


بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
اداره تأمین مالی زنجیره تولید

Supply
Chain
Finance

1400دیماه12

ره  تأمینمالی زنجیو نقشه راه تأمین مبانی 

اتاقبازرگانیتهرانجهتارائهدر



oآسیبشناسیتأمینمالیسرمایهدرگردش

oآسیبشناسیزنجیرههایتأمین

oرویکردنوینبهتأمینمالیسرمایهدرگردش

oمبانیوتعاریف

oالگویمفهومی

oارکانپیادهسازی

oموردیمثال
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فهرست مطالب   



4

ر گردشآسیب شناسی تأمین مالی سرمایه د
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محدودهبحث

تصویریازنظامتأمینمالیاقتصاد
سهمتأمینمالی

5

(سال)زمان
123 04

...بازاربدهی،عرضهاولیهو

...منابعبودجهعمومی،صندوقتوسعهملیو

...تأمینمالیبلندمدت،تأمینمالیخانوارو

تأمینمالیخارجی

نظامبانکی

بازارسرمایه

منابععمومی

منابعخارجی

ش
سرمایهدرگرد

سایر
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نسبتنقدینگیبهتولیدناخالصداخلی
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صادیودریکبازهبلندمدت،نسبتتسهیالتپرداختیساالنهتوسطبانکهابهبخشهایمختلفاقت

هدربخشایندرحالیاستک.نسبتماندهتسهیالتبانکیبهتولیدناخالصداخلی،روندیفزایندهدارد

.واقعی،ظرفیتهایرشدوستاندهواقعیاقتصادروندینزولیدارد

.بهطورمستمرباانبساطمواجهبودهاست(بهرغمثباتبخشواقعی)بخشمالیاقتصاد

تصادبهنظامانتقالناکاراییهایمختلفاقاینشواهد،بیشازآنکهبیانگرافزایشعمقمالیباشد،بیانگر

.استبانکی
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این.دارددرمجموعهشبکهبانکیروندینزولی(نسبتتسهیالتبهسپرده)توانتسهیالتدهیبانکها

:مسئلهمیتواندناشیازعللمختلفیباشدکهاهمآنعبارتنداز

oکیفیتوترکیبترازنامهبانکها

oمطالباتغیرجاریبانکها

oمشکالتجریاننقدی(Cash flows)بانکها

oسایرعوامل



نظاممالیکشور

منشاءناترازیهاوعدمتعادلهایمالی

نهادهایمالی-
بازارهایمالی-
زیرساختهایمالی-

برونزا
کسریبودجه،سیاستهایرفاهی،ناکارایی)

...(بنگاهها،ادوارتجاریو

درونزا
مشکالتساختارینظامبانکی،ناکارایی)

...(بازارهاوابزارهاوزیرساختهایمالیو

بخشواقعیاقتصاد

چرخهتشدیدناترازیوعدمتعادلهایمالیدراقتصاد

14
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عادلهایکشورمنجربهشکلگیریچرخهتشدیدناترازیوعدمتناکارایینظاممالیوسیاستهایاعتباری

رکشورشدهمالیدراقتصادوتبدیلنظاممالیبهتنگنایتولیدودرنهایتمنجربهزمینگیرشدنتولیدد

.است

:نتیجهگیری

.اریاستنظامتامینمالیوسیاستهایاعتباریکشور،نیازمندتغییررویکردواصالحاتساخت
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آسیب شناسی زنجیره های تأمین
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درصد-کلاقتصادسهمبخشهاینهادیازستاندهناخالصایجادشدهدر

بهقیمتهایجاری1395حسابهایملیبانکمرکزی،براساسآمارهایسال:منبعآمارها

37؛خانوارها

9؛دولتعمومی

9؛نفت

هایشرکت

42؛غیرمالی

؛هایمالیشرکت

3



؛خانوارها

58

هایشرکت

42؛غیرمالی

18

کشاورزی

درصد-سهمبخشهاینهادیازستاندهناخالصایجادشدهدربخشهایاقتصادی

صنعت

بخشبازرگانی

بهقیمتهایجاری1395حسابهایملیبانکمرکزی،براساسآمارهایسال:منبعآمارها

خانوارها

84؛

هایشرکت

؛خانوارها16؛غیرمالی

27
هایشرکت

73؛غیرمالی
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بهقیمتهایجاری1395حسابهایملیبانکمرکزی،براساسآمارهایسال:منبعآمارها

درصد-سهمبخشهاینهادیازستاندهناخالصایجادشدهدربخشهایاقتصادی
شرکتهایمالیشرکتهایغیرمالینفتدولتعمومیخانوارهاکلاقتصادفعالیت/نهاد

1008400160کشاورزی،شکاروجنگلداری

1004500550ماهیگیری

1000010000استخراجنفت،گازوپاالیشنفت

100400960معدن

1002700730صنعت

100700930برق،گازوآب

1001800820ساختمان

1005800420عمدهفروشی،خردهفروشیوتعمیرگاهها

1003100690هتلورستوران

1005300470حملونقل،انبارداریوارتباطات

1000000100واسطهگریهایمالی

100930070خدماتمستغالت،کرایهوفعالیتهایکسبوکار

1000100000ادارهامورعمومی،دفاعوتامیناجتماعی

1004450500آموزش

1007340580بهداشتومددکاریاجتماعی

1004690450سایرفعالیتهایخدماتعمومی،اجتماعیوشخصی

1003799423کلاقتصاد
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جبرانخدمات

26؛کارکنان

خالصمالیاتبر

1؛تولیدوواردات

؛ناخالص-مازادعملیاتی

45

؛ناخالص-درآمدمختلط

28

بهقیمتهایجاری1395حسابهایملیبانکمرکزی،براساسآمارهایسال:منبعآمارها

درصد-ارزشافزودهاقتصادبهتفکیکاجزا
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افزودهدرکلاقتصاد،بهویژهدربخشهاییمانندکشاورزی،بازرگانیوصنعت،بخشقابلتوجهیازارزش

.ایجادشدهتوسطخانواریابنگاههایغیرشرکتیایجادمیشود

ساختاریگسستهوغیرشرکتیوحتیدراغلبفعالیتهایاقتصادیدرایران،زنجیرههایتأمین

.داردوفاقدمدیریتمنسجمزنجیرهتأمیناستغیررسمی



دتأمیننهادههایتولی

oواردات
ذرت،کنجاله،دانههای
روغنی،دارو،واکسن

...و

oتولیدداخلسایر
ملزوماتصنعتطیور

o،کشتگندم،ذرت
دانههایروغنی،جو،

م،تریتیکاله،سورگو
...ماشک،ارزنو

تولیدخوراک تولیدمرغوتخممرغ
oمزارعمرغاجداد
oمزارعمرغمادر
oمرغداریها

کشتارگاهها

صنایعتبدیلی

فروشمحصول

oخردهفروشیها
oفروشگاههایبزرگ
oرستورانها
oسایر

صادرات

تسهیالتبانکی

زیخریدتضمینیمحصوالتکشاور(هاکشتارکن)تأمینمالیتوسطواسطهها

برنامههای
حمایتی

بیمه
محصوالت

یارانهارز
ترجیحی

واسطهها

واسطهها

22

واسطهها

واسطهها

واسطهها

واسطهها

مثالهاییازساختارفعلیزنجیرههایتأمین
زنجیرهتأمینوتوزیعصنعتطیور:مورداول



وکلغیرمتشساختاریعموما،(زنجیرهایبرندهایبرخیاستثنایبه)آن،توزیعوتأمینزنجیرهوطیورصنعت
:داردزیرشرحبهعوارضیخردمقیاس،وگسستهساختاروبازارکلاززنجیرهایبرندهایاندکسهم.داردگسسته

oسراسریویکپارچهکارآمد،توزیعشبکهفقدان

oنوسازیبرایواحدهااغلبپایینتوانوکوچکتولیدیواحدهایتأسیساتوتجهیزاتشدیدفرسودگی

oوارداتبهاصلینهادههایتامینشدیدوابستگیونهادهتوزیعوتامینشبکهناکارایی

oغیراستانداردوغیرکارخانهایخوراکازاستفاده

oواکسنوداروباالیمصرفوکوچکواحدهایدرمرغباالیتلفات

oمرغگوشتتولید(پایینراندمان)باالتبدیلضریب

oمالیمنابعتخصیصپایینکارایی

oپایینکاراییعلتبهکشورارزیوریالیمنابعوانرژیتولید،نهادههایاتالف

oنهاییمصرفکنندهبرایمحصولکیفیتکاهشوتمامشدههزینهافزایش

oنیجهاومنطقهایارزشزنجیرهدرمشارکتعدموایرانحاشیهکشورهایبزرگبازارازطیورصنعتناچیزسهم

آسیبشناسیساختارفعلیزنجیرهتأمینوتوزیعصنعتطیور

23
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کشتگندم

واردات

یخریدتضمین
توسطدولت

علوفهدام،بذر،
...اتالفو

نانواییهای
آزادپز

نانواییهای
یارانهای

مصارفصنعتی

سایرمصارف

صادراترسمی

صادراتغیررسمی

مصارفنهایی
خانوار

تولیدآرد

خریدتوسط
شرکتها

رستورانها،هتلها
وسایر

مثالهاییازساختارفعلیزنجیرههایتأمین
زنجیرهتأمینوتوزیعنانوگندم:مورددوم
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oتأمینمالیخریدتضمینیگندمبااتکابربودجهعمومیوپایهپولیوعوارضتورمیآن

o(فشاربربودجهعمومییاقاچاقمعکوسوخوراکدامو)عوارضناشیازتعیینقیمتخریدتضمینیگندم...

oمتضررشدنکشاورزانناشیازفقدانقراردادهایبلندمدت،نااطمینانیازسیاستخریدتضمینی،تاخیردرپرداختو...

oناکاراییزنجیرهتأمیندرپاسخبهنوساناتفصلیومتغیرهایبرونزا

oرانتناشیازآردوناکاراییشبکهتوزیعآردوناممکنبودننظارتکاملبرشبکهتوزیعآردیارانهای

o(هزارواحدنانوایی85)سهمناچیزتولیدصنعتینانوسهمباالینانواییهایسنتی

oکاهشکیفیتتولیدنانواتالفودورریزنان

آسیبشناسیساختارفعلیزنجیرهتأمینوتوزیعنانوگندم
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رهطیور،اعماززنجی)ساختارگسستهوغیرشرکتیزنجیرههایتأمیندربخشکشاورزیوصنایعغذایی

دهومداخالتشدیددولتدرزنجیرهتأمینوتشدیدناکاراییبازار،موجبش...(نان،روغن،لبنیاتو

دراستبهرغمافزایشوارداتنهادههایاولیهوتخصیصمقادیرکالنمنابعارزیوتسهیالتریالی،

همجموعشاخصتولیدمحصوالتغذایی،روندیپرنوسانوحتیدرسالهایاخیرروندینزولیداشت

.باشد
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میلیونتن-مقایسهتولیدصنعتطیورووارداتنهاده



FAO:منبع
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یزازجملهساختارگسسته،غیرمتشکلوغیرشرکتیزنجیرههایتأمیندرسایربخشهایاقتصادین

تمانو،زنجیرهلوازمخانگی،صنعتساخ(پاییندست)زنجیرهنساجیوپوشاک،صنایعشیمیایی

.قابلمشاهدهاستشبکههایخردهفروشیوتوزیعکاال
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ردشرویکرد نوین به تأمین مالی سرمایه  در گ

Supply
Chain
Finance



یمازبانکهاساختارفعلیتأمینمالیسرمایهدرگردشزنجیرههایتأمین،مبتنیبردریافتتسهیالتمستق❖

.یاتأمینمالیبهشیوههایپرهزینهازبازارهایغیررسمیاست

:معایبساختارفعلیتأمینمالیسرمایهدرگردشازدیدبانکهایااقتصادکالنعبارتاستاز❖

(تغالتعموماًمس)رویهدریافتتسهیالتازبانکها،عموماًگذشتهنگرومبتنیبروثیقههایمحدود-

دریافتتسهیالتبهطورموازیتوسطتمامیحلقههایتولید-

سهولتانحرافمنابعمالیازچرخهتولیدوورودبهسایربازارها-

عدمشفافیتکافیدرفرایندپرداختتسهیالت-

تشدیدریسکمطالباتغیرجاریبانکها-

...(ناکاراییدرتخصیصمنابع،عدمتقارناطالعاتیو)ناکاراییبازار-

افزایشهزینهتمامشدهمحصول-

نوسانوبیثباتیقیمتوتولیدمحصوالت-
32



.هاراباتنگنایمالیمواجهکردهاستSMEساختارفعلیتأمینسرمایهدرگردش،بنگاههایاقتصادیبهویژه❖

:ازدیدبنگاههایزنجیرهتأمین،معایبساختارفعلیتأمینمالیسرمایهدرگردشعبارتاستاز❖

ضرورتتأمینوثایقمعتبربرایدریافتتسهیالتازبانکهاجهتخریدمواداولیه-

فرایندزمانبردریافتتسهیالتبانکیسرمایهدرگردش-

دشواربودندسترسیبنگاههایکوچکومتوسطبهتسهیالتسرمایهدرگردش-

پرهزینهبودنتأمینمالیازبازارهایغیررسمی-

فقدانابزارهاوبازارهایمالیمناسببرایتهاترمطالباتوبدهیهایبنگاهها-

33



توسعهنظامتأمینمالیزنجیرهتأمین

(Supply Chain Finance - SCF)

:راهحلجایگزین

34



(:SCF)مزیتهایتوسعهزنجیرههایتأمینیکپارچهوتوسعهتأمینمالیزنجیرهای

تسریعوبهبودفرایندتأمینمالیسرمایهدرگردشبنگاههایتولیدی-

کاهشنیازبهدریافتتسهیالتجدیدبرایتأمینمالیسرمایهدرگردش-

کاهشمطالباتغیرجاریبانکها-

...(منابعمالی،نهادههایتولیدو)کاهشانحرافمنابعوافزایشکاراییتخصیصمنابع-

افزایششفافیتونظارتپذیریجریانمالیاقتصاد-

کاهشزمینههایتوزیعرانتوحذفواسطههادرزنجیرههایتأمینوتوزیع-

کاهشهزینهتمامشدهمحصولوافزایشرفاهمصرفکننده-

(قیمتوتولید)کاهشنوساناتبازار-

افزایشبهرهوریوسودآوریبنگاهودرنهایتکلصنعت-

زمینهسازیبرایاصالحسیاستهایحمایتی-

زمینهسازیبرایاصالحنظامبانکی-

افزایشکاراییوشفافیتنظاممالیاتی-
35



دردراینبین،ازجملهپیشنیازهایمهم.اصالحنظامبانکی،مؤلفههایپیچیدهومراحلمختلفیدارد

:فراینداصالحنظامبانکی،سهعنصرزیراست

oکاهشمطالباتغیرجاری

oبهبودگردشنقدینگیبانکها

oمدیریتاقالمزیرخط

،بهبهبودهرسهمؤلفهفوقودرنهایتبهاصالحنظامبانکیکمک(SCF)توسعهتأمینمالیزنجیرهتأمین

.میکند

36

ازدیداصالحنظامبانکیSCFاهمیت
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مبانی و تعاریف
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oکاهشومالیتأمینعملیاتوروشهابکارگیری»:استعبارتتعریفطبقتأمین،زنجیرهمالیتأمین

«تأمینزنجیرهفرایندهایودرگردشسرمایهمدیریتبهبودجهتدرریسک

oهایجریانکهاستریسککاهشومالیتأمینروشهایوعملیاتازسبدیتأمین،زنجیرهمالیتأمین

.میکندپشتیبانیراتأمینزنجیرهوتوزیعزنجیرهنقطهدوبینتجاریومالی
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oبازحسابتجارتبرنوعاًتأمین،زنجیرهمالیتأمین(Open Accounts)یکمتعاقبومیشوداعمال

شازپیفرایندهایومطالباتسایریادریافتنیسندسیاهه،صدورخرید،سفارشمانند)واقعیرویداد

.میشودراهاندازیتأمینزنجیرهدر(بارگیریپسازوبارگیری

oفعالمتعاقبپرداخت،عملیاتیاریسککاهشومالیتأمینازاعممداخلهایهرگونهشیوه،ایندر

.افتادخواهدجریانبهفیزیکی،تأمینزنجیرهدرواقعیرویدادیکشدن



40

oجریانبرمبتنیمالیتأمین»جدیدشیوهآندرکهاستمالیتأمینازشیوهایتأمین،زنجیرهمالیتأمین

ورودرورتسهیالتپرداخت»سنتیشیوهجایگزین،«زنجیرهطولدراعتبارتأمینوخدمتوکاالواقعی

.میشود«داراییپشتوانهبه

oتأمینرهزنجیدرکهاستفروشندگانیوخریدارانازمتشکلتأمین،زنجیرهمالیتأمینمبادالتطرفین

.داشتاهندخوتعاملمالیتأمینکنندگانباضرورتاًمبادلهطرفین.میکنندتجارتوهمکارییکدیگربا
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oقابلدهمالیکننتأمینتوسطتجاریگردشکهاستآنتأمین،زنجیرهمالیتأمیندراساسیرکنیک

.استتحقققابلفناوریبکارگیریطریقازمسئله،این.استمشاهده

oأمینتزنجیرههایبهمربوطرویدادهایکنترلورهگیریمنظوربهپیشرفتهرویههایوفناوریهاتوسعه

.میکندفراهمرامالیزنجیرههایدرمالینوآوریهایشدناجراییزمینهخودکارطوربهفیزیکی،
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الگوی مفهومی

Supply
Chain
Finance



ارکانمدیریتزنجیرهتأمین
(Supply Chain Management)

43

مدیریتزنجیرهفیزیکی
(لجستیک)

مدیریتجریانمالیمدیریتاطالعات
(SCF)



ایجادشرکتهایمدیریت•

زنجیرهتأمین

مقرراتلجستیک•

مقرراتکشتقراردادی•

ایجادزیرساختتبادلدیتا•

نظاماعتبارسنجی•

فاکتورالکترونیک•

بارنامهالکترونیک•

تدوینقواعدومقرراتناظر•

توسعهابزارهایمالیوتجاری•

الکترونیکی

ننهادمدیریتمالیزنجیرهتأمی•

یایجادزیرساختتسویهاعتبار•

الزاماتپیادهسازیمدیریتزنجیرهتأمین

(Supply Chain Management)

44

مدیریتزنجیرهفیزیکی
مدیریتجریانمالیمدیریتاطالعات(لجستیک)

(SCF)



اکوسیستمتأمینمالیزنجیرهتأمین

45

تأمینکنندگانمواداولیه تولیدکنندگان شبکهتوزیع

بنگاههایکوچکومتوسط کارگاههایبزرگصنعتی فروشگاههایزنجیرهای

بیمهاعتباری

تأمینمالیبانک

مدیریتمالیزنجیره

گرسیاستگذاروتنظیم



مؤسساتمالی

خریداران

مدیریتمالی
زنجیرهتأمین

نتأمینکنندگا

46

اکوسیستمتأمینمالیزنجیرهتأمین



شرکتهایمدیریتزنجیرهتأمین

خریداران تأمینکنندگان

(Platform provider)مدیریتمالیزنجیرهتأمین

بانکواسط

بانککارگزارخریداران انبانککارگزارعرضهکنندگ

وجوه

اطالعات

محصوالت

وجوه
اسناد

اسناداسناد

47

اکوسیستمتأمینمالیزنجیرهتأمین



48

:نقشیکهبانکمرکزیمیتواندبرعهدهداشتهباشد،بهطوربالقوهشاملمواردزیراست

oسیاستگذاری

oتنظیمگرییارگوالتوری

oکمکبهتوسعهزیرساختهایاساسی

گریدردرمراحلتکاملنظامتأمینمالیزنجیرهتأمین،نقشبانکمرکزیمحدودبهسیاستگذاریوتنظیم

ماستحوزهسیاستهایاعتباریونظارتبربانکهااستولیبهنظرمیرسددرمراحلنخستشکلگیری،الز

SCFاسیبانکمرکزیعالوهبرنقشسیاستگذاروتنظیمگر،همزمانبهتسهیلوشکلگیریزیرساختهایاس

.کمککند



:پاسخبهبرخیابهامات

مسئولیتسیاستگذاریوتنظیمگریزنجیرههایتأمینباکیست؟-

o(وزارتصمت،وزارتجهاد،وزارتنفتو)وزارتخانههایتخصصیحسبموضوع...

،آیانقشبانکمرکزیدرساختارجدید،شاملمواردیمانندتخصیصخطوطاعتباری،تأمینمنابعمالی-

مدیریتزنجیرهتأمینومدیریتلجستیکونظایرآناست؟

oخیر

نقشبانکمرکزیدرتأمینمالیزنجیرهتأمینچیست؟-

oایفاینقشسیاستگذاروتنظیمگر

oتوسعهابزارهایجدیدتأمینمالیزنجیرهای

oتوسعهزیرساختهایتأمینمالیزنجیرهای

oنظارتبرجریانتأمینمالی

،بهطورکاملجایگزینشیوههایتأمینمالیمبتنیبرپرداختتسهیالتخواهدشد؟SCFآیاروشهای-

oخیر،شیوههایمبتنیبرSCFبهعنوانیکشیوهموازیدرکنارسایرشیوههایمتعارف،معرفیخواهدشد،.
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مراحل اصلی پیاده سازی

Supply
Chain
Finance



:ارکانتأمینمالیزنجیرهتأمین

شیوههایاصلی.1

ابزارهایاصلی.2

نهادمدیریتمالیزنجیرهتأمین.3

زیرساختهایاصلی.4

قواعدومقررات.5

51



شیوههایتأمینمالی
زنجیرهتأمین

شیوههایمبتنیبرفروشاسناددریافتنی.1

شیوههایمبتنیبرتسهیالت.2

شیوههایمبتنیبراوراقبهادارسازیاسناددریافتنی.3

یتنزیلاسناددریافتن-
خریددین-
عاملیت-
عاملیتمعکوس-

نیتسهیالتیاپیشپرداختدرازایاسناددریافت-
تأمینمالیشبکهپخشمحصول-
تسهیالتیاپیشپرداختدرازایموجودیانبار-
تامینمالیپیشازحمل-

انتشاراوراقدربازاردرازایاسناددریافتنی-

52

شیوههایاصلی
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RECEIVABLES DISCOUNTING

54



FORFAITING

55



FACTORING

56



PAYABLES FINANCE

57



LOAN OR ADVANCE AGAINST RECEIVABLES

58



DISTRIBUTOR FINANCE

59



LOAN OR ADVANCE AGAINST INVENTORY

60



PRE-SHIPMENT FINANCE

61



BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)

62



63



64



:ابزارهایمالیوتجاریموردنیاز

oاموانواعاسنادتجاریالکترونیکیمانندبرات،سفته،اعتباراسنادی،کارتاعتباری،اوراقگ...

oفاکتورالکترونیکی،بارنامهالکترونیکیو...

oبیمههایاعتباری

65

ابزارهایاصلی



زیرساختدیتا•

زیرساختتبادلوتسویهاعتباریدرشبکهبانکی•

زیرساختجامعپایشونظارت•

...کیوزیرساختفاکتورالکترونیکی،پایانههایفروشگاهی،بارنامهالکترونی•

نظاماعتبارسنجی•

66

زیرساختهایاساسی
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دستورالعمل

ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره 

تأمین توسط مؤسسات اعتباری

قواعدومقررات

شیوه نامه اجرایی

ر استفاده از برات الکترونیکی د

تأمین مالی زنجیره تأمین

:بهشبکهبانکیابالغشدهاست29/9/1400اسنادزیرتدوینودرتاریخ
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شیوه نامه اجرایی

تأمین مالی زنجیره  تأمین با روش

عاملیت و عاملیت معکوس

قواعدومقررات

شیوه نامه اجرایی

ش تأمین مالی زنجیره  تأمین در بخ

کشاورزی و کشت قراردادی

:شیوهنامههایاجراییزیردرمرحلهبررسیوتدوینمتنپیشنویساستوتاپایانسالجاریتصویبوابالغخواهدشد

شیوه نامه اجرایی

زیعتأمین مالی زنجیره ای شبکه تو



69

آسیبشناسیزنجیرههای
تأمین

مطالعهمبانینظری1
SCF

3
یتدوینسندسیاست

SCF

4

تشکیلجلسات
SCFکارگروهراهبری

6

تکمیلواصالحاسنادو
اخذبازخوردازبانکها

7

11
(رکزیوزارتاقتصاد،صمت،بانکم)تشکیلکارگروهسهجانبه•
دروزارتصمتباSCFتشکیلکارگروههایپیادهسازی•

مشارکتبنگاههاوبانکها

نقشهراهاجرایکاملزنجیرههایتأمین

SCFتأسیسساختار
دربانکمرکزی

2
تدویندستورالعمل

SCFارائهخدمات

5

تدوینشیوهنامهبرات
الکترونیک

8

تهیهطرحکسبو
کاربانکها

9

اجرایآزمایشی
SCF

13

هاواصالحدستورالعمل
شیوهنامههایاجرایی

15?

SCFاجرایکامل

16?

:تدوینشیوهنامههایاجرایی
عاملیتوعاملیتمعکوس-
قراردادیکشت-
تأمینمالیزنجیرهایشبکهفروش-

دیتا،)توسعهوتکمیلزیرساختها
...(تسویه،فاکتورالکترونیکیو

14?

تصویبوابالغ
وSCFدستورالعمل

شیوهنامهبرات

10
تفاهمنامهبانکهاو
سامانهجامعتجارت

کنیالکتروفاکتوربرای

12
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مثال موردی
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وضیتفعلیزنجیرهتأمینوتوزیعصنعتطیور



دتأمیننهادههایتولی

oواردات
ذرت،کنجاله،دانههای
روغنی،دارو،واکسن

...و

oتولیدداخلسایر
ملزوماتصنعتطیور

o،کشتگندم،ذرت
دانههایروغنی،جو،

م،تریتیکاله،سورگو
...ماشک،ارزنو

تولیدخوراک تولیدمرغوتخممرغ
oمزارعمرغاجداد
oمزارعمرغمادر
oمرغداریها

کشتارگاهها

صنایعتبدیلی

فروشمحصول

oخردهفروشیها
oفروشگاههایبزرگ
oرستورانها
oسایر

صادرات

تسهیالتبانکیمستقیم

زیخریدتضمینیمحصوالتکشاور(هاکشتارکن)تأمینمالیتوسطواسطهها

برنامههای
حمایتی

بیمه
محصوالت

یارانهارز
ترجیحی

واسطهها

واسطهها

72

واسطهها

واسطهها

واسطهها

واسطهها

وضیتفعلیزنجیرهتأمینوتوزیعصنعتطیور



ساختارصنعتدرقالبزنجیرههایتأمینمنسجم

73

وارداتنهاده

کشتنهاده

کارخانجات
تولیدخوراک

واحدهای
تولیدی

سایرملزومات

کشتارگاه

صادرات
محصول

هشبکهیکپارچ
توزیع

لیصنایعتبدی

شرکتهایمدیریتزنجیرهتأمینشرکتهایمدیریتزنجیرهتأمینشرکتهایمدیریتزنجیرهتأمین



مدلتأمینمالیزنجیرهتأمینصنعتطیور

74

شرکتهایمدیریتزنجیرهتأمینشرکتهایمدیریتزنجیرهتأمینشرکتهایمدیریتزنجیرهتأمین

وارداتنهاده

کارخانجات
تولیدخوراک

سایرملزومات

کشاورز
واحدهای
تولیدی

کشتارگاهها

صادراتمحصول

صنایعتبدیلی

یعشبکهیکپارچهتوز

مدیریتمالیزنجیره
(Platform Provider)

دریافتاعتبارازبانک
...(برات،اعتباراسنادی،گامو)

1

2
3

4

Funder
..(.بازارسرمایه،بانک،سرمایهگذارانو)

عاملیتمعکوس
(Reverse Factoring)



مدلتأمینمالیزنجیرهتأمینصنعتطیور

75

شرکتهایمدیریتزنجیرهتأمینشرکتهایمدیریتزنجیرهتأمینشرکتهایمدیریتزنجیرهتأمین

وارداتنهاده
کارخانجات
تولیدخوراک

سایرملزومات

کشاورز

واحدهای
تولیدی کشتارگاهها یعشبکهیکپارچهتوز

تامینمالیخریدتوسطبانک
(کارتاعتباریخانوار)

3

تأمینمالیشبکهتوزیع
(مبتنیبراعتبار)

4

خانوار
جاداعتباربهنفعفروشگاه

ای

567

8

Funder
(...بازارسرمایه،بانک،سرمایهگذارانو)

طماهانه
سا
تاق

پرداخ

9

مدیریتمالیزنجیره
(Platform Provider) 1

یخانوار
یبرا

تاعتبار
صدورکار

2
خریدکاال



مدلتأمینمالیزنجیرهتأمینصنایعغذایی

76

شرکتهایمدیریتزنجیرهتأمینشرکتهایمدیریتزنجیرهتأمینشرکتهایمدیریتزنجیرهتأمین

وارداتنهاده

سایرملزومات

کشاورز
واحدهایتولیدی

صادراتمحصول

یعشبکهیکپارچهتوز

مدیریتمالیزنجیره
(Platform Provider)

کتامینمالیتوسطبان

2

تأمینمالیشبکهتوزیع
(مبتنیبرتسهیالت)

3

1
تحویلکاال



با تشکر


