
99دیماه

 (گام)طرح گواهی اعتبار مولد 
 معاونت طرح و برنامه 

منابع مالیدفتر تأمین   



 «طرح گام »        
 

به بهره مندی هر چه بیشتر بنگاه ها از ابزارهای نوین تامین مالی ، شورای پول و اعتبار در باتوجه 

نسبت به مصوب نمودن گواهی اعتبار مولد یا گام اقدام نموده و در دهه فجرر ارال    ۹۸آذر ماه 

ادامره  ؛ در هزار میلیارد تومانی و مشارکت پنج بانک اجرایی شرد   ۵۰گذشته با هدف تامین مالی 

 ۱۳۹۹/۰۳/۲۰مرور     ۹۹/۷۴۷۰۳بانک مرکزی داتور العمل اوراق گام را طی بخشنامه شماره 

کمیسیون اعتباری بانرک   ۱۳۹۹/۰۳/۱۸شیوه نامه اجرایی گواهی اعتبار مولد اوراق گام مصوب )

هیات مردیره ارازمان    ۱۳۹۹/۰۱/۱۷مرکزی و داتوالعمل پذیرش و معامالت اوراق گام مصوب 

 .نمودبه شبکه بانکی کشور ابالغ ( بورس و اوراق بهادار 
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 «طرح گام »        
 

تصویبدرشورای•

پولواعتبار

98آذر

شروعرسمی•

بانک5توسط

98بهمن
ابالغدستورالعمل•

وشیوهنامه

99خرداد

اصالح•

دستورالعمل

99آذر
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کهبنگاه(اعمازکاالوخدمات)بنگاهخریدارنهاده:بنگاه متعهد

راجهتاستفادهازاوراقگاا از(بنگاهمتقاضی)فروشندهنهاده

 .طریقسامانهبهموسسهاعتباریمعرفیمیکند

 کاه(اعمازکاالوخادمات)بنگاهفروشندهنهاده:بنگاه متقاضی

 .کندمیدریافتاوراقگا راپسازصدور

 نقش بنگاه متعهد و متقاضی
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گاماوراق مراحل صدور   

(خریدار)بنگاه متعهد  

واحدتولیدی معرفی 

ااتفاده  متقاضی جهت 

از « گام»از اوراق 

به « گام»طریق اامانه 

 بانک

(فروشنده)بنگاه متقاضی  

درخواات از بانک  جهرت صردور  و   
واگذاری اوراق به واحد، در مقابرل  
دریافت ااناد مطالبات قطعی وی از 

 متعهدواحد تولیدی 

 بانک عامل
متعهد ، ااناد دریافت درخواات واحد تولیدی 

 از بنگاه متقاضی و اعتبار انجیمطالبات 

نقل و انتقال در بازار 
 پول و ارمایه
طی یک ششم عمر اوراق 
در اامانه گرام و شربکه   
بانکی و پر  از آن ترا   
ارراررید در بررورس و  

 فرابورس
 

« گام»صدور اوراق   
صرردور اوراق بررا ارراررید 
مربوطه تواط بانک عامرل،  

بنگراه  پ  از اخذ وثرایق از  
بررارری ااررناد  متعهرردو 
بنگراه متقاضری و   مطالبات 

انقررال اوراق برره حسرراب  
 کاربری متقاضی

 دفترتامینمنابعمالی



 

 

 

بنگاهمتعهد
خریدار)
(مواداولیه

بنگاهمتقاضی
فروشنده)
(مواداولیه

 مواد اولیه و نهاده

 اسناد مطالبات
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احیای خرید اعتباری در معامالت بین بنگاه ها؛ 

 قانون مالیات های  ۱۸6صدور اوراق منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده
 مستقیم نمی باشد؛

  ااتعالم وضعیت بدهی غیر جاری بنگاه متعهد تواط بانک عامل ضررورت
 ندارد؛

  نقل و انتقال در مدت یک ششم عمر اوراق در ایستم بانکی فاقد کرارمزد
 خواهد بود؛

پرداخت کارمزد حدود دو درصدی به جای اود تسهیالت؛ 

    عدم شمولیت اقف های در نظر گرفته شده در آیرین نامره تسرهیالت و
 ؛(تا قبل از ارراید)تعهدات کالن 

 «گام»اوراق مزایای    
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«زمان صدور اوراق تواط بانرک صرادر کننرده و    )« تاریخ صدور

 (انتقال به حساب کاربری واحد تولیدی متقاضی 

«زمان قابرل معاملره شردن    )« فرابورس/تاریخ پذیرش در بورس

عمرر اوراق از   ۱/6فرابورس، معادل طی شدن /اوراق در بورس

 (  تاریخ صدور

«زمان واریز وجه به حساب دارنده نهایی اوراق )« تاریخ ار راید

 (و ایفای تعهدات بنگاه متعهد

 زمان های مهم 
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 نقل و انتقال و نقد شوندگیطریقه            

 پول و بازار ارمایهگام در بازار اوراق             

 :پولبازار  
 

صرفادردورهیکششم(شبکهبانکی)نقلوانتقالاوراقگا درسامانهگا 
وبیناعضایسامانهگا وبابت(ازتاریخصدوراوراقگا )عمراوراقگا 

ودراینمدتقابلیت(بدوناخذکارمزد)خریدنهادهامکانپذیرمیباشد
 .نقدشوندگینخواهدداشت

 

 :بازار ارمایه
نگهداریاوراقتاسررسیدودریافتمبلغاسمیبهصورتکامل 

فروشاوراقدرهرلحظهازپنجششمباقیماندهعمراوراقبهنرخجاری
بازارودریافتنقدیمبلغیکمترازمبلغاسمیاوراقباتوجهباهنارخ

 (بهدلیلتضمینبانکونداشتنریسک،نرختنزیلباالنخواهدبود)تنزیل
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 مشوق خوش حسابی

  واحهد دردهد در    10سقف اعتباری بنگاه متعهد بهه میهزا    افزایش

 ؛دورت دوبار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید 

 بنگاه از اوراق گام ؛ به اندازه تمام فروش سال گذشته بهره مندی 

 برای انتشار اوراق گام؛%( 30تا )در نرخ کارمزد تخفیف 

 گام؛اوراق تسهیل و تسریع در فرآیند انتشار مجدد 
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 حسابیجریمه بد            

 وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ ار رارید  پرداخت

اوراق گام برابر با نر  اود تسهیالت غیر مشرارکتی بره   

 واحد درصد؛ ۸عالوه 

 ممنوعیت بهره مندی از صدور اوراق گام تا حداقل اه ماه

 پ  از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی؛ 

بانکیهای بدهکاران  مشمول محدودیت 

 هرگونه تعهد و یا اعطای تسهیالت به بنگاه ممنوعیت ایجاد

زمان وصول تا  اعتباریمتعهد از اوی هر یک از مواسات 

 مطالباتکامل 
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 اپاس از توجه شما  
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