
 

 

 

 را افزایش دهیمسقف واردات چگونه 

و بهبود رتبه بنگاه اقتصادی در سامانه یکپارچه  کیفی–رتبه بندی شاخص های کسب و کار با 

 (MVCRS.IRوزارت صمت ) اعتبارسنجی 

 چیست؟واردکنندگان و صادرکنندگان کاال  یعتبار سنجا

 سقف نییانون مقررات صادرات و واردات، تعق ییاجرا نامهنییبا موضوع اصالح آ یمصوبه ا 7931 رماهیدر ت رانیوز ئتیه

 «یاعتبار یبندو رتبه یاعتبارسنج کپارچهیسامانه » یاعتبار یبند، بر اساس رتبه تیواردات و تعداد رشته فعال یارزش

توسط  7931واردکنندگان و صادرکنندگان کاال در کشور، از سال  یسنجمصوبه اعتبار نینمود. بر اساس ا بیرا تصو

واردات بر  یجامع تجارت صورت گرفت و سقف ارزش یسامانه ها ریاز ز یکیوزارت صمت،  یاعتبار یبندسامانه رتبه

مکان ا و در صورت عدم گرددیم نییتع «یاعتبار یبندو رتبه یاعتبارسنج کپارچهیسامانه » یاعتبار یبنداساس رتبه

بر اساس  یکارت بازرگان تیتعداد رشته فعال نیشود. همچن یهزار دالر در نظر گرفته م 055 یسقف حداقل ،یبندرتبه

در نظر  کشور و مدل یسامانه بازرگانان تجارت خارج نیا ی. کاربران اصلگرددیم نییسامانه مذکور تع یاعتبار یبندرتبه

 ،یمال ،یاجتماع یریپذ تیبخش مسئول 4متشکل از  یازیامت 7555مدل  کیسقف واردات،  نییگرفته شده جهت تع

 است. یفیک-و کسب و کار یکم -کسب و کار

بازرگانان با توجه به فعالیت های گذشته خود و بر اساس اطالعات موجود آنان در پایگاه داده ای کشور از سه بخش  

ی را دریافت می کنند و با مراجعه به سامانه جامع تجارت و مسئولیت پذیری اجتماعی ، مالی، کسب و کار کمی امتیازات

 ورود به قسمت مدیریت رتبه بندی می تواند رتبه خود را مشاهده کنند .

   نمونه ای از جدول امتیازات یک شرکت نمونه  

 



 

 

باشد سقف واردات بخش ذکر شده می  4به بازرگانان با توجه به امتیاز دریافتی از اطالعات پایه که جمع امتیازات 

جهت اطالع از سقف واردات تعیین شده خود می بایست با به همراه داشتن امتیاز رتبه بندی به  که تعلق می گیرد.

 مربوطه خود مراجعه کنند. سازمان صمت استان

سامانه  ازخود  یافتیدر ازیگذشته و امت یها تیبر اساس فعال برای هر بنگاه اقتصادیارائه شده  حاتیبا توجه به توض

 یها شاخص یو رتبه بند ازیامت شیبه افزا ازیکه سقف مورد نظر پر شود ن یشده است و در صورت نییسقف واردات تع

کنند که به شدت به مشکل برخورد کرده  یرجوع م یبه موسسات رتبه بند یشود. لذا شرکت ها زمان یم جادیا یفیک

 یمناسب ازاتیامت ،یفیک یشاخص ها یابیدارند و با توجه به گسترده بودن مدل ارز یجهت رتبه بند یو زمان محدود

شرکت ها به  ییمناسب از  جانب انجمن ها جهت آشنا یتوانند بدست آورند لذا لزوم اطالع رسان یرا در زمان کوتاه نم

 اهگشا باشد.رتبه مناسب شرکت ها ر نیو همچن یروند رتبه بند عیتوانند در جهت تسر یم مدل نیا

 چگونه رتبه خود را بهبود دهیم

بخش ذکر شده می باشد سقف واردات  4به بازرگانان با توجه به امتیاز دریافتی از اطالعات پایه که جمع امتیازات 

جهت اطالع از سقف واردات تعیین شده خود می بایست با به همراه داشتن امتیاز رتبه بندی به تعلق می گیرد. 

امتیاز شاخص های مربوطه خود مراجعه کنند. در مدل امتیازی ارائه شده توسط وزارت صمت،  استانسازمان صمت 

کسب و کار کیفی تا زمانی که شرکت ها فرایند رتبه بندی کیفی را انجام ندهند صفر در نظر گرفته شده 

ی تایید بندسسات رتبهتوسط مؤرتبه بندی شاخص های کیفی خود با انجام  . بنابراین شرکت ها می تواننداست

ن ایامتیازات خود را افزایش دهند. شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان از جمله صالحیت شده وزارت صمت

 گردند:حوزه ارزیابی می  1در متقاضیان آغاز و   parscrc.irفرایند با درج ثبت درخواست در سایت 
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 ایش امتیاز در وضعیت مدیران:افز

 مدارک تحصیلی مدیران و سابقه بیمه ارائه 

 مدیران گواهینامه های دوره های آموزشی ارائه 

 ایش امتیاز در نظام مدیریتی:افز

 استاندارد و مجوز های قانونی ارائه



 

 

دستورالعمل خرید و تامین مواد،  العمل جذب و استخدام،ل ها و رویه های شرکت مثال دستوردستورالعم ارائه

 العمل فروش و بازاریابی، آیین نامه معامالت، دستورالعمل حقوق و پاداش...(دستور

 افزایش امتیاز در اشتغال زایی:

 گواهینامه های دوره های آموزشی پرسنل ارائه

 :عام المنفعه یها تیو فعال ییتشکل گراافزایش امتیاز در 

 گواهی عضویت در انجمن ارائه

 مستندات کمک های عام المنفعه ارائه
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