
مین ساختار مالی ویژه مدیریت زنجیره تأ

و زنجیره ارزش 

حمید خیام زاده
مدیر پروژه

فردوس باقری
مدیرعامل





یزان گردش بیشترین م. کوچک و متوسط اساس اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهندو اصنافبنگاهها

شور در این بخش هر کبیشترین تأثیر در ضریب ها و فاکتورهای اقتصادی و بیشترین میزان اشتغال ، مالی

.  از اقتصاد و توسط این بخش محقق می شود

رشد میزان و پیچیدگی عملیات اقتصادی در همه چرخه های این بخش نظیر چرخه مالی، چرخه 

ارآمد استفاده از فناوریها و ابزارهای مدرن را برای پوشش به موقع و ک... اطالعات، چرخه لجستیک و 

.  حجم فعالیت اجتناب ناپذیر کرده است

ش بزرگ تأثیر اصلی بکارگیری فناوریها و ابزارهای مدرن در چرخه های مختلف هر فعالیت در این بخ

است محصوالت مناسب سازی کیفیت و بهایو اقتصادی سازی بیشتر فعالیت  ، افزایش بازدهیاقتصادی 

.که همگی ضامن بقای مقرون به صرفه و پایدار آن فعالیت می شوند

تعریف موضوع



:جهت( بیتوبی)ایجاد یک  اکوسیستم پویای  کسب و کار به کسب و کار 

ارتقا آموزش-

گسترش تعامل بین اعضا و بهبود سرعت در تعامل-

صرفه جوئی در هزینه هاو هم افزایی-

پیشروو فناوریهای دسترسی به ابزارهای مالی-

خرید و فروش سریع تر و بهینه -

افزایش صادرات-

ارتقا ضرائب و فاکتورهای اقتصادی در سطوح محلی، منطقه ای و کشوری -

.  گامی اساسی در تحقق این ساختارهای مشترک است

تعریف موضوع



(  ، صنوف، بازرگانان، تعاونی هاSMEs)کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط -

تأمین کننده گان کسب و کارهای باال -

مصرف کنندگان محصوالت کسب و کارهای باال-

جمعیت اصلی هدف

5

SMEs

تأمین کنندگان
(کسب و کارها)

انتأمین کنندک
بزرگ

مصرف کنندگان
(کسب و کارها)

مصرف کنندگان
(مردم)

واردات 
(تأمین کنندگان خارجی)

صادرات
(مصرف کنندگان خارجی)



درخت تعامالت سککوک

اطاقهای اصناف، بازرگانی و تعاون سازمان صنایع کوچک

بنگاههای 
خدماتی

بنگاههای
تولیدی

صنایع 
روستایی

ی
مال

ه 
وز

ح

مؤسسات مالی

بانکها 

ن شرکتهای تأمی
سرمایه

دانش بنیان و نوپا

VC وAI
صندوق نوآوری و 

شکوفایی
کسب و کارهای 

خانگی 

صندوقهای 
حمایتی

بیمه های 
اعتباری

دولت

وزارت اقتصاد و دارائی

بانک مرکزی 

وزارت تکرا

وزارت صمت

صنوف
خدماتی

صنوف
تولیدی

صنوف
توزیعی

اقتصاد عمومی

انجمن های 
صنفی

اتحادیه ها سمن ها 

سککوک

تجاری 
تعاونی هابازرگانی

معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

سازمان توسعه تجارت

سازمان مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه 

اقتصادی



سککوک در یک نگاه
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خدمات ارزیابی 
کیفیت کاال

امکان  خرید  عمده 
و کاهش بهای کاال 
برای مشتری نهایی

باشگاه مشتریان

خدمات مالی و 
پرداخت 

خدمات لجستیکی

معرفی محصوالت

پلتفرم    
B2B-B2C

بازار 

مصرف

تأمین 

کنندگان

عرضهجریان 

جریان تقاضا



اجزای سککوک

کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا

سـککوک

مرکز تماس

عملیات 
مبادالت اعتباری

(یزیرسامانه بیتوب)

خدمات مالی 
زنجیره تأمین

خدمات 
نزنجیره تأمی

عملیات
مبادالت نقدی

(یزیرسامانه بیتوس)

ی درگاههای پرداخت الکترونیک

خدمات 
بازاریابی

باشگاه مشتریان
(مجموعه زیر باشگاهها)

مشاوره های 
،حقوقی

فناوری 
و سرمایه گذاری 

خدمات 
جذب سرمایه

نرم افزارهای خدمات 
حسابداری و انبارداری

....و 

خدمات 
آموزش مهارتها

خدمات 
لجستیکی و
بازرسی کاال

خدمات 
اعتبارجذب 

صندوقهای حمایتی

بانکها

بیمه های اعتباری

بهین مارت

بازار..…

پرداخت با ژتون  
(  ژا)الکترونیکی 



(سککوک-ملی بازار)نمونه همکاری 

کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا

مرکز تماس

عملیات 
مبادالت اعتباری

(زیرسامانه بیتوبی)

خدمات مالی 
زنجیره تأمین

خدمات زنجیره 
تأمین

عملیات
مبادالت نقدی

(زیرسامانه بیتوسی)

درگاههای پرداخت 
الکترونیکی 

خدمات بازاریابی
باشگاه مشتریان

(مجموعه زیر باشگاهها) مشاوره های 
فناوری ، حقوقی

و سرمایه گذاری 

جذب سرمایهخدمات 

نرم افزارهای خدمات 
..حسابداری و انبارداری و 

آموزش مهارتهاخدمات 

لجستیکی خدمات 
بازرسی کاالو 

اعتبارخدمات جذب 

صندوقهای حمایتی

بانکها

بیمه های اعتباری

اعتبارات
بازار_سامانه ملی تسهیالت

B2Cباشگاه

دفروش نقدی با الگوهای پاداش خری

(CB)فروش اقساطی با منابع تأمین کننده 
......(ارت وفاداری  و گ)

صندوق/فروش اقساطی با منابع بانک
......(کارت اعتباری، کارت وفاداری و )

کارت وفاداری

تأمین مالی به روش 
جمع سپاری

الگوی ترکیبی

ملی بازار

سککوک



سامانه بیتوبی_شمای طرح

زیر سامانه بیتوبی-سککوک

اعضا عملیاتی

تأمین کننده

پرداخت 
اعتباری

پوال برات یپته اعتبار

حساب تأمین کننده ی
یات

مل
 ع

ضا
اع

متقاضی 
(خریدار)

اعضا باشگاه

ژا

اکخ بیزینس ه

یکخ لجستیک

کخ روی ابر

کخ آموزشی

خدمات 
بازاریابی

خدمات مشاوره
حقوقی، فناوری و 

سرمایه گذاری 

خدمات/ اال ک



سامانه بیتوسی_شمای طرح

اعضا عمومی

اعضا عمومی

زیر سامانه بیتوسی-سککوک

هتأمین کنند

پرداخت 
الکترونیکی

مصرف کننده
(خریدار)

کارت بانکی کیف پول کارت اعتباری

دهحساب تأمین کنن

اکخ کسب وکاره

کخ لجستیکی

کخ روی ابر

کخ آموزشی مردم

خدمات 
بازاریابی

خدمات مشاوره
حقوقی، فناوری
و سرمایه گذاری

خدمات/ اال ک



سامانه باشگاه مشتریان_شمای طرح

زیر سامانه باشگاه -سککوک

انتساب
امتیاز دهی

و پاداش

(اژ)خدمات ژتون الکترونیکی 

اعضا باشگاه

1سطح اعضا

2سطح اعضا 

3سطح اعضا 

1خدمات سطح 

2خدمات سطح

3خدمات سطح

گذارخدمات جذب سرمایه

تأمین مالی به روش 
جمع سپاری

بانک



...(آموزش ابزارها، )خدمات ارتقا مهارتها -

...(نرم افزارها و )خدمات رایانش ابری -

....(بازاریابی، برندینگ، )خدمات توسعه بازار  -

(فروش اینترنتی داردویترینهر عضو یک )خدمات فروش اینترنتی -

خدمات جذب سرمایه گذار -

....مشاوره های حقوقی، فناوری، سرمایه گذاری و -

خدمات پرداخت الکترونیکی-

فهرست کلی خدمات سککوک



خدمات ویژه در سککوک  

(SCMمدیریت زنجیره تأمین )خدمات بازار سازی  -الف 

(LMمدیریت لجستیک )خدمات لجستیکی -ب 

(  SCFتأمین مالی زنجیره تأمین )خدمات ابزارهای مالی نوین -ج

SAKKOOK

Supply Chain Management
مدیریت زنجیره تأمین

Supply Chain Finance
Logistics Managementتأمین مالی زنجیره تأمین

مدیریت لجستیک



شناسایی رشته های سه گانه تأمین: گام اول 

(SME)کسب و کار عضو -

(  -1)تأمین کننده -

+(  1)خریدار -

( SCM)گامهای اساسی در بخش مدیریت زنجیره تأمین  

تأمین کننده
(فروشنده)

مصرف کننده
(خریدار)

SME



ه  شناسایی کامل زنجیره تأمین در گامهای بعدی با استفاده از رشته سه گانه اولی: گام دوم

( SCM)گامهای اساسی در بخش مدیریت زنجیره تأمین  

تأمین کننده
(فروشنده)

مصرف کننده
(خریدار)

SME

دهتأمین کنن
(فروشنده)

مصرف 
کننده

(خریدار)

SME

دهتأمین کنن
(فروشنده)

مصرف 
کننده

(خریدار)

SME

دهتأمین کنن
(فروشنده)

مصرف 
کننده

(خریدار)

SME

دهتأمین کنن
(فروشنده)

مصرف 
کننده

(خریدار)

SME دهتأمین کنن
(فروشنده)

مصرف 
کننده

(خریدار)

SME

دهتأمین کنن
(فروشنده)

مصرف 
کننده

(خریدار)

SME



برات-
(صدور، انتقال، خرد کردن،توثیق، توکیل)

تضامن برات -
(با ضمانتنامه مادر، تضامن مستقیم بر برات)

بیمه اعتباری-

خدمات اصلی در بخش خدمات مدیریت مالی زنجیره تأمین  



(  رات گیرب)صادر و برای شخص بدهکار ( برات کش)برات یک سند تجاری است که از طرف طلبکار

مبلغی ارسال می شود و در صورت تایید آن توسط بدهکار، وی متعهد می شود در سررسید معین،

.پرداخت نماید( دارنده برات)در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی 

برات چیست؟  

خدمات/کاال

برات

فروشندهخریدار



سککوک

ار
ید

خر

ده
شن

رو
ف

انجام معامله و درخواست پرداخت با براتگردش کار

ارسال صورتحساب توسط فروشنده-2 ثبت درخواست خرید  متقاضی  -1

ه تأیید پذیرش برات و اعالم شرایط تحقق معامل-4 درخواست پرداخت توسط برات -3

له تأیید نهایی شرایط تحقق معام-6 له شرایط تحقق معام( تغییر)تأیید -5

قبول برات توسط طرف خریدار -8
صدور برات -7

فعالسازی مشروط برات به ذی نفعی فروشنده -10 (اگر دارد)تضامن برات -9

ارائه برات به ذی نفع برات در صورت تحقق شرایط-12

پایش شرایط تحقق معامله -11



شمای کلی فرآیند صدور و گردش برات

در صورت لزوم

درخواست 
برات

درخواست 
براتقبول 

ن تضمیبرات
شده

درخواست 
تبراتضمین 

قبول برات
شده

نهاییبرات

تأمین کننده فروشگاه
(خریدار)

متضامن برات 

سامانه سککوک
اعتباری

(بیتوبی)

شرایط تحقق معامله

پایش 
شرایط تحقق

معامله 



گردش کار در زنجیره تأمین



نمونه عملیاتی
همه اجزای زنجیره  تأمین از اعضای عملیاتی سککوک هستند

شرکت  تولیدی
دندان مصنوعی 

ایده آل ماکو

دندانپزشکی

شرایط تحقق
+1معامله 

شرایط تحقق
+2معامله 

تولید کننده
(مواد اولیه)

تولید کننده
(تجهیزات)

قشرایط تحق
-1معامله 

قشرایط تحق
-1معامله 

دندانپزشکی
شرایط تحقق

+2معامله 

شرکتهای 
پخش و توزیع

کاال

برات 
(BoE)

کاال

برات

کاال

برات

شرکت صبا 
تجارت مطمئن

شرایط تحقق
+1معامله 

.....



23

نمونه عملیاتی 

از اعضای عملیاتی سککوک هستندهمه اجزای زنجیره  تأمین
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خزر سیلندر

شانیتولید کپسول آنش ن

نمونه عملیاتی 

برات

کپسول آتش 
نشانی

قفروشگاه ضد حری

از اعضای عملیاتی سککوک هستندهمه اجزای زنجیره  تأمین

مصرف کننده

/...برات
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کارمن آی تی کره

خازن
یقطعات الکتریک

نمونه عملیاتی 

برات

دیاگ خودور

کاسپین 
کارمن

از اعضای عملیاتی سککوک هستندهمه اجزای زنجیره  تأمین

شرکت ها امداد 
خودرو

تعمیرکاران

تعمیرگاههای 
مجاز

/...برات
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بز شرکت سرزمین س
ایرانیان

(برند لوسی فرش)

رانوشیدنی آلوئه و

نمونه عملیاتی 

برات

رانوشیدنی آلوئه و

بنکدار

از اعضای عملیاتی سککوک هستندهمه اجزای زنجیره  تأمین

فروشگاههای 
زنجیره ای

مصرف کننده 
خانگی

سوپر مارکت ها

/...برات

امزرعه آلوئه ور

برات

آلوئه ورا





به پخش 
ی شرکت فروشگاهها

زنجیره ای گسترش
بازار سینا 

روغن

نمونه عملیاتی 

1برات 

محصوالت سبز
فریز شده 

2برات 

سککوک
تضامنتضامن

نوبر سبز

از اعضای عملیاتی سککوک هستندهمه اجزای زنجیره  تأمین



نمونه عملیاتی 

از اعضای عملیاتی سککوک هستندهمه اجزای زنجیره  تأمین

پاکت

1برات 

سیمان

2برات 

ایثارگران یادگار
شرکت سرمایه گذاری 

مسکن زاینده رود



آسیایقا،آفریشمالوخاورمیانهمنطقهدرسریعیرشدکهاستفروشیعمدههایشرکتازیکیپارادایسمیوهفروشیعمدهشرکت

میفعالیتاتسبزیجوتازهمیوهبخصوصغذایی،محصوالتصنعتدرتخصصیصورتبهما.داردشمالیآمریکایوشرقیاروپایمیانه،

شویم،بازاردرتکااقابلتجارینشانیکبهکهایشیوهبهزمان،کمتریندرراکیفیتبامحصوالتتوانیممیکهبالیممیخودبه.کنیم

دهیمنشانتاریموفاداکارمانوکسببهما.ایمنمودهبناسفرهتامزرعهمسیردرتامینزنجیرهمدیریتبرراخودبنیانما.نماییمعرضه

.وفاداریمخودمشتریانبهکه



نمونه عملیاتی 

باغ/مزرعه

کیوی

برات

سورتینگ نبی زاده

برات

کیوی بسته بندی

سردخانه و بارانداز دهقانی

برات

کیوی بسته بندی بازار صادراتی 
(عراق و دبی)

بازار داخل

باغ/مزرعه

نارنگی
ژاپنی

برات

سورتینگ نبی زاده

برات

دینارنگی بسته بن

سردخانه و بارانداز دهقانی

برات

دینارنگی بسته بن بازار صادراتی 
(عراق و دبی)

بازار داخل



نمونه عملیاتی 

باغ/مزرعه

خرمالو

برات

سورتینگ نبی زاده

برات

خرمالو بسته بندی

سردخانه و بارانداز دهقانی

برات

خرمالو بسته بندی بازار صادراتی 
(عراق و دبی)

بازار داخل

باغ/مزرعه

سیب

برات

سورتینگ نبی زاده

برات

سیب بسته بندی

سردخانه و بارانداز دهقانی

برات

سیب بسته بندی بازار صادراتی 
(عراق و دبی)

بازار داخل



(وینمونه کی)شمای کلی زنجیره تأمین میوه 

باغ/مزرعه

کیوی

برات

سورتینگ نبی زاده

برات

کیوی بسته بندی

سردخانه و بارانداز دهقانی

برات

کیوی بسته بندی بازار صادراتی 
(عراق و دبی)

بازار داخل

نهاده های کشاورزی

هجعبه بسته بندی میو

(نبی زاده)جعبه پالستیکی  (خبره میهن، ورق کار پویا)جعبه مقوایی 

از اعضای عملیاتی سککوک هستندهمه اجزای زنجیره  تأمین



(عراق)تامین کننده آخال

آخال

برات

کاغذ سازی

برات

کاغذ کرافت

ورق سازی

برات

شیت ورق

کارتن مقوایی
(ورق کار پویا)

بازار داخل

اجزای زنجیره جعبه بسته بندی میوه

کارتن سازی و چاپ

(کالهمواد ضایعاتی)تامین کننده مواد پتروشیمی 

برات

مواد پتروشیمی

کارخانه جعبه سازی

از اعضای عملیاتی سککوک هستندهمه اجزای زنجیره  تأمین



باغ/مزرعه

کیوی

برات

سورتینگ نبی زاده

برات

کیوی بسته بندی

سردخانه و بارانداز دهقانی

برات

کیوی بسته بندی بازار صادراتی 
(عراق و دبی)

بازار داخل

نهاده های کشاورزی

هجعبه بسته بندی میو

جعبه پالستیکی جعبه مقوایی

ده تامین کنن
مواد 

پتروشیمی
مواد )

(لهضایعاتی کا برات

مواد پتروشیمی

یکارخانه جعبه ساز
(نبی زاده)

یکارخانه جعبه ساز
خبره میهن، )

(ورق کار پویا

ده تامین کنن
(عراق)آخال

آخال

برات

کاغذ سازی

برات

کاغذ کرافت

ورق سازی

برات

شیت ورق

جزء به جزء اجزای زنجیره از ابتدا تا به انتها



مارگارین

روغن

برات

به پخش

برات

روغن

نوبر سبز

برات

محصوالت غذای منجمد بازار صادراتی 
(عراق و دبی)

بازار داخل

ت
را

ب

 ال
ج

 پن
 و

یه
 ال

سه
ن 

رت
کا

یه

کارتن سازی و چاپ
ورق کار پویا، خبره )

(میهن

ده تامین کنن
(عراق)آخال

آخال

برات

کاغذ سازی

برات

کاغذ کرافت

ورق سازی

برات

شیت ورق

جزء به جزء اجزای زنجیره از ابتدا تا به انتها





رعایت ایمنی و امنیت در برات

الکترونیکامضای تضامن برات

امن برات صادره توسط یک یا ترکیبی از اجزا زیر قابل تض

خواهد بود

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

بانکها-

اشخاص -

تعریف دسترسی ها  

ترکیبی از رمز عبور، شناسایی چند مرحله ای  و توکن امضا یا مهر



روشهای همکاری با بانکها

جهت استفاده در تضامن براتضمانتنامهصدور -1

(طرفی از برات)متضامنورود به برات بعنوان -2

(مشارکت اعتباری)براتهای صادره خرید دین -3

ارائه تسهیالت به متعهد برات در سررسید جهت جلوگیری از عدم تأدیه-4

مشارکت سرمایه ای در سککوک-5

سککوک

بانک

بانک

بانک

بانک
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هسته های ارزش در سامانه

(معامالت)سککوک -1

بازار ثانویه خرید دین-2

ژا-3

(  Big Data)ابر داده ها -4

تبلیغات-5

برندها-6

سککوک

ژا

تبلیغات

بازار خرید 
دین

 Creditابیگ دیت
rating

SCM

……

برندها



( 1حالت )سککوک و مناطق آزاد 

درخواست 
براتقبول 

ضمانتنامه  
راتبپشتیبان 

قبول برات
شده

ن تضمیبرات
شده نهایی

تأمین کننده
(مناطق آزاد)

مصرف کننده
(داخل کشور)

سککوک 

1شرایط تحقق معامله

مناطق آزادسازمان  نهادهای نظارتی

درخواست 
برات

د بانک یا نها
مالی



(  2حالت )سککوک و مناطق آزاد 

درخواست 
براتقبول 

ضمانتنامه  
راتبپشتیبان 

قبول برات
شده

ن تضمیبرات
شده نهایی

تأمین کننده
(داخل کشور)

مصرف کننده
(مناطق آزاد)

سککوک 

1شرایط تحقق معامله

نهادهای نظارتیمناطق آزادسازمان 

درخواست 
برات

ا بانک داخلی ی
بانک خارجی



(  1حالت )سککوک و حوزه بین الملل 

تأمین کننده
(داخل کشور)

مصرف کننده
(بین المللی)

سککوک 

1شرایط تحقق معامله

نهادهای نظارتیسازمان های مرتبط

ژا



(  2حالت )سککوک و حوزه بین الملل 

مصرف کننده
(داخل کشور)

تأمین کننده
(بین المللی)

سککوک 

2شرایط تحقق معامله

نهادهای نظارتیسازمان های مرتبط

ژا









مرکز تماس_سککوک

مرکز تماس
مرکز تماس سامانه در طی ثبت نام عضو  و در تمامی مراحل استفاده از سامانه

راهنمایی الزم را جهت استفاده سریع و مؤثر عضو از سامانه می نماید 

زم را به این مرکز همچنین درخواستها و نظرات اعضا را به سامانه منتقل و پاسخهای ال
.آنها منتقل می نماید

87634350-021

87634300-021

09129748330

info@sakkook.ir



Buzz words-مدیریت مالی زنجیره تأمین

Factoring

Reverse factoring

Supply Chain Finance

Dynamic Discounting

Supply Chain Finance House



گردش کار-مدیریت مالی زنجیره تأمین



انگیزه ها-مدیریت مالی زنجیره تأمین



گستردگی و نتایج-مدیریت مالی زنجیره تأمین



دربرگیری-مدیریت مالی زنجیره تأمین



یک زنجیره تأمین ساده شده–خانه اس سی اف -مدیریت مالی زنجیره تأمین



یک زنجیره تأمین ساده شده–خانه اس سی اف -مدیریت مالی زنجیره تأمین


