




شاخصزیرحوزهحوزه

امتیاز اعتباری-مسئولیتپذیری

نسبت جاری

نسبت نقدی

نسبت بدهی

نسبت گردش کل دارایی ها

نسبت سود به فروش

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

(ریال)سرمایه 

(ریال)جریان وجوه نقد 

(ماه)سابقه تأسیس 

(ماه)سابقه فعالیت 

(ماه)سابقه کارت بازرگانی 

امتیاز نوع شرکت

(ریال)آخرین سرمایه ثبتی 

عضویت در بورس یا فرابورس

 نوع مجوز فعالیتوضعیتتولیدی

(دالر)ماهه 12مجموع ارزش صادرات 

ماهه12تعداد اقالم صادراتی 

ماهه12تعداد کشورهای مقصد صادرات 

(میانگین وزنی)ماهه 12سهم صادرات در اقالم صادراتی 

(دالر)ماهه 12مجموع ارزش واردات 

ماهه به تعداد فصل آن ها12نسبت پراکندگی اقالم وارداتی 

(میانگین وزنی)ماهه 12سهم واردات اقالم وارداتی 

تخلف اعالم کدپستی نامعتبر به مرجع ثبتی

تعداد تخلف عدم آگهی بیش از دو سال برای شرکت های سهامی

تعداد تخلف مدیریت همزمان مدیر عامل در بیش از یک شرکت سهامی

(ماه) قانون نظام صنفی 5 ماده 2تخلف عدم تمدید پروانه موضوع تبصره 

 قانون نظام صنفی12 ماده 5تعداد تخلف تبصره 

(بعد از کیفرخواست)تعداد پرونده قاچاق کاال یا ارز 

تعداد تخلفات گمرکی

نسبت ارزش تخلفات گمرکی به مجموع ارزش واردات و صادرات

نسبت بدهی گمرکی به مجموع ارزش واردات

نسبت مجموع جرائم مالیاتی به مالیات قطعی شده

نسبت بدهی مالیاتی به مالیات قابل پرداخت

تشخیصی/نسبت مالیات اظهارشده به مالیات قطعی شده

نسبت مالیات پرداختی به مالیات قابل پرداخت

نسبت مجموع رفع تعهد ارزی به مجموع ارز دریافتی سررسیدشده

نسبت بازگشت ارز حاصل از صادرات به مجموع ارزش صادرات

واردات- مدل رتبه بندی تجارت خارجی

مالی

کمی-کسبوکار

حسنرفتارتجاری

-

پیشینه

نظاممدیریتی

وضعیتواردات

وضعیتصادرات



مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد

تجربه کاری اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد

گواهی دوره های تخصصی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد

نوع و ترکیب مالکیت

نظامنامه کیفیت

گواهینامه ها و استانداردها

جوایز معتبر

استقرار حاکمیت شرکتی

مدیریت زنجیره ارزش

برنامه ریزی بلندمدت

توجه به تحقیق و توسعه

میزان تولید

(نسبت تولید به ظرفیت اسمی)راندمان تولید 

تنوع تولید

سهم دانش و فناوری در تولید

ترکیب ارزش افزوده

تعداد افراد شاغل

سطح تحصیالت افراد شاغل

تخصص افراد شاغل

تجربه افراد شاغل

درآمد سرانه افراد شاغل

بهره وری سرمایه و رقابت پذیری در ان

بهره وری انرژی و رقابت پذیری در آن

بهره وری نیروی کار و رقابت پذیری در آن

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

عضویت در انجمن های خیریه

میزان فعالیت های عام المنفعه

سرمایه گذاری در مناطق محروم

توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی

پیش بینی رونق موضوع فعالیت در آیندهرونقموضوعفعالیت

وضعیتمدیران

کیفی-کسبوکار

برنامهریزیراهبردی

وضعیتتولید

وضعیتاشتغال

وضعیتبهرهوری

فعالیتهایعامالمنفعهو

محرومیتزدایی

نظاممدیریتی
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