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چکیده مدیریتی

کــه نقــش مهمــی در تســهیل و  تامیــن مالــی زنجیــره )SCF( یکــی از ارکان مهــم مدیریــت زنجیــره تامیــن )SCM( اســت 

ــان  ــر جری ــی مبتنــی ب ــه در آن تامیــن مال ک ــه نحــوی  گــردش بنــگاه هــای تولیــدی دارد ب ــی ســرمایه در  تســریع تامیــن مال

کاال و خدمــت در طــول زنجیــره صــورت می گیــرد بــه عبارتــی در ایــن روش تامیــن مالــی بــر اســاس یــک رویــداد  واقعــی 

واقعــی نظیــر ســفارش خریــد، صــدور ســیاهه، ســند دریافتنــی و یــا ســایر مطالبــات و فرآیندهــای پیــش و پــس از بارگیــری 

شــکل می گیــرد و بــه جــای شــیوه ســنتی دریافــت تســهیالت مســتقیم از ســوی بنگاه هــا، فرآینــد تامیــن مالــی بــه صــورت 

کاال و صورتحســاب الکترونیکــی می باشــد. الزم بــه ذکــر  پیوســته و در طــول زنجیره هــای تامیــن و مبتنــی بــر جریــان واقعــی 

گیــرد.  کاال و مدیریــت جریــان اطالعــات مــورد توجــه قــرار  کنــار مدیریــت جریــان مالــی بایســتی مدیریــت جریــان  اســت در 

  SCF تکنیــک هــای ،)GSCFF( ــر اســاس دســته بندی انجــام شــده توســط انجمــن مالــی زنجیــره تامیــن جهانــی ب

کلــی محصــوالت مبتنــی بــر مطالبــات دریافتنــی و محصــوالت مبتنــی بــر  کــه بــه دو دســته  مشــتمل بــر 9 روش هســتند 

کتورینــگ،  وام تقســیم می شــوند. انــواع SCF مبتنــی بــر مطالبــات دریافتنــی شــامل تنزیــل حســاب های دریافتنــی، فا

ــا پیــش  ــا اســت. تکنیک هــای SCF مبتنــی وام مشــتمل بــر وام ی فورفیتینــگ، تامیــن مالــی پرداختنی هــا و تنزیــل پوی

پرداخــت در قبــال اســناد دریافتنــی، تامیــن مالــی توزیــع، وام یــا پیــش پرداخــت در قبــال موجــودی انبــار و تامیــن مالــی 

قبــل از حمــل می باشــند. شــایان ذکــر جهــت بکارگیــری مناســب تکنیــک موردنظــر الزم اســت خریــدار یــا فروشــنده 

کوچــک یــا بــزرگ بــودن بنگاه هــا، طــول دوره تامیــن مالــی، نــوع موجــودی انبــار بنگاه هــا )اســناد  بــودن شــرکت ها، 

گیــرد.  کاالهــای نهایــی و یــا در حــال ســاخت( و نــوع ســفارش خریــد مطمــح نظــر قــرار  دریافتنــی یــا 

در نیمــه دوم ســال 1400 تفاهم نامــه ای تحــت عنــوان »تأمین مالــی زنجیــره ای تولیــد« بــا پیگیــری وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت بیــن ایــن وزارتخانــه و وزارت  امــور اقتصــادی و دارایــی، بانــک مرکــزی و بانک هــای عامــل امضــا 

گرفتــه در ایــن راســتا می تــوان بــه ابــالغ دســتورالعمل ارائــه خدمــات تامیــن مالــی  شــد. از مهمتریــن اقدامــات صــورت 

کتــور الکترونیــک در ســامانه جامــع تجــارت و بازنگــری و  زنجیــره ای، شــیوه نامه بــرات الکترونیکــی، الــزام اســتعالم فا

کتــور الکترونیکــی توســط  ــا فا ــزی، ایجــاد زیرســاخت صورتحســاب ی گام توســط بانــک مرک اصــالح دســتورالعمل اوراق 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و امضــای تفاهم نامــه بیــن 12 بانــک و وزارت صنعــت و ایجــاد ســامانه ســفته و بــرات 

گام نخســت برخــی زنجیره هــای  کــرد. ضمــن اینکــه در  الکترونیکــی توســط وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اشــاره 

صنعتــی نظیــر فلــزات اساســی، ســاختمان، خــودرو، لوازم خانگــی، ماشــین آالت و تجهیــزات، صنایــع غذایی، شــیمیایی 

ح انتخــاب شــده اند )بــرای نمونــه قــرارداد بانــک صنعــت  و پتروشــیمی و چنــد بانــک منتخــب بــرای اجــرای آزمایشــی طــر

کنــون ســه پلتفــرم مشــتمل  و معــدن بــا ســایپا(. عــالوه بــر ایــن بــا توجــه بــه نقــش پلتفرم هــا در تامیــن مالــی زنجیــره ای تا

کوتــام بانــک تجــارت )شــرکت شــایان تجــارت( و ســامیار بانــک  کســب وکار(، ا کشــوری  بــر ســامانه »َســککوک« )ســامانه  

ملــت )ســامانه اعتبــار در معامــالت( راه انــدازی شــده اســت. 
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بــه رغــم اینکــه رویکــرد تأمیــن مالــی زنجیــره ای دارای مزیت هــای متعــددی اســت بــا ایــن حــال مشــکالت و 

کــه از مهمتریــن آنهــا می تــوان بــه فقــدان دانــش و اطالعــات از ایــن شــیوه  پیچیدگی هایــی را نیــز بــه دنبــال دارد 

کمبــود زیرســاخت های حــوزه تکنولــوِژی  تامیــن مالــی میــان شــرکت ها، نهادهــای مالــی و دســتگاه های دولتــی؛ 

تعهــدی؛ چالــش  ابزارهــای  ارائــه  بــرای  بانکــی  در شــبکه  زیرســاخت های الزم  عــدم وجــود  اطالعــات؛  فنــاوری  و 

ــا حســاب های پرداختنــی و  ــت اســناد دریافتنــی و مدیریــت سررســید آنهــا ب ــداران؛ چالــش مدیری اعتبارســنجی خری

ریســک ورشکســتگی؛ چالــش وصــول مطالبــات و هزینه هــای عملیــات حســابداری و پیگیــری حقوقــی مطالبــات از 

کننــدگان در یــک زنجیــره )خریــداران  مشــتریان؛ احتمــال وقــوع شکســت هماهنگــی و عــدم اعتمــاد میــان مشــارکت 

و عرضه کننــدگان( بــه ویــژه عــدم همــکاری از ســوی شــرکت های بــزرگ و وجــود ریســک اعتبــاری در فرآیندهــای 

کــرد. پرداخــت و احتمــال رخــداد تاخیــر و نکــول اشــاره 

کامــل برنامــه SCF مــی تــوان  ح شــده، از مهمتریــن اقدامــات و الزامــات دیگــر بــرای اجــرای  بــا توجــه بــه مــوارد مطــر

تکمیــل زیرســاخت ها جهــت  بنگاه هــا بــه ســمت اســتفاده از تامیــن مالــی زنجیــره ای؛ تشــویق بنگاه هــای بــزرگ بــه 

گاه ســازی بــرای ورود بــه برنامــه SCF، دقــت در  گســترش برنامه هــای آموزشــی و آ عنــوان پیشــران در بکارگیــری SCF؛ 

گســترش زیرســاخت پلتفــرم؛ تعریــف  انتخــاب صنایــع پایلــوت بــا مداخلــه حداقــل دولــت؛ توســعه نظــام اطالعاتــی و 

کوچــک بــودن بنــگاه هــا؛ توســعه موسســات اعتبارســنجی  ابزارهــای SCF متناســب بــا نــوع فعالیــت صنایــع، بــزرگ و یــا 

ــا نظــارت و  ــت زنجیــره تامیــن ب ــزی و توســعه شــرکت های مدیری ــوری بانــک مرک ــر نقــش رگوالت کیــد ب و رتبه بنــدی؛ تا

کــرد.  راهبــری وزارت صمــت اشــاره 

کلیدی:  تامین مالی زنجیره )SCF(، پلتفرم ها، بانک مرکزی، وزارت صمت.  کلمات 
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کــه عمدتــًا مبتنــی بــر تســهیالت نظــام بانکــی اســت  گــردش  ســاختار ســنتی تامیــن مالــی بــه ویــژه تامیــن مالــی ســرمایه در 

کوچــک  بــا چالش هــای متعــددی نظیــر زمان بــر بــودن فرآینــد اخــذ تســهیالت، دشــوار بــودن دسترســی بنگاه هــای 

ــه  ــت. ب ــراه اس ــول هم ــده محص ــام ش ــه تم ــش هزین ــی و افزای ــق بانک ــن وثای ــواری در تامی ــهیالت، دش ــه تس ــط ب و متوس

کشــور منجــر بــه انحــراف منابــع از چرخــه تولیــد بــه فعالیت هــای غیرمولــد و  کــه پیامــد ایــن نــوع تامیــن مالــی در  طــوری 

کارشناســان و صاحبنظــران اقتصــادی در راســتای  افزایــش مطالبــات غیرجــاری بانکهــا شــده اســت. از ایــن رو بســیاری از 

کاهــش زمینه هــای توزیــع رانــت و حــذف فرآینــد ارائــه تســهیالت مــوازی  کارایــی نظــام تامیــن مالــی و  بهبــود، شــفافیت و 

کردنــد. در نیمــه دوم ســال  ح  بــه حلقه هــای تولیــد، پیشــنهاد توســعه نظــام تامیــن مالــی زنجیــره تامیــن )SCF(1 را مطــر

ح و برنامــه تامیــن مالــی زنجیــره ای توســط دولــت و بــا مشــارکت بانــک مرکــزی، وزارت صنعــت،  1400 تصمیــم اجــرای طــر

معــدن و تجــارت و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اتخــاذ شــده اســت و بــه نهادهــای اجرایــی مربوطــه ابــالغ شــد. بــه 

طــور دقیق تــر بانــک مرکــزی »دســتورالعمل ارائــه خدمــات تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن توســط مؤسســات اعتبــاری« و نیــز 

کــرد و متعاقــب آن تفاهم نامــه ای  کشــور ابــالغ  »شــیوه نامــه اجرایــی اســتفاده از بــرات الکترونیکــی« را بــه شــبکه بانکــی 

گردیــد. عــالوه بــر ایــن در قانــون بودجــه ســال 1401 نیــز  کشــور منعقــد  میــان وزارت صمــت و تعــدادی از بانک هــای 

کشــور شــد. مطابــق بنــد )س(، تبصــره )5(  دولــت مکلــف بــه توســعه نظــام تامیــن مالــی زنجیــره در صنایــع پیشــران 

کشــاورزی )بــا همــکاری وزارت امــور اقتصــادی  کشــور2، وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و جهــاد  قانــون بودجــه 

و دارایــی، بانــک مرکــزی، ســازمان بــورس اوراق بهــادار و نمایندگانــی از فعــاالن بخش هــای پیشــران اقتصــاد ایــران( 

ــی زنجیــره تأمیــن را حداقــل در ده صنعــت منتخــب و  کار الزم جهــت بســط و توســعه تأمیــن مال مکلــف شــدند ســاز و 

کاالیــی مجــاز بــه  پیشــران پیاده ســازی نماینــد. همچنیــن بــر اســاس بنــد )ع(، تبصــره )2( قانــون بودجــه3،  بورس هــای 

کاال در بورس هــای ذی ربــط بــر مبنــای اســناد اعتبــاری قانونــی نظیــر بــرات الکترونیــک شــدند.  ایجــاد امــکان معامــالت 

کــردن بســترها و  بــه منظــور اجــرای صحیــح و مناســب برنامــه تامیــن مالــی زنجیــره، شناســایی ابزارهــای SCF، فراهــم 

زیرســاخت هــای موردنیــاز توســط نهادهــای مختلــف نظیــر وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت امــور اقتصــادی و 

1.  Supply Chain Finance
2. .  بنــد )س(- تبصــره )5(. بــه منظــور تســریع در اجــرای قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی، وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن 
ــورس اوراق بهــادار و نمایندگانــی از فعــاالن  ــا حضــور وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، بانــک مرکــزی، ســازمان ب ــا تشــکیل کارگروهــی ب ــد ب و تجــارت و جهــاد کشــاورزی مکلفن
بخش هــای پیشــران اقتصــاد ایــران ســاز و کار الزم جهــت بســط و توســعه تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن )اس.ســی.اف( بــا اســتفاده از روشــهای تنزیــل، اعتبــار اســنادی داخلــی ریالــی، 
کارگــزاری )فاکتورینــگ( و کارگــزاری )فاکتورینــگ( معکــوس بــا ابزارهــای نوآورانــه تأمیــن مالــی در طــول زنجیــره تأمیــن را حداقــل در ده صنعــت منتخــب و پیشــران پیاده ســازی 

نماینــد.
3. .  بنــد )ع(- تبصــره )2(. بــه منظــور ایجــاد زیرســاخت تأمیــن مالــی در زنجیــره، بورس هــای کاالیــی مجازنــد نســبت بــه ایجــاد امــکان معامــات کاال در بورس هــای ذی ربــط بــر 

مبنــای اســناد اعتبــار نظیــر بــرات الکترونیــک و ســایر اســناد اعتبــاری قانونــی و همچنیــن ایجــاد ابــزار الزم بــرای تبدیــل اســناد اعتبــاری فوق الذکــر بــه ریــال اقــدام نماینــد.



5 گسترش تامین مالی  الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

گزارش  دارایــی و بانــک مرکــزی و هماهنگــی دســتگاه های مذکــور بــا یکدیگــر حائــز اهمیــت اســت. بــا ایــن توضیح در ایــن 

کارکــرد آن و بررســی انــواع مدل هــای اجرایــی آن، آخریــن اقدامــات  ضمــن تبییــن تامیــن مالــی زنجیــره ای و چگونگــی 

ح و در پایــان نیــز پیشــنهاداتی ارائــه می شــود. انجــام شــده در ایــران بررســی و موانــع و الزامــات توســعه SCF مطــر

1. تامین مالی زنجیره ای )SCF( رکن مهم مدیریت زنجیره تامین

1)SCM(  1-1. مدیریت زنجیره تامین
ــازار تنهــا بهبــود  ــرای ادامــه حضــور در ب کــه ب در دهــه 1990 میــالدی، مدیــران بســیاری از صنایــع و بنگاه هــا دریافتنــد 

کافــی نیســت، بلکــه تأمین کننــدگان قطعــات و مــواد  فرآیندهــای داخلــی و انعطاف پذیــری در توانایی هــای شــرکت 

کننــد و توزیع کننــدگان محصــوالت نیــز بایــد ارتبــاط  کمتریــن هزینــه تولیــد  کیفیــت و  اولیــه نیــز بایــد مــوادی بــا بهتریــن 

ــا چنیــن نگرشــی، رویکردهــای زنجیــره تأمیــن و  ــازار تولیدکننــده داشــته باشــند. ب ــا سیاســت های توســعه ب نزدیکــی ب

ــه  ک ــت  ــی اس ــه مراحل ــامل هم ــن ش ــره تأمی ــکاران 1400(.  زنجی ــدی و هم ــاد )احم ــود نه ــه وج ــه عرص ــا ب ــت آن پ مدیری

ــد. در تعریــف دقیقتــر زنجیــره تأمیــن،  ــت دارن ــا غیرمســتقیم در تحقــق خواســته مشــتری دخال ــه صــورت مســتقیم ی ب

کاال و تبدیــل مــواد از مرحلــه تهیــه مــواد اولیــه تــا مرحلــه  کــه همــه فعالیتهــای مرتبــط بــا جریــان  زنجیــره ای اســت 

کننــده  کاالی نهایــی بــه مصرف کننــدگان را  شــامل می شــود. زنجیــره تأمیــن تنهــا شــامل تولیدکننــده و تامیــن  تحویــل 

نیســت بلکــه شــامل حمــل و نقل کننــدگان، انبارهــا، خــرده فروشــان و حتــی خــود مشــتریان اســت )شــکل 1(.

ماخذ: احمدی و همکاران    

)SCM( کلی زنجیره تامین شکل 1. نمای 

1.  Supply Chain Management

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین )عنوان فاز/فصل: 
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 ( رکن مهم مدیریت زنجیره تامینSCFای )زنجیرهتامین مالی  -1

 1(SCMمدیریت زنجیره تامین  )  -1-1
از صنایع    میالدی،   1990  در دهه  بنگاه مدیران بسیاری  ادامه حضورها  و  برای  بهبود   دریافتند که  تنها  بازار  در 

نیز    اولیه   کنندگان قطعات و مواد کافی نیست، بلکه تأمین های شرکتپذیری در توانایی یندهای داخلی و انعطاف آفر
ارتباط نزدیکی با    کنندگان محصوالت نیز باید کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع باید موادی با بهترین

چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تأمین و مدیریت آن پا به   های توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. باسیاست
صورت مستقیم یا    زنجیره تأمین شامل همه مراحلی است که به  .  (1400ی و همکاران  )احمد  نهاد عرصه وجود
تأمین غیرمستقیم زنجیره  دقیقتر  تعریف  در  دارند.  تحقق خواسته مشتری دخالت  است که همة  زنجیره  ،در  ای 

از مواد  تبدیل  و  کاال  جریان  با  مرتبط  کاال فعالیتهای  تحویل  مرحله  تا  اولیه  مواد  تهیه  به  مرحله  نهایی  ی 
و   تامین کننده نیست بلکه شامل حمل  زنجیره تأمین تنها شامل تولیدکننده و  .شودشامل می   کنندگان را مصرف 

 (. 1  شکلت ) حتی خود مشتریان اس کنندگان، انبارها، خرده فروشان و نقل 
 (SCM) (. نمای کلی زنجیره تامین1) شکل

 
 احمدی و همکاران ماخذ:                             

فرآیند و فعالیت تأمین مواد اولیه یا اجزای سازمانی است که شرکت برای ایجاد   (SCM) مدیریت زنجیره تأمین
یک محصول یا خدمات و ارائه آن به مشتریان نیاز دارد. هدف مدیریت زنجیره تأمین، بهبود عملکرد زنجیره تأمین  

دهد تا فقط محصول  است. به بیان دیگر اطالعات به موقع و دقیق زنجیره تأمین به تولیدکنندگان این امکان را می 
تولید، حمل و    هزینهو به تبع آن    فروشانفعالیت اضافی تولیدکنندگان و خرده و    قابل فروش را تولید و ارسال کنند

 
1 Supply Chain Management 



گسترش تامین مالی 6 الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

کــه شــرکت بــرای  مدیریــت زنجیــره تأمیــن )SCM( فرآینــد و فعالیــت تأمیــن مــواد اولیــه یــا اجــزای ســازمانی اســت 

ایجــاد یــک محصــول یــا خدمــات و ارائــه آن بــه مشــتریان نیــاز دارد. هــدف مدیریــت زنجیــره تأمیــن، بهبــود عملکــرد 

ــکان را  ــن ام ــدگان ای ــه تولیدکنن ــن ب ــره تأمی ــق زنجی ــع و دقی ــه موق ــات ب ــر اطالع ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــن اس ــره تأمی زنجی

کننــد و فعالیــت اضافــی تولیدکننــدگان و خرده فروشــان و  می  دهــد تــا فقــط محصــول قابــل فــروش را تولیــد و ارســال 

کاهــش دهنــد.  کــه قابــل فــروش نیســتند،  کاالهایــی را  بــه تبــع آن هزینــه تولیــد، حمــل و نقــل، بیمــه و ذخیره ســازی 

کاال، مدیریــت جریــان اطالعــات و مدیریــت  فعالیــت هــای اصلــی مدیریــت زنجیــره تامیــن1 شــامل مدیریــت جریــان 

جریــان مالــی )SCF( اســت )شــکل 2(.

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، اداره تامین مالی زنجیره تولید )1400(  

شکل 2. ارکان مدیریت زنجیره تامین

)SCF( 1-2. تامین مالی زنجیره ای
کــه نقــش مهمــی در  مدیریــت جریــان مالــی یــا تامیــن مالــی زنجیــره ای یکــی از ارکان مهــم مدیریــت زنجیــره تامیــن اســت 
گــردش بنــگاه هــای تولیــدی دارد. بــه عبــارت دقیق تــر SCF شــیوه ای از تامیــن  تســهیل و تســریع تامیــن مالــی ســرمایه در 
کاال و خدمــت و در طــول زنجیــره صــورت می گیــرد بــه عبارتــی  کــه در آن تامیــن مالــی مبتنــی بــر جریــان واقعــی  مالــی اســت 
در ایــن روش تامیــن مالــی بــر اســاس یــک رویــداد واقعــی نظــر ســفارش خریــد، صــدور ســیاهه، ســند دریافتنــی و یــا ســایر 
کوسیســتم تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن بــه شــرح  مطالبــات و فرآیندهــای پیــش و پــس از بارگیــری انجــام می گیــرد. اجــزاء ا

شــکل زیــر اســت: 

1.  بــه رغــم آنکــه در  کل  اقتصــاد ، به ویــژه  در  بخــش  هایــی  ماننــد  کشــاورزی،  بازرگانــی  و  صنعــت،  بخــش  قابــل  توجهــی  از  ارزش  افــزوده  ایجــاد  شــده  توســط  خانــوار  یــا  بنگاه هــا  ایجــاد 
 می شــود، زنجیره هــای  تأمیــن در  اغلــب  فعالیت هــای  اقتصــادی  در  ایــران،  ســاختاری  گسســته  و  غیرشــرکتی  و  حتــی غیررســمی  دارد  و  فاقــد  مدیریــت  منســجم  زنجیــره  تأمیــن  اســت ایــن 
امــر در کنــار مداخــات  شــدید  دولــت  در  زنجیــره  تأمیــن  و  تشــدید  ناکارایــی   بــازار ، موجــب  شــده  اســت  بــه  رغــم  افزایــش  واردات  نهاده هــای  اولیــه  و  تخصیــص  مقادیــر  کان  منابــع  ارزی 
 و  تســهیات  ریالــی، در  مجمــوع  شــاخص  تولیــد بســیاری از صنایــع نظیــر  محصــوالت  غذایــی، رونــدی  پرنوســان  و  حتــی  در  ســال های  اخیــر  رونــدی  نزولــی  داشــته  باشــد. ســاختار  گسســته ، 
غیرمتشــکل  و  غیرشــرکتی  زنجیره هــای  تأمیــن  در  ســایر  بخش هــای  اقتصــادی  نیــز  از  جملــه  زنجیــره  نســاجی  و  پوشــاک،  صنایــع  شــیمیایی  )پایین دســت( ، زنجیــره  لــوازم  خانگــی ، صنعــت  

ســاختمان  و  شــبکه های  خرده فروشــی  و  توزیــع  کاال  قابــل  مشــاهده  اســت.

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین ) : گزارشعنوان 
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ت زنجیره  یفعالیت های اصلی مدیرکاهش دهند.    ، نیستند  سازی کاالهایی را که قابل فروشنقل، بیمه و ذخیره 
 . (2  شکل) است ( SCF) دیریت جریان مالی شامل مدیریت جریان کاال، مدیریت جریان اطالعات و م 1تامین 

 ارکان مدیریت زنجیره تامین (. 2) شکل

 
 (1400)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اداره تامین مالی زنجیره تولید ماخذ: 

 (SCFای ) تامین مالی زنجیره -2-1
ای یکی از ارکان مهم مدیریت زنجیره تامین است که نقش مهمی در  مدیریت جریان مالی یا تامین مالی زنجیره 

ای از تامین  شیوه  SCFتر  تسهیل و تسریع تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی دارد. به عبارت دقیق 
ی  گیرد به عبارتمالی مبتنی بر جریان واقعی کاال و خدمت و در طول زنجیره صورت می   مالی است که در آن تامین

صدور سیاهه، سند دریافتنی و یا سایر    تامین مالی بر اساس یک رویداد واقعی نظر سفارش خرید، در این روش  
به شرح  اجزاء اکوسیستم تأمین مالی زنجیره تأمین  گیرد.  می   انجامهای پیش و پس از بارگیری  فرآیندمطالبات و  

   ت:زیر اس  شکل
 زنجیره  مالی تأمین اکوسیستم  اجزاء (. 3) شکل

 
 (1400) احمدی و همکارانماخذ:                             

 
 ها بنگاه یا خانوار توسط شده ایجاد افزوده ارزش از توجهی  قابل بخش صنعت،  و بازرگانی کشاورزی،   مانند هایی بخش در ویژهبه ، اقتصاد کل در آنکه رغم به 1

  زنجیره  منسجم  مدیریت  فاقد  و  دارد  غیررسمی حتی  و  غیرشرکتی  و  گسسته  ساختاری  ایران،   در  اقتصادی  هایفعالیت  اغلب در  تأمین  هایزنجیره شود، می  ایجاد
  تخصیص  و  اولیه  هاینهاده  واردات  افزایش  رغم  به  است  شده  موجب ، بازار  ناکارایی  تشدید  و  تأمین زنجیره  در  دولت  شدید  مداخالت  کنار  در  امر  این است  تأمین
 روندی  اخیر  هایسال  در   حتی  و  پرنوسان  روندی  غذایی،   محصوالت  نظیر  صنایع  از  بسیاری  تولید  شاخص  مجموع  در  ریالی،   تسهیالت  و  ارزی  منابع  کالن  مقادیر
 صنایع  پوشاک،   و  نساجی  زنجیره  جمله  از  نیز  اقتصادی  هایبخش  سایر  در  تأمین   هایزنجیره  غیرشرکتی  و  غیرمتشکل  ، گسسته  ساختار.  باشد  داشته  نزولی

 . است  مشاهده قابل کاال توزیع و فروشیخرده هایشبکه و ساختمان صنعت  ، خانگی لوازم زنجیره ، (دستپایین) شیمیایی



7 گسترش تامین مالی  الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

             ماخذ: احمدی و همکاران )1400(

کوسیستم تأمین مالی زنجیره شکل 3. اجزاء ا

کوسیســتم زنجیــره تأمیــن عرضــه  کاالهــا و خدمــات خریــداران را در ا کــه  کننــدگان شــرکت هایی هســتند  تامیــن 

ــادی از  ــداد زی ــه تع ــتریان ب ــه مش کاال ب ــل  ــرای تحوی ــه ب ک ــتند  ــی هس ــازمان های بزرگ ــواًل س ــداران معم ــد. خری می کنن

کاال و خدمــات ارائــه شــده توســط تأمین کننــدگان نیازمندنــد. ســرمایه گذاران همــان منابــع بانکــی و غیربانکــی دارای 

کننده هــای تأییــد شــده فراهــم می کننــد.  کتورهــای تأمیــن  کــه منابــع مالــی را بــرای پوشــش هزینــه فا ســرمایه هســتند 

کوسیســتم تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن و مدیریــت  کــه ا کننــده پلتفــرم، ارائــه دهنده هــای راهکارهــای فناورانــه  فراهــم 

برنامــه را تســهیل می کنــد )احمــدی و همــکاران 1400(.

تامیــن مالــی زنجیــره ای،  بــا بکاریگــری مجموعــه ای از شــیوه ها و عملیــات تامیــن مالــی از قبیــل تنزیــل اســناد 

دریافتنــی، خریــد دیــن، عاملیــت، عاملیــت معکــوس، پرداخــت تســهیالت و اوراق بهادارســازی اســناد دریافتنــی 

گــردش بنگاه هــای تولیــدی منجــر  کــه در چارچــوب روش هــای زنجیــره ای، بــه بهبــود مدیریــت ســرمایه در  اســت 

می شــود. در ایــن روش،  بــه جــای شــیوه ســنتی دریافــت تســهیالت مســتقیم از ســوی بنگاه هــای اقتصــادی، فرآینــد 

کاال و بــر اســاس  تامیــن مالــی بنگاه هــا بــه صــورت پیوســته و در طــول زنجیره هــای تامیــن و مبتنــی بــر جریــان واقعــی 

صورتحســاب الکترونیکــی صــورت می گیــرد. در تامیــن مالــی زنجیــره ای، امــکان به کارگیــری انــواع شــیوه های تعهــدی 

کاهــش نیــاز بنگاه هــا بــه  کــه بــه  و انتقــال اعتبــار بیــن حلقه هــای مختلــف بــرای تامیــن مالــی بنگاه هــا وجــود دارد 

تســهیالت جدیــد منجــر خواهــد شــد.

کــه بیــن بنگاه هــای تولیــدی، زنجیــره تامیــن آن و بانــک  گونــه ای اســت  کوسیســتم تامیــن مالــی زنجیــره ای بــه  ا

عامــل، رابطــه ای چنــد جانبــه و مبتنــی بــر قــرارداد انجــام می گیــرد و فرآینــد تامیــن مالــی و تســویه صورتحســاب ها در 

آن چارچــوب انجــام می شــود )شــکل 4(.

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین ) : گزارشعنوان 
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ت زنجیره  یفعالیت های اصلی مدیرکاهش دهند.    ، نیستند  سازی کاالهایی را که قابل فروشنقل، بیمه و ذخیره 
 . (2  شکل) است ( SCF) دیریت جریان مالی شامل مدیریت جریان کاال، مدیریت جریان اطالعات و م 1تامین 

 ارکان مدیریت زنجیره تامین (. 2) شکل

 
 (1400)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اداره تامین مالی زنجیره تولید ماخذ: 

 (SCFای ) تامین مالی زنجیره -2-1
ای یکی از ارکان مهم مدیریت زنجیره تامین است که نقش مهمی در  مدیریت جریان مالی یا تامین مالی زنجیره 

ای از تامین  شیوه  SCFتر  تسهیل و تسریع تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی دارد. به عبارت دقیق 
ی  گیرد به عبارتمالی مبتنی بر جریان واقعی کاال و خدمت و در طول زنجیره صورت می   مالی است که در آن تامین

صدور سیاهه، سند دریافتنی و یا سایر    تامین مالی بر اساس یک رویداد واقعی نظر سفارش خرید، در این روش  
به شرح  اجزاء اکوسیستم تأمین مالی زنجیره تأمین  گیرد.  می   انجامهای پیش و پس از بارگیری  فرآیندمطالبات و  

   ت:زیر اس  شکل
 زنجیره  مالی تأمین اکوسیستم  اجزاء (. 3) شکل

 
 (1400) احمدی و همکارانماخذ:                             

 
 ها بنگاه یا خانوار توسط شده ایجاد افزوده ارزش از توجهی  قابل بخش صنعت،  و بازرگانی کشاورزی،   مانند هایی بخش در ویژهبه ، اقتصاد کل در آنکه رغم به 1

  زنجیره  منسجم  مدیریت  فاقد  و  دارد  غیررسمی حتی  و  غیرشرکتی  و  گسسته  ساختاری  ایران،   در  اقتصادی  هایفعالیت  اغلب در  تأمین  هایزنجیره شود، می  ایجاد
  تخصیص  و  اولیه  هاینهاده  واردات  افزایش  رغم  به  است  شده  موجب ، بازار  ناکارایی  تشدید  و  تأمین زنجیره  در  دولت  شدید  مداخالت  کنار  در  امر  این است  تأمین
 روندی  اخیر  هایسال  در   حتی  و  پرنوسان  روندی  غذایی،   محصوالت  نظیر  صنایع  از  بسیاری  تولید  شاخص  مجموع  در  ریالی،   تسهیالت  و  ارزی  منابع  کالن  مقادیر
 صنایع  پوشاک،   و  نساجی  زنجیره  جمله  از  نیز  اقتصادی  هایبخش  سایر  در  تأمین   هایزنجیره  غیرشرکتی  و  غیرمتشکل  ، گسسته  ساختار.  باشد  داشته  نزولی

 . است  مشاهده قابل کاال توزیع و فروشیخرده هایشبکه و ساختمان صنعت  ، خانگی لوازم زنجیره ، (دستپایین) شیمیایی



گسترش تامین مالی 8 الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، اداره تامین مالی زنجیره تولید )1400(

کوسیستم تامین مالی زنجیره ای شکل 4. ا

کنــار هــم قــرار می گیرنــد و از هــر  کاال، منابــع مالــی و اطالعــات در  ــه  در تامیــن مالــی زنجیــره تولیــد، ســه جریــان مبادل

کــه ادعــا شــده )انجــام شــده( اســتفاده می شــود. در نتیجــه، مبــادالت واقعــی  یــک از آن هــا بــرای راســتی آزمایی مبادلــه ای 

و نظــارت بــر اعتبــار اعطایــی ارزان تــر از تســهیالت دهی مرســوم خواهــد بــود. ضــروری اســت بــه منظــور هماهنگــی در طــول 

زنجیــره، شــیوه های تامیــن مالــی زنجیــره ای، اتــکای جــدی بــه فناوری هــای نویــن اطالعاتــی و مالــی داشــته باشــند.

بــا توجــه بــه ســازوکارهای پیش بینی شــده در روش تامیــن مالــی زنجیــره ای از قبیــل صورتحســاب الکترونیکــی، 

چندجانبــه بــودن قراردادهــا، اتــکای تامیــن مالــی بــه رویدادهــای واقعــی، مدیریــت تامیــن مالــی و مدیریــت ریســک بــرای 

ــفافیت و  ــره ای، ش ــی زنجی ــن مال ــرای تامی ــا اج ــی رود ب ــار م ــدی، انتظ ــای تعه ــتفاده از ابزاره ــره و اس ــای زنجی کل حلقه ه

کاهــش یابــد و ضمــن تســهیل و تســریع تامیــن  کارایــی فرآینــد تامیــن مالــی افزایــش یافتــه و هزینــه تمام شــده محصــول 

کنــد. کاهــش پیــدا  کمــک بــه تولیــد، میــزان انحــراف منابــع از چرخــه تولیــد  مالــی بنگاه هــای اقتصــادی و 

ــه  ــی متفــاوت خواهــد شــد. در واقــع بانک هــا ب ــی زنجیــره تامیــن، نقــش بانک هــا و نهــاد مال در رویکــرد تامیــن مال

جــای اعطــای تســهیالت مســتقیم بــه بنگاه هــا )شــیوه مرســوم(، بنگاه هــا را تحــت ضمانــت خــود قــرار می دهــد، یعنــی 

جابه جایــی پــول بیــن بانــک و بنــگاه صــورت نمی گیــرد و بانــک از اعتبــار خــود بــرای بنــگاه اســتفاده و تامیــن مالــی او را 

کــه حاضــر هســتند  کنــد و از افــراد دیگــری  تســهیل می کنــد؛ بنــگاه بــا ایــن تضمیــن می توانــد بــرای خــود بدهــی ای ایجــاد 

بــا وجــود تضمیــن بانــک بــه او قــرض دهنــد، تامیــن مالــی  کنــد. 

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین )عنوان فاز/فصل: 
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  . کنند می   عرضه   تأمین  زنجیره   در اکوسیستم  را   خریداران   خدمات   و   کاالها   هستند که  هایی تامین کنندگان شرکت
  خدمات   و  کاال  از  زیادی  تعداد  به   مشتریان  به  تحویل کاال  برای  که  هستند  بزرگی   هایسازمان  خریداران معموالا 

که  هستند  منابع بانکی و غیربانکی دارای سرمایه  ن همان  گذارا سرمایه نیازمندند.    کنندگانتوسط تأمین   شده  ارائه
  ارائه ،  کننده پلتفرم  فراهم .کنندهای تأیید شده فراهم می کننده   فاکتورهای تأمینبرای پوشش هزینه   منابع مالی را

)احمدی  کند  تأمین مالی زنجیره تأمین و مدیریت برنامه را تسهیل می  های راهکارهای فناورانه که اکوسیستمدهنده
 . ( 1400و همکاران 

  دریافتنی،   اسناد  تنزیل  قبیل   از   مالی   تامین  عملیات   و  هاشیوه   از  ایمجموعه با بکاریگری    ای، زنجیره  مالی   تامین
  چارچوب   در  که  است  دریافتنی  اسناد  بهادارسازی  اوراق   و  تسهیالت  پرداخت  معکوس،  عاملیت  عاملیت،  دین،  خرید 
  جای  به روش،   این در . شودمی  منجر  تولیدی  هایبنگاه  گردش  در  سرمایه  مدیریت بهبود  به ای،زنجیره  های روش
  پیوسته   صورت   به  هابنگاه   مالی   تامین   فرآیند   اقتصادی،   های بنگاه  سوی  از   مستقیم  تسهیالت  دریافت  سنتی  شیوه

.  گیردمی   صورت   الکترونیکی   صورتحساب   اساس   بر   و   کاال   واقعی   جریان   بر  مبتنی  و   تامین  های زنجیره   طول   در  و
  برای   مختلف   های حلقه   بین   اعتبار   انتقال   و  تعهدی   ایهشیوه   انواع  کارگیری به   امکان  ای،زنجیره  مالی   تامین   در 

 . شد خواهد  منجر جدید تسهیالت به ها بنگاه  نیاز کاهش به که دارد وجود  هابنگاه  مالی  تامین
  عامل،   بانک   و   آن  تامین  زنجیره   تولیدی،   های بنگاه  بین   که   است  ایگونه   به   ایزنجیره   مالی   تامین   اکوسیستم

  چارچوب  آن   در ها صورتحساب  تسویه  و مالی  تامین فرآیند  و  گیردمی  انجام  قرارداد  بر مبتنی  و جانبه  چند  ایرابطه
 . (4  شکل) شودمی  انجام

 (. اکوسیستم تامین مالی زنجیره ای4) شکل

 
 (1400بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اداره تامین مالی زنجیره تولید )ماخذ: 

گیرند و از هر یک  در کنار هم قرار می سه جریان مبادله کاال، منابع مالی و اطالعات زنجیره تولید،  در تامین مالی 
شود. در نتیجه، مبادالت واقعی و نظارت  استفاده می   ( انجام شده)ای که ادعا شده  آزمایی مبادلهها برای راستی از آن 

  ضروری است به منظور هماهنگی در طول زنجیره،  .بوددهی مرسوم خواهد تر از تسهیالت بر اعتبار اعطایی ارزان 
 .داشته باشند  مالی  و اطالعاتی  نوین هایفناوری  به جدی  اتکای  ای،زنجیره   مالی تامین  های شیوه
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کوچــک در طــول زنجیــره توســط بنگاه هــای بــزرگ اســت.  گرفتــن بنگاه هــای  نکتــه مهــم دیگــر تحــت حمایــت قــرار 

ج  کافــی قــوی ندارنــد، عمــاًل از چرخــه تامیــن مالــی خــار کــه توانایــی ارائــه وثیقــه بــه انــدازه  در شــرایط فعلــی بنگاه هایــی 

ــا در  ــن بنگاه ه ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــوند. ب ــد ش ــی بهره من ــهیالت بانک ــمی و تس ــی رس ــازار مال ــد از ب ــوند و نمی توانن می ش

درون زنجیــره تامیــن قــرار دارنــد و فعالیــت مســتمر دارنــد و توســط اعضــای زنجیــره شناخته شــده هســتند. بنابرایــن 

ــرد. ک ــرای اعتبارســنجی ایــن بنگاه هــا اســتفاده  ــزرگ ب ــوان از شــهادت فعــاالن ب می ت

کمــک  بنابرایــن وام دادن در قالــب زنجیــره تولیــد می توانــد عــدم تقــارن اطالعــات بیــن بانک هــا و بنگاه هــا را بــه 

کــه بــرای بانــک معتبــر اســت، نقــش  کاهــش دهــد. در واقــع حلقــه قــوی زنجیــره  اطالعــات اعضــای زنجیــره نســبت بــه هــم 

کــه توانایــی اقنــاع بخش هــای اعتبارســنجی بانک هــا را نــدارد، بــازی  کوچک تــر  معتمــد و واســط را میــان بانــک و بنــگاه 

کوچک تــر بــه نوعــی از اعتبــار دسترســی پیــدا می کننــد.  می کنــد و بــا تاییــد او عمــاًل بنگاه هــای 

کوچک تــر  در یکــی از روش هــای SCF )بــه عنــوان نمونــه روش تامیــن مالــی پرداختنــی(، بانــک مطالبــات بنگاه هــای 

از بنــگاه هــای بزرگتــر را زودتــر از موعــد می پــردازد و در نتیجــه ایــن تســریع در پرداخــت و واســطه گری بانــک، از یک ســو 

گــردش  بنــگاه بزرگ تــر )یــا همــان خریــدار( فرصــت بیشــتری بــرای پرداخــت بدهی هایــش دارد و مدیریــت ســرمایه در 

ــردش  گ ــز دوره  ــر نی کوچک ت ــگاه  ــر، بن ــوی دیگ ــود. از س ــر می ش کمت ــد  ــه تولی ــی  و هزین ــک نقدینگ ــر، ریس ــرای او هموارت ب

ــد. ــش می یاب کاه ــش  ــک نکول ــد و ریس ــار می کن ــب اعتب کس ــود،  ــر می ش کوتاه ت ــدش  نق

)SCF( 2. انواع مدل های تامین مالی زنجیره ای

2-1. ابزارهای تعهدی 
قبــل از ورود بــهSCF  و معرفــی و بکارگیــری تکنیک هــای مرتبــط بــا آن ضــرورت دارد ابزارهــای تعهــدی مشــتمل بــر 

کننــده2، تاییــد وضعیــت ارســال مــواد اولیــه3،  ــد1، مــواد اولیــه ســفارش داده شــده توســط عرضــه  صــدور ســفارش خری

گیــرد. در واقــع الزم اســت  کتورهــای تاییــد شــده5 مــورد مالحظــه قــرار  کتورهــای صــادر شــده )امــا نــه مــورد تاییــد(4 و فا فا

گــردد. بــه عبــارت دیگــر ابتــدا زنجیــره تامیــن فیزیکــی و  برحســب ابزارهــای مذکــور متناســبًا، تکنیــک هــای SCF طراحــی 

گــردد. ابزارهــای مربــوط بــه آن ایجــاد و بــر اســاس آن فرصــت هــای زنجیــره تامیــن مالــی متناســب بــا فلوچــارت )1( ارائــه 

1.  Purchase order issuance
2.  Materials ordered by supplier
3.  Verification of shipping status
4.  Invoice issued, but not approved
5.  Invoice approved
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ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

فلوچارت 1. زنجیره تامین فیزیکی و فرصت های زنجیره تامین مالی 

 SCF 1، تکنیــک هــای)GSCFF( بــر اســاس دســته بنــدی انجــام شــده توســط انجمــن مالــی زنجیــره تامیــن جهانــی

کلــی محصــوالت مبتنــی بــر مطالبــات دریافتنــی و مبتنــی بــر وام تقســیم می شــوند )فلوچــارت 2(. بــه دو دســته 

ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(.

فلوچارت 2. انواع محصوالت تامین مالی زنجیره از منظر انجمن مالی زنجیره تامین جهانی

1.  Global Supply Chain Finance Forum

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین )عنوان فاز/فصل: 
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 ( SCFای )های تامین مالی زنجیرهانواع مدل  -2

 ابزارهای تعهدی   -1-2
  های مرتبط با آن ضرورت دارد ابزارهای تعهدی مشتمل بر بکارگیری تکنیکمعرفی و  و    SCF قبل از ورود به

، فاکتورهای  3، تایید وضعیت ارسال مواد اولیه2داده شده توسط عرضه کننده، مواد اولیه سفارش  1صدور سفارش خرید 
تایید(  مورد  نه  )اما  تایید شده و    4صادر شده  قرار گیرد.  5فاکتورهای  است    مورد مالحظه  واقع الزم  برحسب  در 

. به عبارت دیگر ابتدا زنجیره تامین فیزیکی و ابزارهای  طراحی گردد  SCF  اً، تکنیک های متناسب  های مذکور ابزار
 . ارائه گردد (1) فلوچارتمربوط به آن ایجاد و بر اساس آن فرصت های زنجیره تامین مالی متناسب با 

   های زنجیره تامین مالی(. زنجیره تامین فیزیکی و فرصت 1) فلوچارت

 
 (2020) جهانی تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ

 
به دو    SCF، تکنیک های  6(GSCFF)  جهانی  تامین  زنجیره مالی  بر اساس دسته بندی انجام شده توسط انجمن 

 (. 2 فلوچارت شوند )مبتنی بر وام تقسیم می البات دریافتنی و طمحصوالت مبتنی بر مدسته کلی 
  

 
1 Purchase order issuance 
2 Materials ordered by supplier 
3 Verification of shipping status 
4 Invoice issued, but not approved 
5 Invoice approved 
6 Global Supply Chain Finance Forum 

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین ) : گزارشعنوان 
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 جهانی  تامین  زنجیره مالی انجمناز منظر  (. انواع محصوالت تامین مالی زنجیره2) فلوچارت

 
 .(2020) جهانی تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ

توسط   آنها  اند و مکانیزم عملیاتینیز معرفی شده  2و تعهد پرداخت بانکی   1البته اخیراً دو تکنیک دیگر مشتمل بر تعهد پرداخت شرکتی 
 در حال تدوین است.  جهانی تامین زنجیره مالیانجمن 

 3مبتنی بر مطالبات دریافتنی  SCFانواع   -2-2
های دریافتنی انفرادی و یا  : در این تکنیک فروشنده کاال و خدمات، حساب4تنزیل حسابهای دریافتنی (1

فروشد.  تامین مالی می تامین کننده  است( به صورت تنزیل به    5چندگانه خود را )که به صورت صورتحساب معوق 
بزرگ که کاالهایشان را به چندین خریدار می فروشند، پیشنهاد  این نوع تکنیک معموالً به فروشنده ها و مشتریان  

 ( نیز نشان داده شده است.  5)  شکل انجام این روش به شرح زیر است که در  فرآیند می شود. 
 ؛ شودفروشنده با خریدار وارد یک قرارداد تجاری می-1
 ؛ کندفروشنده، صورتحسابی )فاکتور( با جزئیات پرداخت صادر می-2
 ؛ کندمالی ارسال میتامین کننده  ده، صورتحساب )فاکتور( را تحت یک قرارداد خرید حساب دریافتنی به  فروشن-3
 ؛ شودحساب های دریافتنی تنزیل می-4
 پردازد. مالی می تامین کننده در سررسید، خریدار کل مبلغ صورتحساب )فاکتور( را به حساب   -5

 های دریافتنی تنزیل حساب  عملیاتی فرآیند (. 5) شکل

 
 ( 2020) جهانی تامین  زنجیره مالی انجمن: ماخذ          

 
1 Corporate Payment Undertaking 
2 Bank Payment Undertaking 
3 Receivable Purchase SCF 
4 Receivables Discounting 
5 Outstanding Invoices 
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 دو تکنیــک دیگــر مشــتمل بــر تعهــد پرداخــت شــرکتی1 و تعهــد پرداخــت بانکــی2 نیــز معرفــی شــده اند و 
ً
البتــه اخیــرا

مکانیــزم عملیاتــی آنهــا توســط انجمــن مالــی زنجیــره تامیــن جهانــی در حــال تدویــن اســت.

2-2. انواع SCF مبتنی بر مطالبات دریافتنی3
ــرادی و  ــی انف ــاب های دریافتن ــات، حس کاال و خدم ــنده  ــک فروش ــن تکنی ــی4: در ای ــابهای دریافتن ــل حس 1. تنزی

کننــده تامیــن مالــی  یــا چندگانــه خــود را )کــه بــه صــورت صورتحســاب معــوق5 اســت( بــه صــورت تنزیــل بــه تامیــن 

کاالهایشــان را بــه چندیــن خریــدار  کــه  می فروشــد. ایــن نــوع تکنیــک معمــواًل بــه فروشــنده هــا و مشــتریان بــزرگ 

کــه در شــکل )5( نیــز نشــان داده  ح زیــر اســت  مــی فروشــند، پیشــنهاد مــی شــود. فرآینــد انجــام ایــن روش بــه شــر

شــده اســت. 

1-فروشنده با خریدار وارد یک قرارداد تجاری می شود؛

کتور( با جزئیات پرداخت صادر می کند؛ 2-فروشنده، صورتحسابی )فا

کننــده مالــی  کتــور( را تحــت یــک قــرارداد خریــد حســاب دریافتنــی بــه تامیــن  3-فروشــنده، صورتحســاب )فا

ارســال می کنــد؛

4-حساب های دریافتنی تنزیل می شود؛

کننده مالی می پردازد. کتور( را به حساب تامین  کل مبلغ صورتحساب )فا 5- در سررسید، خریدار 

1.  Corporate Payment Undertaking
2.  Bank Payment Undertaking
3.  Receivable Purchase SCF
4.  Receivables Discounting
5.  Outstanding Invoices
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 ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

شکل 5. فرآیند عملیاتی تنزیل حساب های دریافتنی

کاال و خدمــات،  تنزیــل حســاب های دریافتنــی، فروشــنده  تکنیــک هماننــد  نــوع  ایــن  در  کتورینــگ:  2. فا

کننــده مالــی تنزیــل  حســاب های دریافتنــی خــود را )کــه بــه صــورت صورتحســاب معــوق اســت( نــزد تامیــن 

کــه معمــواًل تأمین کننــده مالــی در قبال مدیریت حســاب های  کتورینــگ ایــن اســت  می کنــد. وجــه تمایــز اصلــی فا

گرفتــه  کوچــک و متوســط بــکار  دریافتنــی و وصــول آن متعهــد اســت.  ایــن روش بــه طــور معمــول بــرای شــرکتهای 

کــه در شــکل )6( نیــز نشــان داده شــده اســت.  ح زیــر اســت  مــی شــود. فرآینــد انجــام ایــن روش بــه شــر

کتورینگ است؛ کننده مالی برای خدمات فا 1-فروشنده در جستجوی یک تامین 

کــردن  کننــده مالــی، ارزیابــی هــای مختلــف از مبادلــه مربوطــه را انجــام مــی دهــد و بــا فراهــم  2- تامیــن 

ــد؛ ــت می کن ــگ موافق کتورین ــات فا خدم

کپــی آن را  کاالهــا و خدمــات را تحویــل مــی دهــد و صورتحســاب را بــرای خریــدار و نســخه  3-فروشــنده، 

کننــده مالــی ارســال می کنــد؛ بــرای تامیــن 

کننده مالی درصدی از ارزش صورتحساب را می پردازد )معموال 80 درصد(؛ 4-تامین 

کل صورتحساب را می پردازد؛ 5-  در سررسید، خریدار ارزش 

کارمزد یا حاشیه سود( را به فروشنده می پردازد. کتور )منهای  کننده مالی مابقی ارزش فا 6-تامین 

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین ) : گزارشعنوان 
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 جهانی  تامین  زنجیره مالی انجمناز منظر  (. انواع محصوالت تامین مالی زنجیره2) فلوچارت

 
 .(2020) جهانی تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ

توسط   آنها  اند و مکانیزم عملیاتینیز معرفی شده  2و تعهد پرداخت بانکی   1البته اخیراً دو تکنیک دیگر مشتمل بر تعهد پرداخت شرکتی 
 در حال تدوین است.  جهانی تامین زنجیره مالیانجمن 

 3مبتنی بر مطالبات دریافتنی  SCFانواع   -2-2
های دریافتنی انفرادی و یا  : در این تکنیک فروشنده کاال و خدمات، حساب4تنزیل حسابهای دریافتنی (1

فروشد.  تامین مالی می تامین کننده  است( به صورت تنزیل به    5چندگانه خود را )که به صورت صورتحساب معوق 
بزرگ که کاالهایشان را به چندین خریدار می فروشند، پیشنهاد  این نوع تکنیک معموالً به فروشنده ها و مشتریان  

 ( نیز نشان داده شده است.  5)  شکل انجام این روش به شرح زیر است که در  فرآیند می شود. 
 ؛ شودفروشنده با خریدار وارد یک قرارداد تجاری می-1
 ؛ کندفروشنده، صورتحسابی )فاکتور( با جزئیات پرداخت صادر می-2
 ؛ کندمالی ارسال میتامین کننده  ده، صورتحساب )فاکتور( را تحت یک قرارداد خرید حساب دریافتنی به  فروشن-3
 ؛ شودحساب های دریافتنی تنزیل می-4
 پردازد. مالی می تامین کننده در سررسید، خریدار کل مبلغ صورتحساب )فاکتور( را به حساب   -5

 های دریافتنی تنزیل حساب  عملیاتی فرآیند (. 5) شکل

 
 ( 2020) جهانی تامین  زنجیره مالی انجمن: ماخذ          

 
1 Corporate Payment Undertaking 
2 Bank Payment Undertaking 
3 Receivable Purchase SCF 
4 Receivables Discounting 
5 Outstanding Invoices 



13 گسترش تامین مالی  الزامات   ابزارها و 
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 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین )عنوان فاز/فصل: 
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های  های دریافتنی، فروشنده کاال و خدمات، حساب در این نوع تکنیک همانند تنزیل حساب  فاکتورینگ:  (2
  اصلی   وجه تمایز   کند.مالی تنزیل میکننده  دریافتنی خود را )که به صورت صورتحساب معوق است( نزد تامین  

   . متعهد است  وصول آن  و   های دریافتنیحساب   مدیریت  در قبال  مالی  کنندهتأمین   معموالا   که   است  این  فاکتورینگ 
یند انجام این روش به شرح  آفر   فته می شود.این روش به طور معمول برای شرکتهای کوچک و متوسط بکار گر

 ( نیز نشان داده شده است.  6)  شکلاست که در زیر 

 ؛ مالی برای خدمات فاکتورینگ استتامین کننده فروشنده در جستجوی یک -1
فاکتورینگ  مالی، ارزیابی های مختلف از مبادله مربوطه را انجام می دهد و با فراهم کردن خدمات  تامین کننده    -2

 ؛ کندموافقت می
تحساب را برای خریدار و نسخه کپی آن را برای تامین  رفروشنده، کاالها و خدمات را تحویل می دهد و صو -3

 ؛کندارسال می  کننده مالی
 ؛ درصد( 80تامین کننده مالی درصدی از ارزش صورتحساب را می پردازد )معموال -4
 ؛ ب را می پردازددر سررسید، خریدار ارزش کل صورتحسا  -5
 کارمزد یا حاشیه سود( را به فروشنده می پردازد.  ی مالی مابقی ارزش فاکتور )منهاتامین کننده -6

 عملیاتی فاکتورینگ یند آ (. فر6) شکل

 
 ( 2020) جهانی  تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ    

  با   مرتبط  هایریسک  یعنی کلیهاست    حق رجوع  همان تنزیل اسناد مدت دار بدون  فورفیتینگ   فورفیتینگ:(3
شبیه    گردد. فورفیتینگ می  منتقل (  فورفیتر)  اسناد   خریدار   به   و   سلب  فروشنده  از  سررسید   در   اسناد   وجه   پرداخت 

بکار گرفته    ترطوالنی   مدت   در   وزیاد    معامالت   حجم  بزرگ باهای  برای شرکت  فاکتورینگ است با این حال عموماا
 ( نیز نشان داده شده است.  7)  شکلیند انجام این روش به شرح زیر است که در آشود. فر می

 ؛ شودنهاد مالی )فورفیتر( متعهد به خرید ابزار پرداختی از فروشنده می-1

   ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

کتورینگ شکل 6. فرآیند عملیاتی فا

کلیــه ریســک های  3( فورفیتینــگ: فورفیتینــگ همــان تنزیــل اســناد مــدت دار بــدون حــق رجــوع اســت یعنــی 

مرتبــط بــا پرداخــت وجــه اســناد در سررســید از فروشــنده ســلب و بــه خریــدار اســناد )فورفیتــر( منتقــل می گــردد. 

کتورینــگ اســت بــا ایــن حــال عمومــًا بــرای شــرکت های بــزرگ بــا حجــم معامــالت زیــاد و در  فورفیتینــگ شــبیه فا

کــه در شــکل )7( نیــز نشــان  ح زیــر اســت  گرفتــه می شــود. فرآینــد انجــام ایــن روش بــه شــر مــدت طوالنی تــر بــکار 

داده شــده اســت. 

1-نهاد مالی )فورفیتر( متعهد به خرید ابزار پرداختی از فروشنده می شود؛

2-قرارداد تجاری میان فروشنده و خریدار منعقد می شود؛

کاال از فروشنده به خریدار؛ 3-تحویل 

4-تحویل ابزار پرداختنی از خریدار به فروشنده؛

5-تحویل ابزار پرداختنی از فروشنده به نهاد مالی )فورفیتر(؛

6- پرداخت وجه نقد توسط نهاد مالی )فورفیتر( به فروشنده بدون حق رجوع به آن؛

7- درخواست نهاد مالی )فورفیتر( از خریدار برای پرداخت مطالبات در سررسید؛

8-پرداخت از سوی خریدار به نهاد مالی )فورفیتر( در سررسید.



گسترش تامین مالی 14 الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

شکل 7. فرآیند عملیاتی فورفیتینگ

کتورهــای تاییــد شــده2 بــه خریــدار،  4( تامیــن مالــی پرداختنی هــا1: در ایــن روش فروشــندگان از طریــق فــروش فا

کتورهــا را از خریــدار در موعــد مقــرر  کننــده مالــی )نهــاد واســط( فا تامیــن مالــی می کننــد و در ادامــه تامیــن 

کــه توســط خریــدار انتخــاب می شــوند،   SME کننــدگان خریــداری می کنــد. ایــن روش معمــوال توســط عرضــه 

ــه در شــکل )8( نیــز نشــان داده شــده اســت.  ک ــر اســت  ح زی ــه شــر گرفتــه می شــود. فرآینــد انجــام ایــن روش ب ــکار  ب

1-خریدار وارد قرارداد یا توافق تجاری با فروشندگان و سفارش دهندگان می شود؛

کتور( با جزئیات پرداخت را دریافت می کند؛ 2-خریدار، صورتحساب )فا

کتور(، جزئیات پرداخت مدت دار را برای نهاد مالی تهیه می کند؛ 3-خریدار با پذیرش صورتحساب )فا

4-نهاد مالی، امکان پرداخت زودهنگام )زودتر از سررسید( به فروشنده را در وجه تنزیل فراهم می کند؛

کننــد، پرداختــی توســط نهــاد مالــی بــه فروشــندگان بــه  گــر فروشــندگان پرداخــت زودهنــگام را انتخــاب  5-ا

صــورت ارزش تنزیلــی در قبــال دریافــت اســناد دریافتنــی انجــام می شــود و در صــورت عــدم انتخــاب پرداخــت 

کتــور( را پرداخــت می کنــد.  کل صورتحســاب )فا زودهنــگام، نهــاد مالــی در سررســید ارزش 

کتور( را به نهاد مالی می پردازد. کل صورتحساب )فا 6- در سررسید، خریدار ارزش 

1.  Payables Finance
2.  Invoices Approved

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین ) : گزارشعنوان 
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 ؛ شودقرارداد تجاری میان فروشنده و خریدار منعقد می-2
 ؛ تحویل کاال از فروشنده به خریدار-3
 ؛ دار به فروشندهی از خری ن تحویل ابزار پرداخت-4
 ؛ ی از فروشنده به نهاد مالی )فورفیتر(ن تحویل ابزار پرداخت-5
 ؛ پرداخت وجه نقد توسط نهاد مالی )فورفیتر( به فروشنده بدون حق رجوع به آن  -6
 ؛ درخواست نهاد مالی )فورفیتر( از خریدار برای پرداخت مطالبات در سررسید  -7
 . مالی )فورفیتر( در سررسید پرداخت از سوی خریدار به نهاد -8

 عملیاتی فورفیتینگ  فرآیند (. 7) شکل

 
 ( 2020) جهانی تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ           

به خریدار، تامین    2از طریق فروش فاکتورهای تایید شده   : در این روش فروشندگان1ها(تامین مالی پرداختنی 4
کند. این  خریدار در موعد مقرر خریداری می  کننده مالی )نهاد واسط( فاکتورها را ازد و در ادامه تامین نکنمالی می

انجام    فرآیند شود.  شوند، بکار گرفته می می   انتخاب   خریدار   توسط   که  SME  عرضه کنندگان   روش معموال توسط 
 ( نیز نشان داده شده است.  8) شکل که در این روش به شرح زیر است 

 د؛ شوخریدار وارد قرارداد یا توافق تجاری با فروشندگان و سفارش دهندگان می -1
 ؛ کندخریدار، صورتحساب )فاکتور( با جزئیات پرداخت را دریافت می-2
 ؛کندرا برای نهاد مالی تهیه می  دار مدت خریدار با پذیرش صورتحساب )فاکتور(، جزئیات پرداخت-3
 ؛کندتنزیل فراهم می  در وجهبه فروشنده را   )زودتر از سررسید(  پرداخت زودهنگامامکان  نهاد مالی، -4

 
1 Payables Finance 
2 Invoices Approved 
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ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

شکل 8. فرآیند عملیاتی تامین مالی پرداختنی

کننــده، محصــول و  کــه عرضــه  5(تنزیــل پویــا1: نــوع خاصــی از تامیــن مالــی پرداختنــی اســت. بدیــن صــورت 

صورتحســاب را بــه خریــدار مــی دهــد و چنانچــه خریــدار قبــل از سررســید صورتحســاب، پرداخــت را انجــام دهــد، 

فروشــنده بــه وی تخفیــف می دهــد و خــود بــا دریافــت نقدینگــی زودتــر از موعــد نفــع می بــرد. در واقــع تنزیــل پویــا 

بــه خریــداران و فروشــندگان ایــن امــکان را می دهــد تــا از طریــق یــک پلتفــرم آنالیــن، بــرای پرداخــت زودهنــگام در 

کــه در شــکل )9(  ح زیــر اســت  کننــد. فرآینــد انجــام ایــن روش بــه شــر کتــور بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار  وجــه تنزیــل فا

نیــز نشــان داده شــده اســت.

سفارش خرید از خریدار به فروشنده؛. 1

کتور( از سوی فروشنده به خریدار؛. 2 کاال و صورتحساب )فا تحویل 

کتور( توسط خریدار؛. 3 مطابقت و بررسی صورتحساب )فا

کتور( توسط پلتفرم؛. 4 اعتبارسنجی صورتحساب )فا

اطالع رسانی در دسترس بودن پرداختی از سوی پلتفرم به فروشنده؛. 5

درخواست پرداخت زودهنگام از سوی فروشنده به پلتفرم؛. 6

کتور( می پردازد.. 7 خریدار )از طریق پلتفرم(، پرداخت زودهنگام را به صورت تنزیل صورتحساب )فا

1.  Dynamic Discount

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین )عنوان فاز/فصل: 
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ند، پرداختی توسط نهاد مالی به فروشندگان به صورت ارزش  ناگر فروشندگان پرداخت زودهنگام را انتخاب ک-5
شود و در صورت عدم انتخاب پرداخت زودهنگام، نهاد مالی در  تنی انجام می تنزیلی در قبال دریافت اسناد دریاف

   کند. صورتحساب )فاکتور( را پرداخت می  سررسید ارزش کل 
 پردازد. ساب )فاکتور( را به نهاد مالی می در سررسید، خریدار ارزش کل صورتح  -6

 تامین مالی پرداختنی  عملیاتی فرآیند (. 8) شکل

 
 ( 2020) جهانی  تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ    

بدین صورت که عرضه کننده، محصول و صورتحساب    .نوع خاصی از تامین مالی پرداختنی است  :1تنزیل پویا(5
را به خریدار می دهد و چنانچه خریدار قبل از سررسید صورتحساب، پرداخت را انجام دهد، فروشنده به وی تخفیف  

  این   فروشندگان  و  خریداران  به  پویا  برد. در واقع تنزیلدهد و خود با دریافت نقدینگی زودتر از موعد نفع میمی
  ارتباط   یکدیگر   با   تنزیل فاکتور   در وجه زودهنگام    آنالین، برای پرداخت   پلتفرم  یک  طریق  از   تا   دهدمی   را   امکان 
 ( نیز نشان داده شده است. 9) شکلکه در انجام این روش به شرح زیر است  فرآیند .کنند  برقرار

 ؛ سفارش خرید از خریدار به فروشنده -1

 ؛ فروشنده به خریدارتحویل کاال و صورتحساب )فاکتور( از سوی  -2

 ؛ مطابقت و بررسی صورتحساب )فاکتور( توسط خریدار -3

 ؛ صورتحساب )فاکتور( توسط پلتفرم اعتبارسنجی -4

 ؛ در دسترس بودن پرداختی از سوی پلتفرم به فروشنده رسانی  اطالع -5

 ؛ به پلتفرم درخواست پرداخت زودهنگام از سوی فروشنده  -6

 پردازد. زودهنگام را به صورت تنزیل صورتحساب )فاکتور( می خریدار )از طریق پلتفرم(، پرداخت  -7

 
1 Dynamic Discount 
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ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

شکل 9. فرآیند عملیاتی تنزیل پویا

2-3. انواع تکنیک های SCF مبتنی وام 

6(وام یــا پیــش پرداخــت در قبــال اســناد دریافتنــی1: در ایــن روش تامیــن مالــی )اعطــای وام( بــه پشــتوانه 

بیــن  قــرارداد  ایــن  مــی شــود.  انجــام  کاال( صــورت می گیــرد،  فــروش  از  )ناشــی  آینــده  در  کــه  دریافتنی هایــی 

گیــرد.  فروشــنده و نهــاد مالــی صــورت می گیــرد و می توانــد بــا پشــتوانه اســناد معتبــر و حتــی بــدون پشــتوانه انجــام 

ــز نشــان داده شــده اســت. ــه در شــکل )10( نی ک ــر اســت  ح زی ــه شــر فرآینــد انجــام ایــن روش ب

1-ارسال درخواست وام توسط مشتری به همراه اسناد تایید شده  نظیر سفارش خرید؛

کرده و به فروشنده اعتبار می دهد؛ 2-  نهاد مالی، تامین مالی را فراهم 

3-فروشــنده در سررســید، از طریــق وجــه نقــد دریافتــی از خریــداران وام را تســویه می کنــد.  نهــاد مالــی 

کنــد یــا حســاب فروشــنده نــزد خــود را  ممکــن اســت بــه طــور مســتقیم منابــع نقــدی را از خریــداران دریافــت 

کنــد.    بدهــکار 

1.  Loan or Advance Against Receivables

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین ) : گزارشعنوان 
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تنزیل پویا  عملیاتی فرآیند (. 9) شکل  

 
 ( 2020) جهانی  تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ    

 مبتنی وام   SCFهای تکنیک انواع  -3-2
اسناد دریافتنی(6 قبال  یا پیش پرداخت در  به  :  1وام  وام(  )اعطای  مالی  تامین  این روش  پشتوانه  در 

انجام می شود. این قرارداد بین فروشنده و نهاد   ،گیردهایی که در آینده )ناشی از فروش کاال( صورت می ی ن دریافت
انجام این روش به    فرآیندتواند با پشتوانه اسناد معتبر و حتی بدون پشتوانه انجام گیرد.  گیرد و می صورت می مالی  

 داده شده است. نشان   ( نیز10) شکلشرح زیر است که در 
 ؛ ارسال درخواست وام توسط مشتری به همراه اسناد تایید شده  نظیر سفارش خرید-1
 ؛ دهدنهاد مالی، تامین مالی را فراهم کرده و به فروشنده اعتبار می  -2
  کند.  نهاد مالی ممکن است بهفروشنده در سررسید، از طریق وجه نقد دریافتی از خریداران وام را تسویه می-3

 طور مستقیم منابع نقدی را از خریداران دریافت کند یا حساب فروشنده نزد خود را بدهکار کند.    
 وام یا پیش پرداخت در قبال اسناد دریافتنی عملیاتی   فرآیند(. 10) شکل

 
 ( 2020) جهانی  تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ    

 
1 Loan or Advance Against Receivables 



17 گسترش تامین مالی  الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

شکل 10. فرآیند عملیاتی وام یا پیش پرداخت در قبال اسناد دریافتنی

کارخانجــات تولیــدی  کننــدگان یــا صادرکننــدگان  7( تامیــن مالــی توزیــع1: در ایــن روش تســهیالت بــه توزیــع 

کاالهــا بــه خــرده  کــه معمــواًل تــا زمــان فــروش  بســیار بــزرگ اعطــا می شــود تــا از ایــن طریــق شــکاف نقدینگــی 

گیرنــد. فرآینــد انجــام ایــن روش بــه  کننــدگان نهایــی بــه طــول می انجامــد، تحــت پوشــش قــرار  فروشــان و مصــرف 

کــه در شــکل )11( نشــان داده شــده اســت. ح زیــر اســت  شــر

1-صادرکننــده بــزرگ بــا نهــاد مالــی وارد قــرارداد )توافقنامــه( تامیــن مالــی توزیــع می شــود و همزمــان توزیــع 

کننــده، نامــه درخواســت تســهیالت2 را بــه نهــاد مالــی می دهــد؛

کننده تحویل می دهد؛ کتور( را به توزیع  کاالها و صورتحساب )فا 2-صادرکننده 

کتور( پذیرفته شده را به صادرکننده ارسال می کند؛ کننده اسناد مبادالتی و صورتحساب )فا 3-توزیع 

کتور( پذیرفته شده را به نهاد مالی تحویل می دهد؛ 4- صادرکننده اسناد مبادالتی و صورتحساب )فا

5-نهاد مالی وجه نقد )معادل ارزش صورتحساب( را به صادرکننده اعطا می کند؛

کارمــزد یــا حاشــیه ســود( را از  6- در سررســید نهــاد مالــی وجــه نقــد )معــادل ارزش صورتحســاب بــه اضافــه 

ــا وی تمــاس می گیــرد. ــا نکــول ب کننــده اخــذ می کنــد و در صــورت تاخیــر و ی توزیــع 

1.  Distributor Finance
2.  Facility Letter

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین ) : گزارشعنوان 
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تنزیل پویا  عملیاتی فرآیند (. 9) شکل  

 
 ( 2020) جهانی  تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ    

 مبتنی وام   SCFهای تکنیک انواع  -3-2
اسناد دریافتنی(6 قبال  یا پیش پرداخت در  به  :  1وام  وام(  )اعطای  مالی  تامین  این روش  پشتوانه  در 

انجام می شود. این قرارداد بین فروشنده و نهاد   ،گیردهایی که در آینده )ناشی از فروش کاال( صورت می ی ن دریافت
انجام این روش به    فرآیندتواند با پشتوانه اسناد معتبر و حتی بدون پشتوانه انجام گیرد.  گیرد و می صورت می مالی  

 داده شده است. نشان   ( نیز10) شکلشرح زیر است که در 
 ؛ ارسال درخواست وام توسط مشتری به همراه اسناد تایید شده  نظیر سفارش خرید-1
 ؛ دهدنهاد مالی، تامین مالی را فراهم کرده و به فروشنده اعتبار می  -2
  کند.  نهاد مالی ممکن است بهفروشنده در سررسید، از طریق وجه نقد دریافتی از خریداران وام را تسویه می-3

 طور مستقیم منابع نقدی را از خریداران دریافت کند یا حساب فروشنده نزد خود را بدهکار کند.    
 وام یا پیش پرداخت در قبال اسناد دریافتنی عملیاتی   فرآیند(. 10) شکل

 
 ( 2020) جهانی  تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ    

 
1 Loan or Advance Against Receivables 



گسترش تامین مالی 18 الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

شکل 11. فرآیند عملیاتی تامین مالی توزیع

کــه نگهدارنــده و یــا  8( وام یــا پیــش پرداخــت در قبــال موجــودی انبــار1: تســهیالت بــه خریــدار یــا فروشــنده ای 

گــذاری حقــوق مالکیــت  کنتــرل در وا کاالهاســت، اعطــا می شــود. البتــه در ایــن روش نهــاد مالــی از طریــق  انبــاردار 

کــه در شــکل )12( نشــان داده  ح زیــر اســت  )جهــت تضمیــن( اســتفاده می کنــد. فرآینــد انجــام ایــن روش بــه شــر

شــده اســت.

کاالهای در انبار به عنوان وثیقه(؛ 1-ارتباط یا قرارداد تجاری میان خریدار و فروشنده )با مالحظه 

2- نهــاد مالــی بــا خریــدار یــا فروشــنده )بــا یکــی از آنهــا( وارد توافقنامــه )قــراراداد( تامیــن مالــی مشــتمل بــر 

ترتیبــات وثیقــه ای یــا ضمانتــی می شــود.

1.  Loan or Advance Against Inventory

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین )عنوان فاز/فصل: 
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: در این روش تسهیالت به توزیع کنندگان یا صادرکنندگان کارخانجات تولیدی بسیار  1( تامین مالی توزیع 7
شود تا از این طریق شکاف نقدینگی که معموالً تا زمان فروش کاالها به خرده فروشان و مصرف  بزرگ اعطا می 

  شکل یر است که در  انجام این روش به شرح ز  فرآیندانجامد، تحت پوشش قرار گیرند.  کنندگان نهایی به طول می
 داده شده است.   ( نشان11)
شود و همزمان توزیع کننده، نامه  صادرکننده بزرگ با نهاد مالی وارد قرارداد )توافقنامه( تامین مالی توزیع می-1

 ؛ دهدرا به نهاد مالی می  2درخواست تسهیالت 
 ؛ هدد صادرکننده کاالها و صورتحساب )فاکتور( را به توزیع کننده تحویل می-2
 ؛ کندتوزیع کننده اسناد مبادالتی و صورتحساب )فاکتور( پذیرفته شده را به صادرکننده ارسال می-3
 ؛ دهدصادرکننده اسناد مبادالتی و صورتحساب )فاکتور( پذیرفته شده را به نهاد مالی تحویل می   -4
 ؛ کندنهاد مالی وجه نقد )معادل ارزش صورتحساب( را به صادرکننده اعطا می-5
در سررسید نهاد مالی وجه نقد )معادل ارزش صورتحساب به اضافه کارمزد یا حاشیه سود( را از توزیع کننده    -6

 گیرد. کند و در صورت تاخیر و یا نکول با وی تماس میاخذ می
 تامین مالی توزیع  عملیاتی  فرآیند(. 11) شکل

 
 (2020) جهانی تامین زنجیره  مالی انجمن:  ماخذ            

ای که نگهدارنده و یا  : تسهیالت به خریدار یا فروشنده3وام یا پیش پرداخت در قبال موجودی انبار(8
شود. البته در این روش نهاد مالی از طریق کنترل در واگذاری حقوق مالکیت )جهت  انباردار کاالهاست، اعطا می

 نشان داده شده است. ( 12) شکلشرح زیر است که در انجام این روش به   فرآیندکند. تضمین( استفاده می
 ؛ارتباط یا قرارداد تجاری میان خریدار و فروشنده )با مالحظه کاالهای در انبار به عنوان وثیقه(-1
ای تیبات وثیقه نهاد مالی با خریدار یا فروشنده )با یکی از آنها( وارد توافقنامه )قراراداد( تامین مالی مشتمل بر تر  - 2

 شود. یا ضمانتی می

 
1 Distributor Finance 
2 Facility Letter 
3 Loan or Advance Against Inventory 



19 گسترش تامین مالی  الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

شکل 12. فرآیند عملیاتی وام یا پیش پرداخت در قبال موجودی انبار

ــدارک،  کاالهــا و خدمــات در مراحــل تهیــه و ت ــه فروشــندگان  ــی ب ــه نهــاد مال ک 9( تامیــن مالــی قبــل از حمــل: وامــی 

کاالهــا و خدمــات نهایــی )بــه دســت خریــدار( اعطــا می کنــد.  کاالهــای نیمــه تمــام بــه  ســاخت و تبدیــل مــواد اولیــه و 

ســفارش خریــد از خریــدار معتبــر، اســناد معتبــر بانکــی یــا اعتبــار اســنادی صــادر شــده بــه نفــع خریــدار از الزامــات اصلــی 

ــال  ــن ح ــا ای ــود، ب ــه می ش ــاز ارائ ــاب ب ــت حس ــًا در وضعی ــی عمدت ــن مال ــوع تامی ــن ن ــت. ای ــی اس ــن مال ــوع تامی ــن ن ای

کــه در شــکل  ح زیــر اســت  می توانــد بــرای ســایر روشــهای پرداخــت نیــز اســتفاده شــود. فرآینــد انجــام ایــن روش بــه شــر

)13( نشــان داده شــده اســت.

1-خریدار سفارش خرید را ارسال می کند )یا اعتبار اسنادی را تهیه می کند(؛

2-خریدار درخواست برداشت اعتبار جهت تامین مالی قبل از حمل را به نهاد مالی ارائه می کند؛

3-نهاد مالی، وجه نقد مورد نیاز برای تامین مالی را برای خریدار فراهم می کند؛  

کاال به خریدار؛ 4-ارسال 

5-در سررسید، نهاد مالی حساب خریدار را به میزان ارزش اسمی به اضافه بهره بدهکار می کند.

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین ) : گزارشعنوان 
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انبار  موجودی قبال در پرداخت پیش   یا وامعملیاتی   فرآیند(. 12) شکل  

 
 (2020) جهانی تامین زنجیره  مالی انجمن:  ماخذ            

وامی که نهاد مالی به فروشندگان کاالها و خدمات در مراحل تهیه و تدارک،  تامین مالی قبل از حمل:    (9
کند. سفارش  ساخت و تبدیل مواد اولیه و کاالهای نیمه تمام به کاالها و خدمات نهایی )به دست خریدار( اعطا می 

اصلی این نوع تامین    الزامات خرید از خریدار معتبر، اسناد معتبر بانکی یا اعتبار اسنادی صادر شده به نفع خریدار از  
روشهای    تواند برای سایر با این حال می   شود،می   ارائه  باز  حساب  توضعی  در   مالی است. این نوع تامین مالی عمدتا  

 ( نشان داده شده است. 13) شکلانجام این روش به شرح زیر است که در   فرآیند  . شود استفاده نیز پرداخت 
 ؛ کند(کند )یا اعتبار اسنادی را تهیه میخریدار سفارش خرید را ارسال می-1
 ؛ کنداعتبار جهت تامین مالی قبل از حمل را به نهاد مالی ارائه میخریدار درخواست برداشت -2
    ؛ کندنیاز برای تامین مالی را برای خریدار فراهم می نهاد مالی، وجه نقد مورد-3
 ؛ ارسال کاال به خریدار-4
 کند.  در سررسید، نهاد مالی حساب خریدار را به میزان ارزش اسمی به اضافه بهره بدهکار می-5

 انبار  موجودی قبال در پرداخت پیش   یا وامعملیاتی   فرآیند(. 13) شکل

 
 (2020) جهانی تامین زنجیره  مالی انجمن:  ماخذ            

.  ارائه شده است(  3)  فلوچارت در    SCFهای  در خصوص بکارگیری تکنیک  گیریتصمیم  شیوه   به طور خالصه
یا عرضه کننده  تامین مالی زنجیره های  مطابق فلوچارت جهت بکارگیری مناسب تکنیک ای بایستی به خریدار 

ها )اسناد دریافتنی یا  ها، طول دوره تامین مالی، نوع موجود انبار بنگاه بودن شرکتها، کوچک یا بزرگ بودن بنگاه
کاالهای نهایی و یا در حال ساخت( و نوع سفارش خرید توجه کرد. به عنوان نمونه چنانچه شرکت مورد نظر  



گسترش تامین مالی 20 الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

 
ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

شکل 13. فرآیند عملیاتی وام یا پیش پرداخت در قبال موجودی انبار

بــه طــور خالصــه شــیوه تصمیم گیــری در خصــوص بکارگیــری تکنیک هــای SCF در فلوچــارت )3( ارائــه شــده اســت. 

کننــده  مطابــق فلوچــارت جهــت بکارگیــری مناســب تکنیک هــای تامیــن مالــی زنجیــره ای بایســتی بــه خریــدار یــا عرضــه 

کوچــک یــا بــزرگ بــودن بنگاه هــا، طــول دوره تامیــن مالــی، نــوع موجــود انبــار بنگاه هــا )اســناد دریافتنــی  بــودن شــرکتها، 

کــرد. بــه عنــوان نمونــه چنانچــه شــرکت مــورد  ــا در حــال ســاخت( و نــوع ســفارش خریــد توجــه  کاالهــای نهایــی و ی ــا  ی

گــر شــرکت مــورد نظــر بــزرگ  کنــد یــا ا کتورینــگ تامیــن مالــی  کننــده و SME باشــد می توانــد از طریــق شــیوه فا نظــر عرضــه 

باشــد دو حالــت وجــود دارد حالــت اول چنانچــه طــول دوره پرداخــت بلندمــدت باشــد از شــیوه فورفیتینــگ و در حالــت 

کوتاه مــدت از شــیوه تنزیــل اســناد دریافتنــی اســتفاده می شــود. دوم یعنــی 
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ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

SCF گیری در خصوص بکارگیری تکنیک های فلوچارت 3. شیوه تصمیم 

کاربری ابزارهای SCF در شرایط مختلف شرکت ها و بسته نوع معامالت نشان داده شده است. در جدول زیر 
جدول )1(. بکارگیری ابزارهای SCF در شرایط مختلف

شرایط شرکت
تنزیل

ابزارهای مبتنی بر وامابزارهای مبتنی بر مطالبات

کتورینگفورفیتینگ تامین مالی فا
پرداختنی

وام در قبال 
اسناد

تامین مالی 
توزیع

تامین مالی 
موجودی 

انبار

تامین مالی 
پیش از 

ارسال

حجم معامله 
اغلباغلباغلباغلبمعمولمعمولگاهیمعمولزیاد

اغلباغلباغلبمعمولاغلبهرگزمعمولاغلبکم

ارزش معاملعه
اغلباغلباغلباغلبگاهیگاهیمعمولمعمولزیاد

اغلباغلباغلبمعمولاغلبمعمولگاهیاغلبکم

شرکت بزرگ
اغلباغلباغلب-همیشهاغلبگاهیمعمولبدهکار

--همیشهاغلباغلباغلبمعمولمعمولطلبکار

SME
معمولاغلباغلب-هرگزاغلباغلباغلببدهکار

-اغلبهرگزمعمولاغلبمعمولاغلباغلبطلبکار

Buyer-centricاغلبهرگزهرگزهمیشههرگزاغلبهرگز-

Seller-centricهمیشهاغلبهمیشههمیشههرگزهمیشهمعمولهمیشه

ماخذ: انجمن مالی زنجیره تامین جهانی )2020(

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین )عنوان فاز/فصل: 
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تواند از طریق شیوه فاکتورینگ تامین مالی کند یا اگر شرکت مورد نظر بزرگ باشد  باشد می   SMEه کننده و  عرض
دو حالت وجود دارد حالت اول چنانچه طول دوره پرداخت بلندمدت باشد از شیوه فورفیتینگ و در حالت دوم یعنی  

 شود. مدت از شیوه تنزیل اسناد دریافتنی استفاده می کوتاه
 SCFهای (. شیوه تصمیم گیری در خصوص بکارگیری تکنیک3) فلوچارت

 
 (2020) جهانی تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ 

 . داده شده استنشان  نوع معامالتبسته و  هاشرکتشرایط مختلف  در SCFابزارهای   کاربری  جدول زیر  در
 در شرایط مختلف  SCF(. بکارگیری ابزارهای  1جدول )

 شرکت شرایط 

 ابزارهای مبتنی بر وام  ابزارهای مبتنی بر مطالبات 

 فاکتورینگ  فورفیتینگ  تنزیل 
تامین  
مالی  

 پرداختنی 

وام در  
قبال  
 اسناد 

تامین  
مالی  
 توزیع

تامین  
مالی  

موجودی  
 انبار

تامین  
مالی  

پیش از  
 ارسال

حجم  
 معامله  

 اغلب  اغلب  اغلب  اغلب  معمول معمول گاهی معمول زیاد
 اغلب  اغلب  اغلب  معمول اغلب  هرگز معمول اغلب  کم

ارزش  
 معاملعه 

 اغلب  اغلب  اغلب  اغلب  گاهی گاهی معمول معمول زیاد
 اغلب  اغلب  اغلب  معمول اغلب  معمول گاهی اغلب  کم

شرکت 
 بزرگ

 اغلب  اغلب  اغلب  - همیشه اغلب  گاهی معمول بدهکار
 - - همیشه اغلب  اغلب  اغلب  معمول معمول طلبکار

SME 
 معمول اغلب  اغلب  - هرگز اغلب  اغلب  اغلب  بدهکار
 - اغلب  هرگز معمول اغلب  معمول اغلب    اغلب  طلبکار
Buyer-centric اغلب  هرگز هرگز همیشه هرگز اغلب  هرگز - 
Seller-centric همیشه اغلب  همیشه همیشه هرگز همیشه معمول همیشه 

 (2020) جهانی تامین زنجیره مالی انجمن: ماخذ
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3. الزامــات تامیــن مالــی زنجیــره تامیــن و معرفــی آخریــن اقدامــات انجــام شــده در 
 SCF زمینــه 

کلــی الزامــات  پیاده ســازی  مدیریــت  جهــت راه انــدازی و توســعه تامیــن مالــی زنجیــره ای، الزم اســت در یــک چارچــوب 

کــه شــامل ســه بخــش اســت را مــورد توجــه قــرار داد )جــدول 2(.  زنجیــره  تأمیــن 

جدول )2(. الزامات  پیاده سازی  مدیریت  زنجیره  تأمین

مدیریت جریان مالیمدیریت  اطالعاتمدیریت  زنجیره  فیزیکی  )لجستیک(

-ایجاد  شرکت های  مدیریت  زنجیره  تأمین
-مقررات  لجستیک

کشت  قراردادی -مقررات  

- ایجاد  زیرساخت اطالعاتی
- نظام  اعتبارسنجی

کتور الکترونیک - فا
- بارنامه الکترونیک 

-تدویــن  قواعــد  و  مقــررات  ناظــر و زیرســاخت  جامــع  پایــش 
 و  نظــارت

-توسعه ابزارهای  مالی  و  تجاری  الکترونیکی 
-انــواع  اســناد  تجــاری  الکترونیکــی  ماننــد  بــرات ، ســفته، 

اعتبــاری،  اوراق گام  و ... کارت    اعتبار اســنادی ، 
کتــور  الکترونیکــی،  پایانه هــای فروشــگاهی،  -زیرســاخت فا

بارنامــه  الکترونیکــی  و  ...
-نهاد  مدیریت  مالی  زنجیره  تأمین

-ایجــاد  زیــر ســاخت تبــادل و   تســویه اعتبــاری در شــبکه 
ــی بانک

-بیمه های  اعتباری
ماخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا )1400(

 SCF 3-1. بررسی آخرین اقدامات انجام شده در ایران در زمینه

یکــی از اهــداف مهــم دولــت هدایــت فعالیــت اعتبــاری بانک هــا بــه ســمت فعالیت هــای تولیــدی اســت و در ایــن راســتا 

نیــز تفاهم نامــه ای تحــت عنــوان »تأمین مالــی زنجیــره ای تولیــد« بــا پیگیــری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بیــن ایــن 

ــه  امــور اقتصــادی و دارایــی، بانــک مرکــزی و بانک هــای عامــل امضــا شــد. اهــم اقدامــات انجــام  ــه و وزارتخان وزارتخان

کنــون اقداماتــی انجــام شــده اســت؛  ح تامیــن مالــی زنجیــره در همیــن راســتا، تا شــده در راســتای اجــرای طــر

)SCF( ح تامین مالی زنجیره جدول )3(. اقدامات انجام شده در راستای اجرای طر

نهاد متولیاقدامات

بانک مرکزیابالغ دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره ای به بانکها

بانــک مرکــزی باهمــکاری بــا مشــارکت وزارت ابالغ شیوه نامه برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره ای به بانک ها،
امــور اقتصــادی و دارایــی

کتور الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارتایجاد زیرساخت صورتحساب یا فا
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نهاد متولیاقدامات

کتور الکترونیکی از سامانه جامع تجارت به شبکه بانکی1  بانک مرکزیابالغ دستورالعمل استعالم فا

کشورایجاد سامانه سفته و برات الکترونیکی  کل  وزارت اقتصاد-خزانه داری 

کمیســیون اعتبــاری بانــک  گام2 و تصویــب آن در  بازنگــری و اصــالح دســتورالعمل اوراق 
مرکــزی

بانک مرکزی

ح )مجموعــا 12 بانــک  امضــای تفاهم نامــه بیــن بانک هــا و وزارت صنعــت بــرای اجــرای طــر
تــا پایــان ســال 1400(

صــادرات  معــدن،  و  صنعــت  ملــت،  بانــک 
تجــارت،  ایــران،  ملــی  پارســیان،  ایــران، 
آینــده،  توســعه تعاون،  کشــاورزی،  مســکن، 

خاورمیانــه و  ایران زمیــن 

ماخذ: وزارت صمت و بانک مرکزی

ح زیر نیز انجام شده است: کنار موارد فوق اقدامات دیگری به شر البته در 

کسب وکار از سوی بانک های منتخب و توافق با بنگاه های اقتصادی؛-  تهیه الگوی 

 هماهنگی و توافق بین برخی بنگاه های بزرگ و شرکت های زنجیره تامین؛- 

طراحی و ایجاد پلت فرم های ارائه خدمات تامین مالی زنجیره ای به وسیله برخی بانک های عامل؛- 

کاالی ایــران بــه منظــور قبــول ابزارهــای تعهــدی در تســویه معدامــالت اعتبــاری بــازار -  هماهنگــی بــا بــورس 

فیزیکــی؛

ــا هــدف -  ــه منظــور پذیــرش اســناد تجــاری مــدت دار ب ــران ب ــی دولتــی ای ــا شــرکت بازرگان هماهنگــی اولیــه ب

تســهیل تامیــن مالــی در طــول  زنجیره هــای صنایــع غذایــی؛

کشــدور )مبارکــه، ذوب آهــن، خوزســتان، خراســان( بــه منظــور -  اخــذ موافقــت تولیدکننــدگان فــوالدی عمــده 

قبــول   ابزارهــای تعهــدی و اعتبــاری در بخشــی از فــروش محصــوالت؛ 

گســتر و ســایپا بــه ترتیــب بــه -  ــا زنجیــره سایپا-ســازه  انجــام پایلــوت اول و دوم در بانــک صنعــت و معــدن ب

ــال؛ ــارد ری ــغ 500  و 1000 میلی مبل

گــروه ایــران خــودرو بــه منظــور انتقــال اعتبــار بــه میــزان  5000 -  هماهنگــی انجــام شــده بیــن بانــک تجــارت و 

میلیــارد ریــال در دی مــاه در فــاز نخســت؛

شــوینده -  تولیدکننــدگان  ایــران،  شــیمیایی  صنایــع  بیــن  شــوینده  صنعــت  در  شــده  انجــام  هماهنگــی 

پخــش؛ شــرکت های  و  کنــدر(  گلرنــگ،  کســان،  پا )گلتــاش، 

 متکــی بــه فاکتــور الکترونیکــی خواهــد بــود، ضمــن آنکــه امــکان تامیــن مالــی مکــرر یــک صورتحســاب نیــز 
ً
1.  بــر اســاس ایــن دســتورالعمل، فرآینــد تامیــن مالــی زنجیــره ای صرفــا

aspx.23186/https://www.cbi.ir/showitem .)منتفــی خواهــد شــد )حمیــد آذرمنــد، مدیــر اداره تامیــن مالــی زنجیــره تولیــد
2.  دســتورالعمل مذکــور قــرار اســت در اولیــن جلســه شــورای پــول و اعتبــار ســال 1401 بــه تصویــب برســد و در هفته هــای آتــی، بــه شــبکه بانکــی ابــاغ شــود. طبــق دســتورالعمل 
جدیــد، بانک هــا مبتنــی بــر فاکتــور و بنــا بــه درخواســت مشــتریان، اوراق گام را صــادر و در اختیــار فروشــنده مــواد اولیــه قــرار می دهنــد. ایــن اوراق از ابتــدای صــدور تــا سررســید 
https:// .اوراق، بــه راحتــی بــه منظــور خریــد مــواد اولیــه قابلیــت انتقــال در زنجیــره را خواهنــد داشــت.  ضمــن آن کــه امــکان عرضــه آن در بــازار ثانویــه نیــز همــواره وجــود دارد

aspx.23186/www.cbi.ir/showitem
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ــرای انتقــال تعهــدات در قالــب -  ــذ و فروشــگاه های رفــاه ب  هماهنگــی شــرکت های قنــد اصفهــان، آمــاده لذی

بــرات بــه میــزان  150میلیــارد ریــال؛

کاوه سمنان و سپهر قانع البرز در زنجیره شمش و میلگرد؛-  هماهنگی با شرکتهای ذوب آهن، فوالد 
گرفتن توسعه تامین مالی زنجیره ای عالوه بر زنجیره های صنعتی1-  توجه قرار 

ح  ــی زنجیــره تولیــد« در ســتاد اقتصــادی دولــت طــر شــایان ذکــر اســت در ماه هــای پایانــی ســال 1400، »تامیــن مال

گرفــت و حتــی یــازده مصوبــه  کار ارائــه و مــورد تاییــد قــرار  موضــوع شــد. در جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت، چارچــوب 

مفیــد و موثــر بــرای حمایــت از تامیــن مالــی زنجیــره ای بــه تصویــب رســید و بــه دســتگاه ها ابــالغ شــد. از جملــه مصوبــات 

کارگــروه ملــی تامیــن مالــی زنجیــره ای، تدویــن بســته تشــویقی، تشــکیل نهــاد تضمیــن و  ســتاد اقتصــادی، تشــکیل 

پوشــش بیمــه ای، ســازوکار اتصــال ابزارهــای تامیــن مالــی زنجیــره ای بــه تجــارت خارجــی، بازنگــری الیحــه وثایــق بانکــی 

کــردن آیین نامــه ســنجش اعتبــار اســت. همچنیــن بــر اســاس اعــالم وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، در  و عملیاتــی 

ح تأمیــن مالــی زنجیــره ای بــه اتمــام رســیده و تعمیــم آن در همــه صنایــع از  فرودیــن 1401، مرحلــه آزمایشــی اجــرای طــر

گرفــت2. کار قــرار  خــرداد مــاه در دســتور 

3-2. نقش پلتفرم ها در تامین مالی زنجیره ای
ــه چالش هــای اقتصــادی  ــی زنجیــره تامیــن، پــس از بحــران اقتصــادی 2008 و در پاســخ ب ایــده پلتفرم هــای تامیــن مال

کل زنجیــره تولیــد ارزش آنهــا، از  ح شــد. ایــن پلتفرم هــا، نیازهــای بنگاه هــای اقتصــادی در  و تولیــدی آن زمــان مطــر

ــرآورده می کننــد. مزیــت اصلــی پلتفرم هــای تامیــن  ــی و فــروش محصــوالت نهایــی را ب ــا تامیــن مال تامیــن مــواد اولیــه ت

گرفتــه و بــر مبنــای یــک مــدل ریاضــی، بررســی می کنــد  کــه ریســک های تجــاری را در نظــر  مالــی زنجیــره تامیــن ایــن اســت 

کنــون ســه پلتفــرم در  کل زنجیــره را پوشــش دهــد. هــم ا ــا  کــدام قســمت زنجیــره، تامیــن مالــی صــورت پذیــرد ت کــه در 

کشــور راه انــدازی شــده اســت:

ج  کســب وکار(: به منظــور تســهیل معامــالت اعتبــاری در داخــل و خــار کشــوری  ســامانه »َســککوک3« )ســامانه  

کشــور راه انــدازی شــده اســت. ایــن ســامانه می توانــد بــرای تامیــن مــواد اولیــه، اعتباربخشــی بــه مصرف کننــدگان بــرای 

خریــد و فــروش محصــوالت به صــورت اعتبــاری و مدیریــت لجســتیک اســتفاده شــود. رویکــرد ســامانه ســککوک در 

1.  در ایــن زمینــه، توســعه تامیــن مالــی زنجیــره ای در بخــش کشــاورزی و بــه ویــژه تامیــن مالــی کشــت قــراردادی مــورد توجــه قــرار گرفــت و کارگروه هــای مشــترکی بــا محوریــت 
ــال آن، پیش نویــس شــیوه نامه  ــه دنب ــه شــد. ب ــر قــرارداد تهی وزارت جهادکشــاورزی طــی ســال گذشــته برگــزار شــد کــه در نتیجــه آن پیش نویــس دســتورالعمل کشــاورزی مبتنــی ب
اجرایــی تامیــن مالــی کشــاورزی قــراردادی در بانــک مرکــزی تهیــه شــده اســت کــه پــس از طــی مراحــل الزم در ارکان بانــک مرکــزی، بــه زودی بــه شــبکه بانکــی ابــاغ خواهــد شــد.
2.  http://shatanews.ir/s/mfacy5H
3.  https://freena.ir/print/52934
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ــم  ــرات را فراه ــد ب ــاس عق ــد براس ــه خری ــد زمین ــه می توان ک ــت  ــاری اس ــاخت اعتب ــتفاده از زیرس ــی، اس ــن مال ــث تامی بح

کنــد. به عبــارت دیگــر، در ســامانه ســککوک پولــی رد و بــدل نمی شــود و تامیــن مالــی بنگاه هــا از ســه طریــق بــرات 

الکترونیــک، تضمیــن صندوق هــای ســرمایه گذاری و دیگــر صندوق هــای ضمانتــی )بــا اســناد اعتبــاری و تضمیــن( 

عملیاتــی می شــود. بنگاه هــا از طریــق ســامانه ســککوک و بــا اخــذ ضمانت نامــه عضــو ایــن زنجیــره می شــوند و ظرفیــت 

ــد. ــود می آی ــا به وج ــرای آنه ــاری ب ــه اعتب ــام معامل ــرای انج ب

کوتــام بانــک تجــارت )شــرکت شــایان تجــارت(: از دیگــر پلتفرم هــای تامیــن مالــی زنجیــره تامیــن اســت.  پلتفــرم ا

کوتــام، بانــک تجــارت  گرچــه شــریک اصلــی پلتفــرم ا کوتــام بانــک تجــارت از رویکــرد شــبکه ای برخــوردار اســت. ا پلتفــرم ا

کــه امــکان پیوســتن ســایر بانک هــا نیــز وجــود دارد. گونــه ای طراحــی شــده  اســت امــا مــدل بــه 

کــه مرتبــط بــا بانــک ملــت اســت اهــداف اصلــی آن مدیریــت  ســامیار )ســامانه اعتبــار در معامــالت(: ایــن پلتفــرم 

کاهــش هزینه هــای تامیــن مالــی و اثــر شــالقی نکــول، تامیــن و فــروش از/بــه ســازمان های  وصــول چــک )قوانیــن چــک(، 

مختلــف و اســتفاده راحــت از انــواع ابزارهــای مالــی می باشــد.

کامل زنجیره های تامین  3-3. نقشه راه اجرای 
کامــل تامیــن مالــی زنجیــره ای مســتلزم توجــه بــه دو بخــش حقیقــی )فیزیکــی( و بخــش مالــی  بــا توجــه بــه اینکــه اجــرای 

گام هــای اجرایــی SCF توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )مرتبــط بــا بخــش حقیقــی(  اســت لــذا در ایــن قســمت 

گام هــای اجرایــی تامیــن مالــی زنجیــره ای )بــا  و بانــک مرکــزی )در راســتای بخــش مالــی( ارائــه شــده اســت. شــکل )14(، 

کاال( را نشــان می دهــد. محوریــت جریــان 

ماخذ: معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت )1400(

شکل 14.گام های اجرایی تامین مالی زنجیره ای )با محوریت بخش حقیقی(

یکپارچــه  زنجیره هــای  شــکل گیری  از  حمایــت  و  لجســتیک  زیرســاخت های  توســعه  و  صنعتــی  سیاســتگذاری 

)بــا محوریــت وزارت صمت( اســت. جهــت  صنعتــی در حــوزه اختیــارات و ماموریت هــای وزارتخانه هــای تخصصــی 

گام نخســت برخــی زنجیره هــای صنعتــی و چنــد بانــک منتخــب بــرای اجــرای  اجرایــی تامیــن مالــی زنجیــره ای، در 

ح انتخــاب شــده اند و بــه تدریــج دامنــه رشــته فعالیت هــا و بانک هــای عامــل افزایــش خواهــد یافــت.  آزمایشــی طــر

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین ) : گزارشعنوان 
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 اینقش پلتفرم ها در تامین مالی زنجیره -3-2
  و های اقتصادی  و در پاسخ به چالش   ۲۰۰۸قتصادی  های تامین مالی زنجیره تامین، پس از بحران اایده پلتفرم 

های اقتصادی در کل زنجیره تولید ارزش آنها، از تامین  ها، نیازهای بنگاه تولیدی آن زمان مطرح شد. این پلتفرم 
زنجیره  های تامین مالی  مزیت اصلی پلتفرم  کنند. مواد اولیه تا تامین مالی و فروش محصوالت نهایی را برآورده می 

کند که در کدام  های تجاری را در نظر گرفته و بر مبنای یک مدل ریاضی، بررسی می تامین این است که ریسک
هم اکنون سه پلتفرم در کشور راه اندازی  .  را پوشش دهدقسمت زنجیره، تامین مالی صورت پذیرد تا کل زنجیره  

 شده است: 
منظور تسهیل معامالت اعتباری در داخل و خارج  به  :وکار(کشوری کسب   « )سامانه1سامانه »سَککوک 

کنندگان برای خرید  تواند برای تامین مواد اولیه، اعتباربخشی به مصرف اندازی شده است. این سامانه می کشور راه
رویکرد سامانه سککوک در بحث تامین   صورت اعتباری و مدیریت لجستیک استفاده شود. و فروش محصوالت به 

عبارت دیگر،  تواند زمینه خرید براساس عقد برات را فراهم کند. بهه از زیرساخت اعتباری است که میمالی، استفاد
نمی  بدل  و  رد  پولی  سککوک  سامانه  بنگاهدر  مالی  تامین  و  تضمین  شود  الکترونیک،  برات  طریق  سه  از  ها 

ها از  شود. بنگاه ین( عملیاتی می های ضمانتی )با اسناد اعتباری و تضمگذاری و دیگر صندوق های سرمایه صندوق 
شوند و ظرفیت برای انجام معامله اعتباری برای  عضو این زنجیره می   نامهاخذ ضمانتطریق سامانه سککوک و با  

 آید. وجود می آنها به 
بانک تجارت )شرکت شایان تجارت( اکوتام  پلتفرم  :پلتفرم  دیگر  تامین  از  زنجیره  مالی  تامین  های 

است. پلتفرم اکوتام بانک تجارت از رویکرد شبکه ای برخوردار است. اگرچه شریک اصلی پلتفرم اکوتام، بانک  
 ها نیز وجود دارد. سایر بانک نتجارت است اما مدل به گونه ای طراحی شده که امکان پیوست 

با بانک ملت است اهداف اصلی آن  این   :ت()سامانه اعتبار در معامال  سامیار مدیریت    پلتفرم که مرتبط 
  های سازمان   به/از  فروش   و  نکول، تامین   شالقی   و اثر   مالی  تامین   های هزینه   کاهش  )قوانین چک(،  وصول چک

 باشد. می  استفاده راحت از انواع ابزارهای مالیو  مختلف

  نقشه راه اجرای کامل زنجیره های تامین-3-3
ای مستلزم توجه به دو بخش حقیقی )فیزیکی( و بخش مالی  توجه به اینکه اجرای کامل تامین مالی زنجیره با  

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )مرتبط با بخش حقیقی( و    SCFهای اجرایی  است لذا در این قسمت گام
ارائه شده   مالی(  )در راستای بخش  گام 14)  شکلاست.  بانک مرکزی  اجرای (،  تامین مالی زنجیره های  )با  ی  ای 

 دهد. را نشان می  محوریت جریان کاال(
 )با محوریت بخش حقیقی(  های اجرایی تامین مالی زنجیره ایگام (.41) شکل

 
 ( 14۰۰معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت )ماخذ: 

 
1 https://freena.ir/print/52934 



گسترش تامین مالی 26 الزامات   ابزارها و 
کشور زنجیره تامین )SCF( در  صنایع 

ح آزمایشــی در زنجیره هــای فلــزات اساســی، ســاختمان، خــودرو، لوازم خانگــی، ماشــین آالت و تجهیــزات،  اجــرای طــر

ــه  ــت )نمون ــد یاف ــترش خواه گس ــا  ــایر بخش ه ــه س ــج ب ــه تدری ــده و ب ــاز ش ــیمی آغ ــیمیایی و پتروش ــی، ش ــع غذای صنای

ــایپا(1.  ــا س ــدن ب ــت و مع ــک صنع بان

کید بر بخش مالی ارائه شده است. کامل زنجیره های تامین با تا در شکل زیر نقشه راه اجرای 

ماخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا )1400(

کامل زنجیره های تامین )با محوریت بخش مالی( شکل 15. نقشه راه اجرای 

کنــون بســیاری از اقدامــات الزم انجــام شــده اســت بــا ایــن حــال ضــرورت دارد جهــت تکمیــل  مطابــق شــکل )15( تا

ــز تدویــن و اصــالح  ــی و نی ــر توســعه و تکمیــل زیرســاخت های الکترونیکــی و اطالعات ح SCF اقدامــات دیگــری نظی طــر

کــه نقــش بانــک مرکــزی در توســعه تامیــن مالــی  کیــد اســت  برخــی دســتورالعمل های اجرایــی صــورت پذیــرد. الزم بــه تا

زنجیــره ای، صرفــًا نقــش سیاســتگذاری و تنظیم گــری در چارچــوب ماموریت هــای اصلــی اســت و اجــرای شــیوه های 

ــر عهــده بانک هــای عامــل خواهــد بــود. از ایــن رو در ایــن  مختلــف تامیــن مالــی زنجیــره ای و ارائــه خدمــات اعتبــاری ب

ح، بــه هیــچ  وجــه اســتفاده از خــط اعتبــاری بانــک مرکــزی و منابــع پایــه پولــی بــرای تامیــن مالــی بنگاه هــا مدنظــر  طــر

1.  در نهایــت الزم بــه ذکــر اســت کــه تامیــن مالــی زنجیــره ای محــدود بــه زنجیره هــای صنعتــی نخواهــد بــود و همزمــان بایــد توســعه تامیــن مالــی زنجیــره ای در بخــش کشــاورزی 
بــه ویــژه بــا تاکیــد بــر کشــت قــراردادی را نیــز در دســتور کار قــرار داد. در ایــن زمینــه کارگــروه مشــترک بیــن بانــک مرکــزی، وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت تعــاون و چنــد بانــک 

عامــل تشــکیل شــده و الگو ســازی و آماده ســازی مقدمــات طــرح در حــال انجــام اســت.

 ( در  صنایع کشور SCFابزارها و الزامات گسترش تامین مالی زنجیره تامین )عنوان فاز/فصل: 
  

22 
 

های یکپارچه صنعتی در  گیری زنجیره حمایت از شکل های لجستیک و  سیاستگذاری صنعتی و توسعه زیرساخت 
اجرایی تامین مالی  جهت    .است ی )با محوریت وزارت صمت( های تخصص های وزارتخانه ماموریت   حوزه اختیارات و

زنجیره  ،ایزنجیره برخی  گام نخست  انتخاب  در  آزمایشی طرح  اجرای  برای  منتخب  بانک  و چند  های صنعتی 
فعالیت   اندشده رشته  دامنه  تدریج  به  بانک و  و  در  ها  آزمایشی  طرح  اجرای  یافت.  خواهد  افزایش  عامل  های 

لوازم زنجیره  خودرو،  ساختمان،  اساسی،  فلزات  و  ماشینخانگی،  های  شیمیایی  غذایی،  صنایع  تجهیزات،  و  آالت 
  .1نک صنعت و معدن با سایپا( )نمونه با ها گسترش خواهد یافتپتروشیمی آغاز شده و به تدریج به سایر بخش 

 ارائه شده است. با تاکید بر بخش مالی تامین  هایزیر نقشه راه اجرای کامل زنجیره  شکل در 
 )با محوریت بخش مالی(  نقشه راه اجرای کامل زنجیره های تامین. (15) شکل

 
 ( 1400بانک مرکزی ج.ا.ا ) ماخذ:

از اقدامات الزم انجام شده است با این حال ضرورت دارد جهت تکمیل طرح    تاکنون بسیاری  (15شکل )مطابق  
SCF  های الکترونیکی و اطالعاتی و نیز تدوین و اصالح برخی  اقدامات دیگری نظیر توسعه و تکمیل زیرساخت

ای،  زنجیره الزم به تاکید است که نقش بانک مرکزی در توسعه تامین مالی  های اجرایی صورت پذیرد.  دستورالعمل
های مختلف تامین  های اصلی است و اجرای شیوه گری در چارچوب ماموریت صرفاً نقش سیاستگذاری و تنظیم

وجه    رو در این طرح، به هیچ های عامل خواهد بود. از این ای و ارائه خدمات اعتباری بر عهده بانکمالی زنجیره 
 بانک   کهنقشی   ها مدنظر نیست.لی برای تامین مالی بنگاه استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی و منابع پایه پو

به    رگوالتوری، کمک   یا گری  ، تنظیم گذاری شامل سیاست  بالقوه   طور   به  ، باشد  داشته  عهده   بر  تواندمی   مرکزی
محدود    مرکزی   بانک  نقش تأمین،  زنجیره  مالی    تأمین  نظامتکامل    مراحل   اساسی است. در   های زیرساختتوسعه  

 بانک الزم است    ولی  استها  بانکبر    نظارت و  اعتباری    های سیاستحوزه    در   گری تنظیمو  گذاری  سیاست  به
  های زیرساختگیری  شکل و  تسهیل  به  همزمان  گر،  تنظیمو  سیاستگذار    نقش بر  ، عالوه  در مراحل نخست  مرکزی
 . نماید  کمک SCFاساسی  

 
باید توسعه تامین مالی  ای محدود به زنجیرهدر نهایت الزم به ذکر است که تامین مالی زنجیره  1 ای در بخش  زنجیرههای صنعتی نخواهد بود و همزمان 

کشاورزی و وزارت  کشاورزی به ویژه با تاکید بر کشت قراردادی را نیز در دستور کار قرار داد. در این زمینه کارگروه مشترک بین بانک مرکزی، وزارت جهاد  
 .سازی مقدمات طرح در حال انجام استسازی و آمادهتعاون و چند بانک عامل تشکیل شده و الگو
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نیســت. نقشــی که  بانــک  مرکــزی  می توانــد  بــر عهــده  داشــته  باشــد ، بــه  طــور  بالقــوه  شــامل سیاســت گذاری ، تنظیم گــری 

کمــک  بــه  توســعه  زیرســاخت های  اساســی اســت. در  مراحــل  تکامــل  نظــام  تأمیــن  مالــی  زنجیــره   تأمیــن،   یــا  رگوالتــوری، 

 نقــش  بانــک  مرکــزی  محــدود  بــه  سیاســت گذاری  و  تنظیم گــری  در  حــوزه  سیاســت های  اعتبــاری  و  نظــارت  بــر  بانک هــا 

 اســت  ولــی  الزم اســت بانــک  مرکــزی  در مراحــل نخســت ، عــالوه  بــر  نقــش  سیاســتگذار  و  تنظیم گــر،  همزمــان  بــه  تســهیل 

ــد.  کمــک  نمای  SCF  و  شــکل گیری  زیرســاخت های  اساســی 

4. چالش های تامین مالی زنجیره ای

و  مشــکالت  می توانــد  حــال  ایــن  بــا  اســت  متعــددی  مزیت هــای  دارای  گرچــه  ا زنجیــره ای  مالــی  تأمیــن  رویکــرد 

کــرد: اشــاره  زیــر  مــوارد  بــه  می تــوان  آنهــا  مهمتریــن  از  کــه  اســت  داشــته  دنبــال  بــه  نیــز  را  پیچیدگی هــای 

-فقــدان دانــش و اطالعــات از ایــن شــیوه تامیــن مالــی میــان شــرکت ها، نهادهــای مالــی و دســتگاه های دولتــی: در 

ــد؛ کامــل آشــنایی ندارن ــه طــور  ــا ابزارهــای تعهــد پرداخــت و فــروش اعتبــاری ب واقــع بســیاری از فعالیــن اقتصــادی ب

کنــش هــای  ــوِژی و فنــاوری اطالعــات جهــت تبــادل اطالعــات و پــردازش ترا -کمبــود زیرســاخت های حــوزه تکنول

مالــی میــان خریــداران، فروشــندگان و نهادهــای مالــی؛

ــدم  ــک و ع ــورت الکترونی ــه ص ــدی ب ــای تعه ــه ابزاره ــرای ارائ ــی ب ــبکه بانک ــاخت های الزم در ش ــود زیرس ــدم وج -ع

کشــور؛ ــا میــزان انجــام معامــالت در  تطابــق آنهــا ب

کشور؛-  چالش اعتبار سنجی خریداران با توجه به عدم توسعه مطلوب نظام اعتبارسنجی در 

ریســک -  و  پرداختنــی  حســاب های  بــا  آنهــا  سررســید  مدیریــت  و  دریافتنــی  اســناد  مدیریــت  چالــش 

؛ شکســتگی ر و

چالش وصول مطالبات و هزینه های عملیات حسابداری و پیگیری حقوقی مطالبات از مشتریان؛- 

کشور با پشتیبانی از ابزارهای تأمین مالی معامالت؛-  عدم وجود سامانه الکترونیک معامالتی B2B در 

ــداران و -  احتمــال وقــوع شکســت هماهنگــی و عــدم اعتمــاد میــان مشــارکت کنندگان در یــک زنجیــره )خری

ــزرگ؛ ــه ویــژه عــدم همــکاری از ســوی شــرکت های ب کننــدگان( ب عرضــه 

کــه می توانــد منجــر -  وجــود ریســک اعتبــاری در فرآیندهــای پرداخــت و احتمــال تاخیــر و نکــول در پرداخــت 

بــه افزایــش مطالبــات معــوق شــود و چنانچــه یکــی از حلقه هــا و یــا یکــی از طرفیــن یــا نهادهــا بــه تعهداتــش 

کننــدگان ســرایت نمایــد. عمــل نکنــد بــه صــورت اثــر دومینــو بــه مابقــی مشــارکت 
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5. جمع بندی و پیشنهادات 

تامیــن مالــی زنجیــره ای، بخشــی از مدیریــت زنجیــره تامیــن اســت لــذا بــرای اجــرای صحیــح ســاختار ایــن نــوع تامیــن 

گیرنــد.  کاال، اطالعــات و مالــی( مــورد توجــه قــرار  گانــه مدیریــت زنجیــره تامیــن )جریــان  کــه ارکان ســه  مالــی الزم اســت 

کــردن زیرســاخت های فیزیکــی )لجســتیکی( و تبــادل اطالعــات، امــکان توســعه تامیــن مالــی  در واقــع بــدون فراهــم 

زنجیــره ای وجــود نــدارد. بــه عبــارت دقیق تــر ابتــدا بایــد حلقه هــای مختلــف خریــدار و فروشــنده در یــک زنجیــره تامیــن 

کاال بیــن آنهــا، صورتحســاب  ــان نقدینگــی و  کامــل حلقه هــا و احصــا فرآینــد جری شناســایی شــده و بعــد از هماهنگــی 

الکترونیــک معامــالت فــی مــا بیــن در ســامانه جامــع تجــارت بــه ثبــت رســیده باشــد. نهایتــا پلتفــرم و یــا نهــاد مالــی 

ــود  ــای موج ــی ابزاره ــق یک ــا از طری ــی زنجیره ه ــن مال ــه تامی ــبت ب ــنجی، نس ــات و اعتبارس ــناد مطالب ــی اس ــس از بررس پ

کتــور  اقــدام می نمایــد. در مجمــوع برخــی از زیرســاخت های اجــرای برنامــه SCF نظیــر تعریــف امضــای الکترونیــک، فا

کشــور بــه صــورت پایلــوت و آزمایشــی بــه ســمت  الکترونیــک و بــرات الکترونیــک عملیاتــی شــده اســت و بخشــی از صنایــع 

گرفتــه و همزمــان وزارت  کرده انــد و در بانــک مرکــزی دایــره ای بــرای ایــن موضــوع شــکل  تامیــن مالــی زنجیــره ای حرکــت 

کــردن الزامــات اجرایــی آن هســتند. بــا ایــن  امــور اقتصــادی و دارایــی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در حــال فراهــم 

توضیــح در ایــن بخــش اهــم راهکارهــای توســعه تأمیــن مالــی زنجیــره ای و عملیاتــی شــدن آن ارائــه شــده اســت1:

ــی  ــی شــدن تامیــن مال ــره ای: بخــش مهمــی از الزامــات عملیات ــی زنجی تکمیــل ســایر زیرســاخت های تامیــن مال

کــه در یــک زنجیــره هســتند بــرای  کــه بتوانــد بنگاه هایــی را  زنجیــره تولیــد بــه وجــود زیرســاخت هایی مروبــط اســت 

گیــرد، اطالعــات  ــت بنگاه هــا صــورت  ــه شــیوه ای احــراز هوی کنــد. در عمــل الزم اســت ب ــه آمــاده  ــی همکاران تامیــن مال

کتورهــای الکترونیــک و قراردادهایشــان انباشــت شــود تــا بتــوان صحــت مبــادالت و  مرتبــط بــا مبــادالت آنهــا، شــامل فا

کــه بتوانــد قــدرت خریــد  کــرد. ضمــن آنکــه الزم اســت ابــزار پرداختــی معرفــی شــود  منابــع جابه جــا شــده را راســتی آزمایــی 

ــد. کن ــا  ــره جابه ج ــای زنجی ــن حلقه ه را بی
تشــویق بنگاه هــای بــزرگ بــه عنــوان پیشــران در بکارگیــری SCF: بــه طــور معمــول مهم تریــن مســاله  در تامیــن 
ــر عهــده دارد؛ نســبت  کل زنجیــره تامیــن را ب ــه نقــش ضمانت کننــده  ــزرگ ؛ک ــه بنــگاه ب ک ــی زنجیــره تولیــد آن اســت  مال
ــه ویــژه بنگاه هــای  ــه بنگاه هــا ب ــه مشــوق ب ــه ایــن فضــا مقاومــت دارد. از ایــن رو پیشــنهاد ارائ ــه تغییــر شــیوه و ورود ب ب
بــزرگ بــرای ورود بــه SCF مفیــد خواهــد بــود. بــه عنــوان نمونــه مناســب اســت بانــک مرکــزی حــد اعتبــاری بیشــتری را 
کــه در زنجیــره نســبت بــه تامیــن مالــی اقــدام می کننــد، در نظــر بگیــرد و یــا اســتعالم بدهــی غیرجــاری  بــرای بنگاه هایــی 

بنگاه هــا بــا انعطــاف بیشــتری دیــده شــود.

1.  بــرای ارائــه پیشــنهادات مذکــور از مجموعــه گزارشــات اداره تامیــن مالــی زنجیــره تولیــد بانــک مرکــزی و معاونــت هماهنگــی و محیــط کســب و کار وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت و نظــرات خبــرگان ایــن حــوزه بهــره گرفتــه شــده اســت.
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گســترش  بــا  ایــن زمینــه می تــوان  SCF: در  برنامــه  بــه  بــرای ورود  گاه ســازی  آ و  آموزشــی  برنامه هــای  گســترش 

بــرای بنگاه هــای منتخــب و مدیــران و  کارگاه آموزشــی(  برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی )نظیــر برگــزاری ســمینار و 

کــرد. عــالوه بــر ایــن قواعــد وثیقه ســتانی در  گاه  کارشناســان بانکــی، آنهــا را نســبت بــه تغییــر و منافــع حاصــل از آن آ

SCF در مقایســه بــا شــیوه مرســوم ســهل گیرانه تر اســت، زیــرا اعتبــار عضــو معتبــر زنجیــره، نقــش وثیقــه را ایفــا می کنــد. 

ــوان  کفایــت ســرمایه بانک هــا، می ت ــا تعدیــل وزن اقــالم در محاســبه  ــر در میــزان وثایــق بنگاه هــا ی از طریــق ایــن تغیی

کــرد. طراحــی ایــن سیســتم بایــد در تعامــل بــا بخــش خصوصــی انجــام  انگیــزه الزم بــرای پذیــرش ایــن روش را ایجــاد 

گیــرد.

ح، انتخــاب صنایــع پایلــوت هــم مهــم اســت،  دقــت در انتخــاب صنایــع پایلــوت: بــه منظــور اجــرای آزمایشــی طــر

ح پایین تــر  کــه دخالــت دولــت در آنهــا پررنگ تــر اســت، انتخــاب شــوند، احتمــال موفقیــت طــر گــر صنایعــی  بــرای مثــال ا

کــه آزادی عمــل بیشــتری دارد. از انتخــاب صنعتــی خواهــد بــود 

کمک کننــده ورود بــه SCF، اســتفاده از  گســترش زیرســاخت پلتفــرم: از دیگــر الزامــات  توســعه نظــام اطالعاتــی و 

اطالعــات موجــود در ســامانه های مختلــف نظــام بانکــی اســت تــا بتــوان زنجیره هــا، اجــزای ایــن زنجیــره و نقــش آنهــا را 

ح ریــزی منابــع  گســترش و بــه روزرســانی پلتفرم هــا، می تــوان سیســتم های طر کــرد. عــالوه بــر ایــن بــا  دقیقتــر شناســایی 

کــرد. و سیســتم های حســاب های دریافتنــی و پرداختنــی را یکپارچــه 

 SCF ح کوچــک بــودن بنــگاه هــا: هرچنــد طــر گســترش ابزارهــای SCF متناســب بــا نــوع فعالیــت صنایــع، بــزرگ و یــا 

بــه طــور آزمایشــی و بــا اســتفاده از برخــی تکنیک هــای SCF و بــرای برخــی صنایــع نظیــر فــوالد، ســیمان و خودروســازی 

کنــار تکنیک هــای موجــود بــا اســتفاده از روش هــای دیگــری ماننــد تامیــن مالــی  در حــال اجراســت. ولــی می تــوان در 

کارت اعتبــاری متصــل بــه زنجیــره تامیــن، دامنــه  شــبکه پخــش محصــول )تامیــن مالــی توزیــع( یــا اســتفاده از توســعه 

ح  گســترش داد. ضمــن آنکــه بــه مــوازات طــر ح را بــه تدریــج بــه بخش هــای مختلــف اقتصــاد و مصرف کننــده نهایــی  طــر

کشــاورزی و صنایــع غذایــی از طریــق اقدامــات نظیــر اصــالح الیحــه وثایــق و قابلیــت  ــی زنجیــره  آزمایشــی، تامیــن مال

کشــاورزی و همچنیــن توســعه شــرکت های مدیریــت  کشــاورزی، توســعه شــرکت های پیشــران  توثیــق قراردادهــای 

کار قــرار داد. کشــاورزی را در دســتور  زنجیــره تامیــن 

و  اعتبارســنجی  شــرکت های  اینکــه  عــالوه  بــر  بایــد  مجمــوع  در  رتبه بنــدی:  و  اعتبارســنجی  موسســات  توســعه 

کننــد و اطالعــات جمع آوری شــده آنهــا مورداســتفاده نظــام بانکــی قــرار بگیــرد، می تــوان از  رتبه بنــدی توســعه پیــدا 

کــرد. اطالعــات اشــخاص حاضــر در زنجیــره تامیــن نیــز بــرای اعتبارســنجی متقاضیــان منابــع مالــی اســتفاده 

کیــد بــر نقــش رگوالتــوری بانــک مرکــزی و راهبــری وزارت صمــت: تبییــن نقــش بانــک مرکــزی بــه عنــوان رگوالتــور  تا

ــی زنجیــره تولیــد در آماده ســازی  ــد به عنــوان بازی ســاز تامیــن مال ــزی بتوان ــه بانــک مرک ک ــه نحــوی  ــه SCF ب در ورود ب
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بــرای  بانــک مرکــزی  ح هــای تشــویقی توســط  اینکــه، طر کنــد. ضمــن  ایفــا  زیرســاخت ها و قوانیــن مناســب نقــش 

بانک هــای درگیــر؛ تســریع در تدویــن و ابــالغ شــیوه نامه اجرایــی عاملیــت، عاملیــت معکــوس و تامیــن مالــی شــبکه 

توزیــع بــه بانک هــا؛ تکمیــل زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات؛ ارائــه ســرویس ســپام و ســمات بــه ابزارهــای مالــی 

زنجیــره ای؛ توســعه داشــبورد مدیریتــی تامیــن مالــی زنجیــره ای؛ توســعه شــرکت های مدیریــت زنجیــره تامیــن بــا نظــارت 

ــد. ــریع نمای ــی تس ــن مال ــیوه تامی ــن ش ــدازی ای ــد در راه ان ــت می توان ــری وزارت صم و راهب
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