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صنعت غذایی 





پیش گفتار
با توجه به اهمیت تأمین فرآورده های غذایی و آشامیدنی در بقای انسان، صنایع غذایی به معنای عام آن یکی از اولین صنایع طول 

تاریخ بشر بوده و جزء صنایع اساسی به شمار می رود. گسترش جمعیت، افزایش رفاه عمومی، تغییر عادات غذایی و سبک زندگی، از 

مهم ترین شاخصه های تأثیرگذار بر رشد این صنعت در سطح جهانی، پس از انقالب تکنولوژیک قرن 21 است.

در تمامی کشورهای جهان صنایع غذایی تأثیر بسزایی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده داشته و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

صنعت غذا در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی، تنوع و کیفیت مطلوب کشاورزی دارای اهمیت و مزایای فراوانی بوده و باالترین 

سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است. پیش بینی ها بر این نکته استوار است که این بخش از سویی با توجه به سهم باالی صنایع 

غذایی در سبد کاالیی خانوار و از سویی دیگر نظر به دسترسی به مواد اولیه با کیفیت و نیروی کار ارزان، امکان توسعه اشتغال در کشور 

را بیش از سایر بخش های صنعتی خواهد داشت.

از یک سو نظر به سهم بسیار باالی محصوالت فصلی در تأمین مواد اولیه داخلی این صنعت و لزوم خرید نقدی این محصوالت از 

کشاورزان و از سوی دیگر با توجه به باال بودن هزینه های مواد اولیه وارداتی، چرخش سرمایه در این صنعت زمان بر بوده و حجم کالن 

سرمایه موردنیاز یکی از بزرگ ترین مشکالت تولیدکنندگان صنایع غذایی در کنار مشکل نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه موردنیاز 

این صنعت است.

بانک سامان به عنوان یکی از بانک های پیشرو در ارائه خدمات تأمین مالی و ارز به صنایع غذایی، همواره رویکردی متعهدانه و راه حل 

محور به این صنعت داشته است. این گزارش در راستای همان رویکرد و با هدف بررسی چالش های عمده پیش روی فعاالن صنعت 

غذایی و درنهایت تالش برای شناسایی راه حل هایی عملیاتی برای رفع چالش های یادشده است. در این گزارش با توجه به ترکیب مشتریان 

بانک، تمرکز اصلی در صنایع غذایی بر روی مجموع محصوالت خوراکی و آشامیدنی و مشخصاً گروه های کاالیی »لبنیات«، »شیرینی و 

شکالت«، »بیسکوییت و کیک« و »کنسرو و غذاهای آماده« است که در ادامه این گزارش گروه های کاالیی منتخب نامیده خواهند شد.

مروت رنجبر

مدیر بانکداری شرکتی



خالصه مدیریتی
این گروه ها شامل    از گروه های کاالیی محصوالت غذایی موردبررسی قرار خواهند گرفت.  این گزارش تنها برخی  در 

و  و چاشنی ها«  ادویه  آماده«، »سس،  »غذاهای  بیسکوییت«،  و  »کیک  و شکالت«،  لبنی«، »شیرینی  »محصوالت 

»نوشیدنی ها« می شود. در گزارش به این گروه های کاالیی واژه »محصوالت غذایی منتخب« اطالق شده است.

 همه گیری کرونا باعث افزایش مصرف گروه های کاالیی منتخب در سطح جهان شده است؛ در میان این گروه های کاالیی  

مصرف »غذاهای آماده« و »شیرینی و شکالت« بیش از سایر کاالها افزایش  یافته است.

طی سال های آینده ارزش بازار صنایع غذایی ساالنه 4.8 درصد افزایش خواهد یافت. میانگین قیمت این محصوالت   

نیز در این بازه زمانی رو به افزایش خواهد بود.

ارزش واردات محصوالت غذایی منتخب در کشورهای منطقه خاورمیانه در سال 2020 به بیش از 13.5 میلیارد دالر   

رسیده است. دو کشور عربستان و امارات 52 درصد از این مقدار را به خود اختصاص می دهند.

در پنج سال گذشته ارزش تولیدات محصوالت غذایی منتخب در کشور، ساالنه به طور متوسط 17.5 درصد افزایش   

یافته است. سهم بنگاه های خرد و خانگی از تولید داخلی در حال کاهش است.

متوسط سرمایه گذاری الزم برای طرح های بهره برداری شده صنایع غذایی منتخب، از 4.6 میلیارد تومان در سال 1395   

به 8.2 میلیارد تومان در سال 1399 رسیده است. بیش از 60 درصد واحدهای صنعتی جدید تحت عنوان طرح های 

توسعه ای کارخانه های فعلی طبقه بندی می شوند.

 ارزش سرمایه گذاری برای تأسیس واحدهای صنعتی در صنایع منتخب در طی 5 سال گذشته ساالنه به طور متوسط  

38 درصد افزایش یافته است. تعداد این طرح ها نیز از 1511 عدد در سال 1395 به 2116 عدد در سال 1398 رسیده است.

 در حال حاضـر 5 هـزار طرح صنعتی در دست اجـرا در کشـور وجـود دارد. بهـره برداری از این طرح ها نیازمنـد بیـش از  

700 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است. در صورت بهره برداری از این طرح ها برای بیش از 146 هزار نفر فرصت 

شغلی ایجاد خواهد شد.

استراتژی اصلی شرکت های صنایع غذایی، افزایش تولید، افزایش صادرات و ورود به حوزه های پخش و توزیع   

محصوالت تولیــدی است. این شرکت ها قصــد دارنـد سـرمایه گذاری خود در صنایع بســته بندی و شرکت های 

پخش سراسری را افزایش دهند.

اصلی ترین ریسک های صنایع غذایی منتخب، کاهش تقاضای داخلی و تقاضای صادراتی است.   

عالوه بر این افزایش مستمر قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید، باعث افزایش سرمایه 

در گردش این شرکت ها و افزایش ریسک نقدینگی آن ها شده است.
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صادرات محصوالت غذایی منتخب در دو سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. ممنوعیت دوطرفه تجارت محصوالت غذایی   

منتخب به عراق، علت اصلی این مهم بوده است. در حال حاضر دو کشور آذربایجان و قزاقستان به مقاصد برتر صادراتی محصوالت 

غذایی منتخب تبدیل شده اند.

واردات گروه های کاالیی »شیرینی و شکالت« و »کیک و بیسکوییت« طی دو سال گذشته افزایش یافته است.  

5 صنعت غذاییصنعت غذایی



روند تحوالت جهانی

 شاخص های جهانی کل بازار
همه گیری کرونا باعث افزایش مصرف محصوالت غذایی بسته بندی شده است. حجم 

 مالی بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب در سال 2020 نسبت به سال گذشته،

8 درصد رشد یافته است.

بیشترین رشد اندازه مالی بازار مربوط به دو گروه غذاهای آماده )19 درصد رشد( و 

شیرینی و تنقالت )با 16 درصد رشد( بوده است.

حجم مصرف محصوالت غذایی منتخب در سال 2020 بیش از 4.5 درصد رشد کرده است. در بین گروه های کاالیی مختلف حجم 

مصرف غذاهای آماده بیشترین رشد را داشته است.

ارزش بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب )میلیارد دالر(

حجم بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب )میلیون تن(

  STATISTA.COM

  STATISTA.COM

2018

3545

2019

3694

2020

3991

2018

1445

2019

1467

2020

1529

حجم مالی 
بازار جهانی محصوالت 

غذایی منتخب در سال 2۰2۰ 
نسبت به سال گذشته،

 8 درصد 
رشد یافته است.
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ارزش جهانی بازار به تفکیک محصوالت
بازار شیرینی، شکالت و تنقالت با داشتن اندازه مالی معادل 1400 میلیارد دالر در سال 2020 مهم ترین گروه کاالیی در مجموعه کاالهای 

منتخب است.

گروه کاالیی نوشیدنی با داشتن ارزشی معادل 1037 میلیارد دالر در رده دوم گروه های کاالیی منتخب را دارد.

حجم مصرف نوشیدنی های بسته بندی شده در سال 2020 به بیش از 814 میلیون تن رسیده است.

سهم محصوالت مختلف از بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب - 2020 )درصد(

حجم بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب - 2020 )میلیون تن(

  STATISTA.COM

  STATISTA.COM

غذا های آماده

لبنیات

نوشیدنی ها

شیرینی و تنقالت

سس و ادویه

نوشیدنی هالبنیاتغذا های آماده شیرینی و تنقالت سس و ادویه

359

814

209.3

93.8 52.9

2۱

26

3۵

۱3

۵
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تأثیر کرونا بر مصرف گروه های کاالیی مختلف متفاوت بوده است؛ اما در مجموع مصرف محصوالت غذایی منتخب افزایش یافته است.

مصرف محصوالت نوشیدنی بسته بندی شده در طی این دوره کاهش پیدا کرده است. این محصوالت بیشتر در رستوران ها و فضاهای 

خارج از منزل مصرف می شوند.

مصرف شیرینی، شکالت و تنقالت و همچنین غذاهای آماده افزایش یافته است.

برآوردها نشان می دهد که ارزش بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب طی سه سال آینده ساالنه 4.8 درصد رشد خواهد داشت.

تأثیر کرونا بر بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب - 2020 )میلیارد دالر(

برآورد ارزش بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب )میلیارد دالر(

  STATISTA.COM

  STATISTA.COM

شیرینی و تنقالت لبنیاتغذا های آماده سس و ادویهنوشیدنی ها

771 834

451 516

184.4 191

1140
1038

1259
1412

قبل از کرونا بعد از کرونا

2020

3991

2024

4598

نرخ رشد مرکب ساالنه

4.8٪
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بر اساس پیش بینی ها، حجم فروش در بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب در 3 سال آتی ساالنه 3 درصد رشد خواهد یافت.

برآیند پیش بینی ها بیانگر رشد قیمت های جهانی محصوالت غذایی منتخب در سال های آتی است.

بازار جهانی محصوالت نوشیدنی در میان مدت بیش از سایر محصوالت رشد خواهد داشت.

برآورد حجم بازار جهانی محصوالت غذایی منتخب )میلیون تن(

متوسط نرخ رشد ساالنه ارزش مالی بازار محصوالت غذایی منتخب -2020 ، 2024 )درصد(

  STATISTA.COM

  STATISTA.COM

2020

1529

2024

1675

نرخ رشد مرکب ساالنه

3٪

نوشیدنی هالبنیاتغذا های آمادهشیرینی و تنقالت سس و ادویه

4.98

10.12

3.96
2.95

1.83
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جغرافیای بازار
قاره آسیا با اختالف بزرگ ترین بازار محصوالت غذایی در جهان است.

سرانه مصرف مواد غذایی در کشورهای آمریکای شمالی بسیار بیشتر از سایر قسمت های جهان است.

9 کشور حدود نیمی از مصرف بازار جهانی محصوالت خوراکی و آشامیدنی را به خود اختصاص می دهند.

سهم مناطق جغرافیایی از بازار محصوالت غذایی - 2020 )درصد(

  STATISTA.COM

9

1

39
2۹

22

آسیا

اقیانوسیهاقیانوسیه

آفریقا

آمریکا

اروپا

آمریکا حدود

16.5 درصد
از محصوالت غذایی منتخب در 

جهان را مصرف می کند.

10



بزرگترین بازارهای محصوالت غذایی منتخب - 2020 )میلیارد دالر(

فرانسه

بریتانیا

برزیل

روسیه

آلمان

هند

ژاپن

چین

ایاالت متحده آمریکا

79

90

92

107

113

183

283

758

466
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بزرگترین شرکت های محصوالت غذایی برحسب فروش - 2019 )میلیارد دالر(

  STATISTA.COM

شرکت های برتر جهان
شرکت نستله به تنهایی 2.5 درصد از بازار جهانی محصوالت غذایی بسته بندی شده را در اختیار دارد.

2۵.8
2۵.۹

28.۵

37.3

۵2.3
67.۱

۹۴.۱
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بازار منطقه خاورمیانه
ارزش واردات محصوالت غذایی منتخب شده توسط کشورهای منطقه خاورمیانه در سال 2020 به بیش از 13.5 میلیارد دالر می رسد.

ارزش واردات محصوالت غذایی منتخب در کشورهای منطقه خاورمیانه - 2020 )میلیون دالر(

  TRADEMAP.ORG

عربستان

امارات

عراق

کویت

ترکیه

عمان

اردن

قطر

آذربایجان

بحرین

لبنان

ارمنستان

سوریه

پاکستان

افغانستان

ایران

4155

2867

1144

1002

839

737

586

449

402

352

312

165

141

124

124

62

دو کشور 
عربستان و امارات به ترتیب

31 و 21 درصد
 از واردات کشورهای منطقه 

را به خود اختصاص 
می دهند.
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لبنیات حدود نیمی از محصوالت غذایی منتخب وارداتی به منطقه را تشکیل می دهد. شیرینی، شکالت و تنقالت در رتبه بعدی قرار 

می گیرند.

سهم محصوالت غذایی مختلف از واردات کشورهای خاورمیانه - 2020 )درصد(

  TRADEMAP.ORG

شیرینی و تنقالت

غذا های آماده

لبنیات

نوشیدنی ها

سس و ادویه

14

17

31

47

1
۳2
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بازار صنایع غذایی ایران
ارزش بازار و روند عرضه و تقاضا

صنایع غذایی ایران

ارزش تولیدات صنایع غذایی منتخب در بین سال های 1395 تا 1398 ساالنه به طور متوسط 17.5 درصد رشد داشته است.

در طی سال های گذشته سهم شرکت های خرد و کارگاه های خانگی از عرضه محصوالت غذایی کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین تاب آوری 

اقتصادی واحدهای بزرگ صنعتی در طی این دوره بیش از همتایان کوچک تر بوده است.

میانگین ارزش تولیدات کارگاه های فعال در محصوالت منتخب در سال 1397 بالغ بر 18 میلیارد تومان بوده است.

کاهش تقاضای داخلی و صادرات به کشورهای همسایه باعث کاهش حجم تولیدات محصوالت غذایی از سال 1397 به بعد شده است.

ارزش تولیدات محصوالت غذایی منتخب )هزار میلیارد ریال(

حجم تولیدات محصوالت غذایی )هزار تن(

طرح جامع آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور - مرکز آمار/ محاسبات مشاور  

محاسبات مشاور  

1397 1398

492

182

487

186

1396

334

144

1395

288

127

1395

3414

1396

3601

1398

2577

1397

3479

شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ کارگاه های خرد و خانگی
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ظرفیت تولید صنایع غذایی
ظرفیت تولید گروه کاالیی سس، ادویه، چاشنی و غذاهای آماده به بیش از 133 میلیون تن در سال می رسد. در حال حاضر بخش بسیار 

کوچکی از این ظرفیت فعال است.

ظرفیت تولید صنایع غذایی )میلیون تن(

ظرفیت های فعال - وزارت صنعت، معدن و تجارت  

133

105

47

3.8

شیرینی و تنقالت1.8

نان و بیسکوییت

لبنیات

نوشیدنی ها

سس و غذا های آماده

17 صنعت غذایی



سهم واحدهای صنعتی تازه تأسیس گروه های کاالیی منتخب از مجموع صنایع غذایی تازه تأسیس در طی سال های گذشته از 51 درصد 

در سال 1395 به 62 درصد در سال 1399 رسیده است.

در طی پنج سال گذشته به طور متوسط ساالنه 500 واحد صنعتی برای تولید گروه های کاالیی منتخب به بهره برداری رسیده است.

 سرمایه گذاری صرف شده برای بهـره برداری از واحدهای صنعتی منتخب از 19 هزار میلیارد در سال 1395 به 48 هزار میلیارد ریـال در

سال 1399 رسیده است.

میانگین سرمایه گذاری برای بهره برداری از واحدهای صنعتی منتخب از 4.6 میلیارد تومان در سال 1395 به 8.2 میلیارد تومان در سال 

1399 رسیده است.

روند اعطای مجوز بهره برداری به واحدهای صنعتی - صنایع غذایی منتخب )واحد صنعتی(

ارزش سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی فعال برحسب سال بهره برداری - صنایع غذایی منتخب
)هزار میلیارد ریال(

گزارش عملکرد ساالنه - وزارت صنعت، معدن و تجارت  

گزارش عملکرد ساالنه - وزارت صنعت، معدن و تجارت  

100

1398

591

1399

463

1397

420

1395

468

1396

+%11

46

1398

48

1399

20

1397

19

1395

16

1396

18



به طور میانگین 62 درصد از طرح های بهره برداری شده در صنایع غذایی، طرح های توسعه واحدهای صنعتی موجود بوده است.

سهم بری نیروی کار از ارزش افزوده صنایع غذایی

صنایع غذایی، فعالیتی کاربر محور هستند.

سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در صنایع غذایی بیشتر از میانگین کل صنعت است.

سهم طرح های ایجادی و توسعه ای از مجموع طرح های بهره برداری شده - صنایع منتخب )درصد(

سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده صنعتی - 1397 )درصد(

گزارش عملکرد ساالنه - وزارت صنعت، معدن و تجارت  

طرح جامع آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور - مرکز آمار  

جبران خدمات

توسعه ایایجادی

سهم سرمایه 71 29

۶2 ۳۸

19 صنعت غذایی



 برنامه ها و گرایش های سرمایه گذاری
در طی پنج سال گذشته به طور میانگین برای 1832 طرح صنعتی جدید )در صنایع غذایی منتخب( مجوز تأسیس صادر شده است.

سرمایه گذاری موردنیاز برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در طی پنج سال اخیر ساالنه به طور متوسط 38 درصد افزایش  یافته است.

جواز تأسیس طرح های جدید در صنایع غذایی منتخب )واحد صنعتی(

گزارش عملکرد ساالنه - وزارت صنعت، معدن و تجارت  

گزارش عملکرد ساالنه - وزارت صنعت، معدن و تجارت  

سرمایه گذاری موردنیاز ذکرشده در مجوزهای تأسیس طرح های صنعتی جدید - صنایع غذایی منتخب
)هزار میلیارد ریال(

1839

1398

2116

1399

1854

1397

1511

1395

1841

1396

143

1398

230

1399

126

1397

63

1395

98

1396

1۸۳2

%۳۸
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چشم انداز آینده میان مدت
در حال حاضر حدود 5000 طرح صنعتی در صنایع غذایی منتخب در حال راه اندازی است. برای بهره برداری از این طرح ها 695 هزار 

میلیارد ریال سرمایه گذاری موردنیاز است.

در صورت بهره برداری از این طرح ها ظرفیت تولید داخلی در میان مدت افزایش خواهد یافت.

طرح های در دست اجرا صنایع منتخب

گزارش عملکرد ساالنه - وزارت صنعت، معدن و تجارت  

تعداداشتغال )هزار نفر( سرمایه مورد نیاز)هزار میلیاد ریال(

146

4957

695

21 صنعت غذایی



استراتژی شرکت های فعال
شرکت های فعال در بورس اهم فعالیت های خود برای آینده میان مدت را اعالم می کنند، این برنامه ریزی ها می تواند به عنوان راهنما 

برای پیش بینی آینده این صنعت مورداستفاده قرار گیرد. راهبردهای شرکت های بورسی صنایع غذایی منتخب در محورهای مختلف به 

شرح زیر است:

افزایش تولید

کثری از توان  تأسیس واحدهای تولیدی جدید و استفاده حدا

تولیدی تجهیزات موجود

پخش و توزیع محصوالت

 توســعه فعالیت های بازاریابی و فروش مســتقیم به منظور

مقابله با افزایش هزینه های تولید

بسته بندی

درونی  کردن هزینه های بسته بندی به منظور صرفه جویی در 

هزینه تمام شده و خرید تجهیزات بسته بندی در راستای 

افزایش تنوع محصوالت تولیدی

صادرات

احیای جایگاه ازدست رفته شرکت ها در بازارهای صادراتی 

در راستای کاهش عقب ماندگی سال های اخیر

EXPORT

22



 شرکت های فعال به رتبه بندی ریسک های فعالیت های صنعتی خود نیز می پردازند. در این قسمت به ترتیب مهم ترین ریسک های شرکت های

صنایع غذایی موردبررسی قرار خواهند گرفت:

ریسک تجاری

افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان 

به عنوان اصلی ترین معضل فعاالن صنایع غذایی مطرح 

هستند. عالوه بر این کاهش صادرات به کشورهای همسایه 

به شرکت های فعال در این صنعت ضربه زده است

نرخ ارز

با توجه به وابســتگی صنایع غذایی به واردات مواد اولیه 

صنعتی همچون نگهدارنده ها، اسانس ها و مواد مصرفی 

بســته بندی، نوسانات نــرخ ارز می  توانــد هزینه تمام شده 

محصوالت را به شدت تحت تأثیر قرار دهد

ریسک نقدینگی

افزایش مستمر قیمت مواد اولیه و عدم وصول به موقع 

مطالبات شرکت های صنایع غذایی، فعاالن این بخش را در 

معرض ریسک نقدینگی قرار داده است

ریسک دسترسی به مواد اولیه

با توجه به افزایش قیمت نهادهای دامی و درنتیجه افزایش 

اولیه موردنیاز  تأمین مواد  اولیه،  تمام شده مواد  هزینه 

صنایع غذایی در طی دو ســال گذشته با مشــکل مواجــه 

شــده است. عالوه بر این تحریم های بین المللی و موانع 

به وجود آمده در واردات مواد اولیه یکی دیگر از چالش های 

فعاالن اقتصادی این صنعت است

23 صنعت غذایی



بازار داخلی محصوالت غذایی
ارزش بازار داخلی محصوالت غذایی منتخب در چهار سال گذشته به طور متوسط ساالنه 22 درصد رشد داشته است.

خانوارها اصلی ترین تأمین کننده تقاضای محصوالت غذایی منتخب به شمار می روند.

ارزش مجموع مصرف داخلی محصوالت غذایی منتخب )هزار میلیارد ریال(

سهم مصرف محصوالت غذایی )درصد(

محاسبات مشاور  

جدول داده - ستانده - 1395  

1398

704

1396 1397

436

1395

385

560

1397

25+75++K 2575
خانوارفعالیت های اقتصادی
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گروه های کاالیی منتخب تنها 18 درصد از هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری و روستایی را به خود اختصاص می دهند.

سهم محصوالت غذایی منتخب از مجموع هزینه خوراکی و آشامیدنی در خانوارهای روستایی کمتر از خانوارهای شهری است.

ارزش مصرف محصوالت غذایی منتخب توسط خانوارهای شهری و روستایی در طی چهار سال گذشته 82 درصد افزایش یافته است.

سهم گروه های کاالیی منتخب از هزینه محصوالت خوراکی و آشامیدنی خانوار )درصد(

بودجه خانوار - مرکز آمار  

1398

81.9

18.1

1397

81.7

18.3

1396

82.1

17.9

1395

81.6

18.4

سایر محصوالت غذایی گروه های کاالیی منتخب

25 صنعت غذایی



مصرف داخلی به تفکیک محصوالت

نوشیدنی ها بیشترین سهم از بازار محصوالت غذایی منتخب را به خود اختصاص می دهند. لبنیات و چاشنی ها نیز در رتبه های بعدی 

قرار دارند.

سهم محصوالت غذایی از سبد محصوالت منتخب - 1398)درصد(

بودجه خانوار - مرکز آمار  

30
11

4

29

23

3

شیرینی و شکالت

کیک و بیسکوییت

غذا های آماده

لبنیات

نوشیدنی ها

سس و چاشنی
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حجم مصرف

حجم مصرف داخلی محصوالت منتخب )هزار تن(

بودجه خانوار - مرکز آمار، محاسبات مشاور  

1398

2628

1396

3049

1395

2863

1397

2853

 محصوالت غذایی منتخب به عنوان بخشی از کاالهای خوراکی و آشامیدنی ها، 

کاالهای ضروری خانوار محسوب می شوند. بااین وجود، بحران هزینه-درآمد 

مصرف  حجم  قابل مالحظه  کاهش  باعث  گذشته  سال های  طی  در  خانوار 

خانوار شده است.

برآورد تغییرات مصرف آینده

تقاضای داخلی محصوالت غذایی منتخب در طی سال های اخیر با افت همراه بوده است.

در شرایط اقتصادی فعلی، در کوتاه مدت تقاضای داخلی برای این محصوالت افزایش قابل مالحظه ای نخواهد داشت.

تقاضای خانوار

75 درصد
از مجموع مصرف محصوالت 

غذایی منتخب را 
تشکیل می دهد.

27 صنعت غذایی



صادرات و واردات
صادرات

صادرات محصوالت غذایی منتخب در سال 1398 به شدت کاهش پیدا کرد. ممنوعیت صادرات از طرف ایران و ممنوعیت واردات از طرف 

عراق اصلی ترین دلیل افت صادرات بوده است.

واردات کاالهای اساسی و کمبود برخی اقالم باعث ممنوعیت صادرات محصوالت لبنی و چاشنی در سال 1398 شد.

کشور عراق به عنوان اصلی ترین مقصد محصوالت غذایی صادراتی، واردات نوشیدنی ها و لبنیات از ایران را در سال 1398 ممنوع اعالم کرد.

در حال حاضر محصوالت لبنی اصلی ترین محصوالت غذایی منتخب صادراتی محسوب می شوند.

ارزش صادرات محصوالت غذایی )میلیون دالر(

سهم محصوالت غذایی از صادرات - 1398)درصد(

  TRADEMAP.ORG

  TRADEMAP.ORG

1395

1196

1396

1263

1398

92

1397

1292

54

15

3

19

8
1

شیرینی و شکالت

کیک و بیسکوییت

غذا های آماده

لبنیات

نوشیدنی ها سس و چاشنی
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حجم صادرات محصوالت غذایی منتخب از 673 هزار تن در سال 1397، به 74 هزار تن در سال 1398 رسید.

مقاصد عمده صادرات
در طی دو سال اخیر کشورهای آذربایجان و قزاقستان به مقاصد اصلی صادرات محصوالت غذایی منتخب تبدیل شده اند.

تا پیش ازاین دو کشور عراق و افغانستان، اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران محسوب می شدند؛ اما همه گیری کرونا و ممنوعیت های 

تجاری باعث تغییر این روند شده است.

حجم صادرات محصوالت غذایی )هزار تن(

مقاصد عمده صادرات محصوالت غذایی - 1397 )درصد(

  TRADEMAP.ORG

  TRADEMAP.ORG

1395 1396 13981397

628 624

74

673

25

19

46

آذربایجان

قزاقستان

سایر کشور ها

10

ترکیه

29 صنعت غذایی



واردات
واردات برخی از محصوالت غذایی تحت عنوان کاالهای اساسی مشمول ارز ارزان قیمت است. در مقابل واردات برخی از محصوالت 

غذایی بسته بندی شده نیز در سال های اخیر ممنوع اعالم شد.

واردات محصوالت غذایی منتخب پس از کاهش در سال 1397، مجدداً در سال 1398 افزایش یافت.

واردات گروه کاالیی لبنیات، بیشتر معطوف به محصول »کره حیوانی« است.

واردات گروه های کاالیی »شیرینی و شکالت« و »کیک و بیسکوییت« در سال 1398 به شدت افزایش یافته است.

ارزش واردات محصوالت غذایی )میلیون دالر(

سهم محصوالت غذایی منتخب از واردات - 1398 )درصد(

  TRADEMAP.ORG

  TRADEMAP.ORG

1395

274

1396

284

1398

268

1397

261

47+24+20+5+3+1+K47

20

5

24

3 1

شیرینی و شکالت

کیک و بیسکوییت

غذا های آماده

لبنیات

نوشیدنی ها

سس و چاشنی
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مبادی عمده واردات

کشورهای ترکیه، آلمان و هند اصلی ترین مبادی واردات محصوالت غذایی منتخب به شمار می روند.

تا سال 2018، عمده کره مصرفی کشور از نیوزلند وارد می شد؛ اما در سال های اخیر کشور هلند جایگزین نیوزلند شده است.

افزایش واردات »شیرینی و شکالت« و »کیک و بیسکوییت« باعث افزایش حجم واردات شده است.

حجم واردات محصوالت غذایی )میلیون دالر(

مبادی عمده واردات محصوالت غذایی - 1397 )درصد(

  TRADEMAP.ORG

  TRADEMAP.ORG

1395 1396 13981397

78 72

125

47

17

41

سایر کشور ها
17

ترکیه

15

آلمان

14
هند

13

هلند

31 صنعت غذایی



قیمت
تورم تولیدکننده

تورم در هزینه تولید محصوالت خوراکی و آشامیدنی همواره پایین تر از میانگین تورم در هزینه تولید بخش صنعت بوده است. تأمین 

بخش عمده ای از مواد اولیه در داخل در این مهم تأثیرگذار است.

قیمت تمام شده محصوالت خوراکی در طی سه سال گذشته به طور میانگین ساالنه 36 درصد افزایش یافته است.

 قیمت محصوالت آشامیدنی تحت تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه بسته بندی این محصوالت به شدت افزایش یافته است.

تورم تولیدکننده صنایع خوراکی و آشامیدنی )درصد(

شاخص های قیمت- مرکز آمار  

1396

13

6 6

1397

33

59

51

1398

3537

29

1399

42

57
51

کل بخش صنعتخوراکیآشامیدنی

+%۳۸
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تورم مصرف کننده
تورم محصوالت غذایی منتخب در طی سال های اخیر همواره بیشتر از شاخص عمومی تورم بوده است.

قیمت تمام شده نوشیدنی ها بیشترین افزایش را در سال های اخیر تجربه کرده است.

دولت در قیمت گذاری بخش عمده ای از محصوالت غذایی دخالت می کند. این اعمال نفوذ در کاالهای اساسی و روزمره بیشتر است.

تورم مصرف کننده محصوالت خوراکی و آشامیدنی )درصد(

میانگین تورم ساالنه مصرف کننده انواع محصوالت خوراکی و آشامیدنی - 1395تا 1399)درصد(

شاخص های قیمت - مرکز آمار  

شاخص های قیمت - مرکز آمار  

شاخص کل تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها

6.8 7.4

26.3

36.9 35.7

47.4

35.7
38.4

8.1
12.5

13961395 1397 13991398

شیرینی و شکالت خوراکی ها و نوشیدنی هالبنیاتنان و غالت
آشامیدنی ها

سس و ادویه

32.6

28.5
30.6

27.3 26.8

23.5

33 صنعت غذایی



تورم محصوالت وارداتی
با افزایش نرخ ارز، میانگین قیمت محصوالت وارداتی به شدت افزایش یافت.

افزایش نرخ ارز در سال 1397 باعث کاهش واردات شد؛ اما حجم و ارزش واردات در سال 1398 مجدداً افزایش یافت.

میانگین تورم محصوالت وارداتی )درصد(

  TRADEMAP.ORG

1398

66

1397

190

1396

44
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زنجیره تأمین صنعت
هزینه های تولید

97 درصد از قیمت تمام شده محصوالت غذایی منتخب مربوط به مواد اولیه است. تنها 12 درصد از هزینه های تولید صرف واردات 

مواد اولیه خارجی می شود. این شاخص در سایر محصوالت صنعتی باالتر است.

هزینه های تولید به تفکیک انواع مواد اولیه و سایر مخارج - 1397 )درصد(

طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور - مرکز آمار  

85+12+3+K
12

3

85

مواد اولیه وارداتی

مواد اولیه داخلی

سایر
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سهم تقاضای داخلی و صادرات از تولید داخلی
با کاهش صادرات به کشورهای همسایه، سهم )ارزش( مصرف داخلی از تقاضای محصوالت تولیدی در کشور افزایش یافته است. این در 

حالی است که در سال 1397، بیش از 21 درصد از محصوالت غذایی تولیدی، به خارج از کشور صادر می شد.

سهم تقاضای داخلی و صادرات از تولید داخلی محصوالت غذایی )درصد(

محاسبات مشاور  

سهم تولید و واردات از ارزش مصرف داخلی
سهم واردات از ارزش ریالی مصرف داخلی محصوالت غذایی منتخب در طی سال های اخیر افزایش یافته است. افزایش قیمت ارز 

اصلی ترین دلیل این مهم بوده است.

سهم واردات و تولید داخل از مصرف داخلی محصوالت غذایی )درصد(

محاسبات مشاور  

1398

93.53

6.47

1397

94.86

5.14

1396

97.27

2.73

1395

97.65

2.35

1398

97.7

2.3

1397

78.9

21.1

1396

88.9

11.1

1395

90.5

9.5

تولید داخلی واردات

مصرف داخلی صادرات
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تحلیل زنجیره تأمین محصوالت غذایی
38 درصد از مجموع عمده فروشی های کشور، در زمینه پخش محصوالت خوراکی و آشامیدنی فعالیت می کنند. در حال حاضر بیش از 

43 هزار بنگاه عمده فروشی به صورت رسمی به این فعالیت می پردازند.

بیش از 716 هزار بنگاه خرده فروشی به صورت تخصصی به توزیع محصوالت غذایی می پردازند.

به طور متوسط به ازای هر بنگاه عمده فروشی محصوالت غذایی، 16.6 بنگاه خرده فروشی در کشور فعالیت می کند.

در حال حاضر به ازای هر 115 نفر یک بنگاه خرده فروشی مواد غذایی وجود دارد.

از بازیگران خرد است. این صنعت با ورود هلدینگ های صنعتی بزرگ و تأسیس  صنعت خرده فروشی کشور در حال حاضر مملو 

فروشگاه های زنجیره ای مدرن در حال تغییر شکل است.

در طی دو سال اخیر و با اوج گیری همه گیری کرونا، فروشگاه های اینترنتی مانند اسنپ مارکت، توانسته اند بخشی از بازار خرده فروشی 

مواد غذایی در شهرهای بزرگ را تصاحب کند.

سهم عمده فروشی های مواد غذایی از کل عمده فروشی ها - 1398 )درصد(

سهم خرده فروشی مواد غذایی از کل خرده فروشی ها - 1398 )درصد(

آمار اصناف - وزارت صنعت، معدن و تجارت  

38+62+K38

62

عمده فروشی مواد غذایی

سایر عمده فروشی ها

32+68+K32

68

خرده فروشی مواد غذایی

سایر خرده فروشی ها
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توزیع و پراکندگی بنگاه های خرده فروشی و عمده فروشی محصوالت در سطح کشور

آمار اصناف - وزارت صنعت، معدن و تجارت  

کندگی بنگاه های خرده فروشی و عمده فروشی محصوالت در سطح کشور توزیع و پرا

خرده فروشیعمده فروشی

آذربایجان غربی

مرکزی

ایالم

کهگیلویه و
بویراحمد

اردبیل قزوین البرز تهران

8908
63200

914
14528

732
10186

650
13956

2164
26906

836
17170

670
7648

264
12122

تعداد عمده فروشی

2000 و بیشتر1000 تا 7002000 تا 4001000 تا 1700 تا 400

آذربایجان شرقی

زنجان

همدان

لرستان

کردستان

کرمانشاه

اصفهان

قم

چهارمحال و 
خوزستانبختیاری

بوشهر

فارس

هرمزگان

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان جنوبی

خراسان شمالی

گلستان

سمنان

یزد

مازندران

گیالن

خراسان رضوی

590
8554

1314
43832

584
9084

934
20492

568
10123

662
19534

774
19480

510
11580

2880
34444

1936
28442

816
14734

1734
40648

1358
312421940

44026
516

14868

626
15228936

13786

334
7906

4030
68664

388
8810660

23738

278
9080

3032
42358
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شیرینی و تنقالت لبنیاتغذا های آماده نوشیدنی ها

592

1010

509

309
193

113

کیک و بیسکوییتسس و ادویه

رقابت و بازیگران اصلی
وضعیت کلی بنگاه های فعال

تعداد بنگاه ها

2726 کارگاه کوچک، متوسط و بزرگ به صورت رسمی به تولید محصوالت غذایی منتخب شده می پردازند.

تفکیک کارگاه به اندازه بنگاه

صنایع غذایی کشور، مانند سایر بخش های صنعتی با حضور گسترده بنگاه های کوچک مقیاس )10 تا 49 کارکن( مواجه است.

طرح جامع آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور - مرکز آمار  

طرح جامع آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور - مرکز آمار  

تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی منتخب - 1397 )تعداد بنگاه(

کارگاه های صنایع غذایی منتخب به تفکیک اندازه بنگاه - 1397 )درصد(

متوسط و بزرگکوچک

7921
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صنایع غذایی یکی از رقابتی ترین صنایع کشور محسوب می شود. حضور کمرنگ دولت و نهادهای عمومی باعث ایجاد رقابت در این 

صنعت شده است.

ارزش افزوده صنایع غذایی منتخب در سال 1397 به بیش از 172 هزار میلیارد ریال رسید.

طرح جامع آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور - مرکز آمار  

طرح جامع آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور - مرکز آمار  

کارگاه های صنایع غذایی به تفکیک نحوه مالکیت - 1397 )درصد(

ارزش افزوده کارگاه های صنایع غذایی - 1397) هزار میلیارد ریال(

4
+96+K 496 خصوصیتعاونی و عمومی

68

30

23

23

22

6

شیرینی و تنقالت

ادویه، سس و چاشنی

نان و بیسکوییت

لبنیات

نوشیدنی ها

غذا های آماده
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بیش از 70 درصد از ارزش افزوده تولیدی در صنایع غذایی منتخب توسط بنگاه های متوسط و بزرگ تولید می شود. این مجموعه شامل 

572 شرکت می شود.

طرح جامع آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور - مرکز آمار  

ارزش افزوده صنایع غذایی به تفکیک اندازه بنگاه - 1397)درصد(

71+29+K29 متوسط و بزرگ71 کوچک
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شرکت های برتر
وضعیت کلی شرکت های فعال در بورس

 ارزش دارایی های این شرکت ها در سال 1399 نسبت به سال پیش از آن بیش از دوبرابر 

شده است. سود ناخالص این شرکت ها در مدت مشابه 72 درصد افزایش یافته است.

سامانه کدال  

رشد ارزش دارایی ها و سود ناخالص شرکت های صنایع غذایی در سال 1399
نسبت به سال پیش از آن )درصد(

ارزش دارایی

102

سود ناخالص

72

شاخص سودآوری 1
 میانگین شاخص سودآوری شرکت های صنایع غذایی منتخب از 34 درصد در سال 

1398 به 29 درصد در سال 1399 رسیده است.

سامانه کدال  

شاخص سودآوری شرکت های صنایع غذایی فعال در بورس )درصد(

1.  شاخص سودآوری برابر با نسبت سودناخالص به ارزش دارایی های هر شرکت است.

62

21

8

شرکت های ضعیف شرکت های متوسط شرکت های برتر

 26
شرکت بزرگ 
صنایع غذایی منتخب 

در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران فعالیت 

رسمی دارند.

سودآوری 
شرکت های برتر بورسی در سال 

گذشته بیش از 

60 درصد 
بوده است.
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صنعت غذایی از نگاه فعاالن اقتصادی
صنایع غذایی در طول دو دهه گذشته به یکی از مهم ترین صنایع کشور تبدیل شده و با توجه به امکانات موجود، مواد اولیه مناسب و 

ظرفیت های فناوری، از پتانسیل بسیار باالیی برای رشد برخوردار است. بانک سامان با اختصاص تیم بانکداری متخصص به این صنعت 

در حوزه های گوناگون ازجمله تأمین مالی و پرداخت های بین المللی خدمات رسانی کرده است. به ویژه با سرویس دهی سریع  توانسته 

است اعتماد مشتریان را جلب کند. همکاری با فعاالن بزرگ این صنعت، تجربه گرانبهایی را برای ارائه خدمات بانکی و مالی در اختیار 

بانک سامان قرار داده است. مشتریان ما در این صنعت در حوزه هایی از قبیل لبنیات، شیرینی و شکالت، نوشیدنی ها و... فعالیت دارند.

بانک سامان به عنوان یکی از بانک های پیشرو در ارائه خدمات بانکی به صنایع غذایی با تعدادی از فعاالن این عرصه مصاحبه کرده تا 

تصویری بهتر از وضعیت فعلی صنعت را ترسیم کند. منتخبی از نتایج این گفتگوها و مهم ترین چالش ها و جوانب مهم فعالیت این 

صنعت به شرح زیر ارائه شده است:

حوزه های مختلف عملیاتی شرکت های غذایی
تولید

گستره محصوالت مشتریان بانک سامان در حوزه تولید محصوالت 

نهــایی است. تولیدکنندگان مـــواد غذایی عموماً از خدمات تأمین 

سـرمایه در گردش بانک سـامان برای واردات مواد اولیــه، قطعات 

خطوط تولید و... استفاده می کنند. همچنین بانک سامان در حوزه 

طرح های ایجادی و توسعه ای، به منظور واردات ماشین آالت خطوط 

اقدام  بلند مدت  پرداخت تسهیالت  به  این صنعت، نسبت  تولید 

می کند. همچنین الزم به ذکر است که تولید عمده شرکت های 

غذایی به صورت فصلی است. به گونه ای که حجم تولید و فروش 

محصوالت لبنی و نوشیدنی در شش ماه اول سال به مراتب بیشتر از 

شش ماه دوم سال است که این وضعیت فصلی بودن در شرکت های 

فعال در حوزه صنایع شیرینی و شکالت نیز حاکم است.

پشتیبانی و تدارکات

فعالیت شرکت ها در این بخش تهیه و تدارک تمامی مواد اولیه 

موردنیاز شرکت های تولیدی و لوازم بسته بندی محصوالت ازجمله 

بسته بندی  برای  و...  کارتن  قوطی، شیرینگ،  بطری،  شیشه جار، 

به ذکر است که تسویه حساب ها  تولیدی است. الزم  محصوالت 

در این بخش عمدتاً توسط کارپردازان شرکت ها صورت می گیرد که 

جزو اصلی ترین دغدغه های کارکنان این بخش است.
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بازرگانی )صادرات(

مشتریان بانک سامان در این حوزه در تالش هستند تا با ایجاد 

زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی قوی در خارج کشور، اقدامات 

مؤثر، هدفمند و سریع با هدف تأمین واردات مواد اولیه موردنیاز 

در جهت تولید کاالها و همچنین صادرات محصوالت نهایی تولید 

خود به خارج از کشور با محور کسب سود عادالنه و ارزآوری به 

انجام برسانند.

بیشترین حجم عملیات بازرگانی )واردات/صادرات( شرکت ها در 

بخش صادرات محصوالت نهایی به مقصد آسیا انجام می شود.

توزیع )پخش(

در حوزه  بانک سامان  از خدمات  از هر چیز  بیش  توزیع کنندگان 

پیوند  از طرح  بهره گیری  با  و  به صورت غیرمستقیم  تأمین مالی 

بانک سامان استفاده می کنند و با استفاده از این طرح از مزایای آن 

همچون حذف چک های مدت دار از کسب وکارها و جانشین کردن 

تسهیالت بانکی و سهولت در تسویه مدت دار با طرف های تجاری 

بهره مند می شوند.

دغدغه های بانکی موجود از نگاه فعاالن 

۱- سرعت در انجام امور بانکی

و همچنین وضعیت  کشور  اقتصادی  فعلی  به شرایط  توجه  با 

رقابتی حاکم بر بازار کشور، یکی از اصلی ترین دغدغه های فعاالن 

این حوزه سرعت عمل باال در انجام امور بانکی است و بازنگری و 

کوتاه کردن فرآیندهای بانکی، موردانتظار این گروه از شرکت ها است.

2- مشکل سرمایه در گردش

یکی دیگر از اصلی ترین دغدغه های شرکت های فعال در این حوزه 

مشکل تأمین سرمایه در گردش است که دالیل ذیل از اصلی ترین 

عوامل بروز آن است:

افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه  

فصلی بودن فروش شرکت ها  

ممنوعیت های صادراتی و کاهش صادرات  

اعمال تحریم ها و طوالنی شدن زمان بازگشت ارزهای صادراتی  
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3- دوره وصول مطالبات

یکی دیگر از عواملی که اغلب شرکت های پخش مواد غذایی را با مشکل کمبود نقدینگی روبرو می سازد دوره وصول مطالبات است. 

بر اساس نظر فعاالن این صنعت و بررسی های انجام شده در بانک سامان، شرکت های پخش مواد غذایی با چالش هایی به شرح زیر 

مواجه هستند:

در شرایط فعلی صنایع غذایی به جهت فروش مدت دار دچار کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شده و درنتیجه مجبور به اخذ 

تسهیالت، خط اعتباری و یا خرید دین اسناد تجاری نزد بانک ها می شوند که با توجه به محدودیت های موجود در قوانین بانکی در این 

خصوص با موانع جدی روبه رو خواهند شد.

3-۱- با توجه به نوسانات قیمت امکان تسویه مدت دار با خرده فروشان کاهش یافته و نیاز به تزریق نقدینگی به این صنعت، به ویژه در 

صنایع باالدستی )تولیدی( افزایش یافته است.

کان امکان مدیریت  گرچه شرکت های پخش با کاهش دوره های تسویه تا حدی اقدام به مدیریت مشکل فوق کرده اند؛ اما کما 3-2- ا

شرایط تورمی جامعه و به ویژه تأثیر آن بر هزینه های خرید یا تولید چالش جدی است.

3-3- با توجه به روش تسویه ازطریق دریافت چک های مدت دار از مشتریان، مدیریت چک های دریافتی )جمع آوری چک و بایگانی و 

ثبت و...( نیازمند هزینه عملیاتی قابل توجهی است.

گذاری چک های حاصل از فروش در بانک تا وصول چک ها دسترسی به نقدینگی حاصل از آن حداقل 3-2 روز وقفه  3-۴- از زمان وا

زمانی وجود دارد که این موضوع در زنجیره کاالیی صنایع غذایی نیز باعث ایجاد هزینه فرصت قابل توجهی برای شرکت های پخش 

می شود.

3-۵- عالوه بر موارد فوق پیگیری حاصل از چک های برگشتی، هزینه مالی و عملیاتی سنگینی را به شرکت های پخش تحمیل کرده است.
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خدمات ممتاز بانک سامان 
برای فعاالن حوزه صنایع غذایی

1- چابک سازی عملیات بانکی
بانک سامان با تأسیس و راه اندازی مدیریت بانکداری شرکتی خود در چابک سازی هرچه بیشتر عملیات بانکی قدم برداشته است که 

ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه تأمین مالی از طریق اختصاص بانکدار به شرکت به نحوی که بانکدار تمامی امور شرکت را در حوزه های 

مختلف هماهنگ و پیگیری خواهد کرد. این مدیریت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، دغدغه اصلی خود را به طور 

خاص، ارائه راهکارهای سریع و مناسب در کلیه حوزه های بانکی به فعاالن این حوزه قرار داده است.

 2- تأمین نقدینگی
این امکان برای مشتریان فعال بانک سامان در این حوزه فراهم شده تا با استفاده از خدمات مشاوره تخصصی مدیریت بانکداری 

شرکتی، از آخرین اطالعات مرتبط با انواع روش های تأمین نقدینگی بهره مند گردند.

استفاده از بسته های اعتباری موجود در قالب انواع تسهیالت ریالی- ضمانت نامه و... به منظور تأمین سرمایه در گردش برای خریدهای   

داخلی و خارجی.

تأمین مالی پروژه ها در قالب تسهیالت بلندمدت از محل منابع بانک یا بازار سرمایه ازطریق انتشار اوراق.  

3- کاهش دوره وصول مطالبات
وجود مشکالت و موانع ذکرشده باعث شد تا بانک سامان اقدام به طراحی و پیاده سازی محصول اعتباری جدیدی با عنوان »طرح پیوند« 

کند. تا ضمن برطرف کردن این دغدغه میزان آسیب پذیری شرکت های پخش در این زمینه را کاهش دهد.

طرح پیوند

در این محصول بانک تسهیالت سرمایه در گردش را به مشتریان شرکت های 

 پخش صنایع غذایی اعطا می کند تا نسبت به خرید به صورت نقدی از شرکت های

پخش اقدام نمایند که به این ترتیب تسویه با شرکت های پخش مواد غذایی 

به صورت نقدی و آنالین صورت می گیرد.

استفاده از طرح پیوند چه مزایایی برای شرکت های پخش دارد؟

کتور به شرکت های پخش   ورود نقدینگی به محض فروش و در زمان صدور فا

کاهش هزینه های عملیاتی مدیریت چک ها و عدم نیاز به پیگیری مطالبات   

حاصل از فروش

چابک تر شدن عملیات شرکت های پخش و درنتیجه افزایش سرعت گردش   

مالی در صنایع غذایی
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4- تنخواه کارت
شما می توانید با دریافت محصول تنخواه کارت، به تعداد موردنیاز، کارت تنخواه داری روی سپرده شرکت )سپرده حقوقی( یا سپرده 

خودتان )سپرده حقیقی( دریافت کرده و برای انجام عملیات روزانه تان این کارت ها را به تنخواه داران خود بسپارید. برای مدیریت کارت ها و 

گاهی از مانده و صورت حساب کارت ها پنلی اینترنتی )منوی سیگما در نت بانک سامان(  انجام عملیات شارژ و دشارژ کارت ها و همچنین آ

در اختیار شما قرار می گیرد.

مزایای تنخواه کارت

شفافیت در عملیات تنخواه داری  

شارژ آسان تنخواه کارت ها  

پنل اینترنتی مدیریت کارت ها )منوی سیگما(  

عدم نیاز به استفاده از حساب های شخصی تنخواه داران  

دریافت صورتحساب  

تنخواه کارت ها چه امکاناتی دارند؟

تنخواه کارت صرفاً ازطریق »سپرده تنخواه« شارژ شده و دارنده کارت می تواند تا سقف شارژ تعلق گرفته به آن مصرف انجام دهد. کارت های 

تنخواه به سپرده تنخواه متصل بوده و تا زمانی که دارندگان کارت اقدام به مصرف مبلغ شارژ شده کارت نکنند، از موجودی سپرده اصلی 

تنخواه شرکت مبلغی کسر نمی شود. تنخواه داران می توانند برای استفاده از موجودی کارت ها به روش های زیر عمل کنند:

توجه: سقف  تراکنش ها بر اساس قوانین بانک مرکزی تغییر می کند.

سقف تراکنش روزانهنوع عملیات

خرید

برداشت

انتقال

خرید از پایانه های فروشگاهی و سایت های خرید اینترنتی

پرداخت قبوض و خرید شارژ

برداشت وجه از خودپرداز )ATM( سامان

انتقال وجه داخلی )به کارتی در داخل بانک سامان(

500 میلیون ریال

20 عدد بدون محدودیت در مبلغ

2 میلیون ریال

30 میلیون ریال

خدمات بانک سامان را چگونه درخواست کنید؟

در صورت عالقه مندی به استفاده از این خدمات، می توانید با مدیریت بانکداری شرکتی بانک سامان تماس بگیرید.

sb24.ir/corporateارتباط با ما: برای اطالعات بیشتر به شعب بانک سامان بیایید یا از طریق                                        با بانکداری تخصصی حوزه صنعت غذایی در ارتباط باشید.
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