


 

 

“Small 

Industries 

Investment 

Guarantee 

Fund”(SIF) 

i s  I ran’  Nat ional  

Cr edit  Guar antee 

Fund w hich support s  

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  

guar 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 آن شد که خبرنامهها، تصمیم بر وجوه و کاهش ریسک معامالت بنگاه

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

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

گیری ویروس کرونا و تبعات مالی و اقتصادی آن، باعث گردیده که بخش اعظم اخبار فعال به این همه

های زمینه تامین مالی و یا ضمانتنامهدر  کوتاه بعالوه در بخش پایانی، یادداشتیموضوع اختصاص یابد. 

خبرنامه دوزبانه ، ارتباطات بین المللی این صندوقارائه خواهد شد. درضمن با هدف گسترش  اعتباری 

 متون انگلیسی و فارسی در این خبرنامه لزوما متناظر نمی باشند.، اگرچه تدوین شده  است

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

Insurance industries. Although due to Covid-19 pandemic and its consequences, most 

of the news are focused on this topic.   

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 می

بهتری به تامین مالی از 

بانکها و تولیدکنندگان 

 داشته باشند.

های بعالوه ضمانتنامه

قراردادی، همانند 

داخت، ضمانتنامه پیش پر

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 تخفیف 

در کارمزد، انعطاف 

پذیری در میزان و نوع 

 وثایق و ... می باشد.

  

 

 فهرست مطالب 

 

 
 (4)ص  مقدمه 

  پیش بینیFCI  (6)ص در مورد آینده فاکتورینگ در جهانِ پس از کرونا 

  ناشی از ویروس اعتباری در بحران  هاینامهتحادیه برن: تاکید بر نقش بیمهااقدام تاریخی

 (10)ص  کرونا

 (12)ص  های اعتبار تجاری بیمه میلیارد پوند دولت انگلیس برای 10ن تضمی 

 :بانک »ی هاارائه برنامه تضمین وام  حمایت دولت قطر از شرکتها در پاسخ به بحران کرونا

 (4)ص « تجاری قطر

  درخدمت افزایش شفافیت و تامین مالی تجارت کاالهای « نگاشت زنجیره عرضه»ابزار

 ( 16پزشکی )ص 

 بهبود وضعیت تجارت جهانی بر اساس اطالعات واصله از دهدگزارش می آنکتاد :

 (18های باربری )ص کشتی

 مالی تجاری در زمان ای چندجانبه برای حمایت از تامین تعهد مشترک بانکهای توسعه

 (19گیری ویروس کرونا )ص همه

 ( 22)ص  های کوچک و متوسطآغاز بکار یک پلتفورم جدید برای تامین مالی تجاری بنگاه 

 گیری ویروس کرونا بر گزارش ثبت تجاری اتاق بازرگانی بین الملل: تاثیرات منفی همه

 ( 23روی تجارت جهانی )ص 

  گر اعتباری دالری برای عربستان با مشارکت دو بانک و یک بیمهمیلیون  258قرارداد وام

 (25اروپائی )ص 

  (26)ص  2019های اعتبار صادراتی و ریسک سیاسی در سال : عملکرد بیمهبرناتحادیه 

  گیری همهگزارش موسسه بیکر مک کنزی: اقدامات دولتها در مقابله با بحران ناشی از

 (30)ص  ویروس کرونا

 گذاری و اعتبار صادراتی اسالمی واکنش موسسه بیمه سرمایه(ICIEC) به بحران کرونا  

 ( 32)ص 

 ( 33)ص  گیری ویروس کرونازیان صنعت بیمه بواسطه همه 

 برای کمک به کسب و کارهای کوچک در  همکاری اعضاء اتحادیه برن با بانک جهانی

 ( 33)ص کشورهای فقیر 

  های سازمان ملل اتحادیه اروپا برای حمایت از فعالیت میلیون یورو از سوی 8اختصاص

 ( 34)ص  در مقابله با بیماری کرونا در ایران

 ( 38)ص  : تامین مالی در قالب بدهی در مقابل تامین مالی در قالب سرمایهیادداشت پایانی 
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In This issue, you will read:  
 

 Introduction (p. 5)  

 FCI Perspective: 10 Factoring Predictions in a Post-COVID World (p. 8) 

 Bern Union: Credit insurance and its role in facilitating bank lending in the 

times of Covid-19 (p. 11)  

 UK government: Trade Credit Insurance backed by £10 billion guarantee  

(p. 13)  

 Qatar National Guarantee Program in response to COVID-19 (p. 15) 

 Supply chain mapping tool aims to bring increased transparency and 

finance to medical trades (p. 17)  

 UNCTAD reports: Shipping data hints at some recovery in global trade  

(p. 18)  

 Multilateral development banks issue joint pledge to support trade 

finance amid Covid-19 (p. 21)  

 Launching a digital SME trade finance platform (p. 22)  

 ICC Trade Register Report: Reveals potential impact of COVID-19 on trade 

(p. 24)  

 HSBC, Crédit Agricole and Euler Hermes ink loan in Saudi Arabia (p. 25)  

 Berne Union published review of export credit and political  

risk insurance data for 2019 (p. 28)  

 Baker McKenzie Report: COVID-19 Government Intervention Schemes  

(p. 31)  

 ICIEC’s responses to Covid-19 crisis (p. 32)  

 Insurance Industry Loss due to Covid-19 (p. 33)  

 Berne Union Insurers join World Bank to help small businesses in poorer 

nations (p. 33)  

 The European Union commits over 8 million Euros to support the UN 

response to COVID-19 in Iran (p. 36)  
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بر اساس اظهارات 

، OECDمقامات 

های ضمانتنامه»

 مهمترین« اعتباری

ابزار در کمک به 

های کوچک و بنگاه

زمان در متوسط 

بحران مالی سال 

و بویژه در  2008

بحران اقتصادی و 

 د.نباشمیمالی فعلی 

 

According to a 

top official of 

OECD, Credit 

Guarantees 

have been the 

most deployed 

instrument in 

financial crisis of 

2008, as well as, 

the current 

financial and 

ecomonic crisis.  

 

 

 



 

 

  مقدمه

 

گیری (، هنوز همه1399)شهریور  2020در حال حاضر، در اواخر ماه سپتامبر 

تازد.  بواسطه تاثیرات آن در حوزه ویروس کرونا کنترل نشده و بی محابا می

رها، ملتها و کسب وکارها در وضعیت بهداشت، مالی و اقتصاد، بسیاری از کشو

جانبه بویژه یک رکود اقتصادی برند. بواقع جهان با یک بحران همهبدی بسر می

 سابقه مواجه شده است. بی

لت گیری ویروس کرونا حیاتی است و در صورت عدم دخابنابر اظهارات مقامات بانک جهانی، دخالت مستقیم دولتها در ترمیم آسیبهای ناشی از همه

د. بویژه دولتها بهبود اقتصادی کشورها زمان زیادتری خواهد برد. در این میان سرعت واکنش دولتها در ارائه انواع ابزارهای حمایتی نقش مهمی دار

 باشد. رسانی به تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت میحمایت دولتها از جریان تامین مالی تجاری بعنوان شاهرگ اصلی خون

، یکی از صاحبنظران حوزه تامین مالی تجاری و بیمه اعتباری، کشورهای مختلف بویژه اروپایی معموال در پنج قالب «آندریاس کالسون»نظر  بر طبق

( کمکهای بالعوض برای برآوردن نیازهای فوری و ضروری به 1سعی کرده اند به بحران فعلی بوجود آمده در حوزه مالی و تجاری پاسخ دهند. 

( ارائه وام از سوی نهادهای دولتی/عمومی با 3( تضمین از سوی دولتها برای حصول اطمینان از تداوم اعطاء وام از سوی بانکهای تجاری، 2، نقدینگی

مدتا ( انعطاف در استفاده از ابزارهای کاهش ریسک در تجارت برون مرزی. این مورد آخر ع5( کمکهای مستقیم به بانکها و 4نرخهای بهره یارانه ای، 

آورد که بیمه اعتبار صادراتی کوتاه مدت )که معموال از سوی بیمه گران خصوصی به ریسکهای غیرقابل فروش مربوط بوده که این امکان را فراهم می

 نیز ارائه شود.  (ECAs)« موسسات بیمه اعتبار صادراتی»شود(، در این بحران فعلی از سوی اگزیم بانکها و ارائه می

، یک 2020های کوچک و متوسط شده است، به نحویکه در ماه مارس کسب و کارهای نیازمند به کمک، تاکید زیادی بر روی بنگاه در میان کلیه

شروع شد، که این خود یک نمونه از تالشهایی است که « های کوچک و متوسط را نجات دهیمبنگاه»کارزار از سوی اتاق بازرگانی بین الملل با عنوان 

اند، این اطمینان که کسب و کار برای هرکس، در هر جا و هر روز ها انجام دادهلف برای حصول اطمینان از تامین نیازهای مالی این بنگاهنهادهای مخت

 در جریان است.

کوچک و متوسط در  هایمهمترین ابزار در کمک به بنگاه« های اعتباریضمانتنامه»های تحقیقاتی، همچنین از میان ابزارهای مختلف، بر اساس یافته

های بعدی ابزارهایی همچون وام مستقیم، وام بالعوض و سرمایه باشند. در رتبهو بویژه در بحران اقتصادی و مالی فعلی می 2008زمان بحران مالی سال 

 ( OECDگیرند )نقل از اظهارات مقامات گذاری قرار می

وسترن »تلف برای نحوه کمک به تجارت بین الملل وجود دارد. بنا به گزارش بانک در عین حالی که آینده نامشخص هست ولی گمانه زنی های مخ

گیری ویروس کرونا، به میزان زیادی ، بهبود اقتصادی و رشد تجارت فرامرزی بعد از همهGTR، نقل در مجله «آکسفورد اکونومیکس»و موسسه « یونین

 گی دارد.های جدید بستبر دیجیتالی شدن فرایندها و پذیرش فناوری

گیری ویروس کرونا آورده شود. امید در این شماره، سعی شده است که تعدادی از اخبار مهم در حوزه اقدامات انجام شده برای مقابله با تاثیرات همه

 است که برای فعاالن حوزه اقتصادی و تامین مالی بویژه سیاستگذاران مفید واقع شود.

 

Photo: WSJ 

4 



 

 

 

Introduction 

Nowadays in late September 2020, the Covid-
19 pandemic has not been harnessed and it is 
spreading rampantly. Due to its impact on 
health, finance and economy, many countries, 
nations and businesses are in an unpleasant or 
even terrible situation. In fact, the world is 
facing with an all-encompassing crisis, 
especially with an unprecedented recession. 

According to a World Bank representative, the 
role of the governments is vital in minimizing 
the effects of this pandemic, as with no 
governments’ support, economic recoveries 
take much longer, where the speed of the 
responses by using different strategies and 
tools is critical too.In particular, the support of 
governments from finance flow as the main 
driver of international trade is indispensable.  

As mentioned by Andreas Klasen, a well-known professional in the field of Trade Finance and Credit 
Insurance, the framework for responding the current crisis by countries, esp. Eurepean ones includes five 
aid types, that is: 1) direct grants to address urgent liquidity needs, 2) state guarantees to ensure that 
commercial banks continue providing loans, 3) public loans with subsidized interest rates, 4) direct aid to 
banks, and 5) flexibility on risk mitigation instruments for foreign trade. The latter is related to non-
marketable risks, enabling short-term export credit insurance to be provided by Exim-Banks and ECAs 
where needed. 

Among all businesses needing help, the emphasis is on SMEs. The launch of ICC’s “Save our SMEs” campaign 
in March 2020 is just one example of the industry’s unwavering commitment to ensuring SMEs receive the 
funding they need, and that business works for everyone, everywhere, every day. 

Meanwhile, based on the research findings, among all finance instrument, “Credit Guarantees” is the most 

important tool deployed in the financial crisis of 2008, and the current downturn for helping the SMEs. 

Direct loans, grants, and equity are in later ranks (quoting from OECD authorities). 

Although the future is obscure, there are a lot of speculations on how the international trade can be 
supported. According to a new report from Western Union and Oxford Economics (cited in GTR magazine), 
the post-pandemic recovery and growth of cross-border trade in services is expected to rely on 
digitalization and the adoption of new technology.  

In this issue, some pieces of news about the world’s effort to combat the negative impact of Covid-19 

pandemic have been mentioned. It is hoped that it would be beneficial for the finance and economic 

players, in particular the policy makers. 
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 در مورد آینده فاکتورینگ در جهانِ پس از کرونا FCIپیش بینی 

FCI  مهمترین انجمن بین المللی در حوزه فاکتورینگ و تامین مالی حسابهای باز درون مرزی و حسابهای دریافتنی

گیری ویروس کرونا و بعنوان دبیرکل این اتحادیه، درخصوص اثرات همه« پیتر مولروی»المللی است. تجاری بین

تامین مالی »مقاله ای در پایگاه اینترنتی انجمن تبعات اقتصادی و مالی آن بر صنعت فاکتورینگ، نظرات خود را در 

 بیان داشته است که گزیده ای از آن در ذیل آمده است.   (TFG)« جهانی

توان در مورد آینده نیز حدسهایی زد.  البته این بحران های گذشته، میبر اساس تجارب تاریخی بحرانهای مالی دهه

توان موارد ذیل را برای آینده داشته است، ولی با این وجود میفعلی با بحرانهای قبلی اقتصادی تفاوتهایی 

 بینی نمود:  فاکتورینگ در دنیا پیش

رود که بانکهای تجاری با مسئله اعطای اعتبارات محدود شدن ارائه تسهیالت از سوی بانکها: انتظار می .1

ای کوچک و متوسط را محدود هتر برخورد نمایند و در نتیجه خطوط اعتباری بویژه برای بنگاهمحتاطانه

نمایند. این مسئله فرصتهای جدید بسیاری را برای صنعت فاکتورینگ بوجود خواهد آورد که زمزمه هایی 

 شنیده شده است.  FCIدر این خصوص از برخی اعضاء 

کاهش نقدینگی با تاثیر چشمگیر بر روی شرکتهای فاکتورینگ تجاری و موسسات مالی غیربانکی:  .2

که « شرکتهای فاکتورینگ تجاری»و « موسسات مالی غیربانکی»ه وفوری گذشته نخواهد بود. نقدینگی ب

های کوچک و متوسط را کاهش بینند، میزان ارائه نقدینگی به بنگاهبیشترین آسیب را از این موضوع می

فعالیت خواهند داد. در نتیجه شرکتها تمایل خواهند داشت بمنظور حصول اطمینان از تداوم پایداری 

 شرکت، منابع مالی خود را تنوع بخشند. 

رود که روند وصول کند شدن روند وصول مطالبات و بلندمدت شدن پرتفوهای اعتباری: انتظار می .3

مطالبات کند شود و دوره اعتبار پرتفوی اعتباری شرکتها افزایش یابد که این امر عمدتا بواسطه نکول در 

)شبکه  editfactoringد بود. با توجه  به اطالعات بدست آمده از پرداخت و سایر عوامل مربوطه خواه

 %160، 2020تا  آوریل  2019از دسامبر  FCIها در حوزه فاکتورینگ، همانند سوئیفت(، اعضاء انتقال داده

 اند. افزایش در عدم پرداخت صورتحسابهای سررسید شده تجربه کرده

نا به تقاضای بدهکاران در سراسر دنیا، دوره اعتبار معامالت افزایش رود که بافزایش دوره اعتبار: انتظار می  .4

 90های معوق آنها، تا پرتفوی دریافتنی %30یابد. یکی از اعضای اصلی این اتحادیه گزارش کرده که 

 اند. روز را نیز تجربه کرده 180است، برخی اعضاء دیگر تمدید تا  روزه تمدید شده

های اعتباری تحت تاثیر این بحران قرار خواهند گرفت که متعاقب عتباری: بیمهکاهش یا لغو خطوط بیمه ا .5

آن دسترسی مشتریان/بدهکاران به این خدمات محدود خواهد شد. از تعدادی از اعضاء شنیده شد که 

 های اعتباری لغو شده و یا کاهش یافته است. خطوط بیمه

های ژئوپلتیک دچار وقفه عرضه بواسطه افزایش بی ثباتیهای افزایش نرخ تنزیل: با توجه به آنکه زنجیره .6

افزایش  %40حدود  FCIرود که نرخ تنزیل افزایش یابد. در نیمه اول سالجاری، اعضاء اند، انتظار میشده

 6 اند. در نرخ تنزیل گزارش کرده

 «فاکتورینگ»

یک تراکنش مالی و 

یک نوع تامین مالی 

بدهکاراست که در آن 

حسابهای »یک شرکت 

خود همانند « دریافتنی

را به « سیاهه تجاری»

طرف ثالث )که 

« شرکت فاکتور»

شود( با نامیده می

تر قیمت پائین

فروشد. یک شرکت می

معموال برای برآوردن 

نیازهای فعلی و فوری 

خود به منابع نقدی، 

حسابهای دریافتنی 

خود را تنزیل 

 نماید.می

 منبع: ویکی پدیا 

بعبارت ساده 

اکتورینگ تنزیل ف

)اسکونت( فاکتورهای 

 فروش است.

 

 



 

  

کاهش حجم کسب و کار فاکتورینگ: بواسطه کم شدن میزان صدور صورتحسابهای جدید درنتیجه تضعیف اقتصادی و نیز کاهش قیمتهای  .7

رود که حجم کسب و کار فاکتورینگ نیز کاهش یابد. درهرحال، تورم غیرقابل اجتناب هست، که این امر خود کاالهای اساسی، انتظار می

معامالت فاکتورینگ در سال جاری خواهد داشت. درکل این اطمینان وجود دارد که در کل معامالت فاکتورینگ تاثیر مثبتی بر روی حجم 

 را تجربه کنند.  2009کاهش سال  %3کاهش چشمگیری داشته باشند و کاهشی بیشتر از  2020در دنیا در سال 

تر، گرفتن از بانکها با نرخ پائینموجودی، و همچنین توانائی وام کاهش حجم استقراض کسب و کارها: بواسطه افزایش کارائی و بهبود مدیریت .8

شود علیرغم کاهش حجم معامالت شرکتها تمایل کمتری به استقراض خواهند داشت. درهرحال با توجه به بحران موجود، پیش بینی می

 فاکتورینگ، میزان پیش پرداخت به حسابهای فاکتورینگ افزایش یابد. 

: جالب است که در سالهای گذشته شرکتهای فناوری فعال در حوزه مالی )فینتک(، (Fintech)دی از شرکتهای فناوری مالی ازبین رفتن تعدا .9

تر شدن رود که بواسطه افزایش زیانها و کالهبرداری و همچنین سختاند. ولی انتظار میرشد قابل توجهی داشته و در کارشان نیز موفق بوده

 نابع مالی برای سرمایه، تعداد زیادی از شرکتهای فینتک حذف شوند. شرایط برای دسترسی به م

های تامین مالی زنجیره و یا فاکتورینگ معکوس: استفاده کنندگان از برنامه (SCF)های تامین مالی زنجیره عرضه فریز شدن یا حذف برنامه  .10

ها تعهدی برای تداوم ندارند، بنابراین در شرایط فعلی به احتمال عرضه و یا فاکتورینگ معکوس به مشکل برخواهند خورد. بسیاری از این برنامه

تر هستند. و یا پائین (+BB)گذاری که برای شرکتهای با درجه غیرصرفه سرمایه هاییزیاد یا فریز شده و یا حذف خواهند شد، بویژه برنامه

باشد و این امر باعث خواهد می« رکود بزرگ»چنین مسئله ای هم اکنون در صنعت خودرو در جهان مشاهده شده است، که تکرار وقایع دوران 

 باید تنوع الزم را داشته باشد.  آنها شد که شرکتها همواره بخاطر داشته باشند که منابع نقدینگی

 آینده فاکتورینگ در دنیا

های کوچک و متوسط و شرکتهایی که بدنبال روشهای جایگزین با توجه به آنکه بانکها اعطاء تسهیالت خود را کاهش خواهند داد، شرکتها بویژه بنگاه

خواهند آورد و بدین ترتیب طی این بحران و بعد از آن، تقاضا برای  جدید برای تامین مالی سرمایه در گردش خود هستند، به سمت فاکتورینگ روی

ثباتی محیط کسب و کار، شرکتها بدنبال روشهایی برای کاهش ریسک فاکتورینگ باال خواهد رفت. درضمن با توجه به افزایش قابل توجه بی

 های خود خواهند بود. دریافتنی

های یک ها بعنوان یک طبقه از دارائیدرهرحال، مطالبات یا همان دریافتنی

ای به بوته آزمایش گذاشته خواهند شد. البته ماهیت شرکت، بطرز بی سابقه

ایمن و نیز امکان کنترل آن از طریق فاکتورینگ، باعث افزایش جذابیت آنها 

اه کنیم، زمان حال خواهد شد. اگر بخواهیم از دیدگاه تاریخی به قضایا نگ

های مهم تاریخ است که به نفع صنعت فاکتورینگ تمام حاضر یکی از برهه

یکی از بزرگترین سرمایه گذاران و « وارن بافت»خواهد شد. آنطور که 

زیرا صنعت فاکتورینگ « اش شرط نبندیدعلیه»ثروتمندان دنیا به طنز گفته، 

های ر دنیا بویژه بنگاههمچنان باعث شگفتی خواهد شد و شرکتهای سراس

 کوچک و متوسط را حمایت خواهد کرد. 
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FCI Perspective: 

10 Factoring Predictions in a Post-COVID World 

FCI (former known as Factors  Chains International) is the global representative 
body for factoring and financing of open account domestic and international 
trade receivables. FCI’s Secretary General Peter Mulroy, has given his viewpoints 
on the effects of Covid-19 pandemic and its consequent financial and economic 
problems on Factoring industry in “Trade Finance Global” (TFG) website, a 
selection of which are as follows.  

By looking back in time we can determine what tomorrow will bring. Although 
there are some differences between this crisis and the previous ones, the 
following predictions for factoring industry globally can be made:   

1. Commercial bank lending tightened 

Expect commercial banks to become much more conservative, pulling lines 
especially on SMEs. This will create a significant uptick in new business 
opportunities for the industry, which we are already beginning to hear from our 
members. 

2. Less abundant liquidity which affects non banks and commercial factors 

Liquidity will be not as abundant as before. Non-Bank Financial Institutions 
(NBFIs) and Commercial Factors will feel the pinch most, with reduced liquidity to 
support SMEs. And corporates will want to diversify their funding sources to 
ensure stability. 

3. Collections will slow and portfolios will age 

Collections will continue to slow and ageing portfolios will increase due to 
delinquency, and other reasons. We have already seen by FCI members a 160% 
increase in past due invoices assigned via edifactoring as of 30th April 2020 
compared to 31st December 2019. 

4. Term extensions to rise 

Term extensions will rise, demanded by debtors around the world. One of our 
larger members report that they are seeing over 30% of their outstanding 
portfolio of receivables extended for a period of up to 90 days, others seeing 
extensions as far out as 180 days. 

5. Credit insurance lines reduced or cancelled 

Credit insured lines will be affected, impacting customer/debtor credit 
availability.  We hear this already from a number of members that lines are being 
cancelled or reduced. 
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Factoring 

is a financial 

transaction 

and a type 

of debtor 
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accounts 

receivable 

(i.e., 

invoices) to 

a third party 

(called 

a factor) at a 
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present and 

immediate 
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Source: 
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https://www.tradefinanceglobal.com/posts/breaking-6-industry-bodies-jointly-urge-european-policymakers-the-importance-of-credit-insurance-support-during-covid-19-crisis/


 

6. Dilution to increase 

Expect to see dilution to increase, as supply chains become disrupted due to increased geo political 
uncertainty. Just this year, FCI has witnessed amongst its members a 40% increase in dilution. 

7. Business volumes will dry up 

Business volumes will dry up, as new invoices contract in part due to the declining economy, in part due to 
plummeting commodity prices. However, we expect that inflation is inevitable, which will have a positive 
affect on volumes in the coming year. However, we can certainly predict a significant drop in global volumes 
in 2020, more than the 3% drop experienced in 2009. 

8. Businesses to borrow less 

Businesses are borrowing less due to increased efficiency and inventory management, and the ability to 
borrow cheaper from banks. However, with the crisis, we anticipate an increase in the percentage of 
advances to factoring accounts, even though we expect volume to decline. 

9. Fintechs go out of business 

What is interesting is the rise of fintechs and their success that they have experienced over these past 
years. However, I predict that you will see numerous fintechs go out of business, stemming from losses, 
frauds and an increased challenge to raise capital. 

10. SCF / Reverse programmes might be frozen or eliminated 

SCF/Reverse Factoring users will feel the pinch. Most SCF/Reverse programs are uncommitted and will most 
likely be frozen or eliminated in their entirety, in particular impacting programs from non-investment grade 
companies BB+ or lower. We are already seeing this in the auto sector around the world, a repeat of the 
great recession, resulting in long term memories of corporates to ensure their liquidity sources are 
diversified.  

The Future of Factoring 

Factoring will be in high demand during and after this crisis, as banks pull out of credit facilities, especially 
SMEs and companies looking for new alternative sources of working capital financing. With the significant 
increased volatile environment, companies will look to mitigate the risk of their receivables. However, 
receivables as an asset class will be tested like never before. Nonetheless their secured nature and the 
controls that factoring affords will make them more attractive.  
And for those using history as a 
milestone, we certainly have the wind 
in our sails. As the Oracle of Omaha 
recently quipped, “don’t bet against” 
factoring as it will continue to surprise 
and support companies around the 
world, especially SMEs! 

Source: Trade Finance Global website  (29-05-2020) 
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 تحادیه برن:ااقدام تاریخی 

 کرونا ویروس ناشی ازهای اعتباری در بحران نامهتاکید بر نقش بیمه

گیری ویروس کرونا، اتحادیه برن )اتحادیه بین به همهبا توجه به نیاز به ارائه راهکار از سوی اتحادیه اروپا در پاسخ 

گذاری( بعنوان مهمترین نهاد این صنعت در جهان بهمراه پنج نهاد اصلی دیگر در المللی بیمه گران اعتباری و سرمایه

ضمانت گران/مالی و بیمه تجاری، در یک نامه مشترک به سیاستگذاران اتحادیه اروپا، بر نقش مکمل بیمهحوزه تامین

 کنندگان اعتباری در بخش دولتی و خصوصی در تسهیل تامین مالی از سوی بانکها تاکید نمودند. 

)انجمن بانکداران حوزه  BAFT)انجمن بین المللی تجارت و فورتفیتینگ(،  ITFAاین پنج نهاد دیگر عبارتند از: 

)انجمن بین المللی بیمه گران  IUAاری(، )انجمن بین المللی مدیران پرتفوی اعتب IACPMتامین مالی و تجاری(، 

 )انجمن بازار لویدز(.  LMAلندن(، 

تجارت  %90الی  %80بین  (WTO)« سازمان تجارت جهانی»در این نامه این نهادها ابراز داشتند که بر اساس آمار 

باشد. در مواردی که تامین مالی با پشتوانه بیمه اعتباری خصوصی وابسته می« تامین مالی تجاری»جهانی به نوعی به 

تواند نقشی اساسی ایفاء نماید. نیاز به حمایت دولت داشته باشد، تضامین ارائه شده از سوی بخش دولتی/عمومی می

کنندگان این نامه بر این باورند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و قانونگذاران آن باید ضاءهمین دلیل است که ام به

 حمایت خود را از این نهادهای ضامن دولتی/عمومی افزایش داده و دامنه فعالیت آنها را گسترش دهند. 

های کاهش ریسک ، مشخص گردیده که در میان ابزارIACPMهمچنین براساس یک نظرسنجی انجام شده از سوی 

 شرکتها، بیمه اعتباری خصوصی جایگاه دوم را داراست. 

« موسسات بیمه اعتبار صادراتی»بنابراین در این برهه حساس کنونی، ضروری است که عالوه بر ارج نهادن بر نقش 

(ECAs) ود از تامین و سایر نهادهای ضامن دولتی، بر جایگاه بیمه گران اعتباری خصوصی تاکید گردد که به نوبه خ

کنند. در این میان نقش موسسات چندجانبه نیز باید پاس مالی بانکها به بخش مهمی از اقتصاد کشورها حمایت می

 داشته شود. 

درصورتیکه این دغدغه وجود دارد که در برخورد با وامهای بانکی تحت پوشش نهادهای دولتی، بهنگام معوق شدن، 

ین آگاهی باید در رابطه با نقش مشابه و مکمل بیمه گران خصوصی و موسسات انعطاف بیشتری بخرج داده شود، هم

 چندجانبه در برخورد با پوششهای میان و بلندمدت معوق آنها وجود داشته باشد.

امضاء کنندگان این نامه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با دولتها و قانونگذاران اتحادیه اروپا بویژه از طریق 

گذاری تجربه و دانش فنی خود ابزار داشتند. همچنین این امکان وجود دارد تا در این مقطع حساس بحران کبه اشترا

فعلی، موسسات عضو این شش نهاد نقش خود را بهتر از قبل ایفاء نموده و با تسهیل تامین مالی بانکها به بخش واقعی 

ورها کمک نمایند و بدین ترتیب اقتصاد اروپا بار دیگر اقتصاد و حمایت از جریان تجارت، به روند بهبود اقتصاد کش

 رقابتی شده و بتواند با قدرت برسرپای خود بایستد. 

 

 

 اتحادیه برن،

تاسیس شده در سال  

، مهمترین انجمن 1934

در سطح بین الملل در 

صنعت بیمه اعتباری و 

باشد. گذاری میسرمایه

عضو آن عبارتند از:  85

موسسات بیمه اعتبار 

صادراتی دولتی، 

موسسات مالی 

گران چندجانبه و بیمه

خصوصی از سراسر 

، 2019دنیا. در سال 

اعضاء اتحادیه برن در 

یلیون تر 2/2مجموع 

)هزار میلیارد( ریسک 

اعتباری بانکها، 

صادرکنندگان و 

سرمایه گذاران را 

تحت پوشش خود قرار 

دادند که این رقم 

درصد از  5/12معادل 

کل تجارت فرامرزی 

کاال و خدمات در 

 باشد.جهان می
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                                            Credit insurance and its role 

                         in facilitating bank lending in the times of Covid-19 

The Berne Union (the International Union of Credit and Investment Insurers) has 
co-signed a letter to European policymakers, along with five other trade finance 
and insurance associations, highlighting the complementary function of public and 
private credit insurance in facilitating bank lending in the context of the European 
policy response to the COVID-19 pandemic. 

The co-signers include ITFA (International Trade and Forfaiting Association), BAFT 
(The Bankers Association for Finance and Trade), IACPM (The International 
Association of Credit Portfolio Managers), IUA (The International Underwriting 
Association of London) and LMA (The Lloyd’s Market Association). 

They also noted that the World Trade Organization (WTO) reports that 80% to 90% 
of world trade is in some way reliant on trade finance. Public guarantees can 
provide a valuable last resort solution (ultimate backstop) at a time when the 
short-term trade credit financing guaranteed by the monoline insurers may 
require backup. That is why the signatories agree that the Member European 
States and regulators should bring support and/or enlarge their scope of action. In 
the meantime, a survey conducted by IACPM has demonstrated that private credit 
insurance is the second most important risk mitigation tool for corporate 
exposures.  

In these exceptional times, it is vital that recognition is afforded not only to official 
Export Credit Agencies and other guarantees provided by public entities, but also 
to private credit insurers which are equally important supporters of bank finance 
to the wider economy. Multilateral agencies should also be recognized. 
 

If serious consideration is given to allowing more flexible treatment of publicly 
guaranteed bank loans in respect of the non-performing exposures, it is important 
to raise the awareness in respect of the complementary and similar role played by 
the private insurance market and multilateral agencies in the context of regulatory 
treatment of non-performing medium to long-term exposures.  
 
The signatories to this letter are at the disposal of the Member States and the 
regulators offering their experience and expertise. We are ready to play our role 
in the acute phase of this crisis, and to contribute in the recovery phase, facilitating 
bank lending to the real economy businesses and supporting the trade flow, 
thereby contributing to the European economy being competitive and standing 
strong again. 
                                                                       Source: Berne Union website (14-05-2020) 

 
 

The Berne 
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leading global 
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and investment 
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2.2 trillion of 
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protection to 
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and investors - 
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12.5% of world 

cross-border 

trade for goods 

and services. 
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 های اعتبار تجاریبیمه یلیارد پوند دولت انگلیس برایم 10ن تضمی

 بدنبال درخواستهای بیشمار مدیران ارشد و گروههای مختلف تجاری برای ارائه حمایت از سوی دولت به شرکتهای انگلیسی، دولت انگلیس تصمیم

دهند، از تجارت بین شرکتها داخلی یا بین المللی را پوشش میگران انگلیسی که معامالت گرفت از طریق ارائه موافقتنامه بیمه اتکائی به کلیه بیمه

 حمایت نماید. 

بیمه اعتبار تجاری که پوشش ضروری جهت صدها هزار معامله بین کسب و کارها را فراهم 

 میلیارد پوندی دولت منتفع خواهد شد.  10آورد، از تضمین می

ارائه  2020دسامبر  31تا  2020ماه بوده و از اول آوریل  9این طرح بصورت موقت برای 

 خواهد شد، که البته در صورت نیاز این طرح تمدید خواهد گردید. 

 نکات کلی در مورد طرح تضمین دولت: 

 هزار شرکت  630میلیارد پوند معامالت متعلق به بیش از  350گران اعتباری تجاری در انگلیس ساالنه حدود شود که بیمهتخمین زده می

فروشند در مقابل عدم پرداخت خریدار دهند. از این طریق فروشندگانی که کاال به سایر شرکتها میانگلیسی را تحت پوشش خود قرار می

 آید. بدین ترتیب اعتماد الزم جهت تجارت میان شرکتها بوجود می شوند وبیمه می

 گیری ویروس کرونا و عواقب ناشی از آن که منجر به بروز مشکالتی برای شرکتها برای ایفای پرداختهایشان شده است، این بدلیل بروز همه

ای باال ببرند ق امتناع ورزیده و یا حق بیمه خود را به اندازهگران اعتباری از اعطاء پوشش به معامالت همانند سابریسک وجود دارد که بیمه

تواند به مشکالت اساسی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش در زنجیره عرضه که در توان پرداخت شرکتها نباشد. این امر به نوبه خود می

 کسب و کارها منجر شود. 

 باشد که در گران اعتباری میشود، قابل استفاده از سوی کلیه بیمهه اتکائی انجام میاین طرح تضمین دولت که در قالب یک موافقتنامه بیم

 نمایند. کنند و معامالت تجاری با شرکتهای داخلی و یا خارجی با دوره سررسید تا دو سال را بیمه میحال حاضر در بازار انگلیس فعالیت می

 ود دارد که شرکتهای بیمه استفاده کننده از آن باید تعهد کنند در اداره شرکت، به این ای از قوانین وجبرای استفاده از این طرح، مجموعه

تعهدات پایبند باشند. یکی از این قوانین آنست که شرکتها در این مدت برای آن بخش از فعالیتهای بیمه ای که تحت تضمین دولت در 

 یران ارشد پاداش و یا سود سهام پرداخت ننمایند. چارچوب این طرح قرار دارد،  بدنبال سودآوری نباشند و به مد

  ،موسسه بیمه اعتبار صادراتی دولتی »بمنظور حمایت از کسب وکارهایی که بازار بیمه خصوصی قادر به ارائه پوشش بیمه ای به آنها نیست

نماید. ارائه پوشش کشور جهان می 180ر به اقدام به ارائه پوشش به صادرات این کشو (UKEF)« تامین مالی صادرات انگلیس»به نام « انگلیس

 شرکت صادرکننده را در مقابل ریسک عدم پرداخت خریدار بیمه نماید.  230.000تواند از سوی این نهاد دولتی می

 باشد.اجرای این طرح منوط به تایید کمک دولتی و انعقاد قرارداد با بیمه گران می
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UK government: 

Trade Credit Insurance backed by £10 billion guarantee 

Following several calls by business leaders and groups to provide state support for UK businesses, the UK 
Government have agreed to support intracompany trade by providing a reinsurance agreement open to 
all UK insurers covering domestic and overseas trade.  

Trade Credit Insurance, which provides essential cover to hundreds of thousands of business-to-business 
transactions, will receive up to £10 billion of government guarantees. 

The scheme is available on a temporary basis for nine months, backdated to 1 April 2020, and running until 
31 December 2020, with the potential for extension if required. 

About the scheme 

 Trade Credit Insurance underwrites an estimated £350 billion of economic activity of more than 
630,000 businesses in the UK each year. It insures suppliers selling goods against the company they 
are selling to defaulting on payment, giving businesses the confidence to trade with one another 

 due to coronavirus and businesses struggling to pay bills, there is a risk of credit insurance being 
withdrawn or premiums increasing to unaffordable levels, which could cause serious issues for 
liquidity and working capital across business supply chains 

 the scheme will be delivered through a reinsurance agreement that is open to all insurers currently 
operating in the UK market, covering both domestic and overseas trade with payment terms of up to 
2 years 

 the scheme rules will also require participating insurers to comply with certain undertakings regarding 
the conduct of their business during the period of the scheme. This includes conditions that insurers 
will forgo profits and will not pay dividends or bonuses for senior staff for their guaranteed Trade 
Credit Insurance business 

 to protect businesses that the private 
credit market cannot insure, export credit 
insurance is also available from UK Export 
Finance to cover UK exports to 180 
countries. Government-backed export 
insurance from UKEF can protect the 
230,000 businesses that export from the 
UK against the risk of not getting paid 
when selling internationally 

 implementation of the scheme is subject 
to state aid approval, agreement of full 
form documentation with insurers and 
acceptance of applications from insurers 
for participation 

Source: Trade Finance Global Website  

(04-06-2020) 
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 در پاسخ به بحران کرونا: از شرکتها حمایت دولت قطر

 «بانک تجاری قطر»ارائه برنامه تضمین وامهای 

گیری ویروس کرونا ترتیب داده درصدی است که دولت قطر برای کمک به کاهش اثرات همه 100یک طرح تضمینی « برنامه ثبات بخش خصوصی» 

 نماید. و بر اساس آن به پرداختهای بسیار مهم و کوتاه مدت بخش خصوصی برای یک دوره سه ماهه کمک می

 ینی برایشان تسهیالت از بانکها اخذ نمود، عبارتند از: توان در چارچوب این برنامه تضممواردی که می

  .حقوق کارکنان برای مدت سه ماه که بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد 

 گردد. پرداخت اجاره )کارخانه، فروشگاه، انبار و مسکن کارگران( برای مدت سه ماه که آنهم بصورت ماهانه پرداخت می 

 ین طرح هستند: شرکتهایی که مجاز به استفاده از ا

  اند. این شرکت باید حداقل گیری ویروس کرونا آسیب دیدهخصوصی به ثبت رسیده در چارچوب قوانین قطر که بواسطه همه %100شرکتهای

 آن به شهروندان قطری تعلق داشته باشد.  51%

  سهام آن شرکت را در اختیار داشته باشند.  %10فرد متقاضی وام صرفا شهروندان قطری باید باشند که حداقل 

 ها. استثنائات: شرکتهای فعال درحوزه امالک، ساخت و ساز، پیمانکاری، سوپرمارکتها و داروخانه 

 حداکثر مبلغ ضمانتنامه برای هر شرکت: 

 میلیون  5/2شود که حداکثر مبلغ تسهیالت برای هر درخواست تا رداختی به کارکنان و یا اجاره بررسی میهر درخواست بر اساس میزان واقعی پ

میلیون  5/7باشد )کل مبلغ تسهیالت نباید از می 2020هزار دالر( برای هر ماه برای یک دوره سه ماهه از مارس  680ریال قطری )حدودا معادل 

 ریال قطری تجاوز کند(.

 دالر( برای هر فرد در هر ماه بیشتر باشد.   2700ریال قطری )حدودا معادل  10000ی حقوق کارمندان بصورت ماهانه نباید از میزان واقع 

 شرایط تسهیالت: 

 وام حداکثر با سررسید سه ساله 

  اگر کل مبلغ وام ظرف شش ماه اول بازپرداخت شود، هیچگونه

 سودی به تسهیالت تعلق نخواهد گرفت. 

  ساالنه  5/0ماه، نرخ سود تسهیالت بانک مرکزی معادل  12 الی 7از 

  ساالنه  %2سال، نرخ سود تسهیالت بانک مرکزی معادل  3الی  1از 

 وثیقه مورد نیاز: 

  تضمین شخصی کلیه شرکاء شرکت 

  

 

14 

 



  

Qatar National Guarantee Program in response to COVID-19 
 

The Private Sector Stabilization Program is a 100% guarantee scheme 

of the Government of Qatar to help mitigate COVID-19 impacts by 

relieving the most critical short-term payments private sector 

companies will face for a period of a maximum of 3 months. 

Components financed by the guarantee scheme:  

•   Staff payroll for a period of up to 3 months paid on a monthly basis. 

•   Rental payments (factory, business outlet, warehouse and labor accommodation rent) for a period 

of up to 3 months paid on a monthly basis  

 Eligible companies for this program:  

•    100% privately owned companies incorporated under the regulation applicable to Qatar which 

have been impacted negatively by COVID-19; and majority shareholding in company (minimum 

51%) by Qatari partner(s). 

•    Applicant must be a Qatari partner with shareholding of 10% or greater. 

•    Exclusion: Companies operating in real estate, construction or contracting, supermarkets and 

pharmacies. 

 Total guarantee amount per company:  

 Each application will be assessed based on the actual amounts of employee salaries and rental 

payments, with maximum financing allowed per applicant QID up to QAR 2.5 million per month for 

a period of 3 months starting from March 2020 (not exceeding QAR 7.5 million in total). 

 Actual amounts of monthly employee salaries not to exceed QAR 10,000/ per employee/ per 

month. 

 The Loan tenor and rates:  

 Loan Tenor will be maximum 3 years. 

 If loan amount is fully repaid during the first 6 months, no interest rate will be charged.  

 From 7-12 months companies will be charged an interest rate of QCB Lending Rate - 0.5% p.a 

 From 1-3 years companies will be charged an interest rate of QCB Lending Rate + 2% p.a 

 Collateral required:  

•    Personal guarantees issued by all partner(s) 

 

Source: Commercial Bank of Qatar Website  
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 «نگاشت زنجیره عرضه»ابزار 

 درخدمت افزایش شفافیت و تامین مالی تجارت کاالهای پزشکی

، از طریق لیست نمودن اسامی فروشندگان کاالهای (Supply Mapping Tool)یک ابزار جدید نگاشت عرضه 

)ونتیالتور( و همچنین گیری کرونا شامل ماسک، لباس محافظتی )گان(، دستگاه تنفس مصنوعی مورد نیاز در همه

کنند، این تولیدکنندگان قطعات این محصوالت، بعالوه بانکهایی که این معامالت را در سراسر جهان فاینانس می

 تر شود.امکان را فراهم آورده که زنجیره عرضه کاالهای پزشکی شفاف شده و تامین مالی معامالت آن آسان

توسعه یافته و در « بانک توسعه آسیائی« »مالی زنجیره عرضه و تجارت برنامه تامین»از سوی « ابزار نگاشت»این 

دسترس همگان قرار گرفته است. در این ابزار کل زنجیره عرضه محصوالت حیاتی برای کادر درمان شامل ماسک 

N95 .محافظ صورت، عینکهای محافظ، روپوش، ماسکهای جراحی و گان، لیست برداری و نگاشت شده است ، 

آورد که دولتها، بانکها، سرمایه گذاران و نیز متخصصان بخش بهداشت و درمان زار این امکان را فراهم میاین اب

کنند از خود دستگاه تنفس مصنوعی گرفته تا قطعات پالستیکی بتوانند شرکتهایی که قطعات این کاالها را تولید می

 و فلزی بکار رفته در آن را ردیابی نمایند. 

نماید که بانکها و یا سرمایه گذاران، یک شرکتی که بواسطه افزایش این ابزار همچنین این امکان را فراهم می

تر تامین مالی نمایند.  بطور مثال، اگر کمبود یک واشر تقاضای برای تولید کاال نیاز مبرم به نقدینگی دارد را راحت

توان استفاده نمود تا شرکتهای تولیدکننده این ز این ابزار میپالستیکی، تولید یک ونتیالتور را متوقف نموده، ا

ترین اطالعات در خصوص اندازه و گردش مالی، محل و حتی تعداد نوع واشر را پیدا کرده و همچنین به جزء

دهد که این شرکت تولیدی از چه کارمندان آن شرکت تولیدی دست پیدا کرد. همچنین این ابزار نشان می

ستفاده کرده و اطالعات تکمیلی در خصوص نحوه برداشتن موانع بر سر راه تامین مالی این شرکت را بانکهایی ا

 دهد. نشان می

، با استفاده 2020در هفت هفته اول راه اندازی این ابزار از اول آوریل 

از این ابزار و در چارچوب برنامه تامین مالی زنجیره عرضه و تجارت، 

میلیون دالر حمایت شد، که از این مقدار،  688 معامله به ارزش 1087از 

میلیون دالر به معامالت پزشکی و دارویی  5/5معامله به ارزش  19تعداد  

 اختصاص داشته است. 
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« ابزار نگاشت»

 چیست؟

برنامه نگاشت »

ابزاری است « داده

کند که کمک می

فیلدهای داده از 

یک فرمت منبع به 

فرمت مقصد نگاشته 

این ابزار نه شوند. 

تنها کار نگاشت را 

دهد، بلکه انجام می

دار بین روابط معنی

فرمتها و فایلهای 

داده جداگانه را 

کند. تبیین می

« نگاشت داده»

مرحله اول از یک 

سری وظایف 

یکپارچه سازی داده 

 است.

 



 

  

Supply chain mapping tool aims  

To bring increased transparency and finance to medical trades 

A new mapping tool is making medical supply chains more transparent and 
trades easier to finance by listing the suppliers of critical Covid-19 goods, 
including masks, gowns and ventilators, as well as the manufacturers of 
components that make those products, and the banks that finance them, 
across the world. 

The tool, developed and launched by the Asian Development Bank (ADB) trade 
and supply chain finance programmes, maps entire supply chains for products 
vital to frontline healthcare workers, including N95 respirators, face shields, 
goggles, aprons, surgical masks and gowns. 

It enables governments, banks, investors and healthcare professionals to trace 
the companies that make each component in products such as ventilators, 
down to the metal and rubber that goes into each part. 

The tool also makes it easier for banks or investors to finance a company 
struggling to meet increased demand because of liquidity issues. For example, 
if a shortage of rubber gaskets is holding up the production of ventilators, the 
tool could be used to find the companies making those gaskets, as well as 
information detailing the size and turnover of them, their location, and how 
many people they employ. It shows which banks the companies use, providing 
further information on how to dismantle barriers to financing. 

Over a period of seven weeks from April 1, ADB’s trade and supply chain 
finance programs supported more than 1,087 transactions valued at 
US$688mn, with supply chain support extended for 19 medical or 
pharmaceutical transactions worth more than US$5.5mn. 

 Source: Global Trade Review (GTR) (03-06-2020) 

 

What is  
a mapping 

tool? 
 

A Data Mapper 
is a tool that 

helps in 
the mapping of 

data fields 
from a source 

format to a 
target format. 

It not only 
helps 

in mapping but 
also ascertains 

meaningful 
relationships 

between 
separate data 
files/formats. 
Data Mapping 
is the first step 
for a range of 

data 
integration 

tasks. 
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 دهد:آنکتاد گزارش می

 های باربریاز کشتیبهبود وضعیت تجارت جهانی بر اساس اطالعات واصله 
گیری ویروس کرونا ضربه سهمگینی به تجارت کاال در جهان زد. اطالعات دریافتی از بنادر در خصوص همه

شود، عالئمی از بهبود تعداد تماسهای دریافتی از کشتیهای کانتینری برای پهلوگیری که بصورت هفتگی انجام می

  دهد.ضعیف و غیرهمگون تجارت جهانی را نشان می

، در مقایسه با همین مدت 2020باشد، تجارتی که در فصل دوم سال این خبر خوبی برای تجارت کاال در جهان می

 کاهش داشت.  %27در سال گذشته، 

در اوایل سال میالدی، بواسطه محدودیهای اعمال شده از سوی دولتها در سفر و فعالیتهای اقتصادی، بمنظور محدود 

کرونا، حمل و نقل دریایی کاهش شدیدی را تجربه کرد. تا اواسط ماه ژوئن، میانگین  کردن قدرت انتشار ویروس

فروند رسید  8.722گرفتند با کاهشی شدید به تعداد تعداد کشتیهای کانتینری که بصورت هفتگی در بنادر پهلو می

های جدید نشان لی دادهدهد. ودرصدی را نشان می 5/8که در مقایسه با همین مدت زمان در سال قبل آن، کاهش 

فروند  9.265ها روند افزایشی داشته و به تعداد دهد که در سطح جهان، میانگین تعداد تماسهای هفتگی کشتیمی

دهد که این % کاهش نشان می 3در اوایل ماه آگوست رسیده است که این تعداد در مقایسه با سال قبل صرفا 

 موضوع نشانه امیدواری است. 

 

 

UNCTAD reports:  

COVID-19: Shipping data hints at some recovery in global trade  

The coronavirus pandemic dealt a severe blow to global merchandise trade. Data 

from weekly port calls by container ships show early but uneven signs of 

recovery. This offers a hopeful sign for world merchandise trade, which suffered 

a historic year-on-year fall of 27% in the second quarter. 

Maritime shipping saw a dramatic slowdown earlier this year as government 
measures used to curb the COVID-19 pandemic restricted economic activities 
and travel. By mid-June, the average number of container vessels arriving weekly 
at ports worldwide had sunk to 8,722, an 8.5% year-on-year drop. 
But new data show that, globally, the average weekly calls have started to 
recover, rising to 9,265 by early August, just 3% below the levels of one year 
earlier. 
 

Source: UNCTAD Newsletter (10-09-2020)  

 

 

 

 آنکتاد 

ارت و کنفرانس تج»

در « توسعه ملل متحد

بعنوان یک  1964سال 

نهاد دائمی بین دولتها 

 تاسیس گردید.

اهداف آنکتاد عبارتست 

از به حداکثر رسانی 

فرصتهای تجارت، 

گذاری و توسعه سرمایه

برای کشورهای در حال 

توسعه و کمک به آنها 

در تالشهایشان بمنظور 

ادغام در اقتصاد جهانی 

 برپایه شرایط برابر

 

UNCTAD 

The United Nations 
Conference on 

Trade and 
Development was 

established in 1964 
as a permanent 

intergovernmental 
body. 

UNCTAD’s goals are 
to: "maximize 

the trade, investme
nt and development 

opportunities 
of developing 

countries and assist 
them in their efforts 
to integrate into the 
world economy on 
an equitable basis". 
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 ای چندجانبهتعهد مشترک بانکهای توسعه

 گیری ویروس کرونابرای حمایت از تامین مالی تجاری در زمان همه

ای چندجانبه در جهان در بیانیه مشترکی تعهد کردند که کمبودهای موجود در بخش و شش بانک توسعه (WTO)« سازمان تجارت جهانی»سران 

 شد. تامین مالی را پاسخگو باشند، بنحویکه فشارهای موجود بر بازارهای مالی ناشی از بحران فعلی مانعی بر سر راه معامالت تجاری معقول نبا

بانک اروپایی بازسازی و »زیرمجموعه بانک جهانی،   (IFC) «شرکت تامین مالی بین المللی»، (WTO)« هانیسازمان تجارت ج»در همین بیانیه، 

زیرمجموعه  (ITFC)« شرکت تامین مالی تجاری اسالمی»، (AfDB)« گروه بانک توسعه آفریقائی»، (ADB)« بانک توسعه آسیایی»، (EBRD)« توسعه

بصورت مشترک ابراز داشتند که بمنظور حمایت از ارائه کنندگان تامین مالی  (IDB Invest)« آمریکا شرکت توسعه درون»بانک توسعه اسالمی و 

ارائه تجاری، دست به اقدامات جدید در ماههای آتی خواهند زد. آنها همچنین از سایر نهادهای مربوطه درخواست کردند که به تالشهای آنان برای 

 بپیوندند. حمایت از تامین مالی تجارت فرامرزی 

، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، این اولین باری است که بمنظور حمایت از بازارهای تامین مالی تجاری، Roberto Azevêdoبر اساس اظهارات  

مالی تجاری در اند. این اقدام مشترک باعث خواهد شد که تالشهای آنان در تامین ای چندجانبه پیشرو در دنیا با یکدیگر متحد شدهبانکهای توسعه

 دهند، تاثیرات دوچندانی داشته باشد. های مهمی که در حال حاضر هر یک به تنهایی انجام میماههای آینده و همچنین برنامه

رت به بود که در آن اعالم شده بود که برای بازگشت حجم تجا (ICC)« اتاق بازرگانی بین الملل»این بیانیه اندکی بعد از انتشار یک هشدار از سوی 

تریلیون دالر برسد و درضمن بدون دخالت سریع نهادهای بین المللی و دولتها،  5بایست به مبلغ ، ظرفیت بازار اعتبارات تجاری می2019سطح سال 

 تواند تقاضاهای موجود را برآورده سازد. این بازار نمی

 

 

19 

Photo from GTR 



  

 

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حتی قبل از بروز بحران کرونا، با شکاف بزرگی در »ای همچنین آمده است که در بیانیه این بانکهای توسعه

تجاری روبرو بودند، این درحالیست که با شرایط فعلی دسترسی آنها به اعتبارات تجاری بسیار محدودتر شده است. در کوتاه مدت، مالی حوزه تامین

تر شده و کشورهایی که به شدت به این تداوم کاهش عرضه تامین مالی تجاری باعث خواهد شد که واردات مواد غذایی و تجهیزات پزشکی سخت

نتوانند به آنها دسترسی داشته باشند. در میان مدت، این امر باعث می شود که روند تجارت در جهان نتواند به بهبود اقتصادی کشورها اقالم نیاز دارند 

 «کمک نماید.

اند. در یکی از آخرین ای چندجانبه از زمان بروز این بحران را برشمردهاین نهادها در این بیانیه تعدادی از کارهای انجام شده از سوی بانکهای توسعه

 800ه مبلغ تصمیم گرفتند که ریسک تامین مالی ب (Citi Bank)«سیتی بانک»بصورت مشترک با  (IFC)« شرکت تامین مالی بین المللی»اقدامات، 

الی برای میلیون دالر را بین خود تسهیم نمایند تا بتوانند از جریانهای تبادل کاال و تجارت در بازارهای نوظهور و همچنین تالش موسسات تامین م

 حمایت نمایند.  مقابله با تاثیرات مخرب ناشی از ویروس کرونا،

باشد که میلیارد دالر می 8به میزان « شرکت تامین مالی بین المللی –امین مالی سریع بسته حمایتی ت»این تسهیم ریسک در چارچوب جامعتری بنام 

 هزینه خواهد شد. « برنامه نقدینگی تجارت جهانی»میلیارد دالر برای  2در آوریل امسال اعالم شده بود، در چارچوب همین بسته 

بود،  (EBRD)« بانک اروپایی بازسازی و توسعه -برنامه تسهیل تجاری »رچوب سابقه برای تامین مالی در چادرضمن ماه آوریل امسال، یک ماه بی

 میلیون یورو تامین مالی اختصاص یافت.  500بنحویکه برای اولین بار در تاریخ این بانک، 

میلیارد دالر ارائه داد تا در قالب آن بتواند به کشورهای در حال  20یک بسته حمایتی جامع به ارزش  (ADB)« بانک توسعه آسیائی»در همین ماه، 

های زنجیره هفته از ابتدای آوریل امسال، این بانک توانست در قالب برنامه 11گیری ویروس کرونا بجنگند. طی توسعه عضو کمک نماید تا با همه

مالی نماید که این معامالت همگی برای رفع کمبودها و بهبود وضعیت عرضه میلیارد دالر را تامین 2/1به ارزش معامله  1.700عرضه و تجاری خود، 

 کاالهای ضروری، همچون کیت تست کرونا، دارو و تجهیزات حفاظت شخصی بودند. 

ائه شود، زیرا کاهش شدید اقتصاد واقعی دارد از طریق علیرغم کلیه این اقدامات، سران این چند نهاد تاکید داشتند که بازهم حمایت بیشتری باید ار

 گذارد. ای مینکول وامها و ورشکستگی شرکتها بر روی سیستم مالی کشورها تاثیرات بسیار منفی

بانکها  ریسک عدم پرداخت در تجارت بین الملل در باالترین سطح خود در یک دهه گذشته قرار دارد، همچنین»در این بیانیه همچنین آمده است 

ورزند، این در حالیست که وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورها به شکل روز افزونی از قبول ریسک پرداخت در بسیاری از کشورها امتناع می

 « رو به وخامت است.

این هفت نهاد از سایر موسسات مالی درخواست کرده اند در حمایت از 

یوندند. ایشان همچنین ابراز تامین مالی تجاری معامالت ضروری به آنها بپ

اند که در چارچوب اهداف و قوانین خود همچنان سعی خواهند نمود داشته

  شکاف تامین مالی تجاری که در این بحران بوجود آمده را کاهش دهند.  
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Multilateral development banks issue joint pledge 

to support trade finance amid Covid-19 

The heads of the World Trade Organization (WTO) and six of the world’s 
multilateral development banks have released a joint statement promising to 
address shortages in trade finance, so that financial market stresses arising from 
the Covid-19 crisis do not prevent otherwise viable trade transactions. 

In the statement, the WTO, International Finance Corporation (IFC), European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Asian Development Bank 
(ADB), African Development Bank Group (AfDB), Islamic Trade Finance 
Corporation (ITFC), and the Inter-American Development Corporation (IDB 
Invest), say they will do more to support trade finance providers in the coming 
months, and urged other institutions to join their ongoing efforts to provide vital 
financing support for cross-border trade. 

“This marks the first time the major multilateral development banks have lined 
up together in support of trade finance markets,” says Roberto 
Azevêdo, outgoing director-general of the WTO. “This will serve as a force 
multiplier for their future efforts on trade financing, as well as for the sizeable 
programmes they have already rolled out individually.” 

The statement comes after a recent warning from the International Chamber of 
Commerce (ICC) that as much as US$5tn of trade credit market capacity will be 
needed to return trade volumes back to 2019 levels, and that, without rapid 
interventions, the market may not be able to meet this demand. 

“Many developing countries were experiencing significant trade finance gaps 
even before the Covid-19 crisis; they face even tighter access to trade credit,” the 
joint statement says. “A further decline in trade finance supply would, in the short 
term, make it harder for imports of food and medical equipment to reach 
economies where they are urgently needed. In the medium-term, it would 
impede the ability of trade to help drive economic recovery.” 

The organisations highlighted the work already done by multilateral 
development banks since the onset of the crisis. Most recently, the IFC partnered 
with Citi on an US$800mn risk-sharing deal to support emerging market trade 
and commodity flows and finance businesses that are struggling to cope with the 
devastation caused by Covid-19. This deal forms part of the IFC’s US$8bn Covid-
19 fast-track financing support package, announced in March, which included 
US$2bn for the Global Trade Liquidity Program (GTLP). 

Meanwhile, April marked a record month for financing under the EBRD’s Trade 
Facilitation Programme (TFP), topping €500mn for the first time in its history. 
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In the same month, the ADB launched a US$20bn comprehensive support package to assist its developing 
member countries in their fight against Covid-19. Over an 11-week period from April 1 onwards, ADB 
supported 1,700 transactions valued at US$1.2bn, addressing shortages and expanding the supply of 
essential goods, including coronavirus test kits, medicines and personal protective equipment, through its 
trade and supply chain programmes. 

Despite all of these initiatives, the agency heads emphasise that more support will be needed as the steep 
decline in the real economy starts to impact the financial system through loan defaults and corporate 
bankruptcies. 

“Risk perceptions about non-payment in international trade are at the highest levels in a decade; banks 
are increasingly reluctant to take on payment risks in many countries where economic conditions are 
deteriorating,” they say. 

The seven institutions are now calling on other financial institutions to join them in supporting essential 
trade finance transactions, and say they will continue to act within their respective mandates to try to 
reduce the trade finance gaps that are emerging during this crisis. 

Source: Global Trade Review (GTR) – 02-07-2020  

 

 های کوچک و متوسطبنگاهآغاز بکار یک پلتفورم جدید برای تامین مالی تجاری 

« فرسترید»فزار جدید بنام افزارهای تامین مالی تجاری به بانکها و شرکتها، یک نرم ، ارائه دهنده سیستمها و نرم(Surecomp)« شورکامپ»شرکت 

(Fastrade) های کوچک و متوسط طراحی برای تامین مالی تجاری با مشارکت چند بانک را ارائه داده است که بصورت خاص برای استفاده بنگاه

 شده است. 

 های کوچک وبه بنگاه کند که خدمات تامین مالی تجاری خود شامل اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهبرای بانکها این امکان را فراهم می« فرسترید»

توانند صرفا از طریق همین کانال با کلیه بانکهای خود ها میمتوسط را در بستر این نرم افزار ارائه دهند، این درحالیست که از سوی دیگر این بنگاه

تقاضاها و ریسک تعامل داشته باشند. الزم بذکر است که فرآیند کاری از پیش تعریف شده داخل این نرم افزار، باعث به حداقل رساندن زمان بررسی 

 ها و زمان الزم برای انجام معامالت تامین مالی تجاری خواهد شد. خطای انسانی می شود. این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه

Launching a digital SME trade finance platform 

Surecomp, a provider of trade finance systems to banks and corporates, has launched a multi-bank trade 
finance application, called Fastrade, designed specifically for small-to-medium-sized enterprises (SMEs). 

Fastrade allows banks to extend trade finance 
capabilities, including outgoing guarantees and letters 
of credit, to their SME clients, while SMEs can interact 
with all of their banking partners through one channel, 
using preconfigured workflows to minimise processing 
time and the risk of human error, which Surecomp says 
will reduce costs and time-to-market for completing 
trade transactions. 

Source: Global Trade Review (GTR) – (24-06-2020) 
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 اق بازرگانی بین الملل:گزارش ثبت تجاری ات

 گیری ویروس کرونا بر روی تجارت جهانی، تاثیرات منفی همه

 علیرغم خوشبین بودن در مورد وضعیت تامین مالی تجاری در بلندمدت

 

گزارشاتی است که هرسال در حوزه مهمترین که یکی از « المللاتاق بازرگانی بین -کمیسیون بانکی»یازدهمین نسخه گزارش ثبت تجاری 

شود، در مورد تاثیرات منفی ویروس کرونا بر تجارت جهانی اعالم نظر کرده است. البته در همین گزارش تاکید شده که تامین مالی منتشر می

 تامین مالی تجاری در طول دهه گذشته بسیار کم ریسک بوده است. 

 نکات کلی گزارش: 

  تریلیون دالر رسید که  1/18تریلیون دالر به  5/18درصدی نسبت به سال گذشته از  2جهانی با کاهش  ، جریان تجارت2019در سال

 دهندگان تامین مالی شده است. میلیارد دالر برای ارائه 46این امر موجب بدست آمدن درآمدی معادل 

 برای کلیه محصوالت و تمام مناطق جهان در سطح پائینی  2019الی  2008کند که نرخ نکول از سال این گزارش همچنین تایید می

 قرار داشته است. 

 تواند از سوی سیاست گذاران بهنگام تصمیم گیری در خصوص نحوه ارائه حمایت از تجارت و تامین مالی تجاری این گزارش می

 از بحران کرونا، بعنوان یک منبع معتبر مورد استفاده قرار گیرد.  در زمان و یا بعد

 

این گزارش همچنین تاکید می نماید که کلیه بازیگران این حوزه باید بخاطر داشته باشند که ماهیت تامین مالی تجاری بسیار کم ریسک است 

های خرد، کوچک و متوسط به تامین مالی تجاری هان بویژه بنگاهو بنابراین باید این اطمینان بوجود آید که کلیه کسب وکارها در سراسر ج

 دسترسی دارند. 

 

 در گزارش ثبت تجاری اتاق بازرگانی، ریسک اعتباری محصوالت ذیل مدنظر قرار گرفته است:  

  تامین مالی تجاری 

o اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی 

o  تسهیالت برای صادرات یا واردات 

o جام کار و اعتبار اسنادی تضمینیضمانتنامه حسن ان 

 تامین مالی زنجیره عرضه 

o  بعنوان بخشی از محصوالت و راهکارهای زنجیره عرضه «هاپرداختنی»ویژه ، 

 تامین مالی صادرات 

o  سازمان همکاریهای »عضو و یا غیر عضو « موسسات بیمه اعتبار صادراتی»وامهای صادراتی به پشتوانه نهادهای چندجانبه و

 برای ریسکهای تجاری و یا سیاسی  (OECD)« برای توسعه اقتصادی
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کند که ، مجموعه داده های کل یک دهه در خصوص تامین مالی تجاری را بررسی می2019گزارش سال 

بانکهای سراسر جهان محصول از  6میلیون معامله در قالب  32تریلیون دالر ریسک از  16تقریبا معادل 

برای  2018الی  2008دهد که نرخ نکول محصوالت تامین مالی تجاری از سال باشد. نتایج نشان میمی

، %36/0کلیه محصوالت و مناطق پائین بوده است. این نرخ بطور میانگین برای اعتبارات اسنادی وارداتی 

های و برای ضمانتنامه %73/0تی یا وارداتی ، برای وامهای صادرا %04/0برای اعتبارات اسنادی صادراتی

 باشند(.بوده است )کلیه نرخها موزون شده با ریسک متعهد می %45/0حسن انجام کار 

اتاق »گیری ویروس کرونا بر تجارت جهانی، بمنظور مدل سازی سناریوهای مختلف برای بررسی تاثیر همه

اری کرده است. در حالیکه تاثیر نهایی این ویروس همک« گروه مشاوره بوستون»با « بازرگانی بین الملل

گیری دارد، ولی در سناریوهای مختلفی که این گروه مشاوره ارائه داده، بستگی به مقیاس و دوره این همه

 در مقایسه با سال قبل کاهش داشته باشد. %30الی  %11بین  2020شود تجارت جهانی در سال پیش بینی می

 

ICC Trade Register Report 
Reveals potential impact of COVID-19 on trade while being 

optimistic about long-term future of trade finance 

 
The 11th edition of the International Chamber of Commerce Banking 

Commission’s trade register report reflects on the impact of COVID-19 on 

global trade, while affirming trade finance’s decade-long low-risk profile. 

 Highlights 

 In 2019, global trade flows declined 2% from US$ 18.5 trillion to US$ 
18.1 trillion, underpinning a trade finance revenue pool of US$ 46 
billion. 

 ICC Trade Register data confirms default rates from 2008-2018 are low 
across all products and regions surveyed. 

 The report can be used as a reference point for policymakers when 
considering how to support trade and trade financing during, and 
after, the COVID-19 crisis. 

The report reiterates the importance for all stakeholders to take the low-
risk nature of trade finance into account to ensure accessibility to all 
businesses around the world, especially to micro- and small- and medium-
sized enterprises (MSMEs). 

 
 

 

دهه داده بررسی یک 

نشان داده است که 

ابزارهای تامین مالی 

تجاری، جزو کم 

ترین ابزارها در ریسک

 کلیه مناطق جهان است. 

 

 

نرخ نکول بطور میانگین 

برای اعتبارات اسنادی 

، برای %36/0وارداتی 

اعتبارات اسنادی 

، برای  %04/0صادراتی

وامهای صادراتی یا 

و برای  %73/0وارداتی 

حسن  هایضمانتنامه

بوده  %45/0انجام کار 

 است. 

 

 

 شودپیش بینی می

بواسطه تاثیرات 

گیری ویروس همه

تجارت جهانی  کرونا، 

 %11بین  2020در سال 

در مقایسه با  %30الی 

سال قبل کاهش داشته 

 . باشد
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The ICC Trade Register analysis focuses on credit-related risk across the following products: 

 Trade Finance 
o Import and export letters of credit 
o Loans for import/export 
o Performance guarantees and  

 Supply Chain Finance 
o Restricted to “payables”, part of supply chain products and solutions 

 Export Finance 
o Export Loans backed by OECD/non-OECD ECAs and multilaterals for commercial and/or 

political risk 

The 2019 report captures a full decade of trade finance-related data – containing nearly US$ 16 trillion 
of exposures from 32 million transactions across six products and 25 banks worldwide. Results indicate 
that default rates for trade finance products from 2008-2018 are low across all products and regions, 
averaging 0.36% for import letters of credit (L/Cs), 0.04% for export L/Cs, 0.73% for loans for 
import/export, and 0.45% for performance guarantees (all when weighted by obligor). 

ICC partnered with Boston Consulting Group (BCG) to model scenarios around the potential impact of 
COVID-19 on trade. While the ultimate impact of the virus will depend on the scale and duration of the 
pandemic itself, BCG assesses scenarios in which global trade could fall by anywhere between 11% and 
30% in 2020. 

Source: ICC website (06-05-2020) 

 

 اعتباری اروپائی  گررکت دو بانک و یک بیمهمیلیون دالری برای عربستان با مشا 258قرارداد وام 

 میلیون دالر با دو بانک 258وزارت اقتصاد و دارائی عربستان سعودی برای خرید اتوبوس از آلمان اقدام به انعقاد یک قرارداد وام به ارزش 

HSBC و Crédit Agricole  نمود. « اویلرهرمس»و پوشش شرکت بیمه اعتباری 

 

HSBC, Crédit Agricole and Euler Hermes ink loan in Saudi Arabia 
Saudi Arabia’s ministry of finance has signed an export credit agency (ECA)-backed loan with Euler 
Hermes, HSBC and Crédit Agricole CIB worth US$258mn for the procurement of buses from Germany.  

 

Source: Global Trade Review (GTR) – 28-07-2020 
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 دهد:اتحادیه برن گزارش می

 2019های اعتبار صادراتی و ریسک سیاسی در سال عملکرد بیمه

گران اعتباری و سرمایه المللی بیمهاز سوی اتحادیه برن )اتحادیه بین 2019گزارش عملکرد بیمه اعتبارات صادراتی و ریسک سیاسی برای سال 

گذاری گذاری( منتشر گردید. این اتحادیه یک انجمن تجاری غیرانتفاعی بین المللی است که نماینده صنعت بیمه اعتبارات صادراتی و سرمایه

 عضو شامل شرکتها و موسسات عمومی، خصوصی و سازمانهای چندجانبه تشکیل شده است.  84باشد. این اتحادیه از سطح جهان می در

تواند معیار بسیار خوبی برای گیری ویروس کرونا در بر دارد و میاین گزارش اطالعات جامعی در خصوص کل عملکرد این صنعت قبل از همه

 باشد.  2020ثیرگذاری بحران فعلی بر این صنعت در سال قضاوت در خصوص نحوه تا

رمق باشد. بیمه میان و بلندمدت های ژئوپلتیک، باعث شد که این صنعت در کل در این سال بیثباتیدرصدی تجارت جهانی و بی 3کاهش 

 کرد. کاهش یافت، این درحالیست که بیمه کوتاه مدت ثابت بود. میزان خسارات نیز تغییری چشمگیری ن

 : 2019بیشتر در خصوص این صنعت در سال اطالعات 

 پوششهای جدید و تعهدات فعال 

o  یک مقداری افت کرد، که علت اصلی آن فشار ناشی از کاهش تجارت جهان،  2019در کل، صنعت بیمه اعتبار صادراتی در سال

 کاهش قیمتهای نفت و بی ثباتی ناشی از تنشهای ژئوپلتیک بود. 

o ( فرامرزی ارائه شده از سوی اعضاء اتحادیه برن، نسبت به سال قبل از آن تقریبا ثابت باقی مانده و حدود کل تعهدات )5/2پوششهای 

 است.  %13باشد. میزان پوشش صادرات کاال در کل جهان )ضریب پوشش( همچنان به میزان تریلیون دالر می

o ت از: نحوه توزیع پوششهای جدید ارائه شده از سوی اعضاء عبارتس 

o 2.399 )میلیارد دالر بصورت اعتبارات صادراتی مستقیم )شامل بیمه کوتاه مدت، میان و بلندمدت، و نیز وام دهی 

o 69 میلیارد دالر پوشش سرمایه گذاری خارجی و سایر اعتبارات فرامرزی 

o 50  میلیارد دالر پوشش اعتبارات داخلی )درون مرزی( برای صادرکنندگان 

o های کوتاه مدت است. ( مربوط به بیمه%91ترین سهم پوششهای جدید ارائه شده )همانند همیشه، بیش 

o میلیارد دالر رسیدند.  141درصدی در صدور به رقم  15های میان و بلندمدت با کاهش قابل توجه بیمه نامه 

o میلیارد دالر را به ثبت  46رقم گذاری برون مرزی تقریبا ثابت بود و های جدید صادره برای پوشش ریسک سیاسی سرمایهنامهبیمه

 رساند. 

o  اند. تریلیون دالر را گزارش کرده 83/2، کلیه اعضاء اتحادیه مجموعا تعهدات فعال )سررسید نشده( به میزان 2019در پایان سال 
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 بیمه اتکائی

o  موسسات بیمه اعتبار »تمایل بازار بیمه خصوصی برای اتکائی کردن پوششهای میان و بلندمدت بویژه تعهدات

گران اتکائی خصوصی حدود شود که بیمهبینی می، پیش2019رو به افزایش است. در پایان سال « صادراتی

« موسسات بیمه اعتبار صادراتی»ت ( کل تعهدات اعتبارات صادراتی میان و بلندمد%9میلیارد دالر )معادل  60

 اند. را اتکائی کرده

 خسارات و بازیافت 

o  نامه های خسارتی و وامهای معوق برای معامالت میلیارد دالر برای بیمه 2/6، اعضاء معادل 2019در سال

 باشد. می 2018تر از سال برون مرزی خسارت پرداخت کرده اند که اندکی پائین

o اند. اسثنائات بواسطه ریسکهای تجاری )عدم پرداخت( و نه ریسکهای سیاسی بوده عمده خسارات پرداختی

 عبارتند از ونزوئال و کشورهای عمدتا در جنوب صحرای آفریقا. 

o  5/5سال خوبی برای بازیافت خسارات بود و رقم بازیافت برای کلیه خطوط محصوالت به رقم  2019سال 

 میلیارد دالر رسید. 

 اقتصاد و تجارت داخلی  حمایت از بخشهای

o ( و الکترونیک %13بزرگترین بخشهای حمایت شده در تعهدات کوتاه مدت، مربوط به تولید محصوالت )

بزرگترین  %16باشد. برای صدورهای میان و بلندمدت و پوشش ریسکهای سیاسی، حمل ونقل با ( می11%)

 ( است. %10( و منابع طبیعی )%11(، انرژی )%11های بعدی متعلق به زیرساخت )سهم را در اختیار دارد، رتبه

o  میلیارد دالر برای معامالت داخلی برای حمایت از  50عالوه بر پوشش معامالت برون مرزی، اعضاء به میزان

هایی نامهها یا بیمه( مربوط به وامها یا ضمانتنامه%86اند، که بخش عمده آن )صادرکنندگان پوشش ارائه داده

 ی یک شرکت مربوط بودند. بود که به سرمایه در گردش و یا بین المللی ساختن فعالیتها

 گیری ویروس کرونا همه

o  گیری ویروس کرونا بر صنعت بیمه اعتبار صادراتی در آینده بطور کامل مشخص خواهد همهتاثیرات کامل

سابقه های قوی وجود دارد که یک رکود جهانی بوقوع پیوسته که در تاریخ اخیر بیشد. اما هم اکنون نشانه

کاهش یابد.  %2/5به میزان  2020کند تولید ناخالص داخلی جهان در سال بینی میاست. بانک جهانی پیش

درصدی اعسار شرکتها در سطح جهان  26جهان( افزایش  یگران اعتبارآترادیوس )یکی از بزرگترین بیمه

 را تخمین زده است. 

o تجارت  یت عرضه و تقاضاجزئیات هرچه باشد، این اطمینان وجود دارد که این امر تاثیر عمیقی بر هردو سم

چراکه این صنعت خودش را با چالشهای پیش  م،ایخواهد داشت. البته تاکنون شاهد تغییرات ساختاری بوده

 دهد. آمده تطبیق می

o  د. نموگیری بر این صنعت تمرکز خواهد بر روی تاثیرات این همه 2020گزارش سال 
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Berne Union published 

review of export credit and political risk insurance data for 2019 

The detailed business review of export credit and political risk insurance data for 2019 was published 
by the Berne Union (the International Union of Credit and Investment Insurers). It is an international 
not-for-profit trade association, representing the global export credit and investment insurance 
industry and it consists of 84 members from public, private and multilateral organizations.  
 
This report brings up information on the last full year of business pre-COVID19 and provides a valuable 
benchmark for judging the impact of the crisis while it continues. 
 
The 3% fall in world trade and geopolitical uncertainty led to a rather subdued year for business 
overall. MLT business continues to decline, while short term is flat. Claims are stable. 

 
More detailed review of the industry in 2019:  

New business & outstanding commitments:  

 Overall, the export credit insurance industry slowed somewhat in 2019, affected by the drag 
of declining world trade, falling oil prices and uncertainty arising from geopolitical tensions. 

 Total new cross-border commitments from Berne Union Members stayed flat at just shy of 
USD 2.5 tn, and the share of global goods exports supported remains 13%.  

 The distribution of new business of members is:   
o USD 2,399 bn in direct support of export credit (includes ST + MLT, insurance + lending) 
o USD 69 bn in support of foreign investments and other cross-border credit 
o USD 50 bn in domestic support for exporters 

 As always, the largest share of new business (91%) comes from ST export credit insurance.   

 Business lines for longer term cover saw a considerable decline overall, driven by a 15% year-
on-year decrease in new commitments for MLT export credit insurance, down to USD 141bn. 

 New political risk insurance cover for cross-border investments remained stable at USD 46bn. 

 At the end of 2019, Berne Union Members reported outstanding commitments totaling USD 
2.83 tn.  
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Reinsurance 

 The private insurance market continues to increase its appetite for MLT business, especially 
through reinsurance of ECA commitments. At the end of 2019, the private reinsurance market 
is estimated to cover around USD 60bn (9%) of the total MLT export credit commitments of 
ECAs. 

Claims and Recoveries 

 Members reported a total of USD 6.2 bn in claims paid / NPLs for all cross-border business in 
2019 - marginally lower than in 2018. 

 The majority of claims paid are due to commercial (non-payment) rather than political risks. 
The exceptions are for Venezuela and countries located predominantly in Sub-Saharan Africa. 

 2019 was a strong year for recoveries with USD 5.5 bn collected for all cross-border business.  
Sectors and Domestic Support 

 The largest named sectors for short-term commitments are product manufacturing (13%) and 
electronics (11%). For MLT and PRI business, Transportation is largest single sector at 16%, 
closely followed by Infrastructure (11%), Energy (11%) and Natural Resources (10%). 

 In addition to cross-border business, Members made new commitments of USD 50bn in 
domestic products in support of exporters, the vast majority (86%) of this for working capital 
and internationalization loans, insurance or guarantees. 

COVID 19 

 The full impact of COVID-19 on the export credit insurance industry remains to be seen, but 
there are already strong indications of a global economic recession beyond anything in recent 
history - The World Bank is forecasting a 5.2% contraction in global GDP for 2020 and Atradius 
predicts a 26% increase in global corporate insolvencies. 

 Whatever the specifics, we can be sure that it will have a profound impact on both the supply 
and demand side of trade, and have already observed some structural changes as the industry 
adapts to the challenge. 

 Our 2020 report will focus on the material impact of the pandemic.  
 

Source: The Berne Union 
website, Export Credit & 
Investment Insurance 
Industry Report 2019 
(September 2020) 
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 ک کنزی:گزارش موسسه بیکر م

 ویروس کروناگیری همهاقدامات دولتها در مقابله با بحران ناشی از 
گیری ویروس کرونا، کشورهای مختلف در سراسر جهان با تغییرات بی سابقه و سریعی بواسطه بروز همه

ای از اقدامات انجام شده از سوی خالصه« بیکر مک کنزی»مواجه هستند. گزارش منتشره از سوی موسسه 

: تایید اندبندی شدهستهدر قالبهای ذیل ددهد. در این گزارش اقدامات دولتها در سراسر جهان را ارائه می

گذاری کمکهای دولتهای عضو اتحادیه اروپا )برای منطقه اروپا، خاورمیانه، آفریقا(، محدودیتهای سرمایه

 خارجی، بدهی، سرمایه و مالیات. 

 برای مطالعه جزئیات اقدامات هر کشور به گزارش اصلی در پایگاه اینترنتی این موسسه مراجعه شود. 

 خالصه عبارتند از:  طورب اقدامات دولتها

گذاران باید به دقت ریسکهای ناشی : کسب و کارها و سرمایهگذاری خارجیمحدودیتها در سرمایه .1

به دقت را ری در چنین شرایط بسیار حساس و متغیگذاری خارجی از بازنگری در قوانین سرمایه

زیرنظر داشته باشند. آنها باید زمان کافی جهت درک کامل قوانین و مقررات که هر روزه تغییر 

کند، تشخیص راهبردهای قانونی و تاثیر آن بر معامالتشان صرف نمایند. در این راستا باید می

 مقامات دولتی کشورهای مربوطه برقرار نمایند.  باارتباطات الزمه 

: در پاسخ به بحران ویروس کرونا، دولتهای کشورهای مختلف تار و اعساربدهی، تجدید ساخ .2

اند که شامل تعویق پرداختها، اقدامات مختلفی را برای حل و فصل بدهیهای شرکتها انجام داده

اعطاء تسهیالت تضمین شده و ارائه وامهای به پشتیبانی منابع دولتی می باشد. در برخی کشورها، 

باشند و بصورت موقت هستند و در برخی دیگر کشورها اقدامات دائمی می اقدامات بطور مثال

هدف از آن اصالح رژیم اعسار شرکتها است تا بدین ترتیب بتوانند روند افزایشی تعداد شرکتهای 

 با بحران مالی را مدیریت نمایند. 

 اقداماتی انجامگی تعداد محدودی از دولتها برای حمایت از شرکتها در قالب تزریق نقدین سرمایه: .3

توان به خرید سهام شرکتها، . از آنجمله اقدامات در این حوزه میاند و یا در دست بررسی دارندداده

خرید اوراق قرضه قابل تبدیل )منظور قابل تبدیل از اوراق به سهام شرکت( و نیز ارائه وام تبعی 

 اشاره نمود. 

اند دولتها برای حمایت از کسب و کارها، یک سری اقدامات درحوزه مالیاتها انجام داده مالیات: .4

، تسریع ترخیص کاال از گمرک و هاکه برخی از این اقدامات عبارتند از:  تعویق پرداخت مالیات

 تعلیق اخذ سود از پرداختهای مالیاتی. 

گیری ویروس سریع بحران ناشی از همهبواسطه تاثیرات  تایید کمک کشورهای عضو اتحادیه اروپا: .5

کرونا بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کمیسون اتحادیه اروپا دست به اقدامات جدیدی بنام 

ها منجمله اعطاء ضمانت زده است که براساس آن می توان در برخی حوزه« چارچوب موقت»

 دولتی برای وامها، تاییدیه کمک دولتها به سرعت انجام شود. 
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Baker McKenzie Report 

COVID-19 Government Intervention Schemes 
 

Countries around the globe are facing unprecedented and rapid change due to the COVID-19 

pandemic. The guide published by Baker McKenzie provides a summary of key government 

interventions around the globe in relation to 4 areas: EU State Aid Approvals (for EMEA region), 

foreign investment restrictions, debt, equity and taxation. For detailed information on each countries’ 

government intervention schemes please refer to the report. In this report, 44 countries are 

investigated.  

The areas of intervention include:  
1. Foreign Investment Restrictions: Businesses and investors must carefully consider foreign 

investment review risks at this highly sensitive and volatile time. Taking the time to understand 
the rules, which are changing day after day, and identify a regulatory strategy, including 
appropriate messaging and communication with the relevant governmental authorities, and 
the consequential impact on deal documentation. 

2. Debt and Restructuring & Insolvency: In response to COVID-19, governments have announced 

various measures to support companies' debt arrangements including deferred payments, 
guaranteed credit facilities, and government-backed loans. Some jurisdictions have also put in 
place measures, in some instances on a temporary basis and in others more permanently, to 
reform their insolvency regimes in order to help manage the anticipated increase of companies 
in financial distress situations. 

3. Equity: While still in the minority, some governments have announced or are considering 
various (semi-) equity support measures to support businesses. Such measures may include, 
among others, taking an equity stake, purchasing convertible bonds and subordinated loans.  

4. Taxation: Similarly, governments have announced new taxation measures to support 
businesses including deferral of payments, expedited customs clearance and suspension of 
interest on tax payments. 

5. EU State Aid Approvals: Due to the rapid impact on EU Member States' economies directly 
resulting from COVID-19, the EU Commission has taken measures (the 'Temporary 
Framework'), explained in this guide, which permit fast-track COVID-19 State aid approvals in 
certain areas including State guarantees for loans. 

 
Source: Report published by 
Baker McKenzie (19-06-2020) 
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 به بحران کرونا  (ICIEC)گذاری و اعتبار صادراتی اسالمی واکنش موسسه بیمه سرمایه
 

گیری ویروس کرونا، موسسات بیمه اعتبار صادراتی مختلف در سطح جهان اقدامات متعددی برای مقابله با مشکالت اقتصادی ناشی از همه

گذاران، حمایت از ظرفیت بازار، تقویت نقدینگی و به حداقل رساندن قصور در اند که مهمترین آنها عبارتند از: کاهش فشار بر بیمهانجام داده

)شرکت بیمه سرمایه گذاری و  ICIECتها. همراستا با سایر فعاالن این صنعت، موسسات بیمه اعتبار صادراتی کشورهای اسالمی منجمله پرداخ

توان به کاهش فشار اند. از آن جمله میاقدامات مختلفی انجام داده« بانک توسعه اسالمی»اعتبار صادراتی اسالمی( بعنوان بازوی بیمه اعتباری 

ها، افزایش مدت زمان اعالم نامهگذاران از طریق انجام اقداماتی همچون تسریع فرآیند تایید سقف اعتباری و افزایش دوره اعتبار بیمهمهبر بی

ها و یا سایر کارمزدها و خسارت و تشکیل پرونده خسارت، تعریف رویه خاص برای برخی خسارتهای ویژه، تخفیف و یا بخشودگی حق بیمه

گر اشاره نمود. این امید وجود دارد گذاران برای افزایش دوره اعتبار به خریداران بدون اخذ موافقت پیشاپیش از بیمهاختیار به بیمهنیز اعطای 

گذاران کاهش یابد، تعداد نکولهای در پرداخت نیز به حداقل خواهد رسید که این امر از مشکالت هم موسسه بیمه که اگر فشارها بر بیمه

  هم مشتریان آن خواهد کاست. اعتباری و

ICIEC’s responses to Covid-19 crisis 
 
The various responses across the ECA industry in response to the economic fallout of COVID-19 focus 
on easing the burden on policyholders, supporting the market capacity, boosting liquidity, and 
minimizing defaults. ECAs in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) region, including ICIEC (The 
Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit), are prioritizing easing the 
pressure on policyholders through a range of measures, including having an expedited approval 
process and extended validity period; extended time for notification and claims filling; special claims 
handling processes; concessions and waivers on premiums and various fees; and discretionary powers 
for policyholders to extend credit terms to buyers without additional consent. The hope is that if the 
pressure is lightened for policyholders, the number of defaults can also be minimized, reducing fallout 
for both the ECA and their clients. 
 
Source: ICIEC Linkedin Page (11-09-2020)  
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 گیری ویروس کروناهمهزیان صنعت بیمه بواسطه 

میلیارد دالر خواهد  203گیری ویروس کرونا، کل صنعت بیمه زیانی معادل لویدز تخمین زده که بواسطه همه

میلیارد دالر زیان کاهش سرمایه  96ای و میلیارد دالر زیان عملیاتی بیمه 107داشت، این زیان شامل تقریبا 

 گذاری خواهد بود.

Insurance Industry Loss due to Covid-19 
Lloyd’s has estimated that the industry’s overall losses from the COVID-19 
pandemic will be $203 billion, which will include underwriting losses of 
approximately $107 billion and decreases in investment portfolios of an 
estimated $96 billion. 
 

Source: Insurance Journal (02-07-2020) 

 

 همکاری اعضاء اتحادیه برن با بانک جهانی 

 برای کمک به کسب و کارهای کوچک در کشورهای فقیر 

« شرکت تامین مالی بین المللی»به طرح  Libertyو  AXA XLگر اعتباری عضو اتحادیه برن، منجله شش بیمه

(IFC)  میلیارد دالر وام به شرکتهای  5)زیرمجموعه بانک جهانی( پیوستند تا این امکان فراهم آید تا حداکثر

 آسیب دیده از کرونا اختصاص یابد. 

اعطاء «  IFCبرنامه پرتفوی وام دهی مشترک تحت مدیریت »میلیارد دالر اعتبار در قالب  2در این طرح 

این امکان را خواهد داشت تا وام دهی میان و بلندمدت خود  IFCخواهد گردید. بعالوه در این چارچوب، 

 میلیارد دالر افزایش دهد.  5به بانکهای تجاری و موسسات مالی غیر بانکی در اقتصادهای نوظهور را تا سقف 

Berne Union Insurers join World Bank to help small 
businesses in poorer nations 
AXA XL and Liberty are among a group of 6 private insurers joining the 
scheme will provide up to $5bn in loans to help enterprises hit by 
coronavirus.  
The scheme mobilizes $2 billion in credit capacity under the IFCs Managed 
Co-Lending Portfolio Program (MCPP). The initiative will allow IFC to increase 
its medium- and long-term lending to commercial banks and non-bank 
financial institutions in emerging markets by up to $5 billion. 
 
 

Source: Berne Union website (23-06-2020) 
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های سازمان ملل در اتحادیه اروپا برای حمایت از فعالیتمیلیون یورو از سوی  8اختصاص 

 مقابله با بیماری کرونا در ایران

 (1399-05-30« )سازمان ملل در ایران»وب سایت رسمی نقل از: 

به سازمان  (ECHO) « های امدادی بشردوستانه اروپاکل حفاظت از افراد غیرنظامی و عملیاتاداره» -میلیون یورو از سوی کمیسیون اروپا  8مبلغ 

گیر کرونا و کاهش اثرات آن در ایران اختصاص یافت تا جهت حمایت از مدیریت و کنترل بیماری همه« ریلیف اینترنشنال»ملل و همکار آن 

برنامه »، «یونیسف»کار گرفته شود. این مبلغ به دفاتر بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه با تمرکز بر کودکان، نوجوانان و جوانان در معرض خطر، به

ریلیف »و  (UNAIDS) «برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز»، (UNFPA)« صندوق جمعیت ملل متحد»، (UNDP)« توسعه ملل متحد

 .حمایت گرددشود، ها که با هماهنگی یونیسف و به منظور مقابله با بیماری کرونا انجام میاهداء شده تا از برنامه مشترک این سازمان« اینترنشنال

یونیسف ایران مبلغ اهدایی اتحادیه اروپا را در تهیه اقالم نجات بخش بهداشتی و تجهیزات تشخیصی برای نهادهای دولتی مربوطه و همچنین 

های استانخصوص دردر مدارس به (IPC) « پیشگیری و کنترل عفونت»و  (WASH) «آب، بهداشت فردی و عمومی»ارتقای استانداردهای 

فی کمتر توسعه یافته، استفاده خواهد کرد تا از آمادگی این مدارس برای بازگشایی اطمینان حاصل شود. این مبلغ همچنین برای کاهش اثرات من

اجتماعی اختصاصی برای -رسانی عاری از انگ و همچنین مشاوره روانیروانشناختی بیماری کرونا از طریق تهیه مطالب آموزشی و اطالع

کارگرفته خواهد شد. یونیسف با استفاده از کمک مالی اتحادیه اروپا و با همکاری دولت، وامع درخطر ازجمله کودکان و نوجوانان بهنیازهای ج

های مختص بیماری کرونا برای کادر درمان، مددکاران بهداشتی، اجتماعی و مطالب آموزشی خاص بیماری کرونا، استانداردها و پروتکل

ها برای ارائه خدمات ان مراکز حمایت از کودکان و همچنین معلمین تهیه خواهد کرد که باعث تقویت ظرفیت این گروهروانشناختی، کارکن

 گیری ویروس کرونا خواهد شد. به کودکان در دوران همه  بهتر
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، از کمک مالی گیری بیماری کرونادر راستای حمایت و تقویت سیستم بهداشت در پاسخگویی به همه (UNDP) «برنامه توسعه سازمان ملل»

بخش برای نهادهای دولتی خاص استفاده خواهد کرد. این بودجه برای تأمین نیازهای اتحادیه اروپا در تهیه تجهیزات حفاظت شخصی نجات

اده پذیر درمعرض خطر، استفوی و همچنین زنان و مردان آسیبآیویژه افراد مبتال به اچپذیر بههای آسیبجاری حفاظت از و درمان گروه

وی و اطمینان آیشود. این کمک در راستای حمایت از پوشش همگانی سالمت در ایران، جلوگیری از اختالل در بهداشت و پیشگیری از اچمی

ها در تدوین دهد که تغییرات رفتاری و واقعیتها نشان میوی است. تجربه و دادهآیاز در دسترسی به خدمات بهداشتی و پیشگیری از اچ

های صحیح درخصوص بیماری پذیر با هدف اطمینان از اینکه پیامتژی پیشگیری مناسب حائز اهمیت هستند؛ یعنی همکاری با جوامع آسیباسترا

 .های رعایت بهداشت فردی و سالمتی در اختیار گروههای هدف قرار بگیردکرونا و و شیوه

وپا را در تهیه تجهیزات پزشکی درراستای حمایت از کادر بهداشت و این مبلغ اهدایی اتحادیه ار (UNFPA) «صندوق جمعیت ملل متحد»

کار خواهد گرفت تا خدمات به زنان باردار و افراد مسن و نیز پیشگیری و کنترل انتقال بیماری کرونا بدون وقفه ادامه مددکاران اجتماعی به

های کافی برای حفاظت از خود های هدف، دانش و مهارتو گروهدهندگان یابد. این مبلغ اهدایی همچنین برای اطمینان از این که خدمات

ها، ها و پروتکلدربرابر این بیماری خواهند داشت، استفاده خواهد شد. این کار از طریق تهیه مطالب آموزشی، از قبیل بروزرسانی دستورالعمل

« صندوق جمعیت ملل متحد»جتماعی، انجام خواهد شد. ا-همچنین ارائه آموزش در حوزه تمهیدات پیشگیری و کنترل، شامل حمایت روانی

 .تهیه نمایند (IEC) رسانی، آموزش و ارتباطاتهایی عاری از ننگ در حوزه اطالعهمچنین با دولت همکاری خواهد کرد تا محصوالت و پیام

برای تهیه اقالم بهداشتی و تجهیزات حفاظت فردی در ایران از مبلغ اهدایی اتحادیه اروپا  (UNAIDS) «برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز»

دار و ماسک صورت استفاده خواهد کرد. این اقالم در اختیار های التکس یکبار مصرف بدون پودر، مایع ضدعفونی الکلهمچون دستکش

های مرتبط با افرادی که با و باشگاهنهاد های مردممدنی، سازمانهای جامعهمددکاران اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در سازمان

کنند قرار خواهد گرفت تا از ارائه خدمات بدون وقفه و جلوگیری از انتقال بیماری کرونا اطمینان حاصل گردد. برنامه وی زندگی میآیاچ

رسانی و همچنین تدوین چارچوب عهای اطالمشترک ملل متحد در زمینه ایدز با همکاری نزدیک با برنامه کشوری ایدز، از تهیه مطالب و پیام

های مالی کنند را تسهیل خواهد کرد. همچنین کمکوی زندگی میآینظارتی حمایت کرده و تشکیل جلسات آموزشی برای افرادی که با اچ

ماری کرونا تسهیل شده گیری بیمدنی ایدز اختصاص خواهد یافت تا مشارکت جوامع با تمرکز بر همههای جامعهکوچکی از این مبلغ به سازمان

 .در سطح جوامع انجام داد« حساس به کرونا»بخشی های ارتباطی و آگاهیو بدین ترتیب بتوان فعالیت

نهاد های مردمبا استفاده از این مبلغ اهدایی و با مشارکت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و سازمان« ریلیف اینترنشنال»

را که در برنامه سازمان ملل ایران برای  (RCCE) «رسانی درخصوص خطرات و جلب مشارکت عمومیاطالع»های متمرکز بر داخلی فعالیت

رسانی درخصوص تغییر رفتار با پناهندگان، مهاجران و اعضای های کلیدی شامل اطالعپاسخ به کرونا تاکید شده بود افزایش خواهد داد. فعالیت

های پیشگیری از بیماری کرونا، در کنار ایجاد خط تلفن دائمی برای پرداختن به نکات بهداشتی و ، انتشار گسترده پیامپذیر جامعه میزبانآسیب

 گیری است.ارائه اطالعات مبتنی بر واقعیت در مورد همه
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The European Union commits 

over 8 million Euros to support 
the UN response to COVID-19 

in Iran 
  

A 8 million euro contribution from the European Commission's Directorate-General for European Civil 
Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) is allocated to the UN and its partner Relief 
International in Iran to support the management and control of the COVID-19 pandemic, and to 
mitigate its impact on the most vulnerable communities with a focus on most at-risk children, 
adolescents and young people. The ECHO fund is allocated to UNDP, UNFPA, UNAIDS, UNICEF, and 
Relief International to support their COVID-19 operations in Iran with UNICEF as convening agency 
for this Joint Programme. 

UNICEF Iran will spend the ECHO fund to procure COVID-19 lifesaving health and diagnosis equipment 
for the relevant government entities and enhance WASH and Infection Prevention and Control (IPC) 
standards among schools specially in less developed provinces to ensure their readiness for the 
reopening. The fund will also be used to mitigate the adverse COVID-19 mental health and 
psychosocial effects through production of stigma-free information and communication material as 
well as exclusive psychosocial counseling tailored to the needs of the at-risk community including 
children and adolescents. Using the ECHO fund, UNICEF will also be working with the Government on 
provision of COVID-19 exclusive educational material, protocols and standards to the healthcare 
providers, social and mental health workers, child-care centre workers as well as teachers to enhance 
their capacity for improved services to children during the pandemic. 

UNDP Iran will use the ECHO funds to procure lifesaving personal protective equipment for specific 
government entities to support and strengthen the health system’s response to the COVID-19 
pandemic. The funding will be used to meet the ongoing protection and treatment needs of 
vulnerable groups especially people living with and affected by HIV as well as vulnerable men and 
women at risk. The contribution is a welcome support to Iran's Universal Health Coverage, avoiding 
disruptions in health and HIV prevention and ensuring inclusion in access to health and HIV prevention 
services. Experience and data shows that behavioral change and facts are critical to a good prevention 
strategy; working with the vulnerable communities ensuring that reliable COVID-19 messages and 
best practices on health and hygiene are made available to target groups.  

 

 

 
European Union 
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UNFPA will spend the ECHO fund to procure medical equipment to support healthcare and social 
workers continue delivering uninterrupted services to pregnant women and elderly, and prevent and 
control the transmission of COVID-19.  The fund will also be used to ensure that service providers and 
target populations have adequate knowledge and skills to protect themselves from the pandemic. 
This will be done through development of training materials, including update of guidelines and 
protocols; as well provision of training on infection control and preventive measures including 
psychosocial support. 

UNAIDS Iran will use the ECHO fund to procure health items and Personal Protective Equipment (PPE) 
such as disposable latex-powder-free gloves, alcohol-based liquid hand sanitizer and face masks for 
the health and social service providers in AIDS Civil Society Organizations (CSOs), NGOs, Positive Clubs 
to ensure uninterrupted service delivery and prevent transmission of COVID-19. In close collaboration 
with the National AIDS Program, UNAIDS will support to develop messaging and communications 
material as well as community-monitoring framework and facilitate training sessions for People Living 
with HIV (PLHIV). The fund will also cover small grants to AIDS CSOs to facilitate community 
engagement adapted to the COVID-19 pandemic context to enable 'COVID-sensitive' community 
outreach activities and awareness raising. 

Through ECHO funding, Relief International will - in partnership with BAFIA and national NGOs - 
increase activities focused on Risk Communication and Community Engagement (RCCE) – highlighted 
in Pillar II of the COVID-19 response plan. Key activities will include behavior change communications 
towards the refugees, migrants and vulnerable members of the host community, mass dissemination 
of COVID-19 prevention messages, along with the establishment of a hotline designed to address 
health concerns and provide fact-based information regarding the pandemic.  

Source: UNICEF website (19-08-2020) 
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 یادداشت پایانی 
، «گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سرمایه»آشنایی بیشتر با مفاهیم تامین مالی تجاری بویژه مطالب مرتبط با فعالیت با توجه به لزوم 

گردد. سعی برآنست که این مباحث از مفاهیم پایه کوتاهی در خصوص مفاهیم این حوزه ارائه می یادداشت ،در هر شماره از این خبرنامه

 تر پرداخته شود. ی تخصصیشروع شده و به تدریج به بحثها

 

 تامین مالی در قالب بدهی در مقابل تامین مالی در قالب سرمایه 

باشد، زیرا تامین مالی را بمثابه خون های فعاالن اقتصادی در هر کشوری میهمیشه یکی از مهمترین مسائل و دغدغه 1 تامین مالی )فاینانس(

بر اساس تعاریف، دهد. تامین آنرا به رگهای خونی در بدن تشبیه کرده اند، که این وجه تسمیه اهمیت این موضوع را نشان میو کانالهای 

 ،ها بانک شاملشود. نهادهای مالی گفته می گذاریسرمایه های تجاری، انجام خریدها یاعمل تهیه منابع مالی برای فعالیت به «تامین مالی»

استفاده  .کنند به اهدافشان دست یابندها کمک به آنآورند تا را فراهم می گذارانسرمایه کنندگان ووکارها، مصرفکسبسرمایه الزم برای 

را نماید تا محصوالت مورد نیاز خود از تامین مالی در هر سیستم اقتصادی حیاتی است، زیرا برای کسب و کارها این امکان را فراهم می

 2«نند خریداری نمایند.بتوا

 شود. تقسیم می« تامین مالی در قالب سرمایه»و « تامین مالی در قالب بدهی»در کل تامین مالی به دو دسته عمده، 

در تامین مالی در قالب بدهی، یک شرکت )بطور عام هر شخصیت حقیقی یا حقوقی(، از طریق ایجاد بدهی برای خود از طریق ابزارهای 

تواند از طریق استقراض از اشخاص، بانکها، موسسات مالی و نماید. این ایجاد بدهی میمختلف اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز خود می

.. )در قبال ترهین، چک، سفته، برات( از یک سو و از سوی دیگر انتشار اوراق قرضه، استفاده از انواع ضمانتنامه اعتباری، خط اعتباری و .

 اعتباری نهاد مالی و یا فروشنده، خط اعتباری خریدار و ... باشد. 

ید. این تعهد پرداخت که یک نوع ریسک بشمار در اینحالت شرکت باید در سررسید اقدام به بازپرداخت بدهی خود بهمراه سود آن بنما

رود. ولی جنبه مثبت آن اینست که در قبال این نوع تامین مالی، دریافت کننده تامین مالی رود، جنبه منفی این نوع تامین مالی بشمار میمی

 مجبور نیست بخشی از سهام و یا مالکیت شرکت خود را واگذار نماید. 

، شرکت )بطور عام هر شخصیت حقیقی یا حقوقی( می بایست در قبال دریافت سرمایه بخشی از «در قالب سرمایه تامین مالی»در مقابل در 

گذار واگذار نماید. از دست دادن بخشی از مالکیت و قدرت مدیریت، جنبه منفی این نوع تامین مالی مالکیت و سهام شرکت را به سرمایه

 د بازپرداخت و ریسک و نگرانی ناشی از آن از نکات مثبت این نوع تامین مالی است. رود. در مقابل، عدم ایجاد تعهبشمار می

 

 

                                                           
1 Financing 
2 Source: Investopedia 
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 گذاریصندوقهای سرمایه»گذاران خصوصی )اشخاص، از انواع تامین مالی در قالب سرمایه می توان به فروش سهام شرکت به سرمایه

 مومی در بازار بورس )شامل عرضه اولیه( اشاره نمود. گذاران عو ...( و یا به سرمایه 4«سرمایه گذاران فرشته»  3«پذیرخطر

تری دارد. در ضمن معموال باشد، ولی ریسک پائیندر کل تامین مالی در قالب سرمایه سخت تر و پرهزینه تر از تامین مالی در قالب بدهی می

 خاص در سهام شرکت( را ندارند. گذاری اشهای کوچک و متوسط قدرت مانور برای استفاده از این نوع تامین مالی )بجز گزینه سرمایهبنگاه

 

 در قالب بدهی  تامین مالیهای اعتباری، یک نوع ابزار ضمانتنامه

های به آنکه بخشی از بنگاه در کشورهای مختلف بانکها و موسسات تامین مالی، از مهمترین ارکان تامین مالی در قالب بدهی هستند. با توجه

های کوچک و متوسط )بعنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی(، بواسطه مسائل و مشکالت مختلف امکان اقتصادی، بویژه بنگاه

باشد. ی اعتباری میهامندی از این ساختار را ندارند، ابزارهای مختلفی به مرور زمان تکامل یافته اند که یکی از این ابزارها ضمانتنامهبهره

شوند که هدف اصلی آنها پرکردن شکاف تامین ها معموال از سوی صندوقهای ضمانت اعتباری با پشتوانه دولت ارائه میاین نوع ضمانتنامه

 باشد. های کوچک و متوسط میمالی برای بنگاه

شود که در چارچوب آن چنین یا نهادی اطالق می ، به هر نوع برنامه، طرح، قالب، صندوق5«طرح ضمانت اعتباری»در دنیا اصطالح 

های اعتباری ارائه شود. بعبارت دیگر در قالب این طرح هر کشوری )بویژه دولت آن کشور( اقدام به ارائه خدمات تضمین اعتباری ضمانتنامه

 نماید. می

مجلس شورای  1383شود. بر اساس قانون مصوب یدر ایران تضمین اعتباری از سوی نهادهای مختلفی برای جوامع هدف متفاوتی ارائه م

گذاری بخش غیردولتی در صنایع فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه»با هدف  «گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سرمایه»اسالمی، 

افته و تضمین و تسهیل کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغال زا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه ی

  تاسیس گردیده است. 6«در توثیق تسهیالت اعطایی به طرحهای مذکور

 

 

                                                           
3 Venture Capital Funds 
4 Angel Investors 
5 Credit Guarantee Scheme (CGS) 

 «گذاری صنایع کوچکسرمایهضمانت صندوق »اساسنامه  4ماده  6
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