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 :طرح پیشنهادی عنوان -1

های فعلي صندوق ضمانت روزرساني رویهبه منظور به و خریداران خارجي هابانک برای تدوین الگوی اعتبارسنجي 

 بندی ریسک اعتباری شرکتها و بانکهادر رتبه صادرات

 
 :ها طرح سایر به نسبت طرح یتولوا

 باال اولویت دارای

 :آن کاربرد و اهمیتبیان مساله، 

تووا هوهریسوککیوریاسیاسوی قراردارندکهازجملهآنهامیهایصادرکنندهدرمعرضانواعمختلفریسکشرکت
هایداقداماتاحتیاطیالزمجهتمحافظتریسکورشکستگیخریدار ریسکتبدیلارزوسایرریسکهااشارهنمودکهمی

وپوششآنهواهورایصوادرکننده هایمرتبطهاصادراتشناختریسکازاینروخوددرهراهراینریسکهاراهعملآورند.
پذیرد.هایحمایتازصادراتاستکهتوسطصندوقانجاممییکیازههترینراه


-نظرههاینکهدریکفرآیندصادراتمتداول یکشرکتیاپیمانکارخارجینسبتههخریدکاالیاخدمتایرانیاقداممی

هایآ کیوردرقالبهانکصادرکنندهوتاییدکنندهاعتبوارهاازطریقنظامهانکیمستلزمهمکاریهانککندوپرداخت
هوایخوارجیوهمینوینهایناشیازخریدارخارجی هانکتوانندشاملریسکهایمرهوطهمیاسنادیاست لذاریسک

هوایخوارجی تبارسنجیوتعیینسقفاعتباریشرکتریسککیورهایخارجیهاشند.هناهراینصندوقهایستیقاهلیتاع
هایخارجیوکیورهاراداشتههاشدکهاینتوانمندیازگذشتهوجودداشتهاست.امانظرههتغییراتمستمرمعادالتهانک

ستالگوهایهاووضعیترونقاقتصادیوکسبوکارکیورهاوهمینینتعامالتآنهاهاایرا  الزماهینالمللی تحریم
 الگوهایاعتبارسنجیمورداستفادهتوسطصندوق هرمبنایگنجانیدهشد شرایطجدیدوتطاهقهاآنهاارتقایاهند.


هایصورتدستآورد اطالعاتمفیددرموردشرکتهایخارجیهمییهسادهنیست.توجهههایننکتهضروریستکههه

کند.کفایتنمیوضعیتواقعیشرکتنیستوهرایارزیاهیکاملدهدولیمیمفیدیراههدستشرکت اطالعاتمالی
نمیمثال مطلع آنها میزا تجارتویها و شرکایتجاریخریدار دیگر از فروشنده اطالعاتیهااهمیتهاشد آنکه حال

زخدماتموسساتاعتبارسنجیهایضمانتصادراتدنیا استفادهالذایکیازراهکارهایمورداستفادهدرصندوقهستند.
نمایند.البتهدسترسیهههایکیفیرانیزارائهمیهاشدکهعالوههراطالعاتکمی هرخیشاخصمعتبردرسطحدنیامی

 و خاورمیانه منطقه در هویژه و نبوده میسر کیورها همه امریغیرممکنCISایناطالعاتدر اطالعاتکامل  ارائه  
ذانقصاطالعاتموردنیازهرایارزیاهینیزیکیازمیکالتموجوداستکههایستیدرالگوهایارتقالگردد.محسوبمی

یافته راهکارهاییهرایرفعآ پیینهادشود.
هانکهواواعتبارسونجیهوایجدیودترینرو درصددشناسواییصندوقضمانتصادراتایرا هاتوجهههآنیههیا شد 
آخوریندسوتاوردهایهوراسوا هایخودروزآمدسازیمدلقراردادهاشرکتهایصادراتیایرا وشرکتهایخارجیطرف
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 علمیقاهلدستر است.

 

 :انتظار مورد نهایی محصول و نتایج مشخصات

طورفقوراردادهوایخوارجیهانکهاوشورکتهاهندیرتبهیهرااتیوقاهلاتکاعملیالگوییهتواندهایدپژوهشاینخروجی
یمرهوو هوههرخویازهوادارایدقتکافیهودهوراهکاریهرایرفوعنقوصدادهارائهدهدکهیرا ایصادراتیشرکتها
هایخارجیارایهدهد.هایاهانکشرکت

 

 وهشپژ اهداف

 سایر نهادهای اقتصادیها و ها، شرکتهای مهم آن به تفکیک بانکو سنجه اعتباری بندیرتبه نظری مبانی مطالعه 

 دنیاا  معظام  نهادهاای  و موسساا   در اعتبااری  هاای ریسک بندیرتبه برای استفاده مورد هایرویه بررسی (S&P، 

Moody’s، ها  ها و شرکتبه تفکیک بانک ...(و 

  شارکتها  و بانکهاا  اعتبااری  ریساک  بارآورد  و بندیرتبه برای صادرا  ضمانت صندوق یفعل هایروشمستندسازی ،

 آن ضعف نقاط شناسایی و شناسیتحلیل وضع موجود، آسیب

 صاادراتی  شارکتهای  باا  معاملاه  طرف شرکتهای و بانکها اعتباری بندیرتبه الگوی روزرسانیبه برای بومی مدل ارائه 

 ایرانی صادراتی مشتریانخاص  یطبا توجه به شرا ایران

 های ایرانی و خارجیها و شرکتبانکهای مختلف بر ریسک اعتباری بندی شیوه تاثیر تحریممدل 

 

 :طرح انجام برای ای هزینه یا زمانی های محدودیت

 پروپوزال است. یبتصو یخاز تار یکسال طرح انجام برای پیشنهادی مد 

 در خصوص موضوع طرح: مربوطهبخش  مشخصات

 مدیریت ........

 .................: مدیر

   .................مسئول طرح:  کارشناس

 ....................: تلفن
 : آدرس

 :توضیحات سایر 6

 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  یهاطالعا  اول یمحرمانگ حفظ -

 .  باشدمی صادرا  ضمانت صندوق به متعلق پژوهشی طرح انجام از ناشی مکتسبه حقوق تمام -

 یتوسط صندوق را بررسا  یفعل یاعتبارسنج یکل هایچارچوب بایستی پروپوزال ارایه از قبل طرح مجری که است ذکر به الزم -

 دهد.  یهموجود ارا یلمسا رفع یا یفعل هایچارچوب یلتکم یراستا دربه صور  مساله محور و  راشده  یهارا پروپوزالکرده و 
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