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 :طرح پیشنهادی عنوان -1

 های صادرات محورالگوی اعتبارسنجي پروژه

 
 

 :ها طرح سایر به نسبت طرح یتولوا

 باال اولویت دارای

 معرفی   -2

 

هاي سياسي بعنوان تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صادراتي كشور، در زمينه پوشش ريسكصندوق ضمانت صادرات 

ههاي اعتبهار صهادراتي در    نامهه ها و بيمهه نامهصادرات از طريق صدور ضمانتو تجاري صادرات و كمك به تامين مالي 
توسعه كمي و كيفي راستاي تامين توسعه موثر صادرات غير نفتي كشور فعاليت دارد. اين صندوق در نظر دارد در راستاي 

، هيات وزيران 25/2/7081خ ههه مور 00455/ت 79281شماره و به استناد مصوبه  قابل ارايه خود به صادركنندگانخدمات 
هاي تامين مالي صادرات محور اقدام نمايد كه اين امر نيازمنهد برخهورداري از سهازوكاري قابهل     نسبت به ضمانت پروژه

در اين راستا، از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شهراي  دعهوت    هاي مذكور است.اعتماد براي اعتبارسنجي پروژه

تها تهاري    را  RFPاين چارچوب در هاي صادرات محور براي تدوين الگوي اعتبارسنجي پروژههاي خود شود پروپزالمي
 . ارسال نمايند به صندوق ضمانت صادرات 70/72/7081
 
 

 :آن کاربرد و اهمیتبیان مساله،  -3

رسيدن،  اي هستند كه در صورت به بهره برداريهاي ايجادي و توسعههاي صادرات محور شامل آن دسته از طرحپروژه
اي از محصوالت توليدي خود را صادر نمايند. لذا صندوق در راستاي ماموريت خود براي حمايت از توانند بخش عمدهمي

بدين ترتيه  كهه بها ضهمانت     هاي مذكور و تسهيل بهره برداري آنها كمك نمايد. صادرات، در نظر دارد به تکميل طرح
اي گذاري آنها را پوشش داده و انگيهزه ها، ريسك سرمايهدر اين پروژه هاي جذب شدهگذارينمودن اصل و سود سرمايه

 گذاران ايجاد نمايد. ها توس  سرمايهقوي براي هدايت سرمايه به سمت اين پروژه
اي هاي برون مرزي در قال  تامين مالي پروژههاي خاص صادرات محور، و يا پروژهاز اين رو فرآيند اعتبار سنجي پروژه

(Project Finance) بندي بندي شركت پروژه، بررسي طرح توجيهي و رتبهو پوشش ريسکهاي موجود بر اساس رتبه
نامه مورد نياز به خود پروژه، جريانات وجوه تقدي و عوايد ناشي از پروژه و در نهايت تعيين سقف اعتباري جهت صدور ضمانت

م و عوايد ناشي از پروژه و غيره از نکاتي است كه بعنوان يکي از پشتوانه تركي  وثايق قابل اخذ از محل حقوق صاحبان سها
گامهاي اوليه و اصلي در صدور اين نوع ضمانت نامه ها و پوشش ريسك بانکهاي تامين مالي كننده در قال  تامين مالي 

 پروژه اي مورد نياز است.
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 :انتظار مورد نهایی محصول و نتایج مشخصات -4

 

صهنعتي، معهدني،   ههاي  مبناي قابل اعتمادي براي تعيين سقف اعتباري انواع پروژه بتواندخروجي پژوهش بايد 
هاي مورد نياز براي تعيين سقف اعتباري و ماخذ مناس  كشاورزي و خدماتي به دست بدهد. همچنين تمام داده

 ها را تعيين كرده باشد. براي كس  آن داده
 

 وهشپژ اهداف -5

 مرور متون علمی و حرفه( ایGray literature)  هرای  نحوه اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری پرروهه

 ایجادی و توسعه ای

 هرای  های ایجادی توسر  موسسرات اعتبراری و آهانر     مطالعه تطبیقی نحوه تعیین سقف اعتباری پروهه

 و   ضمانت صادرات

 به تفکیک انواع صنایع مختلف بررسی انواع الگوهای تعیین سقف اعتباری پروهه 

 های صنعتی و خدماتی  های هر یک از بخشالگوی تعیین سقف اعتباری برای پروهه پیشنهاد 

 تعیین سقف اعتباری برای چند پروهه نمونه با استفاده از الگوی پیشنهادی و مقایسه آن با الگوهای رقیب 
  

 :طرح انجام برای ای هزینه یا زمانی های محدودیت -6

 پروپوزال است. یبتصو یختار ازهشت ماه  طرح انجام برای پیشنهادی مدت

 در خصوص موضوع طرح: مربوطهبخش  مشخصات -7

 های میان مدت و بلندمدت  بیمهمدیریت 

 نژاد ییوسفآقای : مدیر

 :توضیحات سایر -8

   گردد. یترعا علمیانجام پژوهش  یتمام استانداردها ی،گزارش طرح پژوهش نگارش در رود می انتظار -

 .است ضروری طرح در تمامی مراحل انجامدر پژوهش،  یاصول اخالق رعایتو  یهاطالعات اول یمحرمانگ حفظ -

-صنندوق منی  ، منحصراً متعلق به پژوهشاجرای  و حقوق مالکیت معنوی ناشی از (license) برداری هامتیازهای بهر كلیه -

 باشد.

كاننادا و سنایر    EDCهای مطالعه تطبیقی، به موسسات اعتبار صادرات مشنابه ماننند سنا ه، هنرم ،     الزم است در بخش -

ECA .های پیشرو دنیا توجه شود   
اي در قانون بودجه سنواتي كهل كشهور   ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي داراي رديف بودجهدانشگاه -

 باشند( در اولويت خواهند بود.  7081قانون بودجه  8ين نامه اجرايي بند )ط( تبصره )كه قادر به استفاده از آي
 

 آقای کرباسی  33583788برای هماهنگی: 



 

 

 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي
Request For Proposal (RFP) 

 
 


