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 :طرح پیشنهادی عنوان -1

شرکتهای پيمانکاری و تعيين سقف اعتباری اعتبار سنجي پيشنهادی برای الگوی سازی و ارایه مدل

  داخلي و کارفرمایان خارجي پروژه های صدور خدمات فني و مهندسي

 
 

 :ها طرح سایر به نسبت طرح یتولوا

 باال اولویت دارای

 معرفی   -2

 

هاي سياسي تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صادراتي كشور، در زمينه پوشش ريسكبعنوان صندوق ضمانت صادرات 

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

، هيات دولهت  22/9/4491ههه مورخ 34744/ت424121مصوبه شماره و به استناد  خدمات قابل ارايه خود به صادركنندگان
كه اين امر نيازمند برخورداري از  اقدام نمايد (Surety Bondsهاي مبتني بر قرارداد )نامهضمانتصدور انواع نسبت به 

در كنار آن، صندوق در صدد پاسخ به تقاضاهاي متعدد  .پيمانکاران ايراني استسازوكاري قابل اعتماد براي اعتبارسنجي 
ها و كارفرمايان خارجي است كه آن هم نيازمند مهندسي به دولت -براي بيمه اعتبار صادراتي بابت فروش خدمات فني 

، از تمامي اشخاص حقيقهي و حقهوقي واجهد شهراي      ي اين دو فازدر راستاهاست. كارفرمايان خارجي پروژهاعتبارسنجي 
هاي پيمانکاري داخلهي و كارفرمايهان   شركتالگوي اعتبارسنجي مدلسازي و ارايه براي هاي خود شود پروپزالدعوت مي
  .انت صادرات ارسال نمايندبه صندوق ضم 43/42/4497تا تاريخ را  RFPاين چارچوب در خارجي را 

 
 

 :آن کاربرد و اهمیتبیان مساله،  -3

مورد نياز ( Surety Bonds)شركتهاي پيمانکار ايراني براي تامين انواع ضمانت نامه هاي مبتني بر قرارداد  مساله اول:
استرداد كسور وجه ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه، پيش پرداخت، حسن اتجام تعهد و براي انجام پروژه از جمله 

، قبال به سيستم بانکي مراجعه مي نمودند و با وثيقه سپاري و پرداخت كارمزد )بسته به رتبه اعتباري خود و نوع الضمان
ضمانت نامه مورد نظر( اقدام مي نمودند. با بروز تحريمها عليه سيستم بانکي و محدود شدن رواب  كارگزاري بانکهاي خارجي 

هاي متعددي براي عمالً اخذ اين نوع ضمانت نامه ها براي پيمانکاران دشوار و دشوارتر شد و لذا درخواست با بانکهاي ايران،
شود. هاي مبتني بر قرارداد در كشورهاي هدف صادرات خدمات فني و مهندسي به صندوق واصل مينامهصدور انواع ضمانت

تدوين نگرديده است و الگوي فعلي صندوق نيز كه براي اما تاكنون الگوي اعتبارسنجي شركتهاي پيمانکار ايراني 
اعتبارسنجي شركتهاي متقاضي دريافت تسهيالت صادراتي از سيستم بانکي طراحي شده است، با توجه به حساسيت به آمار 
فروش و صادرات شركت و شاخصهاي كمي و كيفي متعدد، از دقت الزم براي ارزيابي توان پيمانکاري شركتهاي متقاضي 
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هاي پيمانکار ايراني و تعيين . از اين رو تدوين الگوي اعتبارسنجي شركت، مناسب نيستSurety Bondsدريافت انواع 
 سقف اعتباري آنها براي صدور اين نوع ضمانت نامه ها مد نظر قرار دارد.

  
مهندسي جهت پوشش  مشابه درخواستهاي متعددي براي صدور بيمه نامه خاص صدور خدمات فني وبه طور مساله دوم: 

ريسك وصول مطالبات شركتهاي پيمانکار ايراني از كارفرمايان دولتي و خصوصي خارجي، به صندوق واصل مي گردد كه 
نيازمند اعتبارسنجي كارفرمايان خارجي جهت تعيين سقف و رتبه اعتباري آنها است. در اينجا نيز سازوكار فعلي صندوق براي 

هاي مالي شركت فروش و صورت و تعيين سقف اعتباري آنها، به دليل اتکاي نسبي به آمار اعتبارسنجي خريداران خارجي
نظر مي رسد شاخصهاي رتبه بندي و تعيين سقف اعتباري براي و به تناسب چنداني ندارد خريدار، براي پيمانکاران خارجي

ي بايست متفاوت از شركتهاي تجاري خريدار كارفرمايان پروژه هاي فني و مهندسي، زيربنايي، انرژي، آبرساني و غيره م
تعيين شاخصهاي مرتب  تر با اين حوزه و تدوين الگوي اعتبارسنجي كارفرمايان اين نوع پروژه ها، مساله ديگر خارجي باشد. 

 صندوق مي باشد كه بايستي طي اين طرح پژوهشي بدان پرداخته شود.

 
 
 :انتظار مورد نهایی محصول و نتایج مشخصات -4

 

پيمانکهاران داخلهي و انهواع    بتواند مبناي قابل اعتمادي براي تعيين سقف اعتبهاري انهواع   خروجي پژوهش بايد 
مورد نياز بهراي تعيهين سهقف اعتبهاري و ماخهذ      هاي شاخصبه دست بدهد. همچنين تمام كارفرمايان خارجي 

  ها را تعيين كرده باشد.مناسب براي كسب آن داده
 

 وهشپژ اهداف -5

 ن علمی و حرفهمرور متو( ایGray literature)  پیمانکاران با نحوه اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری

 مهندسی.  –تاکید بر پیمانکاران خدمات فنی 

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

 مهندسی –های زیرساختی با تاکید بر کارفرمایان خریدار خدمات فنی انواع پروژه

  توسا   مهندسای   –هاای فنای   پیمانکاران خصوصا در حاوزه مطالعه تطبیقی نحوه تعیین سقف اعتباری

    هاو بیمه موسسات اعتباری ،های ضمانت صادراتآژانس

  هاای ضامانت صاادرات   آژاناس توسا   کارفرمایان خااریی  مطالعه تطبیقی نحوه تعیین سقف اعتباری، 

   هاو بیمه موسسات اعتباری

  پیمانکاران داخلیتعیین سقف اعتباری مدلسازی نحوه 

  کارفرمایان خارییتعیین سقف اعتباری مدلسازی نحوه 

های مهم خاص پیمانکاران داخلای و کارفرمایاان   های پیشنهادی نسبت به شاخصتحلیل حساسیت مدل

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

 پروپوزال است. یبتصو یخاز تار یک سال 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 ،     است در بخش الزم -

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. 4497قانون بودجه  9ستفاده از آيين نامه اجرايي بند )ط( تبصره )كه قادر به ا

 آقای کرباسی  33583788برای هماهنگی: 

 


