٸؾيٻ)( Sonac ،ؾٷ٫بُ٢( TASDEER ،)٬ط)( Eximgarant ،ثالضٸؼ)ASEI ،
(اٶسٸٶعي)( Eximbank ،ٲبٮعي)( CAGEX ،اٮؼعايط)( Eximbank ،سط٦يٻ) ٸ ....
اٶؼبٰ قسٺ اؾز.
دٹقف ٲٗبٲالر سٽبسطي ثيٵ ايطاٴ ٸ ؾبيط ٦كٹضټب اظ ٲٽٳشطيٵ ٲحٹضټبي ٲصا٦طٺ ثب
ټٳشبيبٴ زض ؾب 1391 ٬ثٹزٺ اؾز٦ ،ٻ ٲصا٦طار ثب ا٪عيٱ ثبٶ ٥ٲبٮعي ٸ  ASEIاٶسٸٶعي
زض ايٵ ظٲيٷٻ ثٻ ٶشيؼٻ ضؾيسٺ اؾز .زض نٹضر اػطائي قسٴ ايٵ ٲٹيٹٔ زض آيٷسٺ
ٶعزي ،٥ثٻ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ ٦كٹض ٦ٳ ٥قبيبٶي ٲيقٹز.
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ج – ّوىاسي با باًىْاي خاسجي
ثٳٷٓٹض ثٽجٹز اضائٻ ذسٲبر ثٻ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ٦كٹض ،ٲصا٦طار ٸ ٢طاضزازټبيي ثب سٗسازي اظ
ثبٶ٧ٽبي ذبضػي اٶؼبٰ قسٺ اؾز ٦ٻ اټٱ آٴ زض شي٭ ٲيآيس:
 .1دؽ اظ ٲصا٦طٺ ٸ ضايعٶيټبي ٲشٗسز ،زض ٶٽبيز زض ؾب ،1391 ٬ٲٹا٣ٞشٷبٲٻ ټٳ٧بضي زض
ظٲيٷٻ سبٲيٵ ٲبٮي ٸ نسٸض يٳبٶشٷبٲٻ ثبٶ٧ي اظ ؾٹي  TCbankزض ثالضٸؼ ثب دٹقف
نٷسٸ ٠ثٻ اٲًبء ضؾيس .سب٦ٷٹٴ چٷسيٵ نبزض٦ٷٷسٺ ػٽز اؾشٟبزٺ اظ ذسٲبر ايٵ ثبٶ،٥
ثٻ زٞشط ٶٳبيٷس٪ي آٴ زض سٽطاٴ ٲٗطٞي قسٺ اٶس.
 .2دؽ اظ اٶؼبٰ ٲصا٦طار الظٰ ،ٲٹا٣ٞشٷبٲٻ ټٳ٧بضي زض ظٲيٷٻ سبٲيٵ ٲبٮي ٸ نسٸض يٳبٶشٷبٲٻ
ثبٶ٧ي اظ ؾٹي  Al-Bilad Bankزض ٖطا ٠ثب دٹقف نٷسٸ ٠زض ؾب 1391 ٬ثٻ اٲًبء
ضؾيس٪ .ؿشطـ ضٸاثٍ زض ؾبيط ظٲيٷٻټب ټٳچٹٴ ثٽطٺٲٷسي اظ ذسٲبر ايٵ ثبٶ ٥زض
اٖشجبضؾٷؼي ذطيساضاٴ ٖطا٢ي ٸ ٸنٹ ٬ٲُبٮجبر زض زؾز ا٢ساٰ ٲيثبقس.
 .3ٲصا٦طاسي ثب ثبٶ« ٥سٹؾٗٻ ٸ سؼبضر ا٦ٹ» زض سط٦يٻ ػٽز اؾشٟبزٺ اظ دٹقفټبي نٷسٸ٠
ثطاي سأٲيٵ ٲبٮي نبزضار ايطاٴ زض ؾب 1391 ٬اٶؼبٰ قسٺ اؾز .ٲٹيٹٔ زض زؾز ا٢ساٰ
ٲيثبقس.
 .4ٲصا٦طاسي ثب سٗسازي اظ ثبٶ٧ٽبي زي٫ط ثٳٷٓٹض ٪ؿشطـ ضٸاثٍ ٸ ثٽجٹز اضائٻ ذسٲبر ثٻ
نبزض٦ٷٷس٪بٴ ايطاٶي اٶؼبٰ قسٺ ٦ٻ اظ آٴ ػٳٯٻ ٲيسٹاٴ ثٻ «ايال ٜثبٶ »٥زض ٖطا ،٠ثبٶ٥
ايطاٶي «اٞشربض» زض ثالضٸؼ ،ثبٶ ٥ٲٯي ثالضٸؼ ،ثبٶ« ٥اال٢ٯيٳي» ٖطا ،٠ثبٶ٥
 KUNLUNزض چيٵ ٸ  ...اقبضٺ ٶٳٹز.
د -هزاوشُ ٍ ّوىاسي با سايش ًْادّا ٍ ضشوتْاي خاسجي
نٷسٸ ٠ثب سٹػٻ ثٻ ٲبټيز ٗٞبٮيز ذٹز ثٗٷٹاٴ دٹقف زټٷسٺ ضيؿ٧ٽبي نبزضار ٦بال/ذسٲبر ٸ
ؾطٲبيٻ٪صاضي ايطاٶيبٴ زض ذبضع اظ ٦كٹض ،ٲصا٦طاسي ضا ثب ٶٽبزټب ٸ قط٦شٽبي ذبضػي اٶؼبٰ
ٲيزټس ٦ٻ اټٱ آٴ زض ؾبٖ 1391 ٬جبضسٷس اظ:
 .1ٲال٢بر ثب ذطيساضاٴ ذبضػي َط ٜٲٗبٲٯٻ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ايطاٶي زض ٦كٹضټبي ٲرشٯ ٝاظ
٢جي٭ اٛٞبٶؿشبٴ٦ ،ٹيز ،سط٦ٳٷؿشبٴٖ ،طا ،٠آشضثبيؼبٴ ٸ ...
 .2ٲصا٦طٺ ثب َطٞٽبي ذبضػي ػٽز دٹقف سبٲيٵ ٲبٮي َطحټبي نبزضاسي ٢بث٭ اػطا اظ
ؾٹي ديٳبٶ٧بضاٴ ٸ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ايطاٶي زض ٦كٹضټبي ؾٹضيٻٖ ،طا ،٠اضٲٷؿشبٴ ،ؾٹزاٴ ٸ
..
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 .3ٲصا٦طٺ ثب َطٞٽبي ذبضػي ثٳٷٓٹض سؿٹيٻ زيٹٴ سحز دٹقف نٷسٸ ٠ټٳبٶٷس ٲصا٦طٺ ثب
زٸ قط٦ز آشضثبيؼبٶي ٸ ثبٶ ٥ثيٵ اٮرٯ ١آشضثبيؼبٴ« ،ثبٶ ٥ذبضػي ٦ٹثب» ٸ ...
ّـ – اجالس وويسيَى هطتشن فيهابيي ايشاى ٍ سايش وطَسّا
ٶٳبيٷس٪بٴ نٷسٸ ٠زض ػٯؿبر ټٳبټٷ٫ي ٸ اػالؼ ٦ٳيؿيٹٴ ٲكشطٞ ٤يٲبثيٵ ايطاٴ ٸ ؾبيط
٦كٹضټب قط٦ز ٶٳٹزٺ ،ٸ ٖالٸٺ ثط اضائٻ ثٷس ديكٷٽبزي ػٽز زضع زض يبززاقز سٟبټٱ ٞي ٲبثيٵ
زٸ ٦كٹض ،زض نٹضر ٮعٸٰ ٲصا٦طاسي ضا زض ذهٹل دطٸغٺټبي ٲٹضز ٶٓط اٶؼبٰ زازٺاٶس .اضائٻ
ٲكبٸضٺ ٸ ٲٗطٞي ذسٲبر نٷسٸ ٠ثٻ ثرف ذهٹني ايطاٴ اظ زي٫ط ا٢ساٲبر زض حبقيٻ ايٵ
ػٯؿبر ثٹزٺ اؾز .اظ ػٳٯٻ ػٯؿبر قط٦ز قسٺ ٲيسٹاٴ ثٻ اػالؼ ٦ٳيؿيٹٴ ٲكشط٤
ټٳ٧بضيټبي ا٢شهبزي ع.ا .ايطاٴ ثب ٦كٹضټبي اضٲٷؿشبٴ٦ ،ٷيب ،سبٶعاٶيب ،ا٦ٹازٸض ،ؾطيالٶ٧ب ،سٹٶؽ،
سبػي٧ؿشبٴٖ ،ٳبٴ ،ثٹؾٷي ٸ ټطظٺ٪ٹيٵ ،ٶيؼطيٻ٢ ،عا٢ؿشبٴ ،سط٦ٳٷؿشبٴ ،ٶيؼط ،ظيٳجبثٹٺ ٸ  ...اقبضٺ
ٶٳٹز.
ٍ -ضشوت دس جلسات تخصصي هشتبط با حَصُ بييالولل
ٶٳبيٷس٪بٴ نٷسٸ ٠زض ػٯؿبر سرههي ٲطسجٍ ثب حٹظٺ ثيٵاٮٳٯ٭ ،ثط٪عاض قسٺ اظ ؾٹي ٶٽبزټبي
زاذٯي ټٳچٹٴ «اسب ٠ثبظض٪بٶي ،نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ/سٽطاٴ»« ،ؾبظٲبٴ ؾطٲبيٻ٪صاضي ٸ ٦ٳ٧ٽبي
ا٢شهبزي ٸ ٞٷي ايطاٴ»« ،ؾبظٲبٴ سٹؾٗٻ سؼبضر ايطاٴ»« ،ٸظاضر اٲٹض ذبضػٻ» ٸ ؾبيط ٸظاضسربٶٻټب
ٸ ٶٽبزټب قط٦ز ٦طزٺاٶس .ؾٳيٷبضټب ٸ ػٯؿبر ٲطسجٍ ثب سؼبضر ذبضػي اظ زي٫ط حٹظٺټبيي اؾز
٦ٻ ٶٳبيٷس٪بٴ نٷسٸ ٠زض آٴ قط٦ز ٦طزٺ ٸ ثٻ اضائٻ سٹييحبر الظٰ دطزاذشٻاٶس٦ ،ٻ اظ آٴػٳٯٻ
ٲيسٹاٴ ثٻ «٦ٷٟطاٶؽ ٞطنشٽبي ثبظض٪بٶي ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ايطاٴ ٸ چيٵ»« ،ټٳبيف ا٢شهبزي ايطاٴ
ٸ ثالضٸؼ» ٸ  ...اقبضٺ ٶٳٹز.
ص -تْيِ گضاسش دسحَصُ بيي الولل
٪ .1عاضقٽبي سحٯيٯي ٸ ذجطي زض ٲٹضز ٖٳٯ٧طز ٲٹؾؿبر ټٳشب
ثب ټس ٜآقٷبئي ثب آذطيٵ زؾشبٸضزټبي نٷٗز ثيٳٻ اٖشجبض نبزضاسي ٸ ٖٳٯ٧طز ټٳشبيبٴ ذبضػي
زض ايٵ ظٲيٷٻ ٪عاضـټبي ٲرشٯٟي سٽيٻ ٲيقٹز ٦ٻ چٷس ٶٳٹٶٻ اظ آٴ ٖجبضسٷس اظ٪ :عاضقٽبي
ذالنٻ ٖٳٯ٧طز ا٪عيٱ ثبٶ ٥سط٦يٻ ٸ ٲٹؾؿٻ اٖشجبض نبزضاسي ٦طٺ ) (K-Sureزض ؾب،2011 ٬
٪عاضقٽبي اؾشبٶساضزټبي نسٸض ثيٳٻ اٖشجبضي ٦ٹسبٺ ٲسر ٸ ٲيبٴ ٲسر زض ا٪عيٱ ثبٶ ٥آٲطي٧ب،
٪عاضـ اؾشطاسػي سٹؾٗٻ نبزضار ٲٹؾؿٻ  Sinosureچيٵ ٸ ...
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٪ .2عاضـټبي سحطيٱ
زض ٲٹضز سحطيٱټبي ْبٮٳبٶٻ ا٢شهبزي ٖٯيٻ ع.ا.ايطاٴ ٸ اططار آٴ ثط سؼبضر ٸ ثيٳٻ
اٖشجبضي نبزضاسي ايطاٴ٪ ،عاضقبسي سٽيٻ ٸ ثطاي ٲسيطاٴ ٸظاضسربٶٻ ٸ ؾبيط ٶٽبزټبي ٲطسجٍ
اضؾب٪ ٬طزيسٺ ٦ٻ اظ آٴػٳٯٻ ٲيسٹاٴ ثٻ «سطػٳٻ ُٗ٢ٷبٲٻ سحطيٱ اسحبزيٻ اضٸدب زض
اضزيجٽكز ٪« ،»1391عاضـ ذالنٻ سحطيٱ آٲطي٧ب ٖٯيٻ ايطاٴ ٲٹضخ  10سيط  ،»1391ٸ
«٪عاضـ ذالنٻ ٲهٹثٻ ٦ٷ٫طٺ آٲطي٧ب زؾبٲجط  »2012اقبضٺ ٶٳٹز.
ح – سايش هَاسد
ا٢ساٲبر زي٫طي ٶيع ثٷب ثٻ يطٸضر ٸ ٶيبظ زض ايٵ حٹظٺ اٶؼبٰ ٲيقٹز٦ ،ٻ اظ آٴػٳٯٻ ٲيسٹاٴ ثٻ
آثٹٶٳبٴ ٲؼالر ثيٵاٮٳٯٯي زض حٹظٺ ثيٳٻ اٖشجبض نبزضاسيًٖ ،ٹيز زض دبي٫بٺ اَالٖبر اٖشجبضي
ثيٵاٮٳٯٯي ،دبؾد ثٻ اٶٹأ اؾشٗالٲٽبي زضيبٞشي اظ ؾٹي َطٞٽبي ذبضػي زض ظٲيٷٻټبي ٲرشٯ ،ٝٸ
ٶيع قط٦ز زض ٦ٷٟطاٶؿٽب ٸ زٸضٺټبي آٲٹظقي ثيٵاٮٳٯٯي ٲطسجٍ ثب ٗٞبٮيز نٷسٸ ٠اقبضٺ ٶٳٹز.
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 فؼبليتّبي ثيوِاي ٍ تضويٌي

ثيوِ ّبي وَتبُ هذت
ثيوِ ًبهِ ّبي هيبى ٍ ثلٌذ هذت
ضوبًتٌبهِّبي اػتجبري
ضوبًتٌبهِّبي پيص پزداخت ٍ حسي اًجبم وبر
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٦ٯيبر
زض ؾب ،1391٬دٹقفټبي ٲرشٯ ٝثيٳٻاي ٸ سًٳيٷي نٷسٸ ٠ثبٮ ٙثاط ٲجٯا 1.269 ٙٲيٯياٹٴ زالض
ثٹزٺ اؾز ( .ٶٳٹزاض قٳبضٺ )1

ٶٳٹزاض قٳبضٺ( )2سٗساز ٲحهٹالر نبزضٺ ضا ٶكبٴ ٲيسټس .ايٵ ٶٳٹزاض ثيبٶ٫ط آٶؿاز ٦اٻ سٗاساز
ثيٳٻ ٶبٲٻ ټب ٸ يٳبٶشٷبٲٻ ټبي نبزضٺ زض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾب٢ ٬ج٭ اظ آٴ ثب ٦بټف  10زضناسي ٲٹاػاٻ
ثٹزٺ اؾز.
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ثيٳٻ ټبي ٦ٹسبٺ ٲسر
ايٵ ٶٹٔ ثيٳٻ ٶبٲٻ ٲطثٹٌ ثٻ دٹقف ثركي اظ سؼبضر اؾز ٦ٻ ثب زٸضٺ اٖشجبض ٦ٹسبٺ ٲسر (٦ٳشط
اظ زٸ ؾب )٬اٶؼبٰ ٲي٪يطز .زض ؾب ،1391 ٬اضظـ نبزضار سحز دٹقف ثيٳٻ ٶبٲٻټبي ٦ٹسبٺ
ٲسر ثبٮ ٙثط  100ٲيٯيٹٴ زالض ثٹزٺ ٦ٻ ٶؿجز ثٻ ؾب٪ ٬صقشٻ ،ضقس  -32زضنسي ضا سؼطثٻ ٶٳٹزٺ
اؾز.
اظ ػٳٯٻ زالي٭ ٦بټف نسٸض ثيٳٻ ٶبٲٻټبي ٦ٹسبٺ ٲسر َي ؾب٬ټبي اذيط ،قطايٍ ٲٹػٹز
سؼبضر ٦كٹض ٸ ٪ؿشطـ سحطيٱټبي ٶبٖبزالٶٻ ٖٯيٻ ايطاٴ  ،سجٗبر ټسٞٳٷسؾبظي يبضاٶٻټب  ،اٞعايف
ثٽبي ٦بال ٸ ذسٲبر نبزضاسي ٸ زض ٶٽبيز سحسيس ٗٞبٮيز نبزضار ايطاٴ زض ًٞبي ديچيسٺ
ثبظاضټبي ثيٵاٮٳٯٯي ٲيثبقس .ټٳچٷيٵ ثب سٹػٻ ثٻ ؾٻٶطذي قسٴ اضظ زض ؾب 91 ٬ٸ سٟبٸر ٞبحف
ٶطخ اضظ زض ثبظاض ثب ٶطخټبي ٲطػٕ ٸ ٲجبزالسي اٖالٰ قسٺ اظ ؾٹي ٲطاػٕ ضؾٳي ،زضؾب ٬ٲص٦ٹض
س٣بيب ثطاي اؾشٟبزٺ اظ دٹقف سأٲيٵ ٲبٮي دؽ اظ حٳ٭ ٦ٹسبٺٲسر ثٻ قسر ٦بټف يبٞز (ٶٳٹزاض
قٳبضٺ)3

ٶٳٹزاض قٳبضٺ  4ثيبٶ٫ط ح ١ثيٳٻ زضيبٞشي ثبثز نسٸض ثيٳٻٶبٲٻټبي ٦ٹسبٺ ٲسر ٲيثبقس.
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ٶٳٹزاض قٳبضٺ  5دٹقف ثيٳٻ ٶبٲٻ ټبي ٦ٹسبٺ ٲسر نٷسٸ ٠زضؾب 91 ٬ضا ثٻ س٧ٟي ٥ٶٹٔ ثيٳٻ
ٶبٲٻ ٶكبٴ زازٺ اؾز .ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲيقٹز ،ثيكشطيٵ دٹقف ثٻ ثيٳٻ ٶبٲٻټبي ذبل
نبزضار سٗٯ ١زاضز.
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ٖٳسٺ ثبظاضټبي ټس ٜنبزضاسي ثيٳٻ ٶبٲٻ ټبي ٦ٹسبٺٲسر نٷسٸ ٠زض ؾب ٬ٲٹضز ٪عاضـ  ،ٲطثٹٌ
ثٻ ٢بضٺ آؾيب ثٹزٺ اؾز.
ٶٳٹزاضقٳبضٺ  6ثيبٶ٫ط آٶؿز ٦ٻ حسٸز  98زضنس اظ دٹقف ثيٳٻ ٶبٲٻ ټبي ٦ٹسبٺ ٲسر نٷسٸ٠
ثٻ ايٵ ٢بضٺ اذشهبل ديسا ٦طزٺ اؾز.

ٶٳٹزاض قٳبضٺ ٪ 7ٹيبي سٹظيٕ دٹقف ثيٳٻ ٶبٲٻ ټابي ٦ٹسابٺ ٲاسر ثاٻ س٧ٟيا ٥زضػاٻ ضيؿا٥
٦كٹضي ثبظاضټبي ټس ٜنبزضاسي ٲي ثبقس.
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ٖٳسٺ ٪طٸٺټبي ٦باليي سحز دٹقف نٷسٸ ٠زضؾب 91 ٬ثٻ سطسيت اٸٮٹياز ٖجابضر اظ ذاسٲبر
ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي ،ٲحهٹالر نٷٗشي ٸ ٞٯعار ،ٲحهٹالر دشطٸقايٳي ٸ قايٳيبيي ٸ ٲحهاٹالر
٦كبٸضظي ٸ نٷبيٕ ٚصايي ثٹزٺ اؾز.

اٖشجبضؾٷؼي ٸ آ٪بټي اظ ٸيٗيز اٖشجبضي ذطيساضاٴ ذبضػي ،ديف ظٲيٷٻ ټٳ٧بضي ٲٹ١ٞ
نبزض٦ٷٷس٪بٴ ثب ذطيساضاٴ ثٹزٺ ٸ ثٗٷٹاٴ ظيطثٷبي ٗٞبٮيشٽبي ثيٳٻاي ٲُطح ٲيثبقس .نٷسٸَ ٠ي
ؾبٮٽبي اذيط ثب ثط٢طاضي اضسجبٌ ثب  15ٲٹؾؿٻ ٲٗشجط ثيٵ اٮٳٯٯي اٖشجبضؾٷؼي ذبضػي ٸ ثب اؾشٟبزٺ
اظ دبي٫بٺ اَالٖبسي قج٧ٻ ٦طزيز آٮيبٶؽ ٦ٻ حبٸي اَالٖبر  60ٲيٯيٹٴ ذطيساض زض ؾطاؾط ػٽبٴ
ٲي ثبقس ،اٲ٧بٴ زؾشطؾي ثٻ اَالٖبر اٖشجبضي ذطيساضاٴ ذبضػي ضا ٞطاټٱ آٸضزٺ اؾز.
زض ؾب ،1391 ٬سٗساز ٪عاضقٽبي اٖشجبضؾٷؼي ذبضػي ٣ٞ 140طٺ ثٹزٺ اؾز٦ ،ٻ ٲؼٳٹٔ اضظـ
ؾ ٝ٣ټبي اٖشجبضي سٗييٵ قسٺ ثبٮ ٙثط  52/5ٲيٯيٹٴ زالض ٲي ثبقس.
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ثيٳٻ ٶبٲٻ ټبي ٲيبٴ ٸ ثٯٷس ٲسر
ٖٳٯ٧طز ثيٳٻٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٸ ثٯٷس ٲسر ٦ٻ ضيؿٖ ٥سٰ ثبظدطزاذز اٖشجبضار (زٸضٺ اٖشجبض ثيف اظ
زٸ ؾب )٬اُٖبيي اظ ؾٹي ثبٶ٧ٽب /نبزض٦ٷٷس٪بٴ ايطاٶي ثٻ ذطيساضاٴ ذبضػي ٦بال ٸ ذسٲبر ايطاٶي
ٸ ټٳچٷيٵ ضيؿ٧ٽبي ؾيبؾي ٗٞبٮيشٽبي ؾطٲبيٻ٪صاضي ؾطٲبيٻ٪صاضاٴ ايطاٶي زض ذبضع اظ ٦كٹض ضا
دٹقف ٲيزټس ،زضؾب ،91 ٬ثب ٣ٞ 11طٺ نسٸض ثٻ ٲيعاٴ دٹقف  528/1ٲيٯياٹٴ زالض 1ٸ ضقاس 11
زضنسي اظ زي٫ط ٲحهٹالر اضايٻ قسٺ سٹؾٍ نٷسٸ ٠ثٹزٺ اؾز(.ٶٳٹزاض قٳبضٺ.) 9

ٲيعاٴ ح ١ثيٳٻ زضيبٞشي زض ثرف ثيٳٻٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٸ ثٯٷسٲسر ،ٲٗبز ٬حسٸز  11ٲيٯيٹٴ زالضثٹزٺ
اؾز (.ٶٳٹزاض قٳبضٺ. )10
قبيبٴ ش٦ط اؾز ٦ٻ زضؾب 71 ،91 ٬زضنس اظ دٹقف ثيٳٻ ٶبٲاٻټابي ٲيابٴ ٸ ثٯٷسٲاسر ثاٻ ثيٳاٻ
ٶبٲٻټبي ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ  29زضنس ثٻ ثيٳٻ ٶبٲٻ ټبي اٖشجبضذطيساض سٗٯ ١زاقاشٻ اؾاز (ٶٳاٹزاض
قٳبضٺ.)11

1

 71ٲيٯيٹٴ زالض اظ ايٵ ض٢ٱ ثبثز نسٸض ثيٳٻ ٶبٲٻ ٲيبٴ ٸ ثٯٷسٲسر زض ٢بٮت قٳٹٮيز ثطاي دطٸغٺ ؾٷ٫بة ثٹزٺ اؾز.
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اظ ٶٓط س٧ٟي ٥ٲٷُ٣ٻ اي ،زض ثبظاض ټبي سحز دٹقف ثيٳٻ ٶبٲٻ ټابي ٲيابٴ ٸ ثٯٷسٲاسر ناٷسٸ،٠
٦كٹضټبي آؾيبيي  %80اظ حؼٱ دٹقفټب ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺاٶس ٸ ث٣يٻ ٲطثٹٌ ثٻ اضٸدب
ٲيثبقس .ٶٳٹزاض ٲٷُ٣ٻاي ايٵ ٶٹٔ دٹقفټب زض ؾب 1391 ٬ثٻ قطح ظيط اؾز:

اظ ٶٓط زضػٻ ضيؿ٦ ٥كٹضي ثبظاضټبي ټس ٜنبزضاسي ،سٹظيإ دٹقاف ثيٳاٻ ٶبٲاٻټابي ٲيابٴ ٸ
ثٯٷسٲسر ثٻ قطح ظيط ٲيثبقس:
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يٳبٶشٷبٲٻټبي اٖشجبضي
نٷسٸ ٠زض ؾب 1391 ٬دٹقف سًٳيٷي حسٸز  230ٲيٯياٹٴ زالض ضا ثاطاي نابزض٦ٷٷس٪بٴ ٞاطاټٱ
ٶٳٹزٺ اؾز .سٗساز نسٸض يٳبٶشٷبٲٻ ټبي اٖشجبضي اٖٱ اظ ضيابٮي ،اضظي ٸ سٹٮياسي٣ٞ 412 ،اطٺ،2
ٲيثبقس ٦ٻ ٶؿجز ثٻ ٲسر ٲكبثٻ ؾب٪ ٬صقشٻ ثب ٦بټف  10زضنسي ٲٹاػٻ ثاٹزٺ اؾاز .الظٰ ثاٻ
ش٦ط اؾز ٦ٻ ٲٗبز ٬ضيبٮي ٲؼٳٹٔ دٹقكٽبي سًٳيٷي  5.623ٲيٯيٹٴ ضيب 3٬ثاٹزٺ ٦اٻ ٶؿاجز ثاٻ
ٲسر ٲكبثٻ ؾب٪ ٬صقشٻ ( 5.158ٲيٯيبضز ضيب )٬حسٸز  10زضنس ضقس زاقشٻ اؾز  .ي٧ي اظ زالي٭
ايٵ ضقس ،نسٸض ثركٷبٲٻ اظ ؾٹي ثبٶ ٥ٲط٦عي ٲجٷي ثط سرٟي ٝزٸ زضنسي ٶطخ ؾٹز سؿٽيالر
 ،زضنٹضر اضائٻ يٳبٶشٷبٲٻ نٷسٸ ٠ٲيثبقس.
صذٍسضواًتٌاهِ ّاي اعتباسي 1389-91
دسصذ

سال صذٍس

تعذاد

1389

310

67

1390

456

47

420/7

1391

412

-10

228/8

تغييش

پَضص ( هيليَى دالس)

دسصذ تغييش

264/4

-15
59
-46

 2تعداد  50فقرٌ با مبلغ تقريبي  33/2ميليًن دالر مربًط بٍ ضماوتىامٍ َاي تمديدي ميباشد.
 3ورخ تسعير ارزَا مطابق با آخريه ريز سال  31ميباشد.
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ٶٳٹزاض قٳبضٺ( )15حب٦ي اظ ٦بټف  46زضناسي ٦ابضٲعز زضيابٞشي ٲطثاٹٌ ثاٻ ياٳبٶشٷبٲٻ ټابي
اٖشجبضي ٶؿجز ثٻ ٲسر ٲكبثٻ ؾب٢ ٬ج٭ ٲيثبقس.

اظ ٶٓط ٶٹٔ يٳبٶشٷبٲٻټبي نبزضٺ 36 ،زضنس دٹقف اظ ٶٹٔ ياٳبٶشٷبٲٻ اضظي ثاٹزٺ ٸ  64زضناس
يٳبٶشٷبٲٻ اٖشجبض ضيبٮي ٲيثبقس .ٶٳٹزاض يٳبٶشٷبٲٻټبي نبزضٺ ثٻ س٧ٟي ٥ٶٹٔ ،ثٻ ق٧٭ ظيط اؾز:
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اظ ٶٓط٪طٸٺټبي ٦باليي ،ثيكشطيٵ يٳبٶشٷبٲٻټبي نبزضٺ ثٻ ٮحبِ اضظـ ػٽز نابزضار ذاسٲبر
ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي ٸ ٲحهٹالر ٦كبٸضظي ثاٹزٺ اؾاز .ٶٳاٹزاض ٦اباليي ياٳبٶشٷبٲٻټابي اٖشجابضي
نٷسٸ ٠زض ؾب 91 ٬ثٻ قطح ظيط ٲيثبقس:

يٳبٶزٶبٲٻټبي ثبٶ٧ي( ديفدطزاذز ٸ حؿٵ اٶؼبٰ٦بض)
حؿت زضذٹاؾزټبي اضايٻ قسٺ اظ ؾٹي ثبٶ٥ټبي ٖبٲ٭ ٸ َي ٲطاح٭ ٲطثٹٌ٣ٞ19 ،طٺ
يٳبٶزٶبٲٻ اضظي ديفدطزاذز ٸ حؿٵ اٶؼبٰ٦بض ٲٗبز 4412/3 ٬ٲيٯيٹٴ زالض سحز دٹقف
نٷسٸ٢ ٠طاض٪طٞشٻ اؾز.
ٲيعاٴ ٦بضٲعز ٸاضيعي ثٻ حؿابة ناٷسٸ ،٠ثبثاز ٣ٞ 19اطٺ دٹقاف اضاياٻ قاسٺ ساب دبيابٴ ؾاب٬
 ،1391ٲجٯ 276 ٙټعاض زالض ثٹزٺ اؾز.

4

تعداد 10فقرٌ با مبلغ  353ميليًن دالر ،بابت ضماوتىامٍَاي تمديدي بًدٌ است.
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 خسبرات ٍ ثبسيبفتيّب

خسبرت ّبي پزداختي
ثبسيبفت خسبرت
تزّيي ٍ تَثيك
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ذؿبضر ټبي دطزاذشي
زض ؾب 91 ٬حسٸز  21ٲيٯيٹٴ زالض (ٲٗبز 508.797 ٬ٲيٯيٹٴ ضيب 5 )٬ذؿبضر ثٻ نابزض٦ٷٷس٪بٴ ٸ
شيٷٟٗبٴ دطزاذز قسٺ ٦ٻ ٶؿجز ثٻ ٲسر ٲكبثٻ ؾب٢ ٬ج٭ 58 ،زضنس ٦بټف ٶكبٴ ٲيزټس.

سط٦يت ذؿبضرټبي دطزاذشي ثط اؾبؼ ٶٹٔ ثيٳٻ ٶبٲٻ ټب ٸ يٳبٶشٷبٲٻ ټب ٶكبٶسټٷسپ آٶؿز ٦ٻ
 %76اظ ذؿبضار دطزاذشي ؾب ، 91 ٬ٲطثٹٌ ثٻ يٳبٶشٷبٲٻټب ٸ  %24ٲطثٹٌ ثٻ ثيٳٻ ٶبٲٻټبي
نٷسٸ ٠ثٹزٺ اؾز( .ٶٳٹزاض قٳبضٺ )21

5

عاليٌ بر مبلغ فًق 1.743.710 ،ميليًن ريال بعىًان َسيىٍ خسارت در صًرتُاي مالي صىديق دروظر گرفتٍ شدٌ است.
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زضذهٹل ٦كٹضټبي سحز دٹقف ،زض ثرف ذؿبضر ذبضػي ثيكشطيٵ ذؿبضر ثٻ ٦كٹض
اٲبضار ،دطزاذز قسٺ اؾز.
زضثيٵ ٪طٸټٽبي ٦باليي سحز دٹقف نٷسٸ ،٠ثيف اظ  56زضنس اظ ذؿبضسٽبي دطزاذشي ٲطثٹٌ
ثٻ ٪طٸٺټبي ٲحهٹالر دشطٸقيٳي ٸ قيٳيبيي ٸ ذسٲبر ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي ثٹزٺ اؾز.

ثبظيبٞشيټبي نٷسٸ٠
ٲيعاٴ ثبظيبٞشيټبي نٷسٸ ٠زض ؾب ،1391 ٬ٶعزي ٥ثٻ  11ٲيٯيٹٴ زالض ٪طزيس ٦ٻ ٶؿجز ثٻ ٲسر
ٲكبثٻ ؾب٢ ٬ج٭ ،ثب ٦بټف  70زضنسي ٲٹاػٻ ثٹزٺ اؾز.

زضؾب %89 ،1391 ٬اظ ٲؼٳٹٔ ثبظيبٞشٽب ٲطثٹٌ ثٻ يٳبٶشٷبٲٻټب ٸ ٲبث٣ي ٲطثٹٌ ثٻ ثيٳٻٶبٲٻټب ثٹزٺ
اؾز.

سطټيٵ ٸ سٹطي:١
زض ؾب ،1391 ٬ٸطبي ١اذص قسٺ اٖٱ اظ ٲٯ٧ي ،سٗٽسي (ؾٟشٻ) ٸ ؾبيط ػٳٗب" ثٻ ٲيعاٴ 4.133
ٲيٯيبضز ضيب ٬ٲي ثبقس.
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 تؼْذات سزرسيذ ًطذُ
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سٗٽسار ؾطضؾيس ٶكسٺ
ٲيعاٴ سٗٽسار ػبضي نٷسٸ ٠زض دبيبٴ ؾب ،91 ٬ٲٗبز ٬زٸ ټعاض ٸ ټكز ٲيٯيٹٴ ( )2.008زالض
ثٹزٺ اؾز ٦ٻ اظ ايٵ ض٢ٱ65 ،زضنس ثٻ ثيٳٻ ٶبٲٻټبي ٲيبٴ ٸ ثٯٷسٲسر9 ،زضنس ثٻ ثيٳٻ ٶبٲٻټبي
٦ٹسبٺ ٲسر ٸ  26زضنس ثٻ يٳبٶزٶبٲٻټبي اٖشجبضي ٸ ثبٶ٧ي سٗٯ ١زاضز( .ٶٳٹزاض قٳبضٺ)23
اذشهبل ثرف ٖٳسٺاي اظ دطسٟٹي نٷسٸ ٠ثٻ ثيٳٻ ٶبٲٻ ټبي ٲيبٴ ٸ ثٯٷسٲسر ،ثسٮي٭ َٹالٶي
ثٹزٴ زٸضٺ اٖشجبض ثيٳٻ ٶبٲٻ زضايٵ ٪طٸٺ اظ ٲحهٹالر ،ٲيثبقس.

ٶٹٔ ٲحهٹ٬

ضزيٝ

سٗٽسار ػبضي
(ٲيٯيٹٴ زالض)

1

ثيٳٻ ٶبٲٻ ٦ٹسبٺ ٲسر

184/3

2

ثيٳٻ ٶبٲٻ ٲيبٴ ٸ ثٯٷسٲسر

1306

3

يٳبٶشٷبٲٻ اٖشجبضي

284/8

4

يٳبٶشٷبٲٻ ثبٶ٧ي

232/8

5

دٹقف اس٧بيي

0/4

ٲؼٳٹٔ سٗٽسار

2008
44

صندوق ضمانت صادرات ايران
گسارش عملكرد 1331

 سزهبيِ گذاري ٍ اهَروبرگشاريّب

سزهبيِ گذاري در سْبم ثَرس اٍراق ثْبدار
سپزدُ گذاري ٍ خزيذ اٍراق هطبروت
وبرگشاري ّب
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ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ؾٽبٰ ثٹضؼ اٸضا ٠ثٽبزاض
نٷسٸ ٠زض دبيبٴ ؾب ٬ٲبٮي ٲٹضز ٪عاضـ ٲجٯ 207.862 ٙٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثهٹضر ؾطٲبيٻ٪اصاضي زض
ؾٽبٰ قط٦شٽبي دصيطٞشٻ قسٺ زض ثٹضؼ ضا زض زٞبسط ذٹز طجز ٶٳٹزٺ اؾز .حبن٭ ؾطٲبيٻ ٪صاضي
ٞٹ ٠ؾٹزي ثٻ ٲجٯ 49.880 ٙٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٹزٺ اؾز ٦ٻ ثٻ س٧ٟي ٥ٶبقي اظ ٲٹاضز ظيطٲي ثبقس:
ٲيٯيٹٴ ضيب٬

ؾٹز ٶبقي اظ ٞطٸـ ؾٽبٰ َي ؾب٬

8.829

ؾٽٱ نٷسٸ ٠اظ ؾٹز ٶ٣سي ٲهٹة قط٦زټب

 41.051ٲيٯيٹٴ ضيب٬

ؾذطزٺ ٪صاضي ٸ ذطيس اٸضا ٠ٲكبض٦ز
ؾذطزٺ ٪صاضي ثب زضآٲس طبثز ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاضي ثطاي ٦ٳ ٥ثٻ سبٲيٵ ٶ٣سيٷ٫ي ثطاي ايٟبء سٗٽسار ٸ
دطزاذز ذؿبضرټبي احشٳبٮي اظ ػٳٯٻ ضٸـټبي ضاياغ ٲٹؾؿابر اٖشجابض نابزضاسي ثاٻ قاٳبض
ٲيضٸز .ثطټٳيٵ اؾبؼ نٷسٸ ٠زض ؾب 91 ٬ثاٻ سطسيات ٲجابٮ2.354.215 ٙٸ 4.903.129ٲيٯياٹٴ
ضيب ٬ثهٹضر ؾذطزٺ ثٯٷس ٲسر  ،ؾذطزٺټبي ٦ٹسبٺ ٲسر ٸ زيساضي زضثبٶ٥ټب ٸٲٹؾؿبر اٖشجبضي
٦كٹض ٸ ټٳچٷيٵ  6.920ٲيٯيٹٴ ضياب٪ ٬اٹاټي اٸضا ٠ٲكابض٦ز ،ؾاطٲبيٻ ٪اصاضي ٶٳاٹزٺ اؾاز.
ټٳچٷيٵ ؾٹز حبن٭ اظ ايٵ ؾطٲبيٻ٪صاضي ټب َي ؾب ٬ٲص٦ٹض ثبٮ ٙثط  710.576ٲيٯيٹٴ ضياب٬
ثٹزٺ اؾز.
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اټٱ ٗٞبٮيز ٦بض٪عاضاٴ
ثطاؾبؼ ػسٸ ٬ظيط ،نسٸض يٳبٶشٷبٲٻ ثب ٲٗطٞي ٦بض٪عاض زض ؾب 91 ٬ٶؿجز ثٻ  193 ، 90زضنس
اٞعايف زاقشٻ اؾز .ټٳچٷيٵ ٦٭ دٹقفټبي ٲٗطٞي قسٺ اظ َط٦ ٜبض٪عاضاٴ ٶيع ثب ضقس 599
زضنسي ټٳطاٺ ثٹزٺ اؾز.
ضزيٝ

ٶبٰ

ؾب90 ٬

ؾب91 ٬

1

سٗساز ٲٗطٞي ثيٳٻٶبٲٻ

7

19

2

سٗساز ٲٗطٞي يٳبٶشٷبٲٻ

84

95

3

دٹقف نسٸض ثيٳٻٶبٲٻ

-

 933.851ٲيٯيٹٴ ضيب٬

4

دٹقف نسٸض يٳبٶشٷبٲٻ

230.409ٲيٯيٹٴ ضيب٬

 677.084ٲيٯيٹٴ ضيب٬

ٖالٸٺ ثط ٲٹاضز ٞٹ ،٠اټٱ ٗٞبٮيز ٦بض٪عاضاٴ َي ؾب 91 ٬ثٻ قطح ظيط ٲيثبقس:
 ثطضؾي ٲساض ٤ٲش٣بييبٴ اذص ٦بض٪عاضي سٳسيس دطٸاٶٻ ٦بض٪عاضاٴ نٷسٸَ ٠ج ١اٮ٫ٹي اضظيبثي ٖٳٯ٧طز (زض حب ٬اٶؼبٰ) -ثط٪عاضي ٦بض٪بٺ آٲٹظقي ػٽز ٗٞب ٬ٶٳٹزٴ ٦بض٪عاضي.
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 تَسؼِ هذيزيت ٍ هٌبثغ اًسبًي

عزح ٍ ثزًبهِ
هٌبثغ اًسبًي ٍ آهَسش
اًفَرهبتيه
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َطح ٸ ثطٶبٲٻ:
اټٱ ٗٞبٮيزټبي َطح ٸ ثطٶبٲٻ نٷسٸ ٠زض ايٵ ؾب ٬زض ؾٻ ٲحٹض ظيط اٶؼبٰ قسٺ اؾز:
الف -بشًاهِاي
ثبظٶ٫طي زض اټسا٦ ٜٳي نٷسٸ ٠ٲُبث ١اح٧بٰ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ دٷغ ؾبٮٻ سٹؾٗٻ ٦كٹض
سسٸيٵ ثطٶبٲٻټبي ضاټجطزيٖ ،ٳٯيبسي ٸ ٦ٯيسي ؾب1391 ٬
سٽيٻ ٸ اضايٻ ٪عاضـټبي ٖٳٯ٧طز ٸ ديكطٞز ٦بض ثطٶبٲٻټبي ضاټجطزي٦ ،ٯيسي ٸ ٖٳٯيبسي
ب -پژٍّطي
قٹضاي دػٸټكي ثب سك٧ي٭  8ػٯؿٻ ثٻ ضيبؾز ٲسيط ٖبٲ٭ نٷسٸ ، ٠يٳٵ سهٹيت اٸٮٹيزټبي
دػٸټكي ؾب ،1391 ٬ٲٹيٹٖبسي ټٳچٹٴ َطحټبي دػٸټكي اضايٻ قسٺ ٸ حٳبيز اظ دبيبٴ ٶبٲٻټبي
زاٶكؼٹيبٴ ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦شطا ٸ سٗييٵ زاٸضاٴ ٸ ٶبْطيٵ ثط اػطاي َطحټبي ٲص٦ٹض ضا ثب سٹػٻ
ثٻ ثركٷبٲٻټبي ٲٗبٸٶز ٖٯٳي ٸ ٞٷبٸضي ضييؽ ػٳٽٹض ٸقٹضاي ٖبٮي ٖٯٹٰ ،سح٣ي٣بر ٸ ٞٷبٸضي
ثطضؾي ٶٳٹزٺ اؾز.
قبيبٴش٦طاؾز زض ؾب٢ ،1391 ٬طاضزاز  7دبيبٴ ٶبٲٻ زاٶكؼٹيي ٸ َ 7طح دػٸټكي ٲطسجٍ ثب ٸْبيٝ
نٷسٸ ٠ٲٷٗ٣س ٪طزيسٺ اؾز.
ج  -اسصيابي ٍ پايص عولىشد
اضظيبثي ٖٳٯ٧طز ،اٶساظٺ٪يطي زازٺټبيي اؾز ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ ديكطٞز ثٻ ؾٹي ٶشبيغ ٲٹضز ٶٓط اؾز.
ٮصا نٷسٸ ٠ثطاي آ٪بټي اظ ٲيعاٴ سح ١٣اټسا ٜسٗييٵ قسٺ زض ثطٶبٲٻ اؾشطاسػي ،٥ٲُٯٹثيز ٸ ٦يٟيز
ٗٞبٮيزټب ٸ ٶشبيغ ٖٳٯ٧طز ذٹز زض ٲحيٍ دٹيب ،ٶٓبٲٽبي دبيف ٸ اضظيبثي ٖٳٯ٧طز سٗطي ٝٶٳٹزٺ
اؾز٦ ،ٻ ثب ثٽطٺ ٪يطي اظ ايٵ چبضچٹةټبٖ ،الٸٺ ثط ٦ٷشطٗٞ ٬بٮيزټب٪ ،عاضـټبي الظٰ ضا ثٻ ٲسيطاٴ
ٖٳٯيبسي ٸ اضقس زضٸٴ ٸ ثطٸٴ ؾبظٲبٶي اضايٻ ٲي ٶٳبيس.
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ٲٷبثٕ اٶؿبٶي
نٷسٸ ٠ثٗٷٹاٴ ي ٥ٶٽبز ٶؿجشبً سبظٺ سبؾيؽ اظ ٲؼٳٹٖٻ ٶيطٸي اٶؿبٶي ػٹاٴ ،ٲشٗٽس ٸ ٲشرهم زض
حٹظٺ ثيٳٻ اٖشجبضي ثطذٹضزاض ٲي ثبقس .سط٦يت ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸ دطؾٷ٭ نٷسٸ ٠ثٻ س٧ٟي ٥ؾٹاث١
سحهيٯي ،ؾٷٹار ذسٲشي ،ٶٹٔ اؾشرساٰ ( ضؾٳي ٸ ديٳبٶي) ٸ ټٳچٷيٵ ؾٵ آٶبٴ زض ػساٸ ٬يٳيٳٻ
اضايٻ ٪طزيسٺ اؾز .
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آٲٹظـ ٦بض٦ٷبٴ
اټٱ ا٢ساٲبر نٹضر ٪طٞشٻ ػٽز آٲٹظـ ٦بض٦ٷبٴ زضؾب ،1391 ٬ثٻ قطح ظيط ٲيثبقس:
 اضس٣بء ؾُح ٶطٰ اٞعاض آٲٹظقي ػٽز ٲ٧بٶيعٺ ٶٳٹزٴ ٞطايٷس اضظيبثي اطط ثركي زٸضٺټبي آٲٹظقي
زض ضاؾشبي ثٽجٹز ٲؿشٳط ٸ ٲسيطيز زاٶف ؾبظٲبٶي.
ٖٳٯيبسي ٶٳٹزٴ ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي ٲهٹة قسٺ ٦بض٦ٷبٴ ٸ٢ ١ٞبٶٹٴ ٲسيطيز ذسٲبر ٦كٹضي ٸ
ٶٓبٰ آٲٹظـ ٦بضٲٷساٴ زؾش٫بٺټبي اػطائي ،ثب ثط٪عاضي  4116ٶٟط ؾبٖز ٸ ؾطاٶٻ  34ٶٟط ؾبٖز
آٲٹظـ ثطاي  121ٶٟط زض ي ٥ؾب.٬
ؾطاٶٻ آٲٹظقي ٲسيطاٴ زض ؾب ٬ٲٹضز ٪عاضـ 35 ،ٶٟط ؾبٖز ٸ ثطاي ٦بض٦ٷبٴ  31ٶٟط ؾبٖز ثٹزٺ
اؾز.
اظ ٖ 69ٷٹاٴ آٲٹظـ اضائٻ قسٺٖ 20 ،ٷٹاٴ ثٻ زٸضٺټبي ٖٳٹٲي ٸ ٖ 49ٷٹاٴ ثٻ زٸضٺټبي قٛٯي
سرههي سٗٯ ١زاقشٻ اؾز٦ .ٻ اّن زٸضٺټبي ثط٪عاض قسٺ زضٲح٭ نٷسٸ ٠ثٻ قطح ػسٸ ٬ظيط
ٲيثبقس:
ٲؼٳٹٔ

ػٳٕ

ٲؼٳٹٔ

ؾبٖز

٦٭/ٶٟط

ٲسيطاٴ

ؾبٖز

23

192

576

160

448
288

ؾبٖز

٦بضقٷبؾبٴ

زٸضٺ

ٸ٦بض٦ٷبٴ

دساٞٷس ٚيط ٖبٲ٭

8

49

392

ضٞشبض ؾبظٲبٶي

16

18

288

10

آقٷبيي ثب يٳبٶشٷبٲٻ ټبي اضظي

16

7

112

11

176

ٲٽٷسؾي ذال٢يز

15

1

15

13

195

210

8

11

88

1

8

96

4

9

36

14

56

92

ٶبٰ زٸضٺ

ٶحٹٺ اؾشٟبزٺ اظ ؾبٲبٶٻ ٢ٹاٶيٵ
ٸٲ٣طضار ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
ؾٳيٷبض ثطضؾي ثبظيبٞز ذؿبضر

ػٳٕ ٦٭

ؾبٖز

ٲسيطاٴ

٦بضقٷبؾبٴ

1710
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اًفَسهاتيه
اټٱ ا٢ساٲبر ثرف اٶٟٹضٲبسي ٥زضؾب ،1391 ٬ثٻ قطح ظيط ٲيثبقس:

 ثطٶبٲٻ ٶٹيؿي ،سٽيٻ ٸ سٹؾٗٻ ٶطٰ اٞعاض ثبٶ ٥اَالٖبر ػبٲٕ نٷسٸ٠

 دكشيجبٶي ٸ سبٲيٵ ٶيبظټبي ٶطٰ اٞعاضي ،ؾرز اٞعاضي ٸ قج٧ٻ اظ ٦ 130بضثط قبٲ٭ ٲشٹؾٍ
ضٸظاٶٻ  10زضذٹاؾز

 دكشيجبٶي اظ ٶطٰاٞعاضټبي ٲبٮي ،آٲٹظـ ،حًٹض ٸ ٚيبة ،ضٺآٸضز ٶٹيٵ ،اسٹٲبؾيٹٴ ازاضي
(ظٸٶ٧ٵ) ،اٖشجبضؾٷؼي ٸ ضسجٻ ثٷسي ،آٶشي ٸيطٸؼ ،ايٷشطاٶز ٸ ٸة ؾبيز
 ضاٺ اٶساظي ذُٹٌ  MPLSقبٲ٭ :قج٧ٻ اٖشجبضؾٷؼي ،قج٧ٻ ٸظاضسربٶٻ (ٶطٰاٞعاض زثيط)
 ضاٺ اٶساظي ؾيؿشٱ دطزاذز اٮ٧شطٸٶي ٥زض ٸة ؾبيز
 اضس٣بء ٶطٰ اٞعاض زثيطذبٶٻ (ظٸٶ٧ٵ)
 اضس٣بء ٶطٰ اٞعاض ؾبٲبٶٻ آٲٹظـ

 ضاٺ اٶساظي ٲبقيٷٽبي ٲؼبظي ٸ اٶش٣ب ٬اَالٖبر  2زؾش٫بٺ ؾطٸض ثط ضٸي آٴ

 دكشيجبٴ ٪يطي اظ زازٺ ټبي اَالٖبسي ٲٹػٹز زض ؾطٸضټب ٲُبث ١ثب ثطٶبٲٻ ظٲبٴ ثٷسي قسٺ

 ثطضؾي ،اؾشٗالٰ ،دي٫يطي ٸ ذطيس سؼٽيعار ٲٹضز ٶيبظ قبٲ٭ 2 :زؾش٫بٺ ؾطٸض 2 ،زؾش٫بٺ
اؾذٯيز ذٷ٦ ٥ٷٷسٺ ػٽز اسب ٠ؾطٸضٖ 2 ،سز ض 1 ،٤زؾش٫بٺ ٮخ سبح... ،

 سٛييط قط٦ز اضايٻ زټٷسٺ ايٷشطٶز اظ قط٦ز قبس٭ ثٻ قط٦ز ضؾذيٷب ،قبٲ٭ سٗٹيى سؼٽيعار
اضؾب ٬ٸ زضيبٞز ٸ سٷٓيٳبر ٲطثٹٌ.
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ثطٶبٲٻ ټبي ؾب ٬آسي نٷسٸ٠
 دٹقف ضيؿ ٥نبزضار اظ َطي ١نسٸض ثيٳٻ ٶبٲٻ ٸ يٳبٶشٷبٲٻ (ثيٳٻ ٶبٲٻ ٦ٹسبٺ ٲسر-ثيٳٻ ٶبٲٻ ٲيبٴ ٸ
ثٯٷسٲسر-يٳبٶشٷبٲٻ اٖشجبضي-يٳبٶشٷبٲٻ ديف دطزاذز ٸ حؿٵ اٶؼبٰ ٦بض) ٲٗبز1835 ٬ٲيٯيٹٴ زالض
 سٷٹٔ ثركي ٲحهٹالر زض ٢بٮت ثيٳٻٶبٲٻ ٸ يب يٳبٶزٶبٲٻټبي ػسيس ٲشٷبؾت ثب ٶيبظ ٲكشطيبٴ
 ثبظٶ٫طي زض ٲشٹٴ ثيٳٻٶبٲٻټب ٲشٷبؾت ثب ٶيبظ ٲكشطي ٸ شيٷ ،ٕٟثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ اؾشبٶساضزټبي ثيٳٻاٖشجبض
ٸ قطايٍ ثيٵاٮٳٯٯي ٸ ٢ٹاٶيٵ ٲٹػٹز

 حٳبيز اظ سٹٮيسار نبزضار ٲحٹض اظ َطي ١نسٸض يٳبٶز ٶبٲٻ اٖشجبض سٹٮيسي ٸ يٳبٶز ٶبٲٻ سبٲيٵ
ٲبٮي سٹٮيس
 ثبظٶ٫طي ،ثطضؾي ٸ انالح زؾشٹضاٮٗٳ٭ نسٸض يٳبٶزٶبٲٻټبي اٖشجبضي اضظي /ضيبٮي ٸ ٲشٹٴ
٪عاضـټبي اٖشجبضؾٷؼي

َ طاحي ٸ ديبزٺ ؾبظي ٶٓبٰ ٲسيطيز ضيؿ ٥دطسٟٹي سٗٽسار نٷسٸ٠
 دي٫يطي َطاحي ٲحهٹالر ػسيس نٷسٸ ٠قبٲ٭ َطاحي ؾبذشبض ثبظاض سٽبسط اٖشجبضار ثيٵ اٮٳٯٯي ثب
دٹقف نٷسٸ٠
٪ ؿشطـ ټٳ٧بضيټبي ثيٳٻاي ٸ اس٧بيي نٷسٸ ٠ثب ټٳشبيبٴ ثٹيػٺ  ICIECٸٶيع ؾبيط ٲٹؾؿبر ټٳشب
 حًٹض ٗٞب ٬نٷسٸ ٠زض اسحبزيٻ اٲبٴ ٸ ٲكبض٦ز زض َطاحي ثبٶ ٥ػبٲٕ اَالٖبر اٖشجبضي
٪ ؿشطـ ضٸاثٍ ټٳ٧بضي ٞيٳبثيٵ نٷسٸ ٠ٸ ثبٶ٧ٽب ،سك٧ٯٽبي نبزضاسي ٸ ؾبيط اسحبزيٻټب
 ضسجٻ ثٷسي ٦بض٪عاضاٴ نٷسٸ ٠ثطاؾبؼ اٮ٫ٹي اضظيبثي ٖٳٯ٧طز ػٽز سٳسيس يب ٮٛٹ دطٸاٶٻ ٦بض٪عاضي
 ثبظٶ٫طي اؾبؾي زض ثطٶبٲٻضيعي اؾشطاسػي ٥نٷسٸ٠
 ثٽيٷٻ ؾبظي ؾيؿشٱټبي اضسجبٌ اٮ٧شطٸٶي٧ي ثب ػبٲٗٻ شيٷٟٗبٴ نٷسٸ ٠اظ َطي ١دبي٫بٺ ايٷشطٶشي نٷسٸ٠
 دي٫يطي ٢طاضزازټبي ٲُبٮٗبسي ٲٷٗ٣س قسٺ ػٽز اٶؼبٰ ٸ اػطاي ٦بٲ٭ آٴټب ٸ ثطضؾي ظٲيٷٻټب ٸ
ٲٹيٹٖبر ٢بث٭ ثطضؾي ٸ ٲُبٮٗٻ ٸ اٶٗ٣بز ٢طاضزازټبي ػسيس
 سٹؾٗٻ ٲٷبثٕ اٶؿبٶي نٷسٸ ٠اظ َطي ١ثط٪عاضي زٸضٺټبي آٲٹظقي سرههي ثٹيػٺ اؾشٟبزٺ اظ سؼطثيبر
ٲشرههيٵ ٖٯٹٰ ثبٶ٧ي ٸ ثيٳٻاي زاذٯي ٸ ذبضػي
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 چبلصّبي تَسؼِ فؼبليتّب
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چبٮفټبي سٹؾٗٻ ٗٞبٮيزټبي نٷسٸ٠


ؾبذشبض ؾٷشي نبزضار (ټٳچٷيٵ ثرف ٖٳسٺاي اظ نبزضار ٚيطٶٟشي ٦كٹض زض اذشيبض ثٷ٫بٺټبي
ثعض ٨زض اذشيبض زٸٮز اظ ػٳٯٻ دشطٸقيٳيٞ ،ٹالز ٸ ٲؽ اؾز ٦ٻ اظ دٹقف نٷسٸ ٠ثٽطٺ ٶٳيثطٶس)

 ٶبٲشٷبؾت ثٹزٴ ٲيعاٴ ؾطٲبيٻ نٷسٸ ٠ػٽز دٹقف ٲجبٮ ٙسرهيم يبٞشٻ ثٻ اٲط سبٲيٵ ٲبٮي نبزضار
 ٸػٹز ُٗ٢ٷبٲٻ ټبي ٲشٗسز قٹضاي اٲٷيز ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٲشحس ٸ اٖٳب ٬سحطيٱټبي ؾٷ٫يٵ ٖٯيٻ ٦كٹض
ثٹيػٺ زض حٹظٺ سؼبضر ثيٵ اٮٳٯ٭
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