گزارش اعتباری بینالمللی
)International Business Report (IBR

با تسهیل تعامالت بینالمللی و افزایش جذابیت تجارت با سایر کشورها ،بسیاری از شرکتها عالقهمند شدند
تا در بازارهای جهانی داد و ستد داشته باشند .تجارت بینالمللی در کنار سودآوری باال ،با خطرات و آسیبهای
بالقوهای نیز مواجه است .لذا ،شرکتهایی که تمایل دارند از جذابیت این بازار بهرهمند شوند میبایست جهت
مدیریت و کاهش ریسکهای خود برنامهریزیهای دقیق داشته باشند.
گزارش اعتباری بینالمللی یا  IBRشناخت جامعی از اشخاص حقوقی ثبت شده در خارج از کشور در اختیار
شرکتهای ایرانی قرار میدهد .این گزارش که بهروز ،دقیق و مشروح است در فاصله زمانی بین  7تا  41روز
کاری از زمان ثبت سفارش در دسترس خواهد بود ،به شرکتهای ایرانی کمک میکند تا با اطالع از وضعیت
هویتی ،سوابق تجاری و مالی طرف خارجی نسبت به سطح و شکل معامالت تصمیمات منطقی اتخاذ نمایند.
شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان توانسته است با استفاده از فضای بینالمللی پس از برجام ،ارتباط
گذشته خود با شرکت اکسپرین را احیا نموده و اقدامات الزم جهت دریافت گزارش  IBRاز اکسپرین جهت
ارائه به شرکتهای ایرانی را به انجام رساند .بهطور کلی گزارش  IBRمواردی از جمله اطالعات هویتی و
عمومی ،سهامدارن و هیات مدیره ،رزومه کاری ،داراییها ،دادههای مالی ،اطالعات صنعت و رتبه اعتباری طرف
خارجی را در برمیگیرد.

اطالعات هویتی و عمومی
نام کنونی و قبلی شرکت ،امتیاز صادرات و واردات ،آدرس ،شماره تلفن ،وب سایت ،نوع فعالیت ،تعداد
کارکنان ،زمینه فعالیت اصلی ،سرمایه ثبتی و هرگونه تغییر در اطالعات ثبتی شرکت
سهامداران و هیات مدیره
سهامداران و درصد مشارکت هریک در ترکیب سرمایه ثبتی شرکت ،اطالعات عمومی هریک از سهامداران
حقیقی و حقوقی شامل اطالعات ثبتی و تماس
رزومه شرکت
تاریخچه فعالیت شامل تغییر در حوزه و مکان فعالیت و دستآوردها ،توصیف فعالیت ،برند تجاری ،اطالعات
خرید ،فروش ،صادرات ،واردات و وضعیت قضایی

اطالعات مالی
خالصهای از اطالعات مالی شامل میزان فروش ساالنه ،سود خالص ،جمع داراییها و بدهیها ،حقوق صاحبان
سهام ،اطالعات ترازنامه ،صورت حساب سود و زیان ،صورت جریان وجوه نقد و نسبتهای مهم مالی (مانند
نسبت جاری و نسبت سریع)
اطالعات صنعت مربوطه
وضعیت صنعت و نسبتهای مهم مالی به همراه نمودارهای شاخصهای کلیدی (حاشیه سود ناخالص ،گردش
مالی حسابهای دریافتی ،رشد فروش و غیره) درصنعت مربوطه
رتبه اعتباری
بر اساس اطالعات ذکر شده در بدنه گزارش اعتباری بینالمللی برای هر شخص حقوقی رتبه اعتباری محاسبه
می گردد و براساس آن احتمال نکول تعیین میشود .در جدول زیر رتبههای اعتباری و احتمال نکول در هر
رتبه ذکر گردیده است.
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ما را در شبکههای اجتماعی با  @icbscoدنبال کنید
جهت ثبت درخواست دریافت نمونه گزارش  IBRبه حساب کاربری باال در تلگرام پیام دهید

