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 باسمه تعالی 

 بندی صادرکنندگانهای تخصصی رتبهنامه ارزیابی شاخصشیوه

 

از بازگشت ارز حاصل  نانیاطم های احتمالی وجلوگیری از سوء استفاده نیدر ع یرنفتیصادرات غ توسعهو  تیبه منظور تقو

از طریق تخصصی کردن صادرات و کنترل ورود اشخاص فاقد اهلیت و تخصص که موجب  کشور یاز صادرات به چرخه اقتصاد

بندی گردد، در اجرای تکالیف قانونی مربوط به رتبهآسیب به بازارهای صادراتی و متضرر شدن صادرکنندگان باسابقه و خوشنام می

 نیمصوبات چهاردهم 2موضوع ماده  تهیصادرکنندگان مصوب کم ینحوه رفع تعهد ارز یاستیبسته سله صادرکنندگان از جم

 بر یقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبن 6و  5مواد  ییاجرا نامهنییآ 4ماده و همچنین  یاقتصاد یهماهنگ یعال یجلسه شورا

 کمی های، ارزیابی شاخصمربوط یمتناسب با رتبه اعتبار های بازرگانیکارت یو سقف اعتبار تیفعال زانیکنترل رشته و م

مورخ  24925/100/99بندی صادرکنندگان موضوع بخشنامه شماره بندی صادرکنندگان طبق دستورالعمل رتبهتخصصی رتبه

 به صورت زیر انجام خواهد شد. 21/7/1399

 -بندی و مالیریق سامانه جامع تجارت )منوی عملیات رتبهتمامی صادرکنندگان موظفند از ط های عمومی:شاخص -1

در سامانه یکپارچه  )پیوست بخشنامه صدرالذکر( های کمی عمومی خودبندی(، ضمن مشاهده شاخصمدیریت رتبه

خود، صرفًا  یهااز شاخص کیمقدار هر نسبت به اعتراض  بندی اعتباری، در صورت وجود مغایرت یااعتبارسنجی و رتبه

اسناد  یو بارگذار «ینیدرخواست بازب»(، اقدام به ثبت یتماس تلفن ای یبه مراجعه حضور ازیسامانه )بدون ن قیطر از

 .گردداقدام  توسط کارشناسان مربوط و اعمال آن یتا در اسرع وقت نسبت به بررس ندیمثبته نما

تخصصی نیازمند ارزیابی نیز از طریق ثبت  کمی هایصادرکنندگان موظفند در مورد شاخص تخصصی: هایشاخص -2

بندی را در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه جدول زیردرخواست بازبینی، اسناد و مدارک مورد نیاز برای ارزیابی طبق 

 اعتباری بارگذاری نمایند.

 اسناد و مدارک مورد نیاز شاخص

 خارج از کشور یندگینما ایتعداد دفتر، شعبه 
تأییدیه کنسولگری، رایزن بازرگانی یا  -کد پستی -نشانی -شهر -کشور

 اتاق بازرگانی کشور خارجی

 گواهی جایزه صادرکننده ملی یصادرکننده مل زهیتعداد جا

 گواهی جایزه برند ملی یبرند مل زهیتعداد جا

 گواهی جایزه صادرکننده استانی یصادرکننده استان زهیتعداد جا

 گواهی جایزه برند استانی یبرند استان زهیتعداد جا

 کشور-اطالعات ثبت برند معتبر خارجی به تفکیک برند کشور(-)برند یتعداد برند معتبر خارج

 اطالعات ثبت برند معتبر داخلی یتعداد برند معتبر داخل

)ترجیحاً با  ینترنتیا گاهیپا فعال تعداد زبان

 قابلیت بازاریابی و فروش مجازی(
 پایگاه اینترنتینشانی 
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 یالمللنیب غاتیتبل

 )سه سال اخیر(

 -تیراژ -شماره -دوره -: عنوانبمکتو

 تصویر روزنامه، مجله، نشریه و ...

 قرارداد مربوط -مجاز

با ضریب  تیراژ بر اساس تعداد

 یک هزارم

 تصویر -تعداد یطی )مجاز(:مح

 مربوطقرارداد  -تبلیغات

روز با -تابلو بر اساس تعداد

 ضریب یک صدم

یا صوتی و تصویری: شبکه رادیویی 

 -مدت زمان پخش -مجاز تلویزیونی

 مربوط قرارداد -برنامه تبلیغی

بر اساس تعداد ساعت پخش با 

 ضریب یک دهم

 معتبر یالمللنیب یهاشگاهیتعداد حضور در نما
 -کنندهمرجع هماهنگ -برگزاری نمایشگاه کشور و شهر -تاریخ -عنوان

 مستندات حضور

 معتبر یتجار یهائتیتعداد حضور در ه
مرجع  -کشور و شهر مقصد هیئت تجاری -تاریخ -عنوان

 مستندات حضور -کنندههماهنگ

ارجاع داده خواهد  داخل سامانه، جهت ارزیابی به کارشناسان شدهبارگذاری درخواست متقاضی به همراه اسناد و مدارک -3

 شد.

 خواهند نمود.اقدام  فوقها طبق جدول دهی شاخصیابی و نمرهکارشناسان نسبت به ارز -4

 قرار خواهد داد. مربوطن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دسترسی مورد نیاز را در اختیار کارشناسا -تبصره

های تخصصی نیز به صورت مستمر از طریق ثبت درخواست بازبینی و ارائه اسناد و مدارک روزرسانی وضعیت شاخصبه -5

 پذیر خواهد بود.امکان توسط متقاضی تکمیلی

 

 

 

 







شاخصزیرحوزهحوزه

امتیاز اعتباری-مسئولیتپذیری

نسبت جاری

نسبت بدهی

نسبت سود به فروش

(ریال)سرمایه 

(ماه)سابقه تأسیس 

(ماه)سابقه فعالیت طبق مجوز 

(ماه)سابقه کارت بازرگانی 

نوع شخص حقوقی

(ریال)آخرین سرمایه ثبتی 

تعداد دفتر، شعبه یا نمایندگی خارج از کشور

تعداد جایزه صادرکننده ملی

تعداد جایزه برند ملی

تعداد جایزه صادرکننده استانی

تعداد جایزه برند استانی

(کشور-برند)تعداد برند معتبر خارجی 

تعداد برند معتبر داخلی

تعداد زبان پایگاه اینترنتی

امتیاز تبلیغات بین المللی

تعداد حضور در نمایشگاه های بین المللی معتبر

تعداد حضور در هیئت های تجاری معتبر

(دالر)ارزش صادرات  (60-30-10)میانگین موزون سه ساله 

تعداد اقالم صادراتی (60-30-10)میانگین موزون سه ساله 

تعداد کشورهای صادراتی (60-30-10)میانگین موزون سه ساله 

(میانگین وزنی)سهم صادرات در اقالم صادراتی  (60-30-10)میانگین موزون سه ساله 

(میانگین وزنی)امتیاز نوع کاالهای صادراتی  (60-30-10)میانگین موزون سه ساله 

(میانگین وزنی)امتیاز نوع کشورهای مقصد صادرات  (60-30-10)میانگین موزون سه ساله 

(بعد از کیفرخواست)تعداد پرونده قاچاق کاال یا ارز 

تعداد تخلفات گمرکی

نسبت ارزش تخلفات گمرکی به مجموع ارزش واردات و صادرات

نسبت مجموع عدم رفع تعهد ارزی به مجموع ارز دریافتی سررسیدشده

نسبت بازگشت ارز حاصل از صادرات به مجموع ارزش صادرات

صادرات- مدل رتبه بندی تجارت خارجی

حسنرفتارتجاری

وضعیتصادرات

تبلیغاتوبازاریابی

نظاممدیریتی

-شاخصهایمالی

شاخصهای

کمی-کسبوکار

پیشینه



مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد

تجربه کاری اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد

گواهی دوره های تخصصی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد

نوع مالکیت

نظامنامه کیفیت

استانداردها

گواهینامه ها

جوایز معتبر

استقرار حاکمیت شرکتی

مدیریت زنجیره ارزش

برنامه ریزی بلندمدت

توجه به تحقیق و توسعه

میزان تولید

(نسبت تولید به ظرفیت اسمی)راندمان تولید 

تنوع تولید

سهم دانش و فناوری در تولید

ترکیب ارزش افزوده

تعداد افراد شاغل

سطح تحصیالت افراد شاغل

تخصص افراد شاغل

تجربه افراد شاغل

درآمد سرانه افراد شاغل

بهره وری سرمایه و رقابت پذیری در ان

بهره وری در انرژی و رقابت پذیری در آن

بهره وری در نیروی کار و رقابت پذیری در آن

عضویت و مشارکت فعال در اتحادیه ها و تشکل های صنفی، هیئت نمایندگان، کمیسیون های تخصصی و اتاق های مشترکتشکلگرایی

عضویت در انجمن های خیریه

میزان فعالیت های عام المنفعه

سرمایه گذاری در مناطق محروم

توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی

پیش بینی رونق موضوع فعالیت در آیندهرونقموضوعفعالیت

شاخصهای

کیفی-کسبوکار

وضعیتمدیران

وضعیتبهرهوری

فعالیتهایعامالمنفعهو

محرومیتزدایی

وضعیتاشتغال

برنامهریزیراهبردی

وضعیتتولید

نظاممدیریتی






