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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

 دفتر محیط کسب و کار 7



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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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
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 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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