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 تأمینتامین مالی زنجیره 
Supply Chain Finance 

 به کارگیری روش ها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهینه سازی مدیریت سرمایه
دستورالعمل ارائه خددمات   4-1بند )در گردش و نقدینگی جریان یافته در فرآیندها و مبادالت زنجیره تأمین 

 (بانک مرکزی ج ا ا  1400/09/29تأمین مالی زنجیره تأمین ابالغی 

 رویکرد کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری وکارایی هرچه بیشتر سازمان را به دنبدا  دارد و  این
 . با ارائه گزینه های انتخابی برای پرداخت ها، باعث بهینه سازی نقدینگی در شبکه می گردد

  فروشدنده و  خریددار و  مدت برای توازن سدرمایه در گدردش بدین    کوتاه به استفاده از اعتبارات
 . می پردازدحداقل کردن هزینه کل زنجیره تأمین 

 می شود که بنگاه ها فقط تکیه به موجودی نقدد  فراهم در روش های مبتنی بر زنجیره این فرصت
نداشته باشند و سایر انواع دارایی های بنگاه نظیرحسابهای دریافتنی،اسناد تجاری، موجودی کاال 

 .نیز مبنی تأمین مالی قرار گیرند... و 

      تأمین مالی زنجیر ه ای در یک سازمان حاصل همکاری بسدیار نزدیدک میدان مددیریت مدالی و
 .مدیریت زنجیره تأمین در آن سازمان است
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 !ای؟چرا تامین مالی زنجیره 
  به فراهم آمدن زمینه تأمین مالی مناسب بنگاه های تولیدی  وابستگی ثبات و توسعه 

   از % 60بر اساس مطالعات انجام شده در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صدنعتی ، بدیش از

نقدینگی و یا به مشکل کمبود واحدهای غیر فعا  مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی سطح کشور 

 گردش دارندعبارتی عدم دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت و سرمایه در 

دسترسی به منابع نقد در شرایط تورمی برای بنگاه ها دشوار تر خواهد بود 

  کمتر از نیاز واقعی بخش صنعت و معدن بوده است همواره مقادیر تسهیالت اعطایی شبکه بانکی

 .و در نتیجه اشتغا  بخش را به شدت تحت تأثیر قرار می دهدکه این کسری منابع ، تولید 

 آثار منفی برای فعاالن اقتصادی و سیاسدتگاار خواهدد   از بازارهای غیررسمی تأمین کسری منابع

 داشت
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 گردشفعلی تأمین مالی سرمایه در مشکالت شیوه های چالشها و 
دریافت تسهیالت به طور موازی و همزمان توسط تمامی حلقه های واقع در یک زنجیره تولید 

     ناممکن بودن نظارت کامل بر گردش منابع مالی در چرخه تولید و ممانعدت از ورود مندابع بده سدایر
 بازارها

    افزایش ریسک مطالبات غیرجاری بانکها ناشی از تعدد، پراکندگی و خردمقیداس بدودن متقاادیان
 تسهیالت سرمایه در گردش

ناکارایی در تخصیص منابع مالی 

 آثار انبساطی تسهیالت پرداختی 

دشوار بودن تأمین وثیقه معتبر توسط بنگاه برای دریافت تسهیالت از بانکها جهت خرید مواد اولیه 

فرایند زمانی طوالنی دریافت تسهیالت سرمایه در گردش از بانکها 

مشکالت مضاعف در مسیر دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیالت سرمایه در گردش 

پرهزینه بودن تأمین مالی به شیوه های غیررسمی 

 تولیدیبنگاههای بدهی های فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و 
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 مزیت های پیاده سازی نظام تأمین مالی زنجیرهای

 اقتصاد و معامالتافزایش شفافیت و نظارت پایری جریان مالی 

کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی 

تسریع دسترسی به سرمایه در گردش و بهبود فرایند تأمین مالی بنگاههای تولیدی 

کاهش نیاز به دریافت تسهیالت جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش 

کاهش مطالبات غیرجاری بانکها 

زمینه سازی و کمک به اصالح نظام بانکی 

 تمام شده محصو کاهش هزینه 

کنتر  آثار تورمی ناشی از سایر روش های تامین مالی بنگاه ها 
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    در روش های مرسوم تامین سرمایه در گردش ، متقاای با مراجعه بده نهداد مدالی
پس از بررسی اعتباری و تودیع وثایق و تضامین الزم منفدردا نسدبت بده دریافدت     

 تسهیالت اقدام می نماید

 

  در روشهای مبتنی بر زنجیره تامین حتما باید حلقه های مختلف خریدار و فروشدنده
شناسایی شده و بعد از هماهنگی کامل حلقه ها،  صورتحساب الکترونیدک معدامالت   

نهایتا پلتفرم و یا نهاد مدالی  . فی ما بین در سامانه جامع تجارت به ثبت رسیده باشد
پس از بررسی اسناد مطالبات و اعتبار سنجی نسبت به تدامین مدالی زنجیدره هدا از     

 طریق ابزارهای اشاره شده اقدام می نماید

مقایسه روش های مرسوم با روشهای زنجیره ای
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تنزیل اسناد دریافتنی 

  خرید دین 

 (تأمین مالی مطالبات فروشنده)عاملیت 

(تأمین مالی حسابهای پرداختنی خریدار)عاملیت معکوس 

اوراق بهادار سازی اسناد دریافتنی 

پرداخت تسهیالت 

 شیوه های تأمین مالی زنجیره تأمین

 بانک مرکزی ج ا ا   1400/09/29دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین ابالغی  5-1بند 
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برات الکترونیکی 

سفته الکترونیکی 

کارت اعتباری 

اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار 

(گام)اوراق گواهی اعتبار مولد 

سایر ابزارهای مالی و تجاری مجاز 

 ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین

 بانک مرکزی ج ا ا   1400/09/29دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین ابالغی  16و ماده  6-1بند 
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عاملیت معکوس و عاملیت

 عاملیت معکوس

 مراجعه خریدار به نهاد مالی

 أمین مالی حسابهای پرداختنیت

Reverse Factoring  
 مانند اوراق گام

 عاملیت

 مراجعه فروشنده به نهاد مالی

 أمین مالی مطالباتت

Factoring  
 مانند خرید دین و فکتورینگ

از نگاه مدیریت مالی بعضا با بنگاه هایی مواجه هستیم که نسبت نقدینگی مناسدبی دارندد ولدی امکدان     
تامین مواد اولیه و نهاده برای ادامه تولید را ندارند، ابزارهای تامین مالی زنجیدره ای ادمن حدل ایدن     
مساله، این فرصت را فراهم می نمایند که بنگاه ها فقط تکیه به موجودی نقد نداشته باشند و سایر انواع 

نیز مبنی تأمین مالی قدرار  ... دارایی های بنگاه نظیر حسابهای دریافتنی، اسناد تجاری، موجودی کاال و 
 .گیرند
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نقش پلتفرم های تامین مالی زنجیره ای

 بانک مرکزی ج ا ا  1400/09/29دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین ابالغی  12ماده 
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 بنگاه متعهد
 خریدار)

 (مواد اولیه 

 بنگاه متقاضی
 فروشنده)

 (مواد اولیه 

 مواد اولیه و نهاده

 اسناد مطالبات

 (گام)راهنمای گواهی اعتبار مولد 

 دفتر محیط کسب و کار 12



 گاماوراق مراحل صدور 

(خریدار)بنگاه متعهد  

واحدتوليدی معرفی 

استفاده  متقاضی جهت 

از « گام»از اوراق 

به « گام»طریق سامانه 

 بانک

(فروشنده)بنگاه متقاضی  

درخواست از بانک  جهتت صتدور  و   
واگذاری اوراق به واحد، در مقابتل  
دریافت اسناد مطالبات قطعی وی از 

 متعهدواحد توليدی 

 بانک عامل
متعهد ، اسناد دریافت درخواست واحد توليدی 

 از بنگاه متقاضی و اعتبار سنجیمطالبات 

نقل و انتقال در بازار 
 پول و سرمایه
طی یک ششم عمر اوراق 
در سامانه گتام و شتب ه   
بان ی و پت  از ن  تتا   
سررستتيد در بتتور  و  

 فرابور 
 

« گام»صدور اوراق   
صتتدور اوراق بتتا سررستتيد 
مربوطه توسط بانک عامتل،  

بنگتاه  پ  از اخذ وثتایق از  
بررستتی استتناد  متعهتتدو 
بنگتاه متقاضتی و   مطالبات 

انقتتال اوراق بتته ح تتا   
 کاربری متقاضی
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گام های اجرایی تامین مالی زنجیره ای

تعیین صنعت 
 هدف

شناسایی حلقه 
های مرتبط با  
زنجیره تأمین و 
هماهنگی بین 

 آنها

احصاء فرآیند 
جریان نقدینگی 

 و کاال

شناسایی 
بانکهای عامل و 
مراجعه به نهاد 

بانک و یا )مالی 
 (پلتفرمها

اعتبار سنجی، 
تودیع وثایق و 

 تضامین

استعالم 
صورتحساب 
الکترونیک در  
سامانه جامع 

 تجارت

تأمین مالی 
زنجیره ای با 

یکی از ابزارهای 
 موجود
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نحوه شناسایی و هماهنگی واحدها
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 وظایف ارکان مختلف
جلسه پیاده سازی در وزارت صمت با حضور نمایندگان بانکهای عامل، پلتفرم ها، بانک   5خروجی 

زنجیره تامینمدیریت مرکزی،شرکتهای 
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ضوابط ابالغی بانک مرکزی

توسط مدیریت کل عملیات  1400/09/29در تاریخ 
بانک منتخب   8پولی و اعتباری بانک مرکزی به 

 به صورت پایلوت ابالغ شده است

توسط مدیریت کل عملیات  1400/09/29در تاریخ 
پولی و اعتباری بانک مرکزی به کلیه بانکها و  

 17 موسسات اعتباری ابالغ شده است
 دفتر محیط کسب و کار



 ابالغیه معاونت فناوری نوین بانک مرکزی
در خصوص الزام استعالم فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت 
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 مراسم امضای تفاهم
در حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل محترم بانک مرکزی

، تفاهم نامه 1400/10/11به عنوان نمونه ای از انسجام تیم اقتصادی دولت در تاریخ 
 بانک امضاء گردید 7همکاری مشترک وزارت صمت با مدیران عامل 
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بانک طرف تفاهم وزارت صمت 7
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بانک های در حال مذاکره برای تفاهم
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 ذینفعان

شرکتهای  
پخش و  
 توزیع

تولیدکنندگان  
محصوالت 
 نهایی

انجمنها و  
 تشکلها

پلتفرم های 
 مالی

آحاد مردم و  
مصرف 
 کنندگان

تولید  
کنندگان  
 نهاده

بانک 
مرکزی و  
 شب ه بان ی

وزات صنعت، 
معد  و 
 تجارت
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با هدف دستیابی به اهداف وزارت متبوع ، مقرر شد این پروژه با 
 :اولویت صنایع زیر عملیاتی و پیگیری شود

 
 سازی و قطعاتخودرو 
  فلزات اساسی 
تجهیزات و ماشین آالت 
 لوازم خانگی 
مصالح  ساختمانی و انبوه سازی 
 پتروشیمیشیمیایی و 
غاایی 

 صنایع هدف

انتخاب صنایع هدف به منزلده  
حدداف سددایر صددنایع از ایددن 
پروژه نیست و تمدام زنجیدره   
های تولید و تامین مدی توانندد   
مخاطددب اجددرای ایددن پددروژه 

 باشند  
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تامین شرکت 
کننده مواد و 

 قطعات

شرکت تامین 
کننده مواد 

 اولیه
فروشنده 
 نهاده تولید

شرکت  
تولید  
کننده  

محصول  
 نهایی

 قطعات و مواد

 تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال 

 مواد خام و نهاده مواد اولیه

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

 ميليارد ریال 500  

نمونه عملیاتی
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,  انعقاد قرارداد با بانک، ارائه وثایق
اعتبار سنجی و بازپرداخت اقساط  
 تسهیالت بر عهده این بنگاه است



تشکر از توجه شما
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۰۰/۲۹۵۲۴۷ شماره:
۱۴:۱۳    ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تاریخ:

ندارد پیوست:
عادی فوریت:

عادي طبقهبندی:

معاون فناوريهاي نوين

(بسمهتعالي)

جناب آقای مهدیان مدیرعامل محترم بانك توسعه تعاون
جناب آقای مهری مدیرعامل محترم بانك صنعت و معدن
جناب آقای خدارحمي مدیرعامل محترم بانك كشاورزی

جناب آقای شایان مدیرعامل محترم بانك مسكن
جناب آقای شیری مدیر عامل محترم شركت دولتي پست بانك

جناب آقای فرزین مدیرعامل محترم بانك ملي ایران
جناب آقای حسیني مدیرعامل محترم بانك توسعه صادرات ایران

جناب آقای ابراهیمي مدیرعامل محترم بانك سپه
جناب آقای للـهگاني مدیرعامل محترم بانك رفاه كارگران
جناب آقای صیدی مدیرعامل محترم بانك صادرات ایران

جناب آقای فطانت مدیرعامل محترم بانك آینده
جناب آقای بلگوری مدیرعامل محترم بانك اقتصاد نوین
جناب آقای پورسعید مدیرعامل محترم بانك ایران زمین

جناب آقای پرویزیان مدیرعامل محترم بانك پارسیان
جناب آقای قاسمي مدیر عامل محترم بانك پاسارگاد

جناب آقای عقیلي كرماني مدیرعامل محترم بانك خاورمیانه
جناب آقای كریمي مدیرعامل محترم بانك دی

جناب آقای معرفت مدیرعامل محترم بانك سامان
جناب آقای قدمي مدیرعامل محترم بانك سرمایه

جناب آقای ایماني مدیرعامل محترم بانك سینا
جناب آقای خامي مدیرعامل محترم بانك گردشگری

جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانك قرض الحسنه رسالت
جناب آقای جوادی مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیربانكي ملل

جناب آقای مطهری مطلق رییس محترم هیأت سرپرستي موسسه اعتباری غیربانكي توسعه
جناب آقای نظری رییس محترم هیأت سرپرستي موسسه اعتباری غیربانكي نور

رییس محترم هیأت سرپرستي موسسه اعتباری غیربانكي كاسپین
جناب آقای اخالقيفیضآثار مدیرعامل محترم بانك تجارت

جناب آقای بهاروندی مدیرعامل محترم بانك كارآفرین



۰۰/۲۹۵۲۴۷ شماره:
۱۴:۱۳    ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تاریخ:

ندارد پیوست:
عادی فوریت:

عادي طبقهبندی:

معاون فناوريهاي نوين

جناب آقاي احمدي مدير عامل محترم بانك شهر
مدیرعامل محترم بانك مشترك ایران - ونزوئال

جناب آقاي شمسي نژاد مديرعامل محترم بانك قرض الحسنه مهر ايران
جناب آقای دولتآبادی مدیرعامل محترم بانك ملت

با سالم؛
      همانطور که مستحضرند وفق آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب هیأت محترم 
وزیران، بانکها موظفند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده تسهیالت اعطایی، اعم از نحوه و محل مصرف 
و بازگشت تسهیالت اعطایی نظارت الزم و کافی را بعمل آورند. در این راستا با اشاره به نامه شماره ۸۴۷۸۶ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ معاون اول محترم ریاست جمهوری و پیرو بخشنامه شماره ۰۰/۲۸۳۷۲۸ مورخ 
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری، اعطای تسهیالت در قالب تامین مالی زنجیرهای مبتنی بر 
صورتحساب الکترونیکی میتواند به افزایش شفافیت و کارایی منابع کمک شایانی نماید. با عنایت به اینکه، 
در حال حاضر، ثبت اطالعات فروش و تحویل کاال توسط فعاالن اقتصادی در سامانه جامع تجارت (طرح افق) 
صورت میپذیرد، مقتضی است به منظور کاهش انحراف در تسهیالت اعطایی، دستور فرمایند موارد و ترتیبات 

زیر در دستور کار آن بانک/مؤسسه اعتباری قرار گیرد:

ظرف یک ماه از تاریخ این نامه، با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برقراری ارتباط  .۱
سیستمی و ایجاد وبسرویسهای الزم جهت تبادل اطالعات صورتحساب الکترونیکی و تسهیالت 

و خدمات مربوطه با سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به عنوان اسناد مورد نیاز برای ارائه انواع  .۲
تسهیالت و خدماتی که نیاز به ارائه صورتحساب دارد، از سامانه مذکور استعالم نموده و از دریافت 
صورتحساب فیزیکی خودداری نمایند و اطالعات تسهیالت و خدمات اعطاشده مرتبط با صورتحساب 
استعالمشده را با سامانه مذکور تبادل نمایند. استعالم اصالت صورتحساب از سامانه جامع تجارت، مانع 
سایر کنترلهای آن بانک/موسسه اعتباری در خصوص محتویات صورتحساب نبوده و جزئی از آن است. 
زمانبندی و فهرست گروههای کاالیی مشمول این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 

خواهد شد.

اطالعرسانی الزم به مشتریان در این خصوص را از طرق مقتضی مبتنی بر اطالعیههای وزارت صنعت،  .۳
معدن و تجارت به عمل آورند.



۰۰/۲۹۵۲۴۷ شماره:
۱۴:۱۳    ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تاریخ:

ندارد پیوست:
عادی فوریت:

عادي طبقهبندی:

معاون فناوريهاي نوين

      بدیهی است ارائه «تسهیالت و خدمات تامین مالی زنجیرهای» که نیازمند ارائه صورتحساب میباشد نیز 
مشمول ترتیبات فوق و منوط به استعالم صورتحساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت میباشد. 

      در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد به قید تسریع و به واحدهای ذیربط آن 
بانک/مؤسسه اعتباری ابالغ گردد و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.(۵۴۷۸۳۹۳)

مهران محرمیان

  



(scf)تامین مالی زنجیره 

Supply chain finance



(:مد ظله العالی)امام خامنه ای 
د این روحیه  باید در مدیران دولتی  وجو

داشته باشد؛ روحیه ی برخورد، روحیه ی
حتماً اقدام "، روحیه ی "میتوانیم"

"۱۳۹۷/۰۴/۲۴".میکنیم



مقدمه 

اتوانمیراوجهیچندپیچیدهمسائلامروزدنیایدر حلسازیسادهب

اتوانمینیزکشوراقتصادیهایمسئلهحلمورددر.نمود تیریکب

نیموباشیمداشتهباورخودبهکهصورتیدرزدرانشانچند زابدا

نیممیماجنس ا.هستیمتوا امهب رن راداخلیهایتحریمشودمیب

.کردخنثیراخارجیهایتحریموبرداشت

3

مدیریت 

زنجیره تامین 

تامین مالی 

زنجیره ای 



مدیریت زنجیره تامین

4

تامین به موقع با کیفیت باال 

کوتاه کردن زنجیره عرضه  

کاهش قیمت برای مصرف کننده 

هتولید کنند بسته بندی نگهداری توزیع هتأمین کنندفروش مشتری



تاریخچه

.بودندکاراییافزایشدنبالبهسازمانهامیالدى،۷۰و6۰دههدودر➢

.شدمطرحانعطاف پذیریمیالدى،8۰➢

.نهادوجودعرصهبهپاآنمدیریتوتامینزنجیرهرویکردهاىمیالدى،۹۰دههدر➢

1960 1970 1980 1990

کارایی انعطاف پذیریمدیریت زنجیره تامین

۲



6

هتأمین کنند هتولید کنند بسته بندی نگهداری توزیع فروش مشتری

زنجیره تامین



7

هتأمین کنند هتولید کنند بسته بندی نگهداری توزیع فروش مشتری

مشکالت زنجیره تامین در کشور

: ضعف در توجه به نیازها و الزامات بازارهای هدف مختلف
کیفیت✓
قیمت✓
تعهد زمانی✓



8

هتأمین کنند هتولید کنند بسته بندی نگهداری توزیع فروش مشتری

مشکالت زنجیره تامین در کشور

ش افزای<=رخنه دالالن میان حلقه های مختلف زنجیره تأمین 

خدمت/قیمت تمام شده محصول



9

هتأمین کنند هتولید کنند بسته بندی نگهداری توزیع فروش مشتری

کارکرد شرکت های مدیریت زنجیره تأمین

شکل دهی ارزانترین و پایدارترین زنجیره



10

هتأمین کنند هتولید کنند بسته بندی نگهداری توزیع فروش مشتری

کارکرد شرکت های مدیریت زنجیره تأمین

تخصصی سازی ظرفیت ها متناسب با نیازهای بازارهای هدف



11

هتأمین کنند تولید 
کننده

بسته 
بندی

نگهداری توزیع فروش

فروشگاه 
اینترنتی مشتری

مدیریت زنجیره تامین

شرکت های مدیریت
زنجیره تأمین



12

هتأمین کنند تولید 
کننده

بسته 
بندی

نگهداری توزیع فروش

تأمین متناسب با نیاز بازار
فروشگاه 
اینترنتی مشتری

مدیریت زنجیره تامین



13

سریعتبرایمختلفیمالیخدماتورویکردهابرگیرندهدرروشاین
زنجیرهدرتجاریشرکایمیاناطالعاتیومالیمنابعجریاندر

.باشدمیتامینهای

scfتامین مالی زنجیره ای 

تسریع جریان مالی 
پایین آوردن هزینه ها 

در طول یک زنجیره  تزریق درست نقدینگی



14

الی اتصال زنجیره ها به تامین م.1
رصد مالی بر زنجیره ها .2
ری تقویت تولید ملی و جلوگی.3

از هدر رفت منابع 
جلوگیری از ایجاد بازار کاذب.4

فواید ایجاد تامین مالی 
زنجیره ای

ایجاد جریان ارزش پایدار و افزایش سودمندی و کارامدی زنجیره تامین 

%( 15تا ) کاهش هزینه های مالی زنجیره تامین 

مدیریت مناسب کسر یا مازاد وجوه نقدینگی 

تامین موثر سرمایه در گردش در طول زنجیره همکاری موثر با شرکای مالی زنجیره تامین 

برات، فاکتورینگ، اوراق گام )بهره گیری از روش ها و تکنیک های مناسب تامین مالی در طول زنجیره 

....(و 

یک پارچه سازی و هماهنگی سیستم ها،روش ها،رویه ها وساختارهای جریان مالی در طول زنجیره

scfتامین مالی زنجیره ای 



( تسهیالت به مشتری نهایی و اعتبار برات) زنجیره تامین لوازم خانگی 

15

تامین مالی به روش تخصیص بلوک اعتبار 

در این روش پس تخصیص اعتبار به الیه مشتری اعتبارات به صورت بلوک اعتباری نسبت به ظرفیت تولید و 
کاال سفارش گذاری شده بلوک بعدی ارائه % ۹۰مدت زمان تولید به ابتدای زنجیره تزریق می شود و پس از تحویل 

.َخواهد شد

درصد تخصیص 80

اعتبار 

درصد پس 20

از رفع تعهدات





استخراج سنگ آهن
از معادن

هکنسانتره و گندلآهن اسفنجی
افزایش عیار و )

(خالص سازی

عمرانی 

محصوالت نهایی
.(..تیرآهن، میلگرد و )

انواع شمش
(بیلت و بلوم)

مواد اولیه معدنی

صنایع میانی صنایع نهایی

تختالصنایع وابسته محصوالت نهایی
(انواع ورق)

خودرو سازی

لوازم خانگی

یل، پروف)سایر صنایع 
لوله انتقال، نظامی،

...(بسته بندی و 

زنجیره تامین محصوالت فلزی
مدیریت جریان نقدینگی  -شفافیت 

scf





شرح پروژه 

Supply 

Chain 

Finance 

(SCF) 
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 تأمینتامین مالی زنجیره 
Supply Chain Finance 

 به کارگیری روش ها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهینه سازی مدیریت سرمایه
دستورالعمل ارائه خددمات   4-1بند )در گردش و نقدینگی جریان یافته در فرآیندها و مبادالت زنجیره تأمین 

 (بانک مرکزی ج ا ا  1400/09/29تأمین مالی زنجیره تأمین ابالغی 

 رویکرد کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری وکارایی هرچه بیشتر سازمان را به دنبدا  دارد و  این
 . با ارائه گزینه های انتخابی برای پرداخت ها، باعث بهینه سازی نقدینگی در شبکه می گردد

  فروشدنده و  خریددار و  مدت برای توازن سدرمایه در گدردش بدین    کوتاه به استفاده از اعتبارات
 . می پردازدحداقل کردن هزینه کل زنجیره تأمین 

 می شود که بنگاه ها فقط تکیه به موجودی نقدد  فراهم در روش های مبتنی بر زنجیره این فرصت
نداشته باشند و سایر انواع دارایی های بنگاه نظیرحسابهای دریافتنی،اسناد تجاری، موجودی کاال 

 .نیز مبنی تأمین مالی قرار گیرند... و 

      تأمین مالی زنجیر ه ای در یک سازمان حاصل همکاری بسدیار نزدیدک میدان مددیریت مدالی و
 .مدیریت زنجیره تأمین در آن سازمان است
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 !ای؟چرا تامین مالی زنجیره 
  به فراهم آمدن زمینه تأمین مالی مناسب بنگاه های تولیدی  وابستگی ثبات و توسعه 

   از % 60بر اساس مطالعات انجام شده در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صدنعتی ، بدیش از

نقدینگی و یا به مشکل کمبود واحدهای غیر فعا  مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی سطح کشور 

 گردش دارندعبارتی عدم دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت و سرمایه در 

دسترسی به منابع نقد در شرایط تورمی برای بنگاه ها دشوار تر خواهد بود 

  کمتر از نیاز واقعی بخش صنعت و معدن بوده است همواره مقادیر تسهیالت اعطایی شبکه بانکی

 .و در نتیجه اشتغا  بخش را به شدت تحت تأثیر قرار می دهدکه این کسری منابع ، تولید 

 آثار منفی برای فعاالن اقتصادی و سیاسدتگاار خواهدد   از بازارهای غیررسمی تأمین کسری منابع

 داشت
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 گردشفعلی تأمین مالی سرمایه در مشکالت شیوه های چالشها و 
دریافت تسهیالت به طور موازی و همزمان توسط تمامی حلقه های واقع در یک زنجیره تولید 

     ناممکن بودن نظارت کامل بر گردش منابع مالی در چرخه تولید و ممانعدت از ورود مندابع بده سدایر
 بازارها

    افزایش ریسک مطالبات غیرجاری بانکها ناشی از تعدد، پراکندگی و خردمقیداس بدودن متقاادیان
 تسهیالت سرمایه در گردش

ناکارایی در تخصیص منابع مالی 

 آثار انبساطی تسهیالت پرداختی 

دشوار بودن تأمین وثیقه معتبر توسط بنگاه برای دریافت تسهیالت از بانکها جهت خرید مواد اولیه 

فرایند زمانی طوالنی دریافت تسهیالت سرمایه در گردش از بانکها 

مشکالت مضاعف در مسیر دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیالت سرمایه در گردش 

پرهزینه بودن تأمین مالی به شیوه های غیررسمی 

 تولیدیبنگاههای بدهی های فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و 
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 مزیت های پیاده سازی نظام تأمین مالی زنجیرهای

 اقتصاد و معامالتافزایش شفافیت و نظارت پایری جریان مالی 

کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی 

تسریع دسترسی به سرمایه در گردش و بهبود فرایند تأمین مالی بنگاههای تولیدی 

کاهش نیاز به دریافت تسهیالت جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش 

کاهش مطالبات غیرجاری بانکها 

زمینه سازی و کمک به اصالح نظام بانکی 

 تمام شده محصو کاهش هزینه 

کنتر  آثار تورمی ناشی از سایر روش های تامین مالی بنگاه ها 
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    در روش های مرسوم تامین سرمایه در گردش ، متقاای با مراجعه بده نهداد مدالی
پس از بررسی اعتباری و تودیع وثایق و تضامین الزم منفدردا نسدبت بده دریافدت     

 تسهیالت اقدام می نماید

 

  در روشهای مبتنی بر زنجیره تامین حتما باید حلقه های مختلف خریدار و فروشدنده
شناسایی شده و بعد از هماهنگی کامل حلقه ها،  صورتحساب الکترونیدک معدامالت   

نهایتا پلتفرم و یا نهاد مدالی  . فی ما بین در سامانه جامع تجارت به ثبت رسیده باشد
پس از بررسی اسناد مطالبات و اعتبار سنجی نسبت به تدامین مدالی زنجیدره هدا از     

 طریق ابزارهای اشاره شده اقدام می نماید

مقایسه روش های مرسوم با روشهای زنجیره ای
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تنزیل اسناد دریافتنی 

  خرید دین 

 (تأمین مالی مطالبات فروشنده)عاملیت 

(تأمین مالی حسابهای پرداختنی خریدار)عاملیت معکوس 

اوراق بهادار سازی اسناد دریافتنی 

پرداخت تسهیالت 

 شیوه های تأمین مالی زنجیره تأمین

 بانک مرکزی ج ا ا   1400/09/29دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین ابالغی  5-1بند 
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برات الکترونیکی 

سفته الکترونیکی 

کارت اعتباری 

اعتبارات اسنادی داخلی مدت دار 

(گام)اوراق گواهی اعتبار مولد 

سایر ابزارهای مالی و تجاری مجاز 

 ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین

 بانک مرکزی ج ا ا   1400/09/29دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین ابالغی  16و ماده  6-1بند 
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عاملیت معکوس و عاملیت

 عاملیت معکوس

 مراجعه خریدار به نهاد مالی

 أمین مالی حسابهای پرداختنیت

Reverse Factoring  
 مانند اوراق گام

 عاملیت

 مراجعه فروشنده به نهاد مالی

 أمین مالی مطالباتت

Factoring  
 مانند خرید دین و فکتورینگ

از نگاه مدیریت مالی بعضا با بنگاه هایی مواجه هستیم که نسبت نقدینگی مناسدبی دارندد ولدی امکدان     
تامین مواد اولیه و نهاده برای ادامه تولید را ندارند، ابزارهای تامین مالی زنجیدره ای ادمن حدل ایدن     
مساله، این فرصت را فراهم می نمایند که بنگاه ها فقط تکیه به موجودی نقد نداشته باشند و سایر انواع 

نیز مبنی تأمین مالی قدرار  ... دارایی های بنگاه نظیر حسابهای دریافتنی، اسناد تجاری، موجودی کاال و 
 .گیرند
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نقش پلتفرم های تامین مالی زنجیره ای

 بانک مرکزی ج ا ا  1400/09/29دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین ابالغی  12ماده 
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 بنگاه متعهد
 خریدار)

 (مواد اولیه 

 بنگاه متقاضی
 فروشنده)

 (مواد اولیه 

 مواد اولیه و نهاده

 اسناد مطالبات

 (گام)راهنمای گواهی اعتبار مولد 
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 گاماوراق مراحل صدور 

(خریدار)بنگاه متعهد  

واحدتوليدی معرفی 

استفاده  متقاضی جهت 

از « گام»از اوراق 

به « گام»طریق سامانه 

 بانک

(فروشنده)بنگاه متقاضی  

درخواست از بانک  جهتت صتدور  و   
واگذاری اوراق به واحد، در مقابتل  
دریافت اسناد مطالبات قطعی وی از 

 متعهدواحد توليدی 

 بانک عامل
متعهد ، اسناد دریافت درخواست واحد توليدی 

 از بنگاه متقاضی و اعتبار سنجیمطالبات 

نقل و انتقال در بازار 
 پول و سرمایه
طی یک ششم عمر اوراق 
در سامانه گتام و شتب ه   
بان ی و پت  از ن  تتا   
سررستتيد در بتتور  و  

 فرابور 
 

« گام»صدور اوراق   
صتتدور اوراق بتتا سررستتيد 
مربوطه توسط بانک عامتل،  

بنگتاه  پ  از اخذ وثتایق از  
بررستتی استتناد  متعهتتدو 
بنگتاه متقاضتی و   مطالبات 

انقتتال اوراق بتته ح تتا   
 کاربری متقاضی
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گام های اجرایی تامین مالی زنجیره ای

تعیین صنعت 
 هدف

شناسایی حلقه 
های مرتبط با  
زنجیره تأمین و 
هماهنگی بین 

 آنها

احصاء فرآیند 
جریان نقدینگی 

 و کاال

شناسایی 
بانکهای عامل و 
مراجعه به نهاد 

بانک و یا )مالی 
 (پلتفرمها

اعتبار سنجی، 
تودیع وثایق و 

 تضامین

استعالم 
صورتحساب 
الکترونیک در  
سامانه جامع 

 تجارت

تأمین مالی 
زنجیره ای با 

یکی از ابزارهای 
 موجود
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 وظایف ارکان مختلف
جلسه پیاده سازی در وزارت صمت با حضور نمایندگان بانکهای عامل، پلتفرم ها، بانک   5خروجی 

زنجیره تامینمدیریت مرکزی،شرکتهای 
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ضوابط ابالغی بانک مرکزی

توسط مدیریت کل عملیات  1400/09/29در تاریخ 
بانک منتخب   8پولی و اعتباری بانک مرکزی به 

 به صورت پایلوت ابالغ شده است

توسط مدیریت کل عملیات  1400/09/29در تاریخ 
پولی و اعتباری بانک مرکزی به کلیه بانکها و  

 دفتر محیط کسب و کار 16 موسسات اعتباری ابالغ شده است



 ابالغیه معاونت فناوری نوین بانک مرکزی
در خصوص الزام استعالم فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت 
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 مراسم امضای تفاهم
در حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل محترم بانک مرکزی

، تفاهم نامه 1400/10/11به عنوان نمونه ای از انسجام تیم اقتصادی دولت در تاریخ 
 بانک امضاء گردید 7همکاری مشترک وزارت صمت با مدیران عامل 
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بانک طرف تفاهم وزارت صمت 7

 دفتر محیط کسب و کار 19



بانک های در حال مذاکره برای تفاهم
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 ذینفعان

شرکتهای  
پخش و  
 توزیع

تولیدکنندگان  
محصوالت 
 نهایی

انجمنها و  
 تشکلها

پلتفرم های 
 مالی

آحاد مردم و  
مصرف 
 کنندگان

تولید  
کنندگان  
 نهاده

بانک 
مرکزی و  
 شب ه بان ی

وزات صنعت، 
معد  و 
 تجارت
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با هدف دستیابی به اهداف وزارت متبوع ، مقرر شد این پروژه با 
 :اولویت صنایع زیر عملیاتی و پیگیری شود

 
 سازی و قطعاتخودرو 
  فلزات اساسی 
تجهیزات و ماشین آالت 
 لوازم خانگی 
مصالح  ساختمانی و انبوه سازی 
 پتروشیمیشیمیایی و 
غاایی 

 صنایع هدف

انتخاب صنایع هدف به منزلده  
حدداف سددایر صددنایع از ایددن 
پروژه نیست و تمدام زنجیدره   
های تولید و تامین مدی توانندد   
مخاطددب اجددرای ایددن پددروژه 

 باشند  
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 احصاء وظایف ارکان مختلف در نظام تامین مالی زنجیره تامین 

    تدوین احکام پیشنهادی و ارائه به ستاد اقتصادی دولت در جلسدات کدارگروه سده
 (وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی)جانبه 

 ستاد اقتصادی  1400/10/19تصویب احکام پیشنهادی سه دستگاه در جلسه مورخ
 دولت در حضور ریاست محترم جمهور

  هماهنگی با بورس کاالی ایران به منظور قبو  ابزارهای تعهدی در تسویه معدامالت
 اعتباری بازار فیزیکی

 هماهنگی اولیه با شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور پایرش اسناد تجاری مدت
 دار با هدف تسهیل تامین مالی در طو  زنجیره های صنایع غاایی

   مبارکده، ذوب آهدن، خوزسدتان،    )اخا موافقت تولیدکنندگان فدوالدی عمدده کشدور
 به منظور قبو  ابزارهای تعهدی و اعتباری در بخشی از فروش محصوالت ( خراسان

 جلسه آموزشی و ترویجی برای بنگاه ها، انجمنهدا و تشدکلهای    10برگزاری بیش از
 مرتبط با صنایع هدف

اقدامات انجام شده
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500سازه گستر به مبلغ -انجام پایلوت او  در بانک صنعت و معدن با زنجیره سایپا 
 میلیارد ریا  که منجر تامین مالی سه برابری شد

      پایلوت دوم طی هفته جاری در بانک صنعت و معددن و در زنجیدره سدایپا بدا رقدم
 میلیارد ریا  در دست اقدام است   1000

   هماهنگی انجام شده بین بانک تجارت و گروه ایران خودرو به منظور انتقدا  اعتبدار
 میلیارد ریا  در دی ماه در فاز نخست 5000به میزان 

  هماهنگی انجام شده در صنعت شوینده بین صنایع شیمیایی ایران ، تولید کننددگان
 و شرکتهای پخش ( گلتاش، پاکسان، گلرنگ،کندر)شوینده 

       هماهنگی شرکتهای قند اصفهان، آماده لایا و فروشدگاه هدای رفداه بدرای انتقدا
 میلیارد ریا  150تعهدات در قالب برات به میزان 

    هماهنگی با شرکتهای ذوب آهن، فوالد کاوه سمنان و سپهر قدانع البدرز در زنجیدره
 شمش و میلگرد

(ادامه)شدهاقدامات انجام 
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شرکت سازه 
 گستر 

 پالسکو کار
شرکت 
ساحل 
 شیمی

شرکت  
 سایپا

مجموعه  
 داشبورد

 تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال 

مجموعه  
 داشبورد

پلیمرهای  
 مهندسی

خریدار نهایی قطعات و 
تسهیالت گیرنده و متعهد از 

 بانک

 تامین کننده قطعات خودرو 
 شامل ترمیم خودروهای سایپا

تامین کننده برای  500دارای بیش از  
 مشتریان اصلی 

 ...(سایپا، پارس خودرو زامیاد و) 

سازنده مجموعه قطعات پلیمیری 
 تولید کننده پلیمرهای مهندسی ..خودرو شامل داشبورد و سپر و

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

 ميليارد ریال 500  

نمونه عملیاتی
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 قند اصفهان  اماده لذیذ

شرکت مادر 
تخصصی  
بازرگانی 

 دولتی ایران
 

فروشگاه  
زنجیره ای 

 رفاه

محصوالت  
 نهایی

/  انتقال تسهیالت
 تعهدات

/  انتقال تسهیالت
 تعهدات

/  انتقال تسهیالت
 تعهدات

 شکر خام   شکر

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

 ميليارد ریال 150  

نمونه در حال مذاکره
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 صنعتی آردزر زرماکارون 

شرکت مادر 
تخصصی  
بازرگانی 

 دولتی ایران

 رفاه  
افق  

 کوروش  
 اتکا

 شهروند 

نهایی عرضه 
 محصول  

 تعهداتانتقال  تعهداتانتقال  تعهداتانتقال 

 تماکارونی  
جهت تولید آرد 

   گندم تامین ماکارونی

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

نمونه در حال مذاکره
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سازه گستر 
 سایپا 

رادیاتور 
 ایران 

 

پارسا پلیمر  
 شریف
شمیم  

 پلیمرکوثر  

شرکت  
 سایپا

 قطعات خودرو

 تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال 

انواع رادیاتور  
 خودرو

پالستیکهای  
مهندسی 

تقویت شده 
 باتریهای لیتیوم

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

   ریال ميليارد500

نمونه در حال مذاکره
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سازه گستر 
 سایپا

 سایپاآذین 
 مکتاف

 گوهر بافان 
 

شرکت  
 سایپا

   فوم

 تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال 

   ریال ميليارد500

صندلی خودرو  
،رودریهای  

 خودرو  

تامین قطعات 
 خودرو

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

 تسهیالتانتقال 

نمونه در حال مذاکره
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سازه گستر 
 سایپا

 ایندامین  
 

 کیمیا  متین 
 

شرکت  
 سایپا

دسته موتور گردگیر  
 وقطعات اتوموبیل  

 تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال 

کمک فنر  
 هیدرولیکی

  تامین قطعات

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

   ميليارد ریال500

نمونه در حال مذاکره
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کاوه  فوالد 
 سمنان 

  
 چادر ملو   ذوب آهن 

 گل گهر

سپهر قانع  
 البرز  

مهر آوه  
 جاوید

 میلگرد

 تعهداتانتقال  تعهداتانتقال  تعهداتانتقال 

 سنگ آهن شمش  

  

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

نمونه در حال مذاکره
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شرکتهای 
 پخش

شرکت  
پدیده 
 پایدار

 

 گلتاش
 پاکسان 
 گلرنگ  

صنایع 
شیمیایی  

 ایران 

   رفاه
 افق  

 شهروند

سفید    نفت 
بتوزیع مواد  

 شوینده

انتقال   تعهداتانتقال  تعهداتانتقال 
 تعهدات

 مواد شوینده 
 نرمال پارافین  

 پت
الکل بنزن  

 خطی

 ،بنزن  سفید  نفت 

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

پاالیش 
نفت  

 اصفهان 
 

 پنجمحلقه 

 تعهداتانتقال 

نمونه در حال مذاکره
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 ساپکو
حدید 

 مبتکران
گوهر  
 بافان

ایران 
 خودرو

 صندلی

 تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال  تسهیالتانتقال 

 نخ پارچه صندلی

 چهارمحلقه  سومحلقه  دومحلقه  حلقه اول

ایران 
 نوبافت

 

 پنجمحلقه 

 تسهیالتانتقال 

نمونه در حال مذاکره

   ميليارد ریال500
 دفتر محیط کسب و کار 33



تشکر از توجه شما
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