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 مدیریتی  کیده چ

تر شدن  و پیچیده  ن یتأمتر شدن زنجیره  به دلیل بزرگ  هاسازمان امروزه  

های جدید و مناسبی برای مبادالت  شرایطشان، نیازمند ابزارها و تکنیک

مالی و مدیریت سرمایه در گردش بنگاه و زنجیره خود هستند. مدیریت  

اجرای    تأمینزنجیره    مؤثر برای  متفاوت  رویکرد  یک    وکار کسب نیازمند 

تمرکز بر    باشد.دادند، میانجام می  درگذشته ها  نسبت به آن چه که شرکت

کند تا از  ها کمک میکه به شرکت  است   رویکرد جامعی  فرایندهای مالی، 

سایر   بین  هماهنگی  بر  جامع  رویکرد  این  بنگرند.  زنجیره  کل  به  بیرون 

های زیادی در مدیریت  ها و چالشها در زنجیره تمرکز دارد. فرصتبخش

های مالی در زنجیره نهفته است. جریان مالی در یک زنجیره شامل  جریان

صورت س هزاران  یک  طی  پرداخت  و  شرکتحساب  که  است  در  ال  ها 

برای مدیریت    هاحسابهایی ساده برای پردازش این  راه  اند تالش  بیابند. 

الزم است عالوه بر جریان فیزیکی و اطالعاتی، به    تأمین اثربخش زنجیره  

 جریان مالی نیز توجه شود. 

زنجیره    تأمین  می  تأمین مالی  قادر  را  و  فروشندگان  مطالبات  تا  سازد 

ی تعویق در واریز فروش  را کاهش دهند در حالی که دوره  های مالی هزینه 

و  و   بانک  خریدار،  فرایند  این  در  یابد.  کاهش  نیز  اعتباری  محدودیت 

و کاهش ریسک سود می  کنندهتأمین  مالی    تأمینبرند.  از کاهش هزینه 
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زنجیره    تأمین زنجیره   می   تأمین ریسک  کاهش  بهبود  را  باعث  و  دهد 

سرما بهبود  و  مینقدینگی  گردش  در  با  یه  انتقال    ی ریکارگبه شود. 

پذیری خود را افزایش  توانند قابلیت رقابتها میها، شرکتالکترونیکی داده

 . داده، سرمایه در گردش خود را آزاد کنند و ریسک را کاهش دهند 

 

 مقدمه

جریانات نقدی مورد    تأمین های هر مرکز اقتصادی،  ترین دغدغهز اساسیا

پیش برای  مینیاز  مجموعه  آن  اهداف  برای  راهباشد.  برد  گوناگونی  های 

. استقراض از  باشد پیش روی مراکز اقتصادی میاین جریانات نقدی  تأمین 

از اصلیبانک وام  این مراکز جهت    هایی نمونهن  تریها و دریافت  است که 

از یک سو    هاشرکت  .کنند نقدینگی مورد نیاز خود از آن استفاده می  تأمین

ی عملیاتی خود به نقدینگی نیاز دارند. از سوی دیگر  هابرای اجرای فعالیت

آن خروجی  و  ورودی  نقدی  رخ  جریانات  همزمان  صورت  به  معموال  ها 

این  مین منجر  دهند.  نقدینگی  می امر  به  نیاز  پیدا   دوچندانشود  اهمیت 

قرارگرفتن کشور در شرایط رکود اقتصادی،    بهباتوجه از سوی دیگر    کند.

اند و این امر  های اساسی شدهمالی دچار چالش  تأمین های مرسوم  روش 

ایجاد    یلبه دلهای باالیی را برای مراکز اقتصادی ایجاد کرده است.  هزینه

روش  در  اقتصادی    تأمینقدیمی  های  خلل  مراکز  روش مالی،  به  های  رو 
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باعث کاهش ریسک نقدینگی    هابسیاری از این روش   آوردند که این  ینوین

مالی    تأمینها  این روش   ترین و نوین  یکی از کارآمدترین.  شودمیبرای آنان  

  است. SCF1یا  تأمینمبتنی بر زنجیره 

بهینه سازی سرمایه در گردش از   باای مالی زنجیره تأمینهای مدل

های دریافتنی و  های پرداختنی، حسابمدیریت سه مولفه حسابطریق 

ی  هاگذارند و امکان دسترسی شرکتثیر می اموجودی بر عملکرد شرکت ت 

را به منابع مالی به هزینه کمتر و سرعت بیشتر فراهم   تأمین یک زنجیره  

-کند. اصلی ترین مزیتی که از طریق اجرای این راهکارها به دست میمی

زادسازی حجم زیادی از سرمایه  آی مورد نیاز و گ شامل کاهش نقدین آید 

و   گذارییه سرمابیشتر  یمنجر به بازده   امرهمین درگیر است که 

 . شودمی دارانسهام  سودحداکثرسازی 

 

 
 

1 Supply chain financing (or reverse factoring) 
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مالی زنجیره    تأمینماهیت دقیق رویکرد    شده استسعی    حاضردر گزارش  

ها،  معرفی گردد. همچنین اجزاء، مدل دقتبه ، همراه با تاریخچه آن تأمین

بررسی  چالش مورد  رویکرد  این  مزایای  و  استها  گرفته  نهایت  قرار  در   .

 . شده استبیان  اختصاربه راهکارهای موفقیت این رویکرد 

 تأمین تاریخچه مدیریت زنجیره  

برا، سازمان یمیالد   70و    60در دو دهه   رقابت  ی ها  توان  خود    ی افزایش 

م استانداردسازی تالش  با  تا  فرایندها  یکردند  بهبود  خود    یداخل  یو 

بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب    یفیت باک   یمحصول 

و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ،    یقو  یو طراح  یآن بود که مهندس 

  ی رنتیجه کسب سهم بازار بیشتربازار و د  یهابه خواسته   ی نیاز دستیابپیش

سازمان دلیل  همین  به  کارایاست.  افزایش  بر  را  خود  تالش  تمام    ی ها 

مورد    یبا افزایش تنوع در الگوها  یمیالد  80کردند. در دهه  ی معطوف م

به تولید و توسعه محصوالت    ایینده فزاها به طور  انتظار مشتریان، سازمان 

برا نیازها  یجدید  به  دهه    مند عالقه   مشتریان   یپاسخ  در  شدند. 

فرایندهایمیالد  90 در  بهبود  همراه  به  و    ی ،    ی الگوها  یری کارگبه تولید 

ادامه حضور    یاز صنایع دریافتند که برا   یمجدد، مدیران بسیار  یمهندس 

شرکت    یهایدر توانای  یریپذ انعطاف و    یداخل  یدر بازار تنها بهبود فرایندها

با بهترین    ی قطعات و مواد نیز باید مواد  کنندگانین تأمنیست، بلکه    ی کاف

محصوالت نیز باید    کنندگانیع توزکیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و  
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نزدیک سیاست  ی ارتباط  بازار    یهابا  با    یدکننده تولتوسعه  باشند.  داشته 

و مدیریت آن پا به عرصه وجود    تأمین زنجیره    ی ، رویکردهایچنین نگرش 

اخیر و    یهااطالعات در سال  یدیگر با توسعه سریع فناور نهاد. از طرف  

 ی اساس  یهااز فعالیت ی، بسیارتأمینکاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره 

 انجام است. در حالجدید   یهامدیریت زنجیره با روش 

 در ایران  ایمالی زنجیره  تأمین ضرورت

پیشهمان که  کشورطور  در  اقتصادی  رکود  بیان شد،  ایجاد    ،هاتر  باعث 

در  چالش سختی  است.    تأمینهای  شده  اقتصادی  مراکز  نقدی  جریانات 

اقتصادی  مثالعنوانبه  کاهش    تواند می   رکود  اعطای   یرچشمگ باعث 

. این مسئله باعث افزایش شدید بشود  هاها به شرکتتسهیالت از سوی بانک

وجود    یل به دل از سوی دیگر    . شودمیهای دیگر  های استقراض از راههزینه

ها مجبور به کاهش این  های نقدی، شرکتافت ارزش دارایی  شرایط تورم و 

  اند. های با ریسک نقدینگی کمتر شدهنوع از دارایی و تبدیل آن به دارایی

ها شده است و  ها نزد بانک این مسئله باعث کاهش رتبه اعتباری شرکت

شیوع    همچنین.  ها ندارند ها تمایلی برای اعطای تسهیالت به شرکتبانک

ها شده. چرا گیر حجم نقدینگی شرکتباعث کاهش چشمکرونا،    پاندمی

به  های  چالش  اند. و حتی نکول مواجه شده  یر تأخها با  که بیشتر پرداخت

را مجبور ساخت تا سعی در استفاده    شده   یردرگهای  آمده، شرکت  وجود 
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نقدینگی از    نتأمیها سعی در  های جایگزین کنند. بدین ترتیب آناز روش 

 هایی کردند که نقدینگی کافی داشتند.ها و شرکتدیگر سازمان

 

 تأمین مفهوم زنجیره 

مستقیم یا غیرمستقیم    صورتبه که    است  یمراحلشامل همه    تأمینزنجیره  

  تأمین تر زنجیره  در تعریف دقیق  خواسته مشتری دخالت دارند.  در تحقق

های مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد از  فعالیت  همة ای است که  زنجیره

را    کنندگانمصرف مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به 

 شود. شامل می

شامل تولیدکننده وتامین کننده نیست بلکه شامل حمل    تنها  تأمینزنجیره  

برخی    خرده فروشان وحتی خود مشتریان است.  انبارها،  نقل کنندگان،  و
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توزیع امور    بازاریابی، جدید، توسعه محصول  : از  اند عبارت  هافعالیت   یناز ا

 به مشتریان  و خدماتمالی 

 

 

   نآ فیو تعار یاره یزنج  یمال  نیتأم
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ها یک رویکرد خالقانه است و شرکت   SCFتأمین مالی زنجیره تأمین یا  

زنجیره تأمین  های مالی در  سازی جریانجهت تخصیص منابع مالی و بهینه 

ها، افزایش سودآوری و  کنند. این رویکرد کاهش هزینه از آن استفاده می 

های انتخابی  کارایی هرچه بیشتر سازمان را به دنبال دارد و با ارائه گزینه 

به    SCFگردد.  سازی نقدینگی در شبکه میها، باعث بهینهبرای پرداخت 

رمایه در گردش بین خریدار  مدت برای توازن س استفاده از اعتبارات کوتاه 

پردازد. تأمین مالی  و فروشنده و حداقل کردن هزینه کل زنجیره تأمین می 

ای در یک سازمان حاصل همکاری بسیار نزدیک میان مدیریت مالی  زنجیره 

باتوجه  به مزایای زیاد این  و مدیریت زنجیره تأمین در آن سازمان است. 

سازمان  از  بسیاری  شرکت رویکرد،  و  اقتصادهای  ها  در  فعال  حضوری  ها 

 مبتنی بر زنجیره تأمین دارند.

 SCF اجزاء

، این رویکرد به یک بستر یا اکوسیستم  تأمینبرای افزایش کارایی زنجیره 

برای اجرا احتیاج دارد. این بستر باعث بهبود سرمایه در گردش در طول  

 از: اند عبارت تأمینمالی زنجیره  تأمیناکوسیستم  اجزاءشود. زنجیره می

در  شرکت  :کنندگانین تأم را  خریداران  خدمات  و  کاالها  که  هایی 

زنجیره   برخی  کنند ی معرضه    تأمیناکوسیستم    ی قدربه   کنندگانین تأم. 

ای  پیچیده   تأمینخریدار هم عمل کرده و زنجیره    عنوانبه بزرگ هستند که  

 جریانات نقدی خود هستند.  سازیینه بهدارند و نیازمند 
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های بزرگی هستند که برای تحویل  خریداران سازمان  معموالً  خریداران:

توسط   شده  ارائه  خدمات  و  کاال  از  زیادی  تعداد  به  مشتریان  به  کاال 

 نیازمندند.   کنندگانین تأم

منابع بانکی و غیربانکی دارای سرمایه که منابع مالی را    گذاران:سرمایه

 کنند.می شده فراهم    یید تأ  هایکننده ین تأمبرای پوشش هزینه فاکتورهای  

اکوسیستم    یهادهندهارائه  :پلتفرم  کننده فراهم  راهکارهای فناورانه که 

زنجیره    تأمین تسهیل    تأمینمالی  را  برنامه  مدیریت  امروزه  کند ی مو   .

پیشرو مبتنی بر فضای ابری هستند؛ به این معنی که نیازی به    یهاپلتفرم 

 خاصی ندارند. ی افزارنرم ی هانصب و استفاده از سیستم
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 SCFهای مدل

باشد و شامل طیف  ای منحصر به یک روش واحد نمیمالی زنجیره  تأمین

های مالی  ها برای برای بهبود جریانابزارهای مالی و تکنیکای از  گسترده

-می  تأمینشرکای زنجیره  ها باعث تسهیل معامالت بین  است. این تکنیک

 شوند: بندی میزیر دسته صورتبه  یکردروهای این مدل یطورکل به  شود.

 
 

های این رویکرد پرداخته شده  ترین مدلتا از مهم  3در ادامه به بررسی  

 است: 

 Revers Factoringمدل عاملیت معکوس یا  -۱

RF  2در این    باشد.ای میمالی زنجیره  تأمین های  ترین مدل یکی از اصلی

کند امکان پرداخت زودهنگام تعهدات خود را  مدل خریدار بزرگ اعالم می

است.  آورده شده  RFای از در شکل زیر طرح ساده  کنندگان دارد.به تامین

های دقیق شفافیت اطالعاتی باالیی را درباره خریدار  مالی با بررسیموسسه  

هاییُ صالحیت  آورد. بدین ترتیب موسسه مالی با چنین بررسی بدست می

 
2 Revers Factoring 
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می  تایید  را  اعتباری  خریدار  ریسک  مالی  موسسه  دیگر  عبارت  به  کند. 

کنندگان،   تأمینپذیرد. بدین ترتیب کند و آن را میخریدار را محسابه می

 RF استفاده باال از مدل  یلبه دلشوند.  ریسک بسیار پایینی میمتحمل  

 دانند. می  SCFبسیاری آن را مترادف 

 

 IFمالی موجودی یا  تأمین -۲

کنند.  می توصیف     SCF  ی ابتکاریک طرح    عنوانبه را    IFمطالعات اخیر،  

مدل   این  یک   خریدار در  از  را  کند.  می خریداری    دکننده یتولکاالهایی 

ها  قبل از فروش آن  شده تا کاالهای تولید مالک قانونی    به طور موقت   خریدار

 شود.تولیدکننده، می به مشتریان 

IF   است که به عنوان جانشینی برای خطوط اعتباری سنتی با رهن    هامدت

چرا که بدست آوردن خطوط   گیرد.ی ثابت مورد استفاده قرار میهادارایی 

شرکت برای  سنتی  استارتاپهااعتباری  مانند  غیرتولیدی  خرده  ی  یا  ها 

های جاری )به طور خاص،  در این مدل دارایی  فروشان نسبتاً دشوار است.
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کند. بدین ترتیب  می وثیقه عمل    عنوانبه دریافتنی و موجودی(    یهاحساب

شرکت   می  دتمکوتاه های  دارایی   باارزش اعتبار  سنجیده  به    شود.خاص 

دقیق  تولیدی  عبارت  کاالهای  موقت  مالکیت  با  خریدار  ،  کنندهتأمین تر 

 کند. اعتبار مالی کسب می 

 DDتخفیف پویا یا  -۳

باشد. در این مدل  ای میمالی زنجیره  تأمین تخفیف پویا پرکاربردترین مدل  

می  بخواهد  خریدار  که  زمان  هر  از    حسابه ی تسوتواند  خرید  فاکتور 

  روز پرداخترا انجام دهد. بدین ترتیب که خریدار برای هر    کنندهتأمین 

تخفیف بگیرد. این    کنندهتأمین شرایط پرداخت، از    به باتوجه زودتر از موعد،  

رویه معمول  که  نقدی  تخفیف  سیاست  از  است  مدل  تجاری  اعتبار  های 

،  کنندهن یتأمو    خریدار بین  و از طریق یک پلت فرم یکپارچه    ردیگی م  نشئت

دارد.  پویای    حسابه ی تسوامکان   وجود  تخفیفات  اعطای  و  فاکتورها 

در این مدل سود خریدار در تسویه زودتر از موعد و دریافت    که ییازآنجا

می بیشتر  یا  تخفیفات  نکول  ریسک  برای    ر یتأخباشد،  پرداخت  در 

می  کنندهن یتأم طرف  پایین  دو  هر  برای  فراوانی  مزایای  مدل  این  آید. 

  خواهد داشت. کنندهتأمین خریدار و  
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اند. اختصار آورده شدهبه  نینو  کردیرو ن یا یهامدل  گریدر ادامه د
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 ای مالی زنجیره  تأمینمزایای  

شرکت  ، یطورکلبه  برای  حاصل  راه  مزایای  از  که     SCF  ی کارهاهایی 

  شود: می یبند دسته بخش کالن   ، در سه کنند ی ماستفاده  

، از طریق   (NOWC)کاهش سرمایه در گردش عملیاتی خالص  •

افزایش   یهاحسابکاهش    / پرداختنیحساب  دریافتنی    های 

 همانند مدل عاملیت معکوس()

مالی یا از طریق کاهش    یهانه یهزافزایش سود، از طریق کاهش   •

 های تخفیف پویا( مانند مدل)  هزینه کاالی فروخته شده

بهبود دسترسی به    باهدف  تأمین مدیریت ریسک مالی در زنجیره  •

همانند اشکال پیشرفته عاملیت  )  کنندگاننیتأم مالی برای    تأمین

 ( هامدلمعکوس و سایر 

زنجیره    ی کارآمد ایجاد جریان ارزش پایدار و افزایش سودمندی و   •

   تأمین

افزایش    یسازشفاف • در مدیریت    یکارآمد و  فرایندهای مشمول 

 تأمینمالی زنجیره 

   تأمینهای مالی زنجیره کاهش هزینه •

 مدیریت مناسب کسر یا مازاد وجوه نقدینگی   •

 سرمایه در گردش در طول زنجیره   مؤثر   تأمین •
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زنجیره    ی کارآمد ایجاد جریان ارزش پایدار و افزایش سودمندی و   •

   تأمین

افزایش    یسازشفاف • در مدیریت    یکارآمد و  فرایندهای مشمول 

 تأمینمالی زنجیره 

آمیزی اجرا شود این است که  به طور موفقیت  SCFالزمه اینکه یک پروژة 

سهام جذب  به  نیاز  بانک،  کمک  با  شرکت  بدون  یک  کند.  عمده  داران 

تواند در شرایط  نمی   SCFدرنظرگرفتن این شرایط، تمامی مزایای پروژة

 اقتصادی امروز محقق گردد.  

 ای مالی زنجیره  تأمینهای چالش

زنجیره  تأمینرویکرد   مزیت   یا مالی  سودآوری  هااگرچه  برای  و  را  هایی 

زنجیرههابنگاه و  شبکه  عضو  اما    تأمین های  ی  است،  داشته  همراه  به 

و پیچیدگی برای مدیریت جریانمشکالت  نیز  را  فراوانی  مالی،  های  های 

بنگاه و سرمایه در گردش  دنبال  نقدینگی  به  ایشان  تجاری  و شرکای  ها 

ادامه  داشته است.   از چالش   اختصاربه در  بیان برخی  ها پرداخته شده  به 

 است. 
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ارائه  نقش  و  رویکرد  تغییر  زمینه  این  در  مناسب  راهکار  دهندگان  یک 

شرکای تجاری بنگاه  عنوانبه صرف منابع مالی    کننده تأمینخدمات مالی از  

 .تجاری استای اقتصادی و  ه

 ای مالی زنجیره  تأمین راهکارهای موفقیت 

سیستم  فرم:پلت • بتواند  سیستم  یزیرطرح های  که  و  های  منابع 

 های پرداختنی را یکپارچه کند.های دریافتنی و حسابحساب

 ها را ارائه دهد.که پوشش مناسب برای برنامه  جغرافیا: •

 برای حمایت از این برنامه.  ظرفیت اعتبار کافی: •

عملیاتی  • شدن    ظرفیت  سرازیر  از    هابرنامه برای  اطمینان  و 

 برای موفقیت.  هاسودآوری آن

ها، شکل و سطح الزم  ، استراتژیوکارکسباهداف    بر اساس ها باید  برنامه

 ها سفارشی شوند.ها و بخشبرای برنامه
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به   بستگی  راهکارها  بودن  مفید  و  اجرا  شرکتقابلیت  و  حقایق خاص  ها 

ها و ظرفیت اعتباری دارد. اجرای یک  پول نقد شرکت  خصوصبه شرایط  

ای است که دستورات،  موفق نیازمند زمینه  تأمینمالی زنجیره    تأمینبرنامه  

کند و به تنظیم و همکاری بین    یوستهپهمبه فرایند و زیربنا را  استراتژی،  

 .وظایف مختلف سازمان نیاز دارد

 ی ندبجمع

  ی ساز  نه یو به  تیریمد   ی مناسب برا  ییبه عنوان الگو  ی مال  ن یتأم  ره یزنج

ها  ارزش کسب و کارها آن  ره یدر سرتاسر زنج  ی مال  ن یو تأم  ی نگ ینقد   انیجر

م  قادر  جر  سازدیرا  سرما  ینگ ینقد   ان یکه  سرتاسر    ه یو  در  را  گردش  در 

ها  کتشر  رانیمد   ی. در عصر کنوند ینما  نهیو به  تیریخود مد   ن یتأم  ره یزنج

محدود  به  توجه  مال  یهاتیبا  فشار    ی منابع  تحت  رقابت،  شدن  تنگ  و 

تا هز  ی اندهیفزا دارند  بها  ی اتیعمل  یهانهیقرار  را کاهش    یو  تمام شده 

برنامه    ی برا   یسنت  دگاه یهنوز از د  ران یا  ید ی تول  یدهند. در غالب واحدها

اجزا به طور    زهرکدام ا  یعن یشود،  یاستفاده م   عی و توز  د یتول  ن،یتأم  یزیر

  شتر یامر در ب  نی ا  ند،ینمایخود م  تیفعال  یبرا  ی زیمستقل اقدام به برنامه ر

افزا باعث  زنج  ینههایهز  ش یمواقع  تأم یم  ن یتأم  ره ی کل  امروزه    ن یشود. 

اساس   ی کیجزء    ی ارهیزنج  یمال راه حلیتکامل م  یاز مراحل    ی هاباشد. 

  ی هانهیمالحظه هزکاهش قابل   یرا برا  ییباال  لیپتانس  د،یجد   ونیاتوماس 
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دهند که به  یرا ارائه م  یترع یوس   د ید  نیهمچندهد و  یتراکنش نشان م

پرداختن  ی افتنیدر  یهاکمتر در حساب  ت یعدم قطع  ی معن است که    یو 

 شود. یدر گردش م ه یسرما یازهاین د یمنجر به کاهش شد 
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