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 تامین زنجیره های خدمات مدیریت شرکت از حمایت و توسعه ایجاد، نامه آیین

 مقدمه

آیین نامه حاضر شامل مبانی قانونی، اهداف، کارکردها، سیاست ها و ابزارهای حمایتی ایجاد، توسعه و فعالیت 

هاای   شرکت های مدیریت زنجیره تاامین در کواور مای باشادج ایجااد، توساعه و حمایات از فعالیات شارکت         

مدیریت زنجیره تامین به منظور تولید بیوتر با بهره وری بیوتر در کوور و ایجاد اشتغال پایدار بوده و منجار باه   

افزایش کارآیی، اثربخوی زنجیره تامین در کوور و کااهش هزیناه هاای تولیاد و قیمات کاام و دادما  در        

 کوور می شودج
 اسناد 

  سی و هفتمین جلساه ساتاد همااهنای اقتصاادی دولات ماور        بخش )ب( تصمیما 4در راستای اجرای بند  

وزار  صانعت، معادق و تجاار      "متضمن تایید ریاست محترم جمهاور، کاه در آق قیاد شاده      91/91/9411

ماه اقداما  مزم را به منظور ایجاد و تنظیم گری شرکت هاا و نهادهاای مادیریت     9موظف است ظرف مد  

ادتصاصای   ت های ددما  مدیریت زنجیره تاامین مااابش شارایم مماومی و    ،  شرک"زنجیره تامین انجام دهد

ریت ، ایجاد می شوند و در یک حوزه و یا چند حوزه به صور  تخصصی ددما  مدیامالمی وزار  صمت

 ارایه دهندج  زنجیره تامین را در ساح کوور و یا بصور  بین المللی به کسب و کارها

 مفاهیم تعاریف و : 0ماده

 : رود می کار به مربوط موروح معانی در زیر اصاالحا  و ها واژه نامه آیین این در

 تامین زنجیره مدیریت ددما  های شرکت از حمایت و توسعه ایجاد، نامه آیین :نامه آیین -الف

 جتجار  و  معدق صنعت، وزار  :وزارت -ب

امالمای وزار ، مااابش پیوسات     که  براساس شارایم مماومی و ادتصاصای    اشخاص حقوقیمتقاضی:   -ج

نامه، متقاضی تاسیس شرکت مدیریت زنجیره تاامین باوده و توانمنادی هاا و      آیین این و برابر مقررا 9شماره 

در سااح کواوری باه     و یا چناد حاوزه تخصصای    شرایم مزم درارائه ددما  مدیریت زنجیره تامین در یک

 کسب و کارها را دارا می باشندج 

 ارایاه  بارای  وزار  و طبش مصوبه شماره هیا  وزیاراقججججججججج  توسم متقاضیاق، به شده ااام مجوز :مجوز -د

 نامهجبراساس پیوست شماره ججج این آئین نامه می باشد آیین این موضوع ددما 
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  مدیریت زنجیره تأمین-ه

های زنجیره تامین با  فعالیتطراحی، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و نظار  بر "مدیریت زنجیره تأمین به منواق 

اممال نفوذ لجستیک، هماام سازی مرضه با تقاضا  و های رقابتی هدف ایجاد ارزش دالص، ایجاد زیرسادت

جایی و  شامل جابه ددما  و کامها مدیریت جریاق از طریش گیری مملکرد در ساح جهانی و اندازه

و  همچنین انجام سفارشِ پایاق به پایاق، از مبدأ تا نقاه مصرف موجودی در جریاق کار سازی مواد دام، ذدیره

، ارزیابی فرایند مبتنی بر فناوری اطالما  در سه فرایند مدیریت مالی، مدیریت از نقاه مصرف تا مبدا

وکارهای به هم پیوسته یا مرتبم  های ارتباطی و کسب کانال ها، باشدج شبکه می لجستیک و مدیریت اطالما 

  جشوند ترکیب می زنجیره تأمین برای ارائه محصوم  و ددما  مورد نیاز موتریاق نهایی در یک

شرکت مدیریت زنجیره تامین افراد حقوقی متقاضی که با دارا بودق کلیه شرایم امالمی، موفش شرکت :  -و

به ادذ مجوزمزم از وزار  صمت در جهت برنامه ریزی واجرای مجمومه فعالیت های مدیریت زنجیره تامین 

 در یک ویا چند حوزه تخصصی می شوند

 ج شرکت و ددمت گیرنده  بین شده منعقد قرارداد :قرارداد -ز

 افراد حقیقی وحقوقی متقاضی دریافت ددما  از شرکت خدمت گیرنده: -ح

 دواهناد  دریافات  موتریاق از ددما  ارایه زماق در شده منعقد قرارداد برابر شرکت ها که مبالغی :تعرفه -ط

 کردج

ارزیاابی  برای ارتباطا  بین شارکت هاا و دادمت گیرنادگاق و حاکمیات و       سامانه الکترونیکی سامانه: -ی

 مدیریت زنجیره تامین با محوریت وزار  

سادتاری غیررسمی از کارکناق مرتبم با این حاوزه کااری    دبیردانه مدیریت زنجیره تامین، دبیرخانه: -ک

 در وزار  صمت با مسئولیت رسیدگی وپیایری امور می باشدج

 «:  مدیریت زنجیره تامین»، توسعه و حمایت از شرکت های اهداف ایجاد : 2ماده

های مورد  توسعه صادرا ، تامین پایدار کامهای موردنیاز صنایع، مدیریت نقدینای، اصالح ترکیب نهاده (9

هدایت هدف مند جریاق های اطالماتی، فیزیکی و منابع پولی و بانکی در زنجیره های تولید، نیاز تولید، 

سازی بین  تولید و اشتغال، توانمندسازی وشبکهاستفاده از ظرفیت فناوری اطالما  در بهبود شرایم 

 المللی ای و بین های مناقه فعالیتهای اقتصادی کوچک و متوسم و اتصال آنها به زنجیره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86
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امه ریزی و تامین مواد اولیه و واساه ای بخش تولید از مبدا تا مقصد از طریش شبکه  سازی، داده برن (2

 کاوی، مدیریت

کمک به توسعه اقتصادی و اجتمامی کوور از طریش توسعه مدیریت زنجیره تامین پایدار، حفظ و پایداری  (3

 تامین معکوس محیم زیست از طریش توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز مدیریت زنجیره

  : 3ماده

 روش های حمایت از شرکت های مدیریت زنجیره تامین

شرکت های مدیریت زنجیره تامین، متناسب با تعهداتی که به دستااه حاکمیتی مرتبم برای انجام 

 می سپارد، مومول تسهیال  مالیاتی، گمرگی، ارزی و مالی به شرح زیر  2کارکردهای مذکور در ماده 

 می شوند: 

 تسهیالت مالیاتیالف: 

 مدم دریافت مالیا  ملی الحساب در تمامی موارد از جمله مالیا  ملی الحساب واردا  کامها  (9

 است 9معافیت شرکت های مدیریت زنجیره تامین برای دریدهایی که صرفا تجمیع درید (2

لیاتی به دردواست امکاق تهاتر امتبار مالیا  ارزش افزوده ناشی از صادرا  کام یا معافیت ها با دیوق ما (3

 متقاضی

مالک ممل قرار گرفتن توافقا  قیمتی بین موامل زنجیره و حذف محدودیت های قیمت گذاری برای  (4

کامهای مرضه شده در زنجیره شرکت های مدیریت زنجیره )یا مالک ممل قرار گرفتن قیمت کام با 

 نظر این شرکت ها( منوط به تعهد تثبیت یا کاهش قیمت تمام شده

 تسهیالت گمرکی ب:

شرکت های مدیریت زنجیره با امتبار و رتبه بامتر در گمرک شنادته شده و مملیا  گمرکی آنها در  (9

 حداقل زماق ممکن صور  می پذیرد

امکاق ورود موقت برای کامهای این شرکت ها به صور  ویژه تسهیل شده و از محدودیت های  (2

 گمرکی مستثنی می شود

                                                           
 تجمیع درید مبارتند از جمع کردق سفارش های مختلف مربوط به مواد اولیه و یا کامی قابل تامین از یک منبع موخص توسم شرکت های مدیریت -9

 زنجیره تامین به منظور کاهش هزینه های مربوطهج
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ذیرش نمونه برداری کامهایی که نیاز به ادذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم پیش از اظهار، امکاق پ (3

گردد و مجوز تردیص سازماق مربوطه، صرفاً با ذکر شماره کوتاژ و به صور  سیستمی صور   می

 پذیردج می

 امکاق حمل یکسره برای کامهای شرکت های مدیریت زنجیره تامین فراهم می باشد (4

ستقیم کام به انبار یا سرد دانه های شرکت های مدیریت زنجیره و انجام توریفا  گمرکی امکاق انتقال م (5

 پس از تخلیه کام در مراکز مذکور

چنانچه در زماق رسیدق این کامها به اماکن گمرکی یا مناطش آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش امتبار  (6

 باشدج کی )حتی زماق اظهار( مورد نیاز نمیداشته باشد، تمدید ثبت سفارش جهت انجام توریفا  گمر

، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت «مدیریت زنجیره»های کامهای شرکت های  اظهارنامه (7

 گرددج شده و ظرف هماق روز اظهار امکاق صدور پروانه الکترونیکی و دروج کام فراهم می

رارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، بعد از تردیص کام انجام ها با منایت به ق بررسی ارزش این اظهارنامه (8

 شودج می

نامه بانکی معتبر یا تردیص  امکاق اماای تسهیال  در پردادت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانت (1

 گرددج نسیه )ناهداری از کام صرفاً به میزاق حقوق ورودی و موارض متعلقه( فراهم می

درصد  95ارزش، وزق و تعداد کام با فرض ثابت بودق شرح تجاری به دامنه تغییرا  قابل قبول در  (91

 یابدج افزایش می

امکاق تردیص کامهای مورد نیاز فوری با ارائه حداقل مدارک و تعهد سپاری جهت تکمیل مدارک در  (99

 42مومد مقرر انجام می پذیرد )با تعهد مدیرمامل شرکت، امکاق تردیص کام بر اساس ظرفیت ماده 

 قانوق امور گمرکی فراهم می شود( 

ها به اتمام رسیده فراهم  ریفا  گمرکی آقروزی کامهای این شرکت ها که تو امکاق تردیص شبانه (92

 گرددج می

 جصادرا  کامهای شرکت های مدیریت زنجیره در اسرع وقت و با حداقل اسناد و مدارک صور  پذیرد (93

 تسهیالت ارزی ج: 

 گواهی ثبت آماری برای ثبت سفارش های زنجیره تامین حداکثر ظرف مد  یک روز کاری صادر  (9

  جمی شود
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درصد کاهش و نحوه  5درصد به حداکثر  35ز جهت رفع تعهد ارزی واردا  از حداکثر وثیقه مورد نیا (2

تواند به صور  چک، سفته و برا  با فاکتور الکترونیک یا ترکیبی از این موارد به  دریافت آق می

 توخیص بانک مامل قبول گرددج

ماه در نظر  6ارز حداقل مد  زماق مجاز جهت رفع تعهد ارزی واردا  از زماق صدور امالمیه تأمین  (3

 گرفته شود

 ماه افزایش می یابد 6مد  زماق رفع تعهد ارزی صادرا  تا سقف  (4

امکاق استفاده از ارز حاصل از صادرا  برای واردا  کامهای مورد نیاز شرکت و یا شرکت های طرف  (5

 جقرارداد در زنجیره )واردا  در برابر صادرا  دود یا دیاراق( فراهم می شود

 هیالت مالی :تسد: 

پردادت انواع تسهیال  بانکی از جمله تسهیال  تکلیفی، به موامل زنجیره تامین، براساس گواهی شرکت  (9

 مدیریت زنجیره مبنی بر مصروف شدق تسهیال  مذکور در زنجیره در اولویت قرار می گیردج

در امتبارسنجی بانک ها ها )با تایید شرکت مدیریت زنجیره(،  حجم قراردادهای منعقده در قالب زنجیره (2

 برای اماای تسهیال  وزق بام داشته باشد

قراردادهای تاییدشده توسم شرکت های مدیریت زنجیره به منواق تضمین )از جمله برای دریافت  (3

 شود موروط بر اینکه دریدار متعهد به بازپردادت تعهدا  فروشنده باشد تسهیال ( محسوب می

 ن متناسب با افزایش ظرفیت و فعالیت زنجیره افزایش می یابد سقف امتباری شرکت زنجیره تامی (4

 % حجم مالی زنجیره صادر می شود 51مجوز استفاده از ددما  جمع سپاری مالی تا سقف  (5

اماای تسهیال  بانکی به موامل زنجیره های تامین معرفی شده توسم شرکت زنجیره تامین در اولویت  (6

  جقرار می گیرد

ای انبارهای تحت کلید شرکتهای مدیریت زنجیره تامین به منواق اوراق بهادار، قابل قبض انبار صادره بر (7

 معامله و تضمین در نظام بانکی، برای مالکاق کام به غیر از شرکت زنجیره تامین لحاظ می گردد

 مجوز مدیریت تامین مالی زنجیره ای برای این شرکت ها صادر می شود  (8

کام برای درید و فروش موابه تولیدکنندگاق متقاضی مواد اولیه در امکاق استفاده از ظرفیت بورس  (1

 بورس 

 حذف الزام سقف و سابقه برای ثبت سفارش و واردا  کامهای مورد نیاز شرکت های زنجیره تامین (91
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های زنجیره ملیرغم تغییر احتمالی و مدم اممال مقررا  محدود کننده برای  مقررا  مرتبم با فعالیت (99

های وارداتی و یا صادراتی فصلی، موقتی یا اقتضائی( برای یک دوره  حوزه )نظیر ممنومیتفعالین این 

 یک ساله تثبیت می شود

 استفاده از ارز ترجیحی )در صور  تخصیص به کامی مربوطه( برای این شرکت ها در اولویت قرار  (92

 جمی گیرد

رکت های  مدیریت زنجیره تامین، برای شبه منظور توسعه صادرا  و در راستای بازاریابی بین المللی،   (93

تبلیغا  و فراهم نمودق و برای   B2Bدر نمایوااه های بین المللی، هیا  های تجاری و مذاکرا  حضور

در اولویت برنامه های حمایتی دولت قرار می در کوورهای هدف بسترهای مختلف و به روز  بازاریابی 

 گیرندج

ارائه معافیت ها و تسهیال  در راستای توسعه تکنولوژی در   ،و پایداردر راستای توسعه زنجیره تامین سبز  (94

و  و فناوری در بخش های گوناگوق زنجیره تامین )شرکت های دانش بنیاق، استفاده از فناوری های جدید

 جدنشرکت ها در اولویت قرار می گیراین  (ججج

 تمرکز بر زنجیره تامین پایدار : 0ماده

از بین بردق یا به حداقل رساندق ضایعا  )انرژی، تولید با توجه به ضرور  و اهمیت حفظ محیم زیست، 

، توجه به توسعه اجتمامی، فرهنای و اقتصادی و ای، شیمیایی/ دارناک، مواد زائد جامد( گازهای گلخانه

اق و پتانسیل مزم برای مزایای حاصل از اقتصاد و زنجیره تامین دیجیتال و هوشمند، شرکت هایی که تو

مدیریت زنجیره تامین پایدار، سبز، معکوس و مبتنی بر فناوری های نوین اطالما  و ارتباطا  )اقتصاد دانش 

بنیاق، هوشمند و دیجیتال وججج( در ارایه ددما  زنجیره تامین را داشته باشند، برای استفاده از تسهیال  این 

 آیین نامه در  اولویت می باشندج

 رایط شرکت های مدیریت زنجیره تامین:ش  : 0ماده

شرکت های مدیریت زنجیره تامین باید حداقل سه سال سابقه مرتبم با زنجیره تامین بوده ودارای تراز  ج9

 مثبت مالیاتی حداقل دو سال باشندج

 911د مسولیت محدود بوده و باید دارای سرمایه ثبتی حداقل نتوانشرکت های مدیریت زنجیره تامین نمی ج2

 میلیارد ریال باشدج

توانند از این مصوبه استفاده نمایند که مالکیت شرکت های مدیریت زنجیره تامین، در صورتی می ج3

 لجستیک کام حداقل به میزاق جججججبا ر و یا تفاهم نامه های قانونی لجستیک را دارا باشندج
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یره بوده و تایید فنی و امنیتی شرکت های مدیریت زنجیره تامین باید دارای سامانه هوشمند مدیریت زنج ج4

 سامانه الکترونیک را از نهادهای مربوطه کسب نموده باشندج

 تیکام و ددما  با اولو یواردا  قانون تیمستندا  مربوط به  فعال ستیبا یمجوز م افتیدر یمتقاض ج5

 دیسال گذشته را ارائه نما 2 یدمر در سال ط وقیلیم 91حداقل  زاقیبه م هیمواد اول

برنامه صادراتی سامنه و برنامه موخص مرضه ارز به سامانه نیما و  شرکت های مدیریت زنجیره تامین باید  ج6

یا تامین کامها و مواد اولیه مورد نیاز متناظر با ارز صادراتی به وزار  صنعت، معدق و تجار  و اجرای 

 را ارایه نمایندج آق پس از تایید

ارائه گزارش پایش فصلی بصور  سالیانه ارزیابی و بررسی شده و شرکت های مدیریت زنجیره تامین،  ج7

 انجام می شودج)طبش شادص های امالم شده توسم دستااه حاکمیتی مرتبم(

مجوز شرکت های زنجیره تامین، در سال اول مبتنی بر صنعت داص صادر شده و در صور  کسب  ج8

 تامین فعالیت کنندج توانند بعنواق شرکت های ممومی زنجیرهامتیازهای مزم، می

 از الزاما  ارایه مجوز می باشد های حسابرسی شش ماهه و یکساله ارائه گزارش ج1

 زنجیره تامین مدیریت شرکت های شیوه عملیاتی نمودن مصوبات و نظارت بر : 6ماده

کارگروهی با مسئولیت وزار  صنعت، معدق و تجار  و مضویت وزار  امور اقتصادی و دارایی،  (9

جهادکواورزی، وزار  راه و شهرسازی،وزار  تعاوق، کار و رفاه اجتمامی، سازماق برنامه و وزار  

بودجه کوور، بانک مرکزی، نماینده معاونت ملمی و فناوری یاست جمهوری، اتاق بازرگانی، صنایع و 

ره های مدیریت زنجیمعادق و کواورزی ایراق، اتاق تعاوق، اتاق اصناف و انجمن یا سندیکای شرکت

فرایند توسعه فعالیت شرکت های مدیریت زنجیره تامین و کمک به فرهناسازی و نسبت به  تامین،

 ارایه نظرا  موورتی و سایر موارد موضومی مرتبم اقدام می کنندج توانمندسازی کسب وکارها و 

های دبیردانه شرکت در راستای مملیاتی نمودق اهداف این مصوبه،  وزار  صنعت، معدق و تجار ،  (2

 مدیریت زنجیره تامین را توکیل داده و مسئولیت سیاست گذاری، راهبری و نظار  بر فعالیت شرکت

کندج  را به مهده داشته و در صور  نیاز مجوز فعالیت این شرکت ها را صادر می« مدیریت زنجیره»های 

صالحیت شرکت  فرایندهای ارزشیابی، رتبه بندی و بررسیطراحی شادص های ارزشیابی، انجام کلیه 

های مدیریت زنجیره تامین به مهده این دبیردانه می باشد و سایر دستااه های اجرایی همکاری مزم با 

 را بعمل می آورندج دبیردانهاین 

 صالحیت، احراز فعالیت، مجوز صدور برای نیاز مورد های دستورالعمل است موظف صمت  وزار  (3

 و تهیه را ها شرکت فعالیت بر نظار  نحوه و ها شرکت بندی رتبه ارزیابی، های شادص شرکتها، فعالیت
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ظرف مد  سه ماه از  را طرح این شدق مملیاتی برای نیاز مورد های سامانه و ها زیرسادت و کرده ابالغ

 جنماید اندازی راه و تهیهابالغ، 

و راهبری شرکت های مدیریت زنجیره  در راستای انجام بهینه وظایف و دستورالعمل های راه اندازی (4

در  و شرکت های دانش بنیاق توانمند، و استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ و صاحب صالحیت تامین،

ظایف دبیردانه، وزار  صمت جهت انجام فرایندهای فرهناسازی، توانمندسازی و راهبری بخوی از و

و یا نهادهای پوتیباق واگذار دارای صالحیت  دانوااه های می تواند بخوی از وظابف دبیردانه را به

 نمایدج

ده و از تاریخ تصویب مفاد آق مزم یماده ، در تاریخجججج به تصویب رس 7آیین نامه حاضر در  : 7ماده

 امجرا می باشدج
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