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 چیست ؟ Supply Chain Financeتامین مالی زنجیره ای یا  .9

ها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهینهه اها ی مهییریت اهرمایه در گهردش و       به کارگیری روش

داتورالعمل ارائه خیمات تأمین مالی  نجیره  4-1بنی )نقیینگی جریان یافته در فرآینیها و مبادالت  نجیره تأمین 

 (بانک مرکزی ج ا ا  1411/10/90تأمین ابالغی 

تامین مالی  نجیره ای ااتفاده ا  روشهایی اات که بر اااس آن به جای یک بنگاه، چنهی بنگهاه    به عبارت ااده تر

 )حلقه های  نجیره( در امتیاد یکییگر امکان تامین مالی خواهنی داشت؛

 ؟چیست تفاوت روشهای مرسوم تامین سرمایه در گردش و روشهای تامین مالی زنجیره ای .8

در گهردش ، متقایهی بها مراجعهه بهه نههاد مهالی رهس ا  برراهی اعتبهاری            در روش های مراوم تهامین اهرمایه  

 نمایی و تودیع وثایق و تضامین ال م منفردا نسبت به دریافت تسهیالت اقیام می

در روشهههای مبتنههی بههر  نجیههره تههامین حتمهها بایههی حلقههه هههای منتلههن خریههیار و فروشههنیه شنااههایی شههیه و  

حسها  الکترونیهک معهامالت فهی مها بهین در اهامانه جهامع تجهارت بهه           بعی ا  هماهنگی کامل حلقهه هها،  رورت  

ثبت راهییه باشهین نهایتها رلتفهرم و یها نههاد مهالی رهس ا  برراهی ااهناد معالبهات و اعتبهار اهنجی نسهبت بهه                

 نمایی تامین مالی  نجیره ها ا  طریق ابزارهای اشاره شیه اقیام می

 ؟چیست  اقتصادیمزایای تامین مالی زنجیره ای برای بنگاه های  .3

 های تولییی تسریع و بهبود فراینی تأمین مالی ارمایه در گردش بنگاه 

  در گردش کاهش نیا  به دریافت تسهیالت جییی برای تأمین مالی ارمایه 

 افزایش اهم تأمین مالی ا  طریق ابزارهای تعهیی  

 رذیری جریان مالی اقتصاد افزایش شفافیت و نظارت 

  افزایش کارایی تنصیص منابعکاهش انحراف منابع و 

 ها کاهش معالبات غیرجاری بانک  

 شیه محصول ها و کاهش هزینه تمام کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه 

 شیوه های تامین مالی زنجیره ای چیست؟ .0

عاملیت ، عاملیت )تأمین مالی معالبات فروشنیه( ،خریی دین، تنزیل ااناد دریافتنیشیوه هایی نظیر در اعح کالن 

و  اوراق  ررداخهت تسههیالت  ، اوراق بهادار اا ی ااناد دریافتنی، معکوس)تأمین مالی حسابهای ررداختنی خرییار(

بهاداراا ی ااناد دریافتنی تواط مواسه اعتباری ، اقیام به تامین مالی ارمایه در گردش بنگاه های تولییی فعال 
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بانک  1411/10/90ره تأمین ابالغی یمات تأمین مالی  نجیداتورالعمل ارائه خ 5-1بنی ) در  نجیره تامین می کنین

 (مرکزی ج ا ا 

 کدام ابزارهای بانکی هستند؟ابزارهای مجاز تامین مالی زنجیره ای  .5

ابزارهای بانکی که نهایتا بنگاه اقتصادی ا  طریق این ابزارها نسبت به تامین مهالی اقهیام خواههی     ،در اعح عملیاتی

اوراق گهواهی  ، اعتبارات ااهنادی داخلهی مهیت دار   ، کارت اعتباری، افته الکترونیکی، الکترونیکیبرات نمود شامل 

توانی اقیام به ارائهه   میکه مواسه اعتباری با به کار گیری آن  اایر ابزارهای مالی و تجاری مجا و  اعتبار مولی)گام(

داهتورالعمل   16و ماده  6-1امین نمایین) بنی ای و گردش اعتبار در طول  نجیره های ت خیمات تأمین مالی  نجیره

بنگاه خرییار مواد اولیه و خهیمات   بانک مرکزی ج ا ا( 1411/10/90ارائه خیمات تأمین مالی  نجیره تأمین ابالغی 

مورد نیا  در تولیی محصول )اعم ا  کاال و خیمات ( که طبق قانون تجارت نسبت به ریور برات الکترونیکی ا  طریق 

مواسسه اعتباری مکلن اات هنگام قبولی برات  وبرات در وجه یا به حواله کرد دارنیه برات اقیام می نمایی  اامانه

الکترونیکی کلیه یوابط و مقررات جاری ا  جمله آیین نامه تسههیالت و تعههیات کهالن و آیهین نامهه تسههیالت و       

 تعهیات اشناص مرتبط را رعایت نمایین

 ؟چیست مدارک قابل ارائه به بانک .8

و اایر میارک مورد نیا  بانک برای ااناد معالبات قععی ااناد حسابهای ررداختنی،خریی،فاکتور بسته به نوع ابزار،  

 ن بررای و اعتبار انجی

 عاملیت و عاملیت معکوس چیست؟ .7

 معالبات هاات که در آن فروشنیه کاال و خیمات، دریافتنی یا  عاملیت )فاکتورینگ( نوعی ا  خریی دریافتنی

 ر به تأمین کننیه مالی می فروشینخود )که فاکتورهای واریز نشیه مویی آن اات( را به قیمتی کمت

 هاات که مشابه فراینی فاکتورینگ  عاملیت معکوس )فاکتورینگ معکوس( نوعی ا  تامین مالی ررداختنی

عتباری بر مبنای اعتبار اات لیکن در آن بجای فروشنیه، خرییار به مواسه اعتباری مراجعه و مواسه ا

 خرییار نسبت به تامین مالی  نجیره تامین اقیام می نمایین 

 برات الکترونیک چیست و چگونه در تامین مالی زنجیره تامین استفاده میشود؟ .6

انی تجاری الکترونیکی اات که بر اااس قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک در اامانه یکپارچه مییریت 

گردد و به عنوان یکی ا  ابزارهای تأمین مالی  نجیره تأمین ااتفاده  افته و برات الکترونیکی رادر می

امکان نگهیاری این انی تا اررایی و دارنیه االه می باشی و  شودناررایی آن حیاقل یک ماه و حیاکثر یک می

 دریافت مبلغ ا  بانک عامل، امکان انتقال به اایر اعضای  نجیره و یا تنزیل آن قبل ا  اررایی را خواهی داشتن 
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 اوراق گام چیست و چگونه در تامین مالی زنجیره ای استفاده میشود؟ .1

ایهن اوراق بها نهام،غیر     نجیره ای مورد ااتفاده قرار گیردنمی توانی به عنوان یکی ا  ابزارهای تامین مالی  اوراق گام 

کاغذی، بیون کورن اود بوده و در قععات ااتانیارد با ار ش اامی یک میلیون ریال و با اررایی حیاقل یک مهاه  

شهودن اوراق رهادره ا   مهان     و حیکثر نه ماه)در رایان هر ماه( تواط شبکه بانکی کشور در اامانه گام منتشهر مهی  

یور تا گذشت یک ششم ا  عمر اوراق در با ار رول و بعی ا  گذشت یک ششم عمر تا اررایی با انتقهال بهه بها ار    ر

ن در این خصوص، در نظر اات که با ارالح و رفع نواقص ارمایه قابلیت نقل و انتقال و یا نقی شونیگی خواهی داشت

ااتفاده در شبکه بانکی ای  تری در تأمین مالی  نجیره ردهداتورالعمل گام، در آینیه نزدیک ا  این ابزار به طور گست

 .شود

 تواند در تامین مالی زنجیره ای مورد استفاده واقع شود؟ تسهیالت نقدی چگونه می .91

ای می باشی ن در این فراینی ررداخت تسهیالت مبتنی بر  ررداخت تسهیالت یکی ا  شیوه های تامین مالی  نجیره

و مستنی به خریی و فروش واقعی کاال و خیمات و با رعایت ریواتگی فراینی تامین مالی   یرااخت های الکترونیکی

های عامل به اامانه جامع تجارت فراهم گردییه و  در طول  نجیره رورت می گیردندر حال حایر امکان اتصال بانک

و تسهیالت ررداختی به حلقه ینینبانکها می تواننی نسبت به ااتعالم فاکتور الکترونیک و اععای تسهیالت اقیام نما

 اول با توافق انجام شیه امکان انتقال به اایر حلقه ها را خواهی داشت

 ای توسط چه نهادی به مشتریان ارائه خواهد شد؟ خدمات تأمین مالی زنجیره .99

ارائه خیمات  شودن فعالً چنی بانک منتنب برای های عامل انجام می ای، تواط بانک ارائه خیمات تأمین مالی  نجیره

ای را خواهنی  ها امکان ارائه خیمات تأمین مالی  نجیره انی ولی در آینیه نزدیک تمامی بانک اعالم آمادگی کرده

  .داشت

های بزرگ  ای صرفاً برای بنگاه ای چه کسانی هستند؟ تامین مالی زنجیره مشتریان خدمات تأمین مالی زنجیره .98

 توانند از مزایای این طرح استفاده کنند؟ های کوچک و متوسط نیز می بنگاهو دولتی قابل انجام است یا اینکه 

شودن در مراحل ننست و برای اهولت کار،  ای ا  مشتریان را شامل می طین گسترده ،  خیمات تأمین مالی  نجیره

یی، طین های بزرگ اقتصادی در اولویت دریافت خیمات قرار دارنی ولی به تیریج در مراحل بع ابتیا بنگاه

های تأمین، تولییکننیگان  های کوچک و متواط فعال در  نجیره ای ا  فعاالن اقتصادی اعم ا  بنگاه گسترده

کننیگان نهایی نیز تحت روشش ابزارها و  های تو یع محصول، خانوار و مصرف کشاور ان، شبکه های تولییی، نهاده

  .ای قرار خواهنی گرفت های تأمین مالی  نجیره  یرااخت
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فرآیند بازپرداخت بدهی )نرخ سود، مدت زمان بازپرداخت، نرخ جریمه و...( در تامین مالی زنجیره ای بهه   .93

 چه صورتی است؟

تسهیالت، خریی دین و ماننی آن را  های منتلن مبتنی بر ابزارهای تعهیی، ای ا  شیوه ای مجموعه تأمین مالی  نجیره

و تعهیات مشتریان تابع شیوه انتنا  شیه تواط مشتری خواهی بودن در  شودن لذا فراینی با ررداخت بیهی شامل می

و تفاوت  مجموع، مواردی ماننی نرخ اود و جرائم و نظایر آن، تابع مصوبات و مقررات جاری در نظام بانکی اات

 معنی داری در این موارد با روشهای جاری نیاردن

الی اخذ می کند چیست؟ و آیا این وثایق بها روش قبلهی   اعتبارسنجی و وثایقی که بانک در قبال این تامین م .90

هها   اخذ تسهیالت تفاوت کرده است؟ )پیش از این بانکها غالبا وثیقه ملکی را به عنوان وثیقهه معتبهر از بنگهاه   

 درخواست می کردند آیا در طرح جدید وثایق تغییر کرده است؟(

های  جاری ااتن البته ال م به توییح اات که در شیوه فعالً اعتبارانجی و دریافت وثیقه تابع یوابط و مقررات

ای، بنگاه تولییی و فروشنیه مواد اولیه به رورت مستمر و در قالب یک قرارداد بلنیمیت فعالیت  تأمین مالی  نجیره

ه کننین لذا به لحاظ آنکه فراینی دریافت تسهیالت و اعتبارات متکی به روابط بلنیمیت مشتریان و به رشتوان می

شود و ریسک کمتری متوجه  باشی لذا فراینی اعتبارانجی با اهولت بیشتری انجام می قراردادهای بلنیمیت می

ای، یوابط جاری ممکن اات  های تأمین مالی  نجیره ال م به ذکر اات که به منظور تواعه روش .بانک خواهی شی

  .در آینیه مورد با نگری قرار بگیرد

 

اعالم شده صرفاً از طریق تامین مالی  صنعت 1های تولیدی تعریف شده در  آیا از این به بعد تامین مالی بنگاه .95

 شود یا اینکه منعی برای اخذ تسهیالت به روش قبلی وجود ندارد؟ ای انجام می زنجیره

های اقتصادی اات  ش بنگاهای، یک امکان جییی برای بهبود فراینی تأمین مالی ارمایه درگرد تأمین مالی  نجیره

های فعلی به کار گرفته خواهی شین لذا برای اخذ تسهیالت در چارچو  یوابط و  که به رورت موا ی و مکمل روش

 .مقررات جاری، منعی وجود نیارد

 کند؟ ها کمک می ای چگونه به کنترل نقدینگی و خلق پول در بانک تامین مالی زنجیره .98

رود میزان تقایا برای  ای، انتظار می رایی تنصیص منابع در شیوه تأمین مالی  نجیرهاوالً با توجه به افزایش کا

 کنی ها کمک می بنشی به منابع و مصارف بانک یابی که این امر به تعادل تسهیالت جییی کاهش 

تولیی به حیاقل  ای اات که امکان خروج منابع ا چرخه ای،فراینیتأمین مالی بهگونه درشیوه تأمین مالی  نجیره ثانیاً 

 .یابی ها برای دریافت تسهیالت ما اد بر نیا  تولیی، کاهش می ذا فشار بر بانکرایول می
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ای، مبتنی بر ابزارهای اعتباری و همچنین تأمین مالی ا  با ار ارمایه  های تأمین مالی  نجیره ثالثاً برخی ا  شیوه 

  .کنی ترل نقیینگی کمک میها و کن اات؛ که آن نیز به کاهش فشار بر منابع بانک

ای از کجا تامین خواهد شد؟ آیا قرار است بانک مرکزی بابت  منابع مالی قابل استفاده در تأمین مالی زنجیره .91

 اجرای این طرح خط اعتباری تخصیص دهد؟

یبی ا  توانی ترک ها، می ای، حسب نوع طراحی هر یک ا  روش های تأمین مالی  نجیره منابع مورد ااتفاده در روش

 .های تأمین باشی ها و  نجیره  ها، با ار ارمایه و منابع داخلی بنگاه منابع بانک

گونه منابع مالی و خط اعتباری ا   ا  آنجا که مالحظه کنترل تورم برای بانک مرکزی بسیار جیی اات، لذا هیچ

 .محل منابع بانک مرکزی تأمین ننواهی شی

ها چگونهه   ای در بانک مراحل انجام عملیات مربوط به تامین مالی زنجیره مدارک قابل ارائه به بانک چیست؟ .96

 گیرد؟ صورت می

های ابالغی بانک مرکزی و در چارچو  توافق با مشتری، به منظور تسویه اعتباری  نامه مؤاسه اعتباری، حسب شیوه

ااناد و میارک مشروح در های تولییی، رس ا  دریافت و تکمیل  خریی مواد اولیه یا خیمات مورد نیا  بنگاه

اپاری  های اجرایی و انجام مراحل ال م ا  قبیل ثبت درخواات مشتری، اعتبارانجی، تعیین وثایق، وثیقه نامه شیوه

نمایین بر این اااس میارک قابل  و تعیین میزان حی اعتباری، اقیام به ریور ابزارهای تأمین مالی  نجیره تأمین می

 ای مبتنی بر مقرره و داتورالعمل خاص ابزار مرتبط خواهی بودن أمین مالی  نجیرهارائه برای ااتفاده ا  ت

 نقش پلتفرمها در تامین مالی زنجیره ای چیست؟ .91

ها(  یر ااخت های الکترونیکی هستنی که امکان یکپارچگی جریان اطالعاتی، مالی  اکوهای تبادل اطالعات )رلتفرم

ای که فراینی تأمین مالی بنگاههای  نجیره به رورت  نمایی به گونه م میو لجستیک را برای تصمیم گیرنیگان فراه

 رذیر گرددن ریواته، مبتنی بر جریان واقعی کاال و خیمات و با ااتفاده ا  شیوه های منتلن تأمین مالی امکان

 


