
 



 

 

“Small 

Industries 

Investment 

Guarantee 

Fund”(SIF) 

i s  I ran’  Nat ional  

Cr edit  Guar antee 

Fund w hich support  

smal l  industr i es .  I t  i s  

af f i l iated to Mi nistry  

of  Industry ,  Mi ne and 

Trade,  with 100 % 

gov ernment 

ow nership .  

This  Fund helps smal l  

industr i es  to have a 

better  access  to 

f inance f r om banks 

and manufactur er s,  

v ia  i ssuing  credi t  

gu ar antees.  

Mor eov er ,  i t  helps 

these enter pr ises v ia 

i ssuing  di f fer ent  

kinds of  bonds,  such 

as  adv ance pay ment 

bond.  

As this  F und i s  

establ i shed by 

gov ernment to 

suppor t  smal l  

industr i es,  i t  has 

some pr efer ent ial  

ter ms when i ssuing  

i ts  pr oducts,  such as  a  

discount  in  f ees,  

f lex ibi l i ty  in  g ett i ng  

col later als ,  etc .  

 

 معرفی خبرنامه و اهداف آن

و نقش آنها در تامین  (Trade Finance)با توجه به اهمیت روز افزون ابزارهای تامین مالی تجاری 

ای در این زمینه تهیه گردد تا ها، تصمیم بر آن شد که خبرنامهوجوه و کاهش ریسک معامالت بنگاه

تجاری،  تامین مالیرسانی شود. با توجه به گستردگی حوزه ای از اخبار این صنعت در دنیا اطالعگزیده

های اعتباری در اولویت باشند. بعالوه در بخش نامهها و بیمهتاکید بر آنست که اخبار مربوط به ضمانتنامه

ه ارائه خواهد شد. درضمن با هدف گسترش ارتباطات بین المللی این در این حوز کوتاه پایانی، یادداشتی

 صندوق و بدست آوردن جایگاه در عرصه صندوقهای ضمانت دنیا، خبرنامه دوزبانه تدوین شده  است. 

 .متون انگلیسی و فارسی در این خبرنامه لزوما متناظر نمی باشند 

  .انتشار مطالب با ذکر منبع بالمانع است 

 

The Purpose of This Newsletter 

Considering the ever-growing importance of Trade Finance Tools and their pivotal 

role in funding and risk mitigation of transactions of enterprises, it is decided to 

prepare a newsletter in this area to reflect the selected news as well as to present 

some information in the form of short notes.  

As this area is very widespread, our focus is on Credit Guarantees and Credit 

Insurance industries.  

The source of each piece of news is mentioned.  
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 صندوق ضمانت

گذاری سرمایه

 صنایع کوچک

این صندوق زیر مجموعه 

وزارت صنعت، معدن و 

 %100تجارت می باشد و 

سهام آن متعلق به دولت 

 است.

این صندوق با صدور 

های اعتباری به ضمانتنامه

صنایع کوچک کمک 

نماید تا دسترسی بهتری می

به تامین مالی از بانکها و 

تولیدکنندگان داشته 

 باشند.

های مانتنامهبعالوه ض

، همانند قراردادی

ضمانتنامه پیش پرداخت، 

 نیز برای حمایت از صنایع

از سوی این   کوچک

 صادر می شود. صندوق

بواسطه نقش حمایتی این 

صندوق، ارائه ضمانتنامه از 

سوی آن با شرایط 

ترجیحی همانند کاهش 

کارمزد، انعطاف پذیری در 

میزان و نوع وثایق و ... 

 می باشد.

 

 

 

 فهرست مطالب 
  .( 5مقدمه )ص 

  (6)ص.  گیری ویروس کرونا درصدی سرمایه گذاری در جهان در نتیجه همه 40آنکتاد: تخمین کاهش 

   (6)ص. حمایت بانک جهانی از تامین مالی در شرایط همه گیری ویروس کرونا 

  میلیارد دالری به کشورهای عضو برای مقابله با ویروس کرونا  3/2بانک توسعه اسالمی: اعطای تسهیالت

 (7)ص. و همچنین اثرات اجتماعی و اقتصادی آن 

 برای شرایط اضطراری ناشی تخصیص یک میلیارد یورو بسته تامین مالی : توسعه بازسازی و اروپایی بانک

  (9)ص. از ویروس کرونا 

  گیری میلیارد دالری برای کمک به مشکالت ناشی از همه 50بین المللی پول: ارائه تامین مالی صندوق

 (10)ص. ویروس کرونا 

  بانک استاندارد چارتر: اعالم بسته حمایتی یک میلیارد دالری برای صادرکنندگان در مقابله با ویروس

 (10)ص. کرونا 

 ص. میلیارد دالر تسهیالت برای مقابله با تاثیرات ویروس کرونا  3اعالم اختصاص  :اگزیم بانک آفریقا(

11) 

 میلیارد دالر در مقابله با ویروس کرونا   20و رسیدن به  بانک توسعه آسیایی: افزایش سه برابری بسته حمایتی

 (12)ص. 

 افزایش حمایت از کسب و کارها با توجه به تعمیق بحران ناشی از  :موسسات بیمه اعتبار صادراتی اروپا

 (14)ص. ویروس کرونا 

  انگلیس: مذاکرات مقامات دولتی برای ارائه برنامه تضمین بیمه اعتباری بعنوان حمایت ویژه در دوران کرونا

 (15)ص. 

 «میلیون دالری تسهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط و  25تضمین «: موسسه تامین مالی بین المللی

 (16)ص. کارآفرینان زن در نیجریه 

  .( 19یادداشت پایانی )ص 

 

 

 

3 



  

 

 

What Is Trade 
Finance? 

 
Trade finance 
represents the 

financial 
instruments and 
products that are 

used by companies 
to facilitate 

international 
trade and 

commerce. Trade 
finance makes it 

possible and easier 
for importers and 

exporters to 
transact business 

through 
trade. Trade 
finance is an 

umbrella term 
meaning it covers 

many financial 
products that 

banks and 
companies utilize 

to make trade 
transactions 

feasible. 
(Investopedia) 

Comment: All 
these trade finance 

products can be 
used in domestic 

trade too. 

از تامین مالی همواره بعنوان 

شاهرگ حیات تجارت یاد شده 

و  دیاست، در این بحران اقتصا

مالی بوجود آمده ناشی از 

ویروس کرونا، این  گیریهمه

می تواند نقش  هصنعت چگون

 آفرینی کند؟

Trade finance has always been considered as the main driver of 

trade. What role can it play in the current financial and economic 

crisis due to Corona Virus Pandemic?  

 

In This issue, you will read:  

 Introduction (P. 5) 

 UNCTAD: Coronavirus Could Cut Global Investment by 40% (P. 6) 

 World Bank and IFC: Support for Finance Amid Corona Virus Outbreak 

(P. 6) 

 IsDB Commits US$ 2.3 billion Facility for Member Countries to Fight the 

Corona Virus and its Socio-Economic Impact (P. 8) 

 EBRD Unveils €1 billion Emergency Corona Virus Financing Package (P. 9) 

 IMF Makes Available US$ 50 Billion to Help Address Corona Virus (P. 10) 

 Standard Chartered Announces Support for Exporters in US$ 1 billion 

Corona Virus Package (P. 10) 

 Afreximbank Announces US$3-Billion Facility to Cushion Impact of 

COVID-19 (P. 11) 

 ADB Triples COVID-19 Response Package to US$ 20 Billion (P. 12) 

 European ECAs Unveil Fresh Support as Covid-19 Impact Deepens (P. 15) 

 Coronavirus: Ministers in Talks about Credit Insurance Guarantee 

Scheme (P. 17) 

 IFC Agrees Risk-Sharing Deal to Support Nigerian SMEs and Women-led 

Businesses (P. 18) 
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 تامین مالی تجاری چیست؟ 

 

تامین مالی تجاری شامل 

و محصوالت مالی ابزارها 

است که شرکتها برای 

تسهیل تجارت در سطح 

از آن  و یا داخلی المللبین

 نمایند.استفاده می

تامین مالی تجاری برای 

صادرکنندگان و 

واردکنندگان انجام 

معامالت را امکان پذیر و 

 نماید.حتی تسهیل می

عبارت تامین مالی تجاری 

یک عبارت چتری است که 

ت مالی بسیاری از محصوال

شود که بانکها و را شامل می

شرکتها در تجارت از آن 

گیرند تا معامالت بهره می

 .خود توجیه پذیر نمایند

 Investopeidaمنبع: 

 

 

در واقع اولین شوکها از تعطیلی مشاغل در چین و از اختالل در عرضه و تقاضا از سوی این قطب اقتصادی جهان 

شروع شد، ولی بعد از گسترش آن به کلیه کشورها، به قرنطینه نیمی از جمعیت جهان و متعاقب آن ورشکستگی 

شدید به بخش پزشکی و درمان، اختالل در  بسیاری از شرکتها، تعدیل گسترده نیروها، بیکاریهای فراگیر، فشار

زنجیره تامین بسیاری از بخشها، کمبود نقدینگی در سطوح مختلف و در کل یک بحران جهانی منتج شد. دولتها، 

بخشهای عمومی و بخشهای خصوصی سیاستهای مختلفی را برای به حداقل رسانی آسیبهای وارده آغاز نمودند. از 

ای همانند ، بانکهای منطقه«صندوق بین المللی پول»و « بانک جهانی»بین المللی همچون  این میان بنگاه های مالی

فرانسه و بسیاری از نهادهای دیگر اقدام  Bpifrance، موسسات بیمه اعتبار صادراتی همچون «بانک توسعه آسیایی»

های حمایتی نمودند تا در این شرایط دشوار از ارائه تامین مالی، تداوم کسب و کارها و روند تجارت به ارائه بسته

 حمایت نمایند. در چند شماره آتی این خبرنامه، سعی بر آنست که بصورت ویژه روی این اخبار تمرکز گردد. 

 

 

 

 

 مقدمه: 

همواره یکی از « فاینانسترید »یا همان  تامین مالی تجاری

ارکان مهم تجارت درون و برون مرزی بوده و نقش 

بسزایی در تداوم و حفظ تجارت بویژه در عرصه 

، کشور 2019المللی داشته است. زمانی که در دسامبر بین

چین اعالم کرد که یک ویروس جدید تعدادی از افراد 

ین کشور را مبتال کرده است، تقریبا هیچ کشوری فکر ا

 1398نمی کرد که این ویروس با همه گیری در زمستان 

کل اقتصاد، تجارت، بهداشت و ... در جهان را تحت تاثیر 

 قراردهد و به بزرگترین رکود اقتصادی قرن منجر شود.

Introduction  
Trade finance has always had a pivotal role in domestic and cross-border trade. When in December 2019, 

China announced that a new virus has been discovered, no country could think that this will lead to a 

pandemic in winter 2020 which impacted the global economy, trade, health and medical systems, and will 

result in the greatest global recession of the world. The shock started from China with business stop and 

interruption of supply and chain, and then the wave reached to all countries and territories in a way that 

half of the world’s population went into lockdown. Many companies became insolvent or bankrupt, 

interruption occurred in supply chains of many sectors, the shortage of liquidity emerged, and on the whole, 

it resulted in a global crisis. Governments, public and private sectors responded with different policies to 

these crises in order to minimize the impact. Among which some international financial institutions such as 

“World Bank”, and “International Monetary Fund”, some regional banks, e.g. “Asian Development Bank”, 

some Export Credit Agencies, namely Bprifrance, and many other institutions, provided support packages 

to protect businesses and international trade flow in these current rainy days. In the coming issues of this 

newsletter, the focus will be on the news of these crises and the responses made by financial institutions.  

 5 

 



 

  

در نتیجه  مایه گذاری در جهاندرصدی سر 40تخمین کاهش  آنکتاد:

 گیری ویروس کرونا همه

(، در خصوص تاثیرات اقتصادی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان مللهای جدید آنکتاد )بر اساس تخمین

از سوی بزرگترین انجام شده گیری ویروس کرونا در جهان و همچنین با در نظر گرفتن ارزیابی های جدید همه

، اینطور بنظر می رسد که جریان سرمایه گذاری مستقیم در خصوص درآمدهای این شرکتها شرکتهای چند ملیتی

یی که بیشترین آسیب را بخشها. یافتکاهش خواهد  2021و  2020درصد در سالهای  40الی  30خارجی بین 

% برای بخش انرژی بویژه بواسطه شوک مضاعف ناشی از -208عبارتند از: انرژی و صنایع مواد پایه ) انددیده

 %( -47%( و صنعت خودرو سازی )-116کاهش شدید قیمتهای نفت(، خطوط هواپیمایی )

UNCTAD: Coronavirus Could Cut Global Investment by 40% 

“United Nations Conference on Trade and Development” reports that updated 
estimates of COVID-19’s economic impact and revisions of earnings of the largest 
multinational enterprises now suggest that the downward pressure on foreign 
direct investment (FDI) flows could range from -30% to -40% during 2020-2021. 

The hardest-hit sectors are the energy and basic materials industries (-208% for 
energy, with the additional shock caused by the recent drop in oil prices), airlines 
(-116%) and the automotive industry (-47%). 

Source: UNCTAD website (26-03-2020)  

 

 

 

 

 حمایت بانک جهانی از تامین مالی در شرایط همه گیری ویروس کرونا 

میلیارد دالر برای حمایت از کشورها در مقابل تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد و سیستم بهداشتی آنها  12بانک جهانی اعالم نمود که 

بمنظور تقویت بخش خصوصی در نیز این بانک، یکی از موسسات وابسته به  بعنوان )IFC( «تامین مالی بین المللی»است. موسسه اختصاص داده 

. این موسسه این مبلغ را در حوزه تامین مالی تجاری و سرمایه در گردش مشتریان بانکهای ه استمیلیارد دالر تخصیص داد 6کشورهای نوظهور مبلغ 

 واهد کرد. تمرکز اصلی بر روی بخشهای تجهیزات پزشکی و دارویی خواهد بود. تجاری هزینه خ

World Bank and IFC: Support for Finance Amid Corona Virus Outbreak 

The World Bank announced that it would make US$ 12 billion available in immediate support to help 
countries deal with the health and economic impacts of the outbreak, with IFC – the sister organization that 
aims to foster private sector development in emerging countries – putting up US$ 6 billion. 

The IFC says it will work with commercial bank clients to expand trade finance and working capital lines, 
with a focus on strategic sectors including medical equipment and pharmaceuticals in order to sustain 
supply chains and limit downside risks.  

Source: Global Trade Review (GTR) Magazine (04-03-2020)  
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دنیا یکی از بدترین 

رانهای مالی و بح

اقتصادی خود را تجربه 

نهادهای مالی  .نمایدمی

بین المللی مختلف، 

هرکدام به سهم خود 

نمایند تا با ارائه تالش می

های حمایتی به بسته

آسیبهای وارده ناشی از 

گیری ویروس کرونا همه

 پاسخ دهند.

 



 

  
 

 بانک توسعه اسالمی:

میلیارد دالری به کشورهای عضو برای مقابله با ویروس  3/2تسهیالت  اعطای

 کرونا و همچنین اثرات اجتماعی و اقتصادی آن

راستای حمایت از بهبود وضعیت بهداشت و درمان کشورهای عضو، مقابله با اثرات مختلف همه گیری ویروس  در

های کوچک های اقتصادی و تجاری، حفاظت از امنیت غذایی مردم و همچنین کمک به بنگاهکرونا بویژه در حوزه

میلیارد دالر به کشورهای  3/2، اعطاء تسهیالت مختلفی در کل به میزان (IsDB)و متوسط، بانک توسعه اسالمی 

 عضو را تعهد کرده است. 

 11میلیون دالر، قرقیزستان  20میلیون دالر، گینه  162تعدادی از تسهیالت  اعطائی این بانک عبارتند از: سنگال 

میلیون دالر،  33میلیون دالر، موریتانی  35میلیون دالر، سودان  143میلیون دالر، ازبکستان  279میلیون دالر، تونس 

میلیون دالر، اوگاندا  15میلیون دالر، جمهوری گینه بیسائو  250میلیون دالر، جمهوری ترکیه  20جمهوری بنین 

میلیون دالر،  6/25میلیون دالر، جمهوری مالدیو  2/46میلیون دالر، ساحل عاج  5/22مالی  میلیون دالر، 2/20

 میلیون دالر.    20میلیون دالر، و چاد  25سیرالئون 

میلیون دالر به نوآوریهایی تخصیص یافته که به مقابله با همه  500، مبلغ «صندوق تبدیل»درضمن در چارچوب 

گیری ویروس و اثرات آن کمک نماید. این مشارکت در قالب کمکهای بالعوض و یا سرمایه گذاری خواهد بود. 

  اجتماعی را به حداقل رسانده و به مقاومت-از گسترش  ویروس جلوگیری کرده، تاثیرات اقتصادیباید ها یدها

 بانکهای کشورهای عضو در پاسخ گویی به این شیوع و عواقب بلندمدت آن کمک نماید. 

 (IsFD)« صندوق همبستگی اسالمی برای توسعه»میلیون دالر از سوی این بانک و  280میلیارد دالر،  3/2از این 

شرکت اسالمی بین المللی تامین مالی »میلیون دالر سهم  300ها و برنامه های حاکمیتی، برای حمایت از پروژه

شرکت اسالمی بیمه سرمایه گذاری و اعتبارات »میلیون دالر سهم  150برای تامین مالی تجاری و  (ITFC)« تجاری

باشد. کلیه تسهیالت اعطایی به هر دو بخش دولتی های اعتبار صادراتی مینامه( برای اعطاء بیمهICIEC« )صادراتی

 گیرد. و خصوصی تعلق می

این تسهیالت در کل در اختیار بخشهای دولتی و خصوصی در قالب کمکهای بالعوض، منابع مالی با شرایط 

ریسک خواهد بود. در این چارچوب همچنین از سرمایه  ایبیمه ترجیحی، وام دهی به بخش خصوصی و پوشش

 گیری ویروس حمایت می شود. گذاری در تحقیق و توسعه با تاکید بر راه حلهای نوآورانه برای مقابله با همه

کشور از آفریقا، آسیا و خاورمیانه  57در جده، عربستان سعودی واقع شده و « بانک توسعه اسالمی»دفتر مرکزی 

باشد، بواسطه شرایط سیاسی، ن یکی از اعضاء اصلی بانک توسعه اسالمی میباشند. با وجود آنکه ایراعضو آن می

 باشد. های آن بسیار محدود میبهره مندی از خدمات این بانک و زیرمجموعه
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بانک توسعه اسالمی، 

ای یک بانک توسعه

باشد. چندجانبه می

هدف این بانک 

بهبود زندگی افراد 

از طریق ارتقاء 

توسعه اقتصادی و 

اجتماعی در 

کشورهای عضو و 

جوامع مسلمان در 

سرتاسر دنیا و نیز 

یرگذاری در تاث

های مختلف در جنبه

مقیاس قابل توجه 

باشد.می  

از لحاظ سهام  ایران

رتبه سوم را در این 

 بانک داراست. 

 

 



  

 

IsDB Commits US$ 2.3 billion Facility for Member Countries to 

Fight the Corona Virus and its Socio-Economic Impact 

In order to support medical and health conditions of the member countries and 

for fighting against different impacts of Corona virus socio and economic ones, as 

well as for supporting SMEs and food security of people, Islamic Development 

Bank (IsDB) has committed US 2.3 billion facility to member countries.  

Some lines of this facility dedicated to member countries include: Senegal US$ 

162 million, Guinea US$ 20 million, Kyrgyzstan US$ 11 million, Tunisia US$ 279 

million, Uzbekistan US$ 143 million, Sudan US$ 35 million, Mauritania US$ 33 

million, the Republic of Benin US$ 20 million,  the Republic of Turkey US$ 250 

million, the Republic of Guinea-Bissau US$ 15 million, Uganda US$ 20.2 million, 

Mali US$ 22.5 million , Cote d'Ivoire US$ 46.2 million, the Republic of Maldives 

US$ 25.6 million, Sierra Leone US$ 25 million, and Chad US$ 20 million.  

Meanwhile, in the framework  of the IsDB’s “Transform Fund”, US$ 500 million 

has been dedicated to innovations which fights against Corona virus and its 

effects. This will be in the form of grants or equity participation. For this call for 

innovation, IsDB will financially support ideas that help curb the spread of COVID-

19, minimize the socio-economic impact of the pandemic and build the resilience 

of the Bank’s member countries in responding to outbreaks and pandemics long-

term. 

This commitment also includes US$ 280 million will be provided by the IsDB and 

the “Islamic Solidarity Fund for Development” (ISFD) to support sovereign 

projects and programs, US$ 300 million from “The International Islamic Trade 

Finance Corporation” (ITFC) for trade finance and US$ 150 million from “The 

Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit” (ICIEC) for 

insurance coverage. Financing will be extended to public & private sectors to 

minimize the spread/impact of the pandemic. 

The facility is available to public and private sector entities, and will take the form 
of grants, concessional resources, private sector lending and risk insurance 
coverage. It will also support investment in research and development, with a 
focus on innovative solutions for containing the pandemic. 

IsDB headquarter is located in Jeddah, Saudi Arabia and it has 57 members from 

African, Asian and Middle East countries. Although Iran is one of the major 

shareholders of IsDB, it has limited access to its facilities due to political reasons.  

Source: IsDB website and LinkedIn – news in March & April  
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The Islamic 
Development 

Bank is a 
multilateral 

development 
bank (MDB), 
working to 

improve the 
lives of those 
we serve by 
promoting 
social and 
economic 

development 
in Member 

countries and 
Muslim 

communities 
worldwide, 
delivering 
impact at 

scale. 

Iran is the 3rd 
largest 

shareholder in 
this bank.  

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86


 

  
 

تخصیص یک میلیارد یورو بسته تامین مالی  :توسعه بازسازی و اروپایی بانک

 ناشی از ویروس کرونابرای شرایط اضطراری 

تعهد نموده که میلیونها دالر برای حمایت از تامین مالی تجاری  )EBRD( «بانک اروپایی بازسازی و توسعه»

نمایند. این تامین مالی تجاری بخشی از بسته ویروس کرونا مقابله میمخرب هایی اختصاص دهد که با تاثیرات تشرک

اتحادیه  ن بانک شاملبه تصویب سهامدارا موضوعخواهد بود. این  این بانک حمایتی اضطراری یک میلیارد یورویی

 کشور از سراسر جهان رسیده است.  69اروپا و 

ردش و تامین مالی تجاری فوری برای مشتریان ک، این بسته نقدینگی، سرمایه در گمقامات این بانبنابه اظهارات 

 فعلی خود فراهم خواهد آورد تا آنها بتوانند با مشکالت ناشی از شیوع این ویروس مقابله نمایند. 

وتاه مدت تا دو سال به در بخش تامین مالی، از طریق موسسات مالی، تامین مالی تجاری و همچنین تامین مالی ک

بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص خواهد یافت. این بانک همچنین تسهیالت سرمایه در گردش کوتاه مدت 

تا دو سال برای سایر شرکتها و توسعه دهندگان انرژی و نیز تجدید ساختار ترازنامه و نقدینگی کوتاه مدت برای 

 راهم خواهد آورد. شهرداریها، شرکتهای حوزه انرژی و زیرساخت ف

 2019این بسته حمایت اضطراری بدنبال حمایتهای قوی این بانک از کشورهای عضو می باشد، بنحویکه در سال 

 دست یابد. در کشورهای عضو  ییرد یورومیلیا 1/10ه گذاری سرمایرقم بی سابقه این بانک توانست به 

 

 

 

EBRD Unveils €1 billion Emergency Corona Virus Financing Package 

The “European Bank for Reconstruction and Development” (EBRD) has committed to providing hundreds of 

millions in trade finance support for companies struggling in the wake of the coronavirus pandemic, part of 

an emergency €1 billion support package. The bank’s shareholders, which includes the European Union and 

69 countries from around the world. 

EBRD says it will provide emergency liquidity, working capital and trade finance to help existing clients cope 
with the fallout from the outbreak of Covid-19. 

The planned measures will include an expansion of trade finance and the provision of short-term finance of 
up to two years through financial institutions, specifically in support of small and medium sized enterprises. 

The Bank will seek to provide short-term working capital facilities of up to two years for other corporates 
and energy developers and balance sheet restructuring and short term liquidity support for municipal, 
energy and infrastructure clients. 

This EBRD’s package of emergency measures comes as the Bank is already pledging strong support generally 
for its existing countries of operations and follows a record level of investment of €10.1 billion in 2019.  

Source: EBRD website & Global Trade Review (GTR) Magazine (18-03-2020)  
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بانک اروپایی بازسازی و »

، یک بانک «توسعه

باشد، که با ای میتوسعه

ارائه انواع خدمات مالی 

کشور عضو  38به توسعه 

خود در اروپا کمک 

نماید، خدمات اصلی می

این بانک عبارتند از 

اعطاء تسهیالت، سرمایه 

گذاری، صدور ضمانتنامه 

و ارائه خدمات 

ای.مشاوره  



 

میلیارد دالری برای کمک به  50 ارائه تامین مالی بین المللی پول:صندوق   

 گیری ویروس کرونامشکالت ناشی از همه

میلیارد  50قصد دارد مبلغ « تسهیالت تامین مالی اضطراری با پرداخت سریع»در قالب برنامه  ،(IMF)این صندوق 

دالر تامین مالی در اختیار کشورهای با درآمد پائین و کشورهای نوظهوری که نیاز به کمک دارند، قرار دهد. از این 

قرار خواهد گرفت. ایران نیز بطور رسمی برای میلیارد دالر با بهره صفر درصد در اختیار فقیرترین کشورها  10مبلغ، 

 ن موافقت نشده است. آبهره مندی از این خط اعتباری درخواست داده که هنوز با 

IMF Makes Available US$ 50 Billion to Help Address Corona Virus 

The IMF is making available about US$ 50 billion through its rapid-disbursing 
emergency financing facilities for low income and emerging market countries that 
could potentially seek support. Of this, US$ 10 billion is available at zero interest 
for the poorest members through the Rapid Credit Facility. 

Iran has applied to benefit this financing facility, but there is no sign of approval 
yet.  

Source: IMF website (04-03-2020)  

 

اعالم بسته حمایتی یک میلیارد دالری  بانک استاندارد چارتر:

 در مقابله با ویروس کرونابرای صادرکنندگان 

که برای مقابله با این ویروس بتوانند کاال و یا  یابدمیاین بسته تامین مالی یک میلیارد دالری به شرکتهایی اختصاص 

خدمات ارائه نمایند. این منابع مالی به تولیدکنندگان و یا توزیع کنندگان در صنایع داروئی و حوزه بهداشت و درمان 

ی اختصاص دارد، که در این میان بر تولید دستگاههای تنفس مصنوعی، ماسک صورت، تجهیزات محافظتی، ضدعفون

و سایر اقالم مصرفی تاکید شده است. این بانک قصد دارد این مبلغ را با نرخهای ترجیحی به شرکتها در  هاکننده

 و یا تسهیالت سرمایه در گردش ارائه نماید.  یقالب وام، تامین مالی صادراتی یا واردات

Standard Chartered Announces Support for Exporters in US$ 1 

billion Corona Virus Package 

Standard Chartered has pledged US$ 1 billion in financing to companies who can 
provide goods and services that will help in the fight against coronavirus. As part 
of the package, the bank will provide funding to manufacturers and distributors in 
the pharmaceutical industry and healthcare providers, with goods in line for 
support including ventilators, face masks, protective equipment, sanitizers and 
other consumables. The bank intends to provide, at preferential rates, at least US$ 
1 billion of financing to those companies in the form of loans, import/export 
finance or the working capital facilities.  

Source: Global Trade Review (GTR) Magazine (07-04-2020) 
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صندوق بین المللی »

 189سازمانی با « پول

باشد، که در عضو می

راستای تقویت 

همکاریهای پولی در 

سطح جهان، تضمین 

ثبات مالی، تسهیل 

الملل، تقویت تجارت بین

اشتغال و رشد اقتصادی 

پایدار و نیز کاهش فقر 

در سراسر جهان فعالیت 

 نماید.می

 

The International 

Monetary Fund 

(IMF) is an 

organization of 189 

countries, working 

to foster global 

monetary 

cooperation, secure 

financial stability, 

facilitate 

international trade, 

promote high 

employment and 

sustainable 

economic growth, 

and reduce poverty 

around the world. 

 



 

  
 

 :اگزیم بانک آفریقا

 میلیارد دالر تسهیالت برای مقابله با تاثیرات ویروس کرونا 3 اختصاص اعالم

، اعتباراتی به در کشور مصر قرار دارد قاهرهآن در شهر دفتر مرکزی که  (Afreximbank)اگزیم بانک آفریقا 

برای کمک به  (PATIMFA)« گیری جهانیهمهتسهیالت کاهش تاثیرات تجاری »میلیارد دالر به نام  3ارزش 

در مقابله با تاثیرات درمانی و اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا  ،کشورهای آفریقایی عضو این بانک

پ بین ارزی و سایر آاختصاص داد. این تسهیالت در قالب تامین مالی مستقیم، خطوط اعتباری، ضمانتنامه، سو

 ابزارهای مشابه خواهد بود. 

به بانکهای مرکزی و سایر نهادهای مالی کشورهای عضو کمک می شود تا پرداخت در قالب این تسهیالت، 

جلوگیری شود. همچنین از آنها را انجام داده و از قصور در پرداختهای تجاری خود بدهیهای تجاری سررسید شده 

استفاده خواهد شد تا آنها بتوانند از واردات اقالم  هااین منابع برای تثبیت منابع ارزی بانکهای مرکزی این کشور

به کشورهای عضو که درآمدهای مالی  PATIMFAحیاتی در شرایط اضطراری حمایت کنند. بعالوه این تسهیالت 

کمک خواهد کرد تا کاهش  باشد،میآنها به درآمدهای اقالم خاص صادراتی همچون حق امتیاز معادن وابسته 

ی خود ناشی از افت درآمدهای صادراتی را مدیریت نمایند. در این قالب همچنین تامین مالی شدید درآمدهای مال

همچون اقالم پزشکی، داروئی،  گیری جهانیدات اقالم ضروری برای مبارزه با همهتجاری اضطراری برای وار

 بیمارستانی و ... انجام خواهد شد. 

Afreximbank Announces US$3-Billion Facility to Cushion Impact 

of COVID-19 

The African Export-Import Bank (Afreximbank), with headquarter in Cairo, Egypt, 
has announced a US$3-billion facility, named Pandemic Trade Impact Mitigation 
Facility (PATIMFA), to help African countries deal with the economic and health 
impacts of the COVID-19 pandemic. The facility will be available through direct 
funding, lines of credit, guarantees, cross-currency swaps and other similar 
instruments. 
It will support member country central banks, and other financial institutions to 
meet trade debt payments that fall due and to avert trade payment defaults. It 
will also be available to support and stabilize the foreign exchange resources of 
central banks of member countries, enabling them to support critical imports 
under emergency conditions. In addition, PATIMFA will assist member countries 
whose fiscal revenues are tied to specific export revenues, such as mineral 
royalties, to manage any sudden fiscal revenue declines as a result of reduced 
export earnings. It will also provide emergency trade finance facilities for import 
of urgent needs to combat the pandemic, including medicine, medical 
equipment, hospital refitting, etc. 
Source: Afreximbank website (24-03-2020)  
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بانک صادرات و »

یک  «واردات آفریقا

موسسه تامین مالی 

تجاری چندجانبه برای 

که در  استکل آفریقا 

زیر نظر  1993سال 

« آفریقا بانک توسعه»

تاسیس گردید. 

انداز این بانک چشم

بانک به اینست که 

اصلی تامین مالی 

تجاری در آفریقا 

 شود.  تبدیل

African Export–

Import Bank, also 

referred to 

as Afreximbank, is 

a pan-

African multilateral

 trade finance 

institution created 

in 1993 under the 

auspices of the 

African 

Development 

Bank. 

Afreximbank's 

vision is to be the 

trade finance bank 

for Africa. 

 



 

  

میلیارد  20افزایش سه برابری بسته حمایتی و رسیدن به  بانک توسعه آسیایی:

 در مقابله با ویروس کرونا  دالر

ویروس کرونا  گیری جهانیهمهآوریل، بسته حمایتی خود در مقابله با  13، در تاریخ (ADB) «بانک توسعه آسیایی»

میلیارد دالر رساند؛ این بانک همچنین اقدامات الزم برای سودهی به فعالیتهایش برای  20را سه برابر کرده و به مبلغ 

میلیارد دالر  5/2میلیارد دالری شامل  20ارائه سریعتر و با انعطاف بیشتر کمکهایش را به تصویب رساند. این بسته 

 اشد. تسهیالت ترجیحی و بالعوض می ب

د نمیلیارد دالر از این بسته به دولتهای کشورهای در حال توسعه و عضو اختصاص خواهد یافت تا بتوان 13حداکثر 

ویروس کرونا را اعمال نمایند، که  گیری جهانیهمهای موثر برای کاهش تاثیرات ای ضدچرخهبرنامه های هزینه

باشد. منابع مالی بالعوض به سرعت ورهای فقیر و آسیب پذیر میرای کشالبته تاکید بر استفاده حداکثری این منابع ب

 جدید بکار خواهد رفت.  فروشندگانبرای خرید تجیهزات محافظت شخصی و پزشکی از 

به  ییمیلیارد دالری به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت. وامها و ضمانتنامه ها 20میلیارد دالر از این بسته  2

د. عالوه بر تامین مالی شرکتهای فعال نای بگیرجان تازه تجارت موسسات مالی ارائه خواهد شد تا زنجیره تامین و

وامهای خرد و اند، از این منبع، خدماتی همچون شرکتهایی که از این ماجرا آسیب دیدهدر مقابله با این ویروس و 

نقدینگی علی الخصوص  نیازمندنگاه های کوچک و متوسط ضمانتنامه های حمایتی و همچنین تسهیالت ویژه ب

 . گرددارائه می کارآفرینان، بانوانبرای 

عضو آن از آسیا می باشند. دفتر  49عضو دارد که  68تاسیس شده  است، در حال حاضر  1966این بانک در سال 

  مرکزی این بانک در مانیل، فیلیپین واقع شده است.
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بانک توسعه »چشم انداز 

، ایجاد منطقه آسیا «آسیایی

شکوفا،  ای اقیانوسیهو 

فراگیر، مقاوم و پایدار 

است. این درحالیست 

کنی فقر از این برای ریشه

منطقه تالش خود را 

ادامه بصورت پایدار 

دهد. این بانک اعضاء می

و شرکاء خود را از طریق 

ارائه وام، کمکهای فنی، 

کمکهای بالعوض و سرمایه 

نماید، تا مییاری گذاری 

 توسعهبدین ترتیب 

اقتصادی و اجتماعی 

 . منطقه را بهبود بخشد

مختلف  از طرقاین بانک 

همچون تسهیل گفتگوها 

در حوزه سیاستگذاری، 

ای و ارائه خدمات مشاوره

بسیج منابع مالی از طریق 

تامین مالی مشترک 

فعالیتهایی که نیاز به منابع 

رسمی، تجاری و 

اعتبارصادراتی دارند، 

تاثیرات خود در حوزه 

را حداکثری  توسعه

 نماید. می

 



ADB Triples COVID-19 Response Package to US$ 20 Billion 

The Asian Development Bank (ADB) on 13 April tripled the size of its response to 
the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic to US$ 20 billion and 
approved measures to streamline its operations for quicker and more flexible 
delivery of assistance. The US$ 20 billion package includes about US$ 2.5 billion 
in concessional and grant resources. 

Up to US$13 billion will be provided to help governments of developing member 
countries implement effective countercyclical expenditure programs to mitigate 
impacts of the COVID-19 pandemic, with a particular focus on the poor and the 
vulnerable. Grant resources will continue to be deployed quickly for providing 
medical and personal protective equipment and supplies from expanded 
procurement sources. 

Some US$ 2 billion from the US$ 20 billion package will be made available for the 
private sector. Loans and guarantees will be provided to financial institutions to 
rejuvenate trade and supply chains. Enhanced microfinance loan and guarantee 
support and a facility to help liquidity-starved small and medium-sized 
enterprises, including those run by female entrepreneurs, will be implemented 
alongside direct financing of companies responding to, or impacted by, COVID-
19. 

This bank is established in 1966, and it is owned by 68 members—49 from the 
region.  Its headquarter is in Manila, the Philippines.  

Source: ADB website (13-04-2020)  
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The Asian 
Development Bank 
(ADB) envisions a 

prosperous, 
inclusive, resilient, 

and sustainable Asia 
and the Pacific, 

while sustaining its 
efforts to eradicate 
extreme poverty in 

the region. ADB 
assists its members, 

and partners, by 
providing loans, 

technical assistance, 
grants, and equity 

investments to 
promote social and 

economic 
development. 

ADB maximizes the 
development impact 
of its assistance by 
facilitating policy 

dialogues, providing 
advisory services, 

and mobilizing 
financial resources 

through cofinancing 
operations that tap 
official, commercial, 

and export credit 
sources. 

 
 



  

 

 

 :موسسات بیمه اعتبار صادراتی اروپا

 افزایش حمایت از کسب و کارها با توجه به تعمیق بحران ناشی از ویروس کرونا

یا همان صندوقهای ضمانت صادرات در اروپا برنامه های حمایتی جدیدی از کسب و کارهای آسیب دیده از  (ECAs)موسسات بیمه اعتبار صادراتی 

کرونا تاکنون تاثیر بسزایی بر حمل و نقل دریایی و خطوط اعتباری گذاشته است،  ویروس کرونا اعالم کرده اند. گسترش سریع ویروس گیری جهانیهمه

هایی برای وارد آمدن آسیب جدی به تولید ناخالص داخلی جهانی و همچنین کند شدن روند تجارت جهانی در بلندمدت بوجود آمده به نحویکه دغدغه

ای در پاسخ به این بحران اعالم کرده اند، تا این اطمینان حاصل های جدید و فوق العادهبرنامه موسسات بیمه اعتبار صادراتی ،است. با توجه به این مسائل

 توانند همچنان به صادرات کاال بپردازند. به منابع تامین مالی دسترسی کافی داشته و می هاکه کسب و کار شود

درصد ریسکهای سیاسی و تجاری صادرکنندگان  100اعالم نموده است با توجه به کاهش تجارت جهانی،  (KUKE)موسسه بیمه اعتبار صادراتی لهستان 

نامه تقبل می نماید. ارائه این پوشش بالفاصله شروع خواهد شد. این نوع بیمه ،و یا بانکهایی که این معامالت صادراتی را فاینانس و یا ریفاینانس می کنند

تداوم می یابد. هدف از این برنامه جدید  2020راتی با بازپرداخت دو سال یا یبشتر قابل اعمال بوده و این پوشش تا پایان سال برای کلیه پروژه های صاد

درصد ریسک معامله را می پذیرد،  KUKE 100بانکها از پروژه های صادراتی می باشد. با توجه به آنکه  تامین مالیحصول اطمینان از تداوم حمایت و 

صفر می  بعبارتی ریسک بانکها در اینگونه تامین مالیهاخریدار خارجی این قراردادها ندارند.  رنیازی به ذخیره گیری برای ریسک احتمالی قصو بانکها

عمدتا شامل پروژهایی در بخشهای ساخت و ساز، ماشین آالت، حمل و نقل و ساخت کشتی می باشد. این درحالیست که بطور  KUKEپرتفوی باشد. 

 درصد ریسک یک معامله را پوشش می دهد.  95الی  90مول این موسسه مع

وام به خطوط هواپیمایی راه اندازی  ی برای پوشش ریسک اعطایمیلیون دالر 522« یطرح ضمانت»یک  (GIEK) نروژ موسسه بیمه اعتبار صادراتی

بحرانی می باشد. خطوط هواپیمایی بخش مهمی از زیرساخت ش شدید ترافیک هوایی، در وضعیت هکرده است. بخش حمل و نقل هوایی بواسطه کا

این موسسه )بعنوان  ضمانتنامه کند تا این خطوط هواپیمایی از بانکهای تجاری به پشتوانهکشور نروژ را تشکیل می دهند. این برنامه این امکان را فراهم می

این موسسه، این برنامه به محض تایید دولت قابل اجراء خواهد بود که البته تاییدیه  دیرانم اعتبار اخذ نمایند. بنابر اظهارات(  AAAدولتی با رتبه  یک نهاد

 نیز ضروری است. « منطقه تجارت آزاد اروپا»مقامات نظارتی 

نیز دست به ابتکار عمل جدیدی زده است. صادرکنندگان این کشور که فشار شدیدی را بواسطه بحران  (EKF)موسسه بیمه اعتبار صادراتی دانمارک 

میلیون دالر از وامهای عملیاتی ارائه شده از سوی بانکهای این کشور  180این موسسه می توانند تا سقف  یموجود تحمل می نمایند، به پشتوانه بیمه اعتبار

کائی بیمه گران اعتباری اتدر قالب ضمانتنامه های اعتباری و یا بیمه  EKFمین مبلغ منتفع گردند. این حمایت موسسه برای سفارشهای صادراتی با ه

 خصوصی خواهد بود. 

یک خط اعتبار  (CESCE) این کشور اسپانیا، جاییکه شیوع ویروس کرونا شدید بود، اقدامات جامع تری ارائه شده است. موسسه بیمه اعتبار صادراتی

میلیارد یورو )در دو بخش هرکدام یک میلیارد یورو(، ارائه داده است. اگرچه این منابع به شرکتهای  2های کوچک و متوسط تا سقف گردشی برای بنگاه

در حال  Bpifranceصادراتی اختصاص دارد، ولی نیازی نیست لزوما در فعالیتهای صادراتی هزینه شود. در فرانسه، موسسه بیمه اعتبار صادراتی 

میلیارد یورو را ارائه نماید. این برنامه  300به ارزش مجموعا « وام با تضمین دولت»همکاری با بخش بانکی این کشور می باشد تا یک برنامه اعطاء

  کارمند می باشد.  5000کتهایی با کمتر از رمخصوص ش
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European ECAs Unveil Fresh Support as Covid-19 Impact Deepens 

Export credit agencies (ECAs) across Europe are upping their support for businesses grappling with the 
Covid-19 crisis,  

The rapid spread of coronavirus has already had a profound effect on “global shipping and finance lines”, 
prompting concerns of a major hit to global GDP and a prolonged slowdown in international trade. Several 
ECAs are responding by unveiling drastic new measures aimed at ensuring businesses still have access to 
finance and so can continue exporting goods. 

Polish agency KUKE announced last week that following a slowdown in international trade, it would take 
on 100% of both commercial and political risk from exporters and banks financing or refinancing export 
transactions, with immediate effect. The policy will apply to all new export projects with repayment terms 
of two years or more, and will last at least until the end of 2020. The main reason behind introducing the 
new policy is to encourage banks to continue to support and finance export projects. KUKE will take on 
the entire transactional risk, thanks to which banks will not have to create reserves against the potential 
risk of default by a foreign buyer subject to the contract. KUKE’s portfolio mainly consists of construction, 
machinery, transport and shipmaking projects. The agency says it usually covers around 90 to 95% of a 
contract value. 

In Norway, meanwhile, credit agency GIEK has launched a US$ 522 million Guarantee Scheme to cover 
loans to airlines licensed in the country. The airline sector is in a critical state following a sharp drop in air 
traffic, caused by travel restrictions aimed at limiting the spread of Covid-19. The airlines are an important 
part of Norway’s infrastructure. The new scheme will enable airlines to obtain loans in the commercial 
bank market, backed by AAA-rated state guarantees. GIEK says it is ready to issue guarantees as soon as 
the new scheme is put in place by the government, which is itself subject to the approval of European Free 
Trade Area supervisory authorities. 

Denmark’s EKF has also launched new initiatives. It says domestic exporters facing immense pressure due 
to the crisis can benefit from operating loans of up to DKr 1.25 billion (US$ 180 million) provided by the 
country’s banking sector, with insurance cover for export orders totaling a similar amount. Effective 
assistance will be offered by EKF in the form of liquidity guarantees and reinsurance of private trade credit 
insurance companies.  

Spain – where the outbreak of Covid-19 has been particularly rapid – has responded with broader 
measures. Export credit agency CESCE is providing a new revolving credit line for small-to-medium-sized 
enterprises of up to €2 billion, in two tranches of €1 billion each. Though the funds are aimed at exporting 
companies, they do not have to be used directly for facilitating export activities. 

Similarly, in France, export credit agency Bpifrance is collaborating with the banking sector to offer state 
guaranteed loans worth a total of €300 billion, available to companies with fewer than 5,000 employees. 

Source: Global Trade Review (GTR) Magazine (25-03-2020)  
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https://www.gtreview.com/news/global/spread-of-coronavirus-impact-on-trade-activity-shipping-and-finance-lines/


  

مقامات دولتی برای ارائه برنامه تضمین بیمه انگلیس: مذاکرات 

 اعتباری بعنوان حمایت ویژه در دوران کرونا

شرکتهای بیمه اعتباری هستند تا نیز و ای بیمهدر حال مذاکره با مقامات  انگلیس مقامات دولتی

ه بدین ترتیب زیانهای شرکتهای بیم وارائه نمایند  صنعت این یک بسته حمایتی از زنجیره تامین

 اعتبار تجاری را تضمین نمایند. 

خزانه و دپارتمان راهبردهای کسب و  از یک سو و از سوی دیگر بین شرکتهای بیمه اعتباریمابین این مذاکرات 

گردد و بدین ترتیب از لغو گسترده پوششهای  ارائه تضمینیتا یک طرح  باشدمیکار، انرژی و صنعتی در حال انجام 

 . بعمل آیدو خرده فروشی جلوگیری  یختلف همچون تولیدبخشهای م برایاعتباری 

معنای پشتیبانی دولت از بخش عظیمی از قراردادهای بیمه ه بر اساس اظهارات مقامات، این موافقتنامه می تواند ب

باشد. این الیحه  ،در دوران بازسازی اقتصادی ،در طول همه گیری کرونا و نیز احتماال تا چند ماه بعد از آناعتباری 

 می تواند صدها میلیون یا میلیارد پوند هزینه در بر داشته باشد. 

چیدگی بسر می برد. و پیای از ابهام جزئیات بوده، اگرچه کل طرح هنوز در پرده حله بررسیاین مذاکرات در مر

 پوشش ریسک از سوی دولت در قالب بیمه اتکائی یکی از گزینه های مطرح می باشد. 

در مقابل ریسک قصور در پرداخت از سوی  کسب و کارهااز نقشی حیاتی در حمایت تجاری  یه گران اعتباربیم

آترادیوس، کوفاس و اویلرهرمس  سه شرکتصنعت بیمه اعتبار تجاری در دنیا اصلی . بازیگران دارندمشتریان 

 دارند. برعهده در تامین مالی صنایع مختلف  جایگاهی مهمکه هستند 

فعلی اقتصادی نرخ گذاری ریسک برای بیمه گران را دشوار کرده است. این بدین معناست که کاهش بحران 

 مختلف تاثیر بگذارد.  می تواند بر روی بازارها و صنایعشدیدی در سقفهای اعتباری بوجود خواهد آمد که 

ای خرده فروشی به معنای بطور مثال یک فروشگاه زنجیره فروشندگانعقب نشینی بیمه گران در ارائه پوشش به 

را در معرض ورشکستگی می داند. چنین اقدامی باعث می شود که عرضه  مزبور فروشگاه گرآنست که آن بیمه

بر جریان  یعمل نمایند که این خود فشار بیشتر فروشپیش  یا کنندگان اصلی به این فروشگاه به صورت نقدی و

 .  وارد خواهد آوردنقدینگی فروشگاه  

سقفهای  بایدکه در کدام بخشها  نماینددر حال حاضر بیمه گران با مشتریان خود در حال مذاکره هستند تا مشخص 

اعتباری کاهش یابد تا از بروز بدهیهای بد جلوگیری شود. البته این امر کار سختی است زیرا بواسطه بحران ناشی 

زایش شدید اعسار )ناتوانی در پرداخت( خواهیم از ویروس کرونا در بسیاری از بخشهای کسب و کار شاهد اف

تجاری به شدت تحت فشار خواهد بود. بیمه گران در حال مذاکره  یبود. بنابراین احتماال در آینده ارائه بیمه اعتبار

و بدین ترتیب این اطمینان حاصل آید  کسب نمایندبا دولت هستند تا برای مدت زمان محدودی حمایت دولت را 

 . ترسی داشته باشندکارها همچنان می توانند برای رفع نیازهای خود به پوشش اعتباری دسکه کسب و 
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دولت انگلیس یکی از 

دهها کشوری است که 

های بستهارائه از طریق 

حمایتی و انگیزشی 

مردم، کند از سعی می

ها و تداوم کسب  و کار

جریان تجارت و 

حمایت گذاری سرمایه

  نماید. 

این روزها اقدامات 

دولتها برای تداوم 

زندگی بخش اعظم 

جامعه حیاتی بنظر 

 رسد. می

علیرغم تمام این 

، و اقدامات یتهاحما

شود که پیش بینی می

آسیب به مردم و اقتصاد 

کشورها بواسطه 

گیری ویروس همه

کرونا بسیار گسترده و 

 کننده باشد. اغلب فلج



 

  

Coronavirus: Ministers in Talks about 

Credit Insurance Guarantee Scheme 

 

The government is in talks about a funding 
package to safeguard vital parts of Britain's 
industry supply chains by effectively 
guaranteeing losses for companies that offer 
trade credit insurance. 

Sky News has learnt that insurers are in talks with the Treasury and the 
Department for Business, Energy and Industrial Strategy about a new 
reinsurance scheme that would prevent the widespread withdrawal of cover 
across sectors such as manufacturing and retail. 

City sources said that any agreement could involve the government 
'backstopping' large numbers of insurance contracts for the duration of the 
coronavirus pandemic - and potentially months into the economy's recovery 
phase. The bill for doing so could run to hundreds of millions, or even billions, of 
pounds. The discussions are at a detailed stage, although a deal remains complex 
and uncertain. Whitehall sources said a reinsurance scheme, under which the 
government would take on the risk of default, was one of the options under 
consideration. 

Trade credit insurers offer crucial protection to companies against the risk of 
default by their customers. The big players in the trade credit insurance sector, 
which include Atradius, Coface and Euler Hermes, play a critical role in the 
industries which they help to finance. The current economic situation is making 
it difficult for insurers to price their risk. This is leading to a reduction of credit 
limits and warned of the potential impact on markets.  

Their withdrawal of cover to suppliers to a high street chain, for example, is often 
interpreted as a warning sign that the insurer believes that the retailer is on the 
brink of collapse. Such moves then oblige suppliers to demand payment for 
goods up-front, exacerbating the strain on an already struggling retailer's cash 
flow. 

Insurers work closely with their customers, discussing with them where credit 
limits can be adjusted to help avoid bad debts, but this cannot happen where 
there is likely to be a sharp rise in insolvencies across many business sectors, 
such as from COVID-19. This meant that the availability of trade credit insurance 
is likely to be severely reduced in the future. 

"We want to avoid this, so we are discussing with the government the scope for 
temporary state support to ensure that businesses can continue to obtain cover 
that meets their needs," the spokesman said. 

Source: Sky News (20-04-2020) 

 

Image: A view of 
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Britain’s 
government is one 
of many countries 
which is trying to 

support the people, 
businesses and 

trade/investment 
flow through 

different 
stimulus packages.  

Governments’ 
actions are 

nowadays very 
critical for the 

survival of a major 
part of the 
societies.  

Despite all these 
supports and 

initiatives, it is 
predicted the hurt 

to people and 
economies, due to 

Covid-19 virus 
pandemic, will be 
widespread and 
mostly crippling.   

https://news.sky.com/topic/coronavirus-8483


  

 «:بین المللی موسسه تامین مالی»

میلیون دالری تسهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط و  25تضمین 

 کارآفرینان زن در نیجریه

یونیون »، اعتبارات اعطایی )IFC( «موسسه تامین مالی بین المللی»« برنامه تضمین وامهای کوچک»در چارچوب 

-%50میلیون دالری تحت پوشش قرار گرفت. نحوه تسهیم ریسک بصورت  25 مبلغبه بخشهای موردنظر به  «بانک

، باشد. در بازار این کشور، بواسطه وجود رانت، درخواست مقادیر باالی وثیقه و وجود ریسک گریزیمی %50

 تسهیالت تحت فشار است.  اعطای

ی ندارند، این درحالیست که این زنان در نیجریه به تسهیالت بانکی دسترس %70بانک جهانی تخمین می زند که 

های کوچک و اشتغال از سوی بنگاه %80است. درضمن علیرغم آنکه  %7/53نرخ برای مردان در این کشور 

ها به وامهای بانکی و یا خطوط اعتباری دسترسی دارند. همچنین بنا این بنگاه %15شود، ولی فقط متوسط ایجاد می

می از شرکتها با مدیریت بانوان، دسترسی به تامین مالی را یکی از مشکالت به نظرسنجی انجام شده، بیش از نی

 دانند. اصلی در راه رشد و توسعه شرکت خود می

IFC Agrees Risk-Sharing Deal to Support Nigerian SMEs and 

Women-led Businesses 

This US$ 25 million local-currency facility, signed with Union Bank, is part of the 
IFC’s “small loan guarantee program” (SLGP), which facilitates local currency 
lending to small businesses in markets where lending is constrained by 
informality, high collateral requirements, and risk aversion. Under the terms of 
the facility, the IFC will cover as much as 50% percent of the risk of Union Bank’s 
loans.  

The World Bank estimates that 70% of Nigerian women are considered 
unbanked, compared to 53.7% of Nigerian men. And although small businesses 
provide over 80% of Nigeria’s jobs, a recent World Bank survey found that only 
15% of SMEs in the country reported having a bank loan or line of credit. It also 
found that more than half of women-managed firms named access to finance as 
a major obstacle to growth. 

Source: Global Trade 

Review (GTR) Magazine 

(04-03-2020)  
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تامین مالی موسسه »

از نهادهای « المللیبین

گروه بانک »زیرمجموعه 

می باشد. این « جهانی

نهاد بزرگترین موسسه 

ای جهان است که توسعه

بر روی بخش خصوصی 

کشورهای در حال در 

توسعه تمرکز دارد. 

هدف آن ایجاد بازار 

برای بوجود آوردن 

فرصت برای همگان 

  باشد.می

IFC—a sister 
organization of the 

World Bank and 
member of 

the World Bank 
Group—is the 
largest global 
development 

institution focused 
on the private 

sector in developing 
countries. 

Its target is to 
create markets that 

open up 
opportunities for 

all. 

 



 

 
 

 یادداشت پایانی 
در هر شماره از ، «گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سرمایه»مطالب مرتبط با فعالیت  با توجه به لزوم آشنایی بیشتر با مفاهیم تامین مالی تجاری بویژه

گردد. سعی برآنست که این مباحث از مفاهیم پایه شروع شده و به تدریج به بحثهای این خبرنامه متن کوتاهی در خصوص مفاهیم این حوزه ارائه می

 های اعتباری ارائه خواهد شد. در این شماره و چند شماره آتی مباحث مرتبط با ضمانتنامهتر پرداخته شود. تخصصی

 

 (Credit Guarantee)ضمانتنامه اعتباری 

 تاریخچه: 

ایجاد شد. این  1840باز میگردد و اولین طرحهای ضمانت در بلژیک و فرانسه در سالهای دهه  19تاریخ شکل گیری  طرحهای ضمانت اعتبار به قرن »

ای مورد پشتیبانی دولت بودند. در طی زمان بطور قابل مالحظهکرد، طرحهای ضمانت به دلیل آنکه دولت نقش مهمی در بازسازی اقتصاد اروپا ایفاء می

 1«ها رو به فزونی داشت.شمار طرحهای ضمانت اعتبار و حجم ضمانتنامه

 

 تعریف ضمانتنامه:  

مه را اینطور تعریف هست، که ضمانتنا (URDG 758)« های عندالمطالبهمقررات متحدالشکل ضمانتنامه»برای درک معنای دقیق ضمانتنامه، مهمترین مرجع 

 کند: می

که متضمن تعهد به پرداخت در صورت ارائه  –به هر نام خوانده یا توصیف شود  –ای است ضمانتنامه یا ضمانتنامه عندالمطالبه، به معنی هر تعهد امضا شده»

 2«مدارک مطابق با شرایط ضمانتنامه باشد.

 

 تعریف ضمانتنامه اعتباری:  

هست، یعنی ابزاری که در قالب آن سرمایه یا منابع  Unfunded trade finance tool)  («تامین مالی تجاری بدون سرمایه»نوع ابزار  ضمانتنامه اعتباری یک

پیدا  تر به تامین مالی دسترسیتواند راحتشود، بلکه ریسک بنگاه برای بازپرداخت پوشش داده شده و بدین ترتیب بنگاه میمالی به بنگاه متقاضی داده نمی

 نماید. 

، پایگاههای اینترنتی نهادهای مالی بین المللی مختلفی مورد بررسی قرار «ضمانتنامه اعتباری»بمنظور دستیابی به یک تعریف استاندارد و بین المللی برای 

 . 3گرفت

 

 

 

 

                                                           
منتشره از سوی پژوهشکده مطالعات فناوری « فعالیتهای نوآورانه با تاکید بر حوزه اخذ اعتبار و صادراتبررسی سازوکارهای ضمانت »،  برگرفته از کتابچه 2012توناهان و همکار، منبع: نقل از  1

 ریاست جمهوری

 « کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی»، ترجمه خانم فریده تذهیبی، منتشره از سوی ) 758URDG(مقررات متحد الشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه کتاب  2
 و ...  بانکهای بین المللی ،ها، و همچنین اتحادیه)OECD(« سازمان همکاریهای اقتصادی برای توسعه»، )WB(« بانک جهانی»(، IMF«)صندوق بین المللی پول»ون همچ 3
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 یک تعریف بدست آمد:  )5OECD(« سازمان همکاریهای اقتصادی برای توسعه» 4در بخش واژه نامه

 «موسسه بیمه اعتبار صادراتی»عبارتست از یک تعهد از سوی  ضمانتنامه اعتباری» (ECA)  بمنظور پرداخت به وام دهنده در صورتیکه وام گیرنده

)نکته جالب در این تعریف که در بخش واژه نامه این « بایست کارمزد ضمانتنامه را بپردازد.نتواند وام خود را بازپرداخت نماید. وام دهنده می

نست که صدور ضمانتنامه اعتباری را صرفا به  موسسات بیمه اعتبار صادراتی مرتبط دانسته و نیز پرداخت کارمزد را برعهده وام سازمان آمده ای

 دهنده گذاشته است.( 

 از گزارشات سایر نهادها، نیز دو تعریف ذیل استخراج شد: 

  بانک جهانی»تعریف »(World Bank)« :هدف افزایش  اهش ریسک اعتباری طرف ثالث هست که بایک طرح ضمانت اعتباری، یک ابزار ک

شود و بر آن اساس بخشی از زیانهای وام دهنده برای وامهای داده شده به های کوچک و متوسط به به وام دهنده اعتبارات داده میدسترسی بنگاه

)نکته « شود.در مقابل اخذ کارمزد انجام می شود. این خدمتهای کوچک و متوسط، در صورت قصور در پرداخت آنها، پوشش داده میبنگاه

های کوچک و متوسط تاکید نموده است که البته شاید  علت اصلی این امر، انتشار جالب در این تعریف آنست که به جامعه هدف یعنی بر بنگاه

 6های کوچک و متوسط پایگاه اینترنتی این سازمان است.( این گزارش در بخش بنگاه

 

  7(« گذاری اروپاسرمایهبانک »تعریفEIB(: «شود تا بخشی از ریسک قصور در طرح ضمانت اعتباری، یک ضمانتنامه به نفع وام دهنده صادر می

تواند معادل مبلغ ضمانتنامه را مطالبه نماید. در بازپرداخت وام گیرنده را پوشش دهد. در صورت قصور از سوی وام گیرنده، وام دهنده می

تواند این کارمزد از سوی وام گیرنده، وام دهنده و یا هر دوی آنها پرداخت شود. شوند که میوال در مقابل اخذ کارمزد صادر میها معمضمانتنامه

م در صورت قصور در باز پرداخت، وام دهنده معموال موظف است برای وصول وام اقدام نماید و عواید حاصله از وصول مطالبات را با ضامن تسهی

)نکته جالب در این تعریف آنست که  8«گردد.الب ضمانتنامه اعتباری، بخشی از ریسک اعتباری یک وام یا یک پرتفوی وام منتقل مینماید. در ق

 وصول مطالبات وام را برعهده وام دهنده و نه ضامن گذاشته است.( 

 

 

 

  

                                                           
4 OECD website – Glossary of Statistical Terms  
5 Organization for Economic Cooperation and Development  
6 The report: “PRINCIPLES for Public Credit Guarantee Schemes for SMEs” published by “Task Force for the Design, Implementation and 

Evaluation of Public Credit Guarantee Schemes for Small and Medium Enterprises”- 2015- from World Bank website 
7 European Investment Bank  

برابری و  بهبودشود. هدف این بانک، کمک به اقتصاد کشورها، ایجاد اشتغال، ، بازوی وام دهی اتحادیه اروپا بوده و بزرگترین موسسه مالی چندجانبه در جهان محسوب می«سرمایه گذاری اروپا کبان»

وظیفه اصلی این «. گذاری اروپاصندوق سرمایه»و « گذاری اروپابانک سرمایه»دارد،  اصلیباشد. این گروه مالی دو بخش می در کشورهای در حال توسعه نیز زندگی مردم در اتحادیه اروپا و ارتقاء

 . پیشینه خود دارد درو دانش فنی در حوزه تامین مالی پروژه ها تجربه سال  60با دفتر مرکزی در لوکزامبورگ،  ،باشد. این بانکهای کوچک و متوسط میتامین مالی بنگاه ،صندوق

 
8 The report “Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe” – 2014- from EIB website 
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