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 پارسیان، پاسارگاد و شرکت دولتی پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایرانصنعت و معدن، 
 

 با سالم واحترام

 رساند؛ بهبه استحضار میگواهی اعتبار مولد )گام( در خصوص طرح  23/01/1399مورخ  8747/99پیرو نامه شماره        

نامه اجرایی طرح مذکور به ترتیب فرآیند صدور اوراق از مرحله تعیین سقف ضمانت شیوهمنظور تبیین نحوه صدور اوراق گام، 

نامه اجرایی گواهی شیوه"ضمن ارسال  س،توسط بانک مرکزی تا مرحله وصول مطالبات تدوین گردیده است، براین اسا

کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و دستورالعمل پذیرش و  18/03/1399اعتبار مولد )اوراق گام( مصوب 

است خواهشمند "ت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارهیأ 17/01/1399راق گام مصوب معامالت او

ای نیز از ربط ابالغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد. ضمناً الزم است نسخهدستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی

        4764539/ربط، به این بانک ارسال گردد.بخشنامه داخلی آن بانک به واحدهای اجرایی ذی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 74703/99 

 20/03/1399 

 دارد 

 مديريت كل اعتبارات

 اداره اعتبارات

    



          

 
 

 

 www.cbi.irسایت اینترنتی: 66735674افکس: 15496-33111کدپستی:   29951تلفن:  198پالک   –بلوار میرداماد  –تهران 

 

 دستورالعمل گواهی اعتبار مولد )گام(
 

 

تأمین های مولد اقتصادی و بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت

سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، طرح گواهی اعتبار مولد )گام( را از طریق صدور اوراق 

 گام،  بر مبنای دستورالعمل ذیل اجرا می نماید.

 

 روند: در این دستورالعمل اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می -1 ماده
 ان.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایر «:بانک مرکزی» .أ

که به درخواست بنگاه متقاضی،  اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی هموسس یا بانک :«موسسه اعتباری عامل» .ب
 نماید.نسبت به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام می

 های اقتصادی مولد داشته باشند. اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخش «:بنگاه» .ج

بنگاه خریدار نهاده )اعم از کاال و خدمات( که بنگاه فروشنده نهاده )بنگاه متقاضی( را جهت «: متعهد بنگاه» .د
 کند. استفاده از اوراق گام از طریق سامانه به موسسه اعتباری معرفی می

 ی کند.بنگاه فروشنده نهاده )اعم از کاال و خدمات( که اوراق گام را پس از صدور دریافت م«: بنگاه متقاضی» .ه

 گردد. اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می «:اوراق گام» .و

 سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول. «:سامانه» .ز

 حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای موسسه اعتباری عامل. «:سقف ضمانت» .ح

 مندی بنگاه متعهد از اوراق گام.بهره حداکثر میزان «:سقف اعتباری» .ط

اقددام بده  ماه 2ظرف مدت  های تأمین سرمایه در گردش بنگاهبانک مرکزی به منظور کمک به بهبود روش -2 ماده
  نماید.اندازی سامانه جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول میراه

 های زیر است:اوراق گام دارای ویژگی -3 ماده

 با نام -1-3

 غیرکاغذی -2-3

 پن سودبدون کو -3-3

 در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال -4-3

 با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر تا نه ماه )در پایان هر ماه(  -5-3

شود و پس از گذشت یدک ششدم زمدان صددور تدا این اوراق توسط موسسه اعتباری عامل در سامانه صادر می -6-3
 گردد.اوراق به بازار سرمایه منتقل میمعامالت سرسید، 

اوراق صادره تا زمانی که در بازار پول است صرفاً قابلیت نقل و انتقدال از طریدق مسسسده اعتبداری عامدل بدا  -7-3
 باشد.درخواست دارنده اوراق را دارا می
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 اوراق پس از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه صرفاً در بازار یاد شده قابل معامله و تسویه است. -8-3

 های عضو سامانه گام منتقل نماید.تواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاهق گام میدارنده اورا -9-3

 اوراق گام قابل معامله در بازار سرمایه )و در چارچوب ضوابط بازار مذکور( است. -10-3

درصد از فروش سال آخر آن بنگاه )از طریق استعالم از سازمان امور  70معادل متعهد سقف اعتباری هر بنگاه  -4 ماده
مالیاتی( پس از کسر مانده تسهیالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق 

 گردد. گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می

مکلف است در هنگام ارائه درخواست انتشار اوراق گام، اجازه دریافت اطالعات خدود از متعهد بنگاه  -1 تبصره
 یاتی را توسط بانک مرکزی بدهد.سازمان امور مال

در سامانه سدازمان متعهد موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به درج فاکتور مأخوذه از بنگاه  -2 تبصره
 ( اقدام نماید. متعهدامور مالیاتی )جهت  احتساب در محاسبات مالیاتی برای بنگاه 

در سررسید بدرای اوراق متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد سقف اعتباری بنگاه  -3 تبصره
یابد. این افزایش سقف تا میدزان فدروش سدال آخدر بنگداه واحد درصد افزایش می 10گام قبلی منتشره، به میزان 

 تواند اعمال شود.های مالی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی می، بر مبنای آخرین صورتمتعهد

اری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، موسسه اعتب -5 ماده
 در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام، وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید. 

موسسه اعتباری عامل موظف است مقدار اعتبار تأییدشده برای بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گدام  -1 تبصره
 نماید.را در سامانه گام ثبت 

موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اخذ شماره درخواست از سامانه سدمات و ثبدت آن در  -2 تبصره
 سامانه گام اقدام نماید.  

 گردد.نرخ کارمزد اوراق گام توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابالغ می -3 تبصره

حدداکثر در بنگاه،  تواند پس از ایفای تعهدبه منظور تشویق بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل می -4 تبصره
 در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال نماید.  یتخفیف کند،سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می

های بنگاه متعهد موسسه اعتباری عامل بایستی قبل از صدور اوراق گام، حق برداشت از کلیه حساب -5 تبصره
 را در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسید اخذ نماید. 

اعتبار تأییدشده خود توسط موسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق مکلف است برای استفاده از متعهد بنگاه  -6 ماده
متقاضی از وی است( بنگاه متقاضی، فاکتور خرید مربوطه )که نشان دهنده مطالبات قطعی بنگاه به همراه معرفی گام، 

 رائه نماید. را جهت تعیین زمان سررسید اوراق گام به موسسه اعتباری عامل مورد نظر ا
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بنگاه متقاضی با ارائه اسناد دریافتنی از بنگاه متعهد به موسسه اعتباری عامل، تقاضدای صددور و تخصدی   -7 ماده
دهد. پس از موافقت موسسه اعتبداری عامدل، اوراق گدام از طریدق اوراق گام را مطابق با ارزش اسناد دریافتنی می

 گردد.یسامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل م

بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام، نسبت به ایفای تعهد خود )تامین وجه اوراق گام صدادره  –تبصره

 برای بنگاه متقاضی( به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید.

در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات الزم  -8 ماده
وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقددامات ذیدل مبدادرت  جهت
 ورزد:

 مطالبات مذکور را به اقالم باالی خط ترازنامه خود و به قسمت بدهکاران موقت انتقال دهد.  -8-1

به عنوان بدهی سررسدید  یخ سررسیدماه از تار ول مطالبات مزبور ظرف مدت حداکثر دودر صورت عدم وص -8-2
و ذخدایر الوصول )مجموعاً شش ماه( تلقدی گردیدده دو ماه بعد معوق و دو ماه بعد از آن مشکوک، گذشته محسوب

 کافی را برای پوشش این مطالبات اختصاص دهد. 

زیدر وفدق که بنگاه متعهد نسبت به تعهدات خود در سررسید اوراق گام عمل نکند مشمول مدوارد در صورتی -9 ماده
 گردد:قرارداد می

 اوراق گام  سررسیداز تاریخ تاخیر تادیه دین  وجه التزامپرداخت  الف:

واحدد  6ای بده عدالوه وجه التزام تاخیر تادیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیالت مبادله تبصره:

 درصد

 از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی مندی از صدور اوراق گام تا حداقل سه ماه پسممنوعیت بهره ب:

سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر موسسه اعتباری عامل توسط هیات عامل  -10 ماده
 گردد.بانک مرکزی تعیین می

)زیر صد نفر شداغل( و  و متوسط های کوچکدرصد برای بنگاه 65سقف کلی صدور اوراق گام حداقل : 1تبصره 

 باشد.های بزرگ )باالی صد نفر شاغل( قابل اعمال میی برای بنگاهمابق

بانک مرکزی با توجه به عملکرد موسسه اعتباری در زمینه تضمین و وصدول مطالبدات ناشدی از اوراق  :2تبصره 

 نماید.گام صادره نسبت به بازنگری سقف ضمانت موسسه اعتباری اقدام می
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نامه تسهیالت و ر صدور اوراق گام، ضوابط و مقررات جاری از جمله آییناست د موسسه اعتباری عامل مکلف -11 ماده
 نامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط را رعایت نماید.تعهدات کالن و آیین

 باشد. های نظارتی قابل احتساب نمینسبت: این اوراق تا زمان سررسید در تبصره

 شود.ه گام از طریق موسسه اعتباری عامل انجام میفرآیندهای ثبت نام بنگاه متعهد و متقاضی در سامان -12 ماده

ول و اعتبدار ماه بعد از زمان اجرا به شورای پ 6بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این دستورالعمل را  -13 ماده
 ارایه نماید.

 بر مشتملشورای پول و اعتبار،  05/09/1398در یکهزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه مورخ  دستورالعملاین 
 به تصویب رسید.  تبصره 13و  ماده 13
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 گواهی اعتبار مولد )گام(شیوه نامه اجرایی 
 

خ هزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه مورمفاد دستورالعمل گواهی اعتبار مولد )گام( مصوب یک استنادبه            

-شیوه» ین نحوه صدور اوراق گام و رفع ابهامات موسسات اعتباری عامل، به منظور تبیشورای پول و اعتبار،  05/09/1398

تبصره تصویب  34ماده و  30شود، در نامیده می« نامهشیوه»که از این پس به اختصار « نامه اجرایی گواهی اعتبار مولد )گام(

 گردد.می
 

 فصل اول : کلیات و تعاریف

 روند:کار میعانی مشروح بهنامه عبارات ذیل در مدر این شیوه -1ماده 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. «:بانک مرکزی» -1-1

ها و موسسات اعتباری دارای سقف ضمانت و مجوز از بانک مرکزی برای صدور اوراق بانک «:موسسه اعتباری عامل» -1-2

 گام.

 سازمان بورس و اوراق بهادار. «:سازمان بورس» -1-3

 ون اعتباری بانک مرکزی.کمیسی«:کمیسیون» -1-4

 اوراق گام صادره با عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری عامل بر مبنای عقد ضمان. «:گام اوراق» -1-5

 های( اقتصادی مولد داشته باشند. های )فعالیتاشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخش «:بنگاه» -1-6

و خدمات( که بنگاه فروشنده نهاده )بنگاه متقاضی( را جهت استفاده از  بنگاه خریدار نهاده )اعم از کاال«: بنگاه متعهد» -1-7

 کند. اوراق گام از طریق سامانه به موسسه اعتباری معرفی می

 کند.بنگاه فروشنده نهاده )اعم از کاال و خدمات( که اوراق گام را پس از صدور دریافت می«: بنگاه متقاضی» -1-8

 ور و مدیریت اوراق گام در بازار پول.سامانه صد «:سامانه گام» -1-9

 حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای موسسه اعتباری عامل. «:سقف ضمانت» -1-10

 مندی بنگاه متعهد از اوراق گام.حداکثر میزان بهره «:سقف اعتباری» -1-11

 .دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب شورای پول و اعتبار «:دستورالعمل» -1-12

 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه .شرکت سپرده «:گذاری مرکزیشرکت سپرده» -1-13

 پردازند.های اقتصادی که به تولید کاال و خدمات میکلیه فعالیت «:فعالیت اقتصادی مولد» -1-14
 

 فصل دوم: وظایف بانک مرکزی

دستورالعمل توسط بانک مرکزی در هر سال تعیین و در  10سقف ضمانت هر موسسه اعتباری عامل برمبنای ماده  -2ماده 

 گردد.سامانه گام ثبت می

بانک مرکزی با توجه به عملکرد موسسه اعتباری در زمینه تضمین و وصول مطالبات ناشی از اوراق گام صادره  -1تبصره 

 نماید.نسبت به بازنگری سقف ضمانت موسسه اعتباری اقدام می

برای  مابقیهای کوچک و متوسط )زیر صد نفر شاغل( و درصد برای بنگاه 65ر اوراق گام حداقل سقف کلی صدو -2تبصره 

 باشد.های بزرگ )باالی صد نفر شاغل( قابل اعمال میبنگاه

-حداکثر نرخ کارمزد برای عاملیت و ضمانت اوراق گام توسط بانک مرکزی به موسسه اعتباری عامل اعالالم مالی -3ماده 

 گردد.
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 وظایف موسسه اعتباری عامل وم: فصل س

پس از ابالغ سقف ضمانت، موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعالم معرفی کاربر ارشد خود به اداره  -4ماده 

 ( اقدام نماید.   1اعتبارات بانک مرکزی جهت تعریف در سامانه گام )مطابق فرم پیوست شماره 

اعتباری عامل موظف است، براساس دستورالعمل پذیرش و معامالت اوراق موسسه پس از ابالغ سقف ضمانت،  -5ماده 

( نسبت به اخذ 2هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار )پیوست شماره  17/01/1399گواهی اعتبار مولد )گام( مصوب 

گذاری مرکزی هشده توسط شرکت سپردگذاری تعیینموافقت پذیرش از بورس/فرابورس و ارائه الزامات ثبت و سپرده

 اقدام نماید. 

بندی انتشار اوراق گام و زمان سررسید آن )در پایان هر ماه( را موسسه اعتباری عامل مکلف است جدول زمان -1تبصره 

 تعیین نموده و اطالعات مذکور را به همراه درخواست پذیرش اوراق گام به بورس/فرابورس ارائه نماید. 

یابد و به منظور جلوگیری از مراجعه وراق گام با سررسید در پایان هر ماه یک نماد تخصیص میاز آنجاییکه برای ا -2تبصره 

ماهه خود را در قالب یک درخواست به سازمان  12گردد موسسه اعتباری برنامه چندین باره به سازمان بورس، توصیه می

 مذکور ارسال نماید. 

نماد متناسب با سررسید اوراق گام در بازار بورس/ فرابورس  12ل، برای هر موسسه اعتباری عامل در هر سا -3تبصره 

 گردد.تعریف می

های پذیرفته شده در بورس، براساس محل پذیرش سهام محل پذیرش و معامالت اوراق گام متعلق به بانک -4تبصره 

ر بورس تهران در شرکت نشده دهای پذیرفتهبانک در بورس است. محل پذیرش و معامالت اوراق گام متعلق به بانک

 فرابورس ایران است.

های تواند برای پذیرش اوراق گام در بورس/فرابورس، از بین شرکتموسسه اعتباری عامل از محل منابع خود می -5تبصره 

 دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، مشاور عرضه انتخاب و قرارداد مشاور عرضه اوراق گام انعقاد نماید.

های کوچک و درصد سقف ضمانت برای بنگاه 65حداقل موسسه اعتباری عامل موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که  –6ه ماد

 های بزرگ )باالی صد نفر شاغل( اختصاص یابد.متوسط )زیر صد نفر شاغل( و  مابقی برای بنگاه

شده های مالی حسابرسیبزرگ، آخرین صورت هایهای کوچک و متوسط و بنگاهمبنای تعیین تعداد شاغالن بنگاه – 1تبصره 

 است.
 

 صدور اوراق گام توسط موسسه اعتباری عاملفصل چهارم: بررسی 

عمل آمده مؤسسه اعتباری عامل موظف است اقدام به اعتبارسنجی بنگاه متعهد نماید، به نحوی که اعتبارسنجی به ـ 7 ماده

 مبین میزان سقف اعتباری وی باشد. 

 باشد .سسه اعتباری عامل مجاز به صدور اوراق گام بیش از سقف اعتباری بنگاه متعهد نمیمؤ - 1تبصره 

درصد از آخرین فروش اعالم شده بنگاه به سازمان امالور مالیالاتی، پالس از  70معادل سقف اعتباری بنگاه متعهد  -2تبصره 

تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشالره نالزد  کسر مانده تسهیالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و

 گردد. شبکه بانکی توسط سامانه گام تعیین می

های اطالعاتی سازمان امور مالیاتی به صورت آنالین توسالط سالامانه میزان آخرین فروش بنگاه متعهد از سامانه - 3تبصره 

 گردد. گام اخذ می
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زمان امور مالیاتی، میزان فروش توسط موسسه اعتبالاری عامالل برمبنالای تا زمان برقراری ارتباط سیستمی با سا -4تبصره 

 گردد.  های مالی حسابرسی شده به صورت دستی ثبت میصورت

موسسه اعتباری عامل مکلف است اجازه دریافت اطالعات بنگاه متعهد توسط بانک مرکزی از سازمان امور مالیاتی  -5تبصره 

 را اخذ نماید.

های بنگاه متعهد در صورت عدم ایفای تعهدات در تباری عامل مکلف است حق برداشت از کلیه حسابموسسه اع -6تبصره 

 سررسید را اخذ نماید.

هالای بانالک استعالم وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی بنگاه متعهد توسط موسسه اعتباری عامل از سامانه -7تبصره 

گردد موسسه اعتباری عامل  برای اعتبارسنجی بنگالاه حال، توصیه می مرکزی برای صدور اوراق گام ضرورت ندارد. در عین

 متعهد اقدام نماید. 

فاکتور خرید مربوط )که نشان دهنده سررسید اوراق گام توسط موسسه اعتباری عامل با توجه به زمان سررسید  -8ماده 

 گردد.تعیین میعامل فق توسط موسسه اعتباری متقاضی از بنگاه متعهد است( یا زمان پرداخت مورد توابنگاه مطالبات قطعی 

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با  11/02/1399مورخ  30718/99نامه شماره به استناد بخش -9ماده 

 باشد. های مستقیم نمیقانون مالیات 186پولشویی، صدور اوراق گام منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده 

نامه تسهیالت و تعهدات کالن و است ضوابط و مقررات جاری از جمله آیین تباری عامل مکلفموسسه اع -10ماده 

 نامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط را رعایت نماید.آیین

 برداری آن گذشته باشد، قابل صدور است.های متعهد که حداقل یک سال از شروع بهرهاوراق گام برای بنگاه -11ماده 
 

 

 صدور اوراق گام توسط موسسه اعتباری عامل و انتقال در بازار پولفصل پنجم: 

تواند نسبت به صدور اوراق گام موسسه اعتباری عامل پس از اعتبارسنجی الزم و بررسی اسناد و مدارک می -12ماده 

 نماید. اقدام می

ثبت نام بنگاه متعهد و ( نسبت به 3براساس راهنمای کاربری اوراق گام )پیوست شماره  عامل موسسه اعتباری -13ماده 

 نماید.صدور اوراق گام برای بنگاه متقاضی براساس نمادهای اخذشده اقدام میمتقاضی در سامانه گام و 

 گیرد. ثبت صدور اوراق گام صرفاً در سامانه گام توسط موسسه اعتباری عامل صورت می -1تبصره 

 امل موظف است کد بورسی بنگاه متقاضی و متعهد را در سامانه گام ثبت نماید.موسسه اعتباری ع - 2تبصره 

 باشد. پذیر نمیهای متقاضی و متعهد فاقد کد بورسی، امکانصدور اوراق گام برای بنگاه -3تبصره 

ایستی نسبت به موسسه اعتباری عامل برای صدور اوراق گام نیازی به اخذ شماره از سامانه سپام ندارد، لیکن ب–4تبصره 

 اخذ شماره از  سامانه سمات و ثبت اطالعات در آن اقدام نماید. 

مؤسسه اعتباری عامل مکلف است به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات بنگاه متعهد، تضامین و وثایق  -14ماده 

وندگی باال برخوردار و بالمعارض باشد تا کافی اخذ نماید. وثایق مأخوذه باید معتبر، قابل نقل و انتقال قانونی، از درجه نقدش

درصورت عدم ایفای تعهدات از سوی بنگاه متعهد، حقوق موسسه اعتباری عامل در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه، 

 استیفاء شود. 
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و ضمانت  موسسه اعتباری عامل موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی با بنگاه متعهد قرارداد عاملیت –15ماده 

 انعقاد نماید. 

( قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و از مزایای ماده قانونی مذکور از 15قراردادهای اوراق گام مشمول ماده ) -1تبصره 

 باشد. االجراء برخوردار نمیقبیل اسناد الزم

ور مأخوذه از بنگاه متعهد در سامانه موسسه اعتباری عامل در زمان صدور اوراق گام، نسبت به درج اطالعات فاکت -16ماده 

 گردد.نماید و این اطالعات از طریق سامانه گام به سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال میگام اقدام می

کارمزد صدور اوراق گام را براساس نرخ اعالم شده توسط بانک مرکزی متناسب با مؤسسه اعتباری عامل،  -17ماده 

 نماید. فاً برای یک بار در زمان صدور از بنگاه متعهد اخذ میکیفیت تضامین و وثایق صر

تشخیص کیفیت تضامین و وثایق و تعیین نرخ کارمزد تا میزان حداکثر نرخ کارمزد ابالغ شده، برعهده موسسه  -1تبصره 

 باشد.اعتباری عامل می

از ایفای تعهد بنگاه، حداکثر در سقفی که تواند پس به منظور تشویق بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل می - 2تبصره 

 کند، تخفیفی در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال نماید. هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می

های موسسه اعتباری عامل مکلف است بنابر بر درخواست دارنده اوراق گام )بنگاه متقاضی اول( و موافقت بنگاه -18ماده 

ید نهاده نسبت به انتقال آن به ذینفع جدید در سامانه گام در یک ششم دوره عمر اوراق متقاضی بعدی براساس فاکتور خر

 گام اقدام نماید. 

های متقاضی مابین دارنده فعلی اوراق گام و سایر بنگاهموسسه اعتباری موظف است در فرآیند انتقال اوراق گام فی -1تبصره 

 ور خرید مربوطه اطمینان حاصل نماید.بابت خرید نهاده، از وجود معامله واقعی و فاکت

)از تاریخ صدور  گام گام صرفاً به قیمت اسمی و در دوره یک ششم عمر اوراق نقل و انتقال اوراق گام در سامانه -2تبصره 

 باشد.پذیر می( امکانگام اوراق

 پذیرد. رت میهای متقاضی بعدی توسط موسسه اعتباری صوثبت نقل و انتقال و اطالعات بنگاه -3تبصره 

 گردد. در سامانه مسدود می مذکور، اوراق گام پس از طی یک ششم دوره عمر اوراق -4تبصره 

 در بازار پول کارمزد اخذ نماید.  گام موسسه اعتباری عامل حق ندارد بابت انتقال اوراق - 5تبصره 

 باشد. مکان پذیر نمیهای متقاضی که کد بورسی ندارند، ابه بنگاه گام انتقال اوراق -6تبصره 

 پذیر نیست و تسویه اوراقابطال و تسویه اوراق گام صادره توسط بنگاه متقاضی و متعهد در شبکه بانکی امکان -19ماده 

 گیرد. صورت می گام گذاری مرکزی با دارنده نهایی اوراقصرفاً توسط شرکت سپرده گام
 

 

 گام رابورس و تسویه در سررسید اوراقمعامالت ثانویه اوراق در بازار بورس/ففصل ششم: 

صادره توسط موسسه اعتباری عامل، اوراق مذکور به صورت  گام پس از طی دوره یک ششم عمر اوراق -20ماده 

-آغاز می گام انتقال یافته و معامالت ثانویه اوراق گام اوراقشده سیستمی به بازار بورس/فرابورس متناسب با بازار پذیرش

 گردد. 

گذاری مرکزی، موسسه اعتباری عامل موظف است تا زمان برقراری اتصال سیستمی سامانه گام به سامانه سپرده -1تبصره 

شان طی که یک ششم مدت زمان صدور اوراق گام تا سررسید اوراق گام در پایان هر هفته فهرست کامل دارندگان اوراق

 به بورس/فرابورس اعالم نماید.    مدت همان هفته سپری شده است را به همراه کد بورسی آنها
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در شبکه بانکی قابل نقل و انتقال است، تسویه پس  گام با توجه به اینکه اوراق گام صرفاً تا یک ششم عمر اوراق -2تبصره 

گیرد و امکان تسویه اوراق گام صادره در شبکه بانکی از معامالت ثانویه و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت می

 دارد .وجود ن

صادر شده تا یک روز پیش از سررسید به حساب  گام موسسه اعتباری موظف است نسبت به واریز مبلغ اوراق -21ماده 

 نماید.گذاری مرکزی اقدام سپرده
 

 

 مطالبات  ناشی از تعهدات اوراق گام فصل هفتم: ثبت حسابداری و 

های مرتبط با اوراق گام در دفاتر حسابداری فصلموسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به ایجاد سر -22ماده 

 اداره ارزیابی سالمت بانکی بانک مرکزی اقدام نماید.  15/11/1398مورخ  396564/98براساس بخشنامه شماره 

در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به وصول مطالبات  -23ماده 

 تعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین اقدام نماید. خود از بنگاه م

در صورت عدم وصول مطالبات مزبور ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید به عنوان بدهی سررسید  -24ماده 

 د. گردالوصول )مجموعاً شش ماه( در دفاتر بانک ثبت میگذشته محسوب، دو ماه بعد معوق و دو ماه بعد از آن مشکوک

بندی موسسه اعتباری عامل موظف است ترتیبی اتخاذ نماید مطالبات ناشی از اوراق گام مطابق ماده مذکور طبقه – 1تبصره 

 گردد.  

موسسه اعتباری عامل موظف است برای پوشش مطالبات ناشی از اوراق گام، براساس ضوابط و مقررات جاری،  -25ماده 

 اتر خود احتساب نماید.الوصول در دفذخیره مطالبات مشکوک

گیری به صورت    ذخیره 31/01/1391مورخ  21270/91ذخیره مطالبات در حال حاضر براساس بخشنامه شماره  -1تبصره 

 ( قابل احتساب است. ٪100الوصول و مشکوک ٪20، معوق ٪10( و اختصاصی )سررسیدگذشته ٪1.5عمومی )

ز سررسید اوراق گام، نسبت به ایفای تعهد خود )تأمین وجه اوراق گام بنگاه متعهد مکلف است دو روز قبل ا -26ماده 

 صادره برای بنگاه متقاضی( به مؤسسه اعتباری عامل اقدام نماید.

مذکور را بصورت دفعتاً واحده تأمین نماید و  اوراق، وجه گام بنگاه متعهد مکلف است دو روز قبل از سررسید اوراق -1تبصره 

 مجاز نیست ترتیباتی برای تقسیط مطالبات صورت دهد.    موسسه اعتباری عامل

تاخیر تادیه  وجه التزامموسسه اعتباری عامل موظف است در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بنگاه متعهد،  -27ماده 

هد مطالبه اوراق گام را از بنگاه متع سررسیداز تاریخ واحد درصد  6ای به عالوه دین برابر با نرخ سود تسهیالت مبادله

 نماید.

 وجه التزام تاخیر تادیه دین اوراق گام در قراردادهای منعقده با بنگاه متعهد به صورت شرط ضمن عقد درج گردد.    - 1تبصره 

تواند حداقل سه ماه پس از در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل نمی -28ماده 

 جدیدی برای بنگاه مذکور صادر نماید.گام گام نکول شده قبلی، اوراق  زمان تسویه بدهی اوراق

عنوان یکی از اقسام مطالبات ریالی، تحت شمول تعریف مطالبات مؤسسه اعتباری عامل ناشی از اوراق گام، به -29ماده 

و به تبع آن مطالبات مربوط  گیردنامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری )ریالی و ارزی( قرار میمطالبات در آیین

 گردند. نامه میبینی شده در آیینهای پیشبه اوراق گام مشمول محرومیت
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قانون الحاق موادی "موسسه اعتباری عامل موظف است مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در چارجوب  -30ماده 

های ناشی از صدور اوراق در خصوص تعیین تکلیف بدهی "پذیر و ارتقای نظام مالی کشوربه قانون رفع موانع تولید رقابت

 گام را اجراء نماید.  
 

کمیسالیون  18/03/1399جلساله مالورخ ( تبصره در نهمالین 34( ماده و )30در ) «گواهی اعتبار مولد )گام(   نامه شیوه »          

 است. االجرا ابالغ، الزمتاریخ و از اعتباری به تصویب رسید 
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ل پذيرش و معامالت اوراق گواهی اعتبار مولد )گام(دستور العم  

تعاريف–بخش يک   

اصطالحات و واژه های تعریف شده در قانون بازار اوراق بهادار قانون توسعه ابزارها و نهاد : 1ماده 

های مالی جدید و سایر مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل گواهی اعتبار مولد )گام( مصوب 

ل و اعتبار با همان تعاریف در این دستورالعمل به کار رفته اند. سایر شورای پو 05/09/98

 شوند:اصطالحات به شرح زیر تعریف می

گواهی اعتبار مولد)گام(: اوراق بهاداری است که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و (1)

ه ضمانت بانک یا موسسه اعتباری صادر می گردد و در این دستور العمل اوراق گام نامید

 باشد.می شود. این اوراق قابل معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس می

 

بانک/موسسه اعتباری عامل: بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به (2)

درخواست بنگاه متقاضی نسبت به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در 

 باشد.ننده و متعهد پرداخت اوراق در سررسید میسررسید اقدام نموده و صادرک

 

بنگاه متقاضی: بنگاه فروشنده نهاده )اعم از کاال و خدمات( که اوراق گام به نام او صادر (3)

 شود.می

 

بنگاه متعهد: بنگاه خریدار نهاده )اعم از کاال و خدمات( که بنگاه فروشنده نهاده )بنگاه (4)

 کند.وراق گام به بانک/موسسه اعتباری عامل معرفی میمتقاضی( را جهت استفاده از ا

 

 سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار است.(5)      

 

سپرده گذاری مرکزی: منظور شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (6)

 باشد.می
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رابورس ایران بورس/ فرابورس : منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت ف(7)

 حسب مورد است.

 

سامانه گام: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول و درگاه تبادل اطالعات (8)

 باشد.مابین بازار پول و بازار سرمایه میفی

  

 پذيرش اوراق گام-بخش دو

تعیین پس از صدور مجوز انتشار اوراق گام توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و  :2ماده 

سقف اوراق قابل انتشار بانک/موسسه اعتباری عامل مکلف است جدول زمان بندی انتشار اوراق و 

زمان سررسید آن را تعیین نموده و اطالعات مذکور را به همراه درخواست پذیرش اوراق به 

 بورس/فرابورس ارائه نماید.

پذیرفته شده در بورس بر اساس های محل پذیرش و معامالت اوراق بهادار متعلق به بانکتبصره: 

های پذیرفته محل پذیرش سهام بانک در بورس است. محل پذیرش و معامالت اوراق متعلق به بانک

 نشده در بورس تهران در شرکت فرابورس ایران است.

درخواست پذیرش اوراق بانک/موسسه اعتباری عامل  2پس از رعایت ترتیبات موضوع ماده  :3ماده

 گردد.شده توسط بانک مرکزی در هیئت پذیرش بورس/فرابورس مطرح میتا سقف اعالم 

بورس/ فرابورس پس از بررسی تقاضای پذیرش و تکمیل مدارک مراتب موافقت خود را :4ماده 

جهت انجام معامالت به همراه فهرست نمادهای معامالتی به بانک/موسسه اعتباری عامل اعالم 

 نماید.می

ر سامانه معامالتی بازار سرمایه مستلزم تکمیل فرم تعهدنامه و رجیستری ایجاد هر نماد د تبصره:

 باشد.پذیرش اوراق بهادار به همراه جدول مبالغ قابل پرداخت در هر سررسید به صورت مجزا می

بانک/ موسسه اعتباری عامل موظف است پس از دریافت موافقت پذیرش در بورس/  :5ماده 

گذاری مرکزی را به شرح زیر مطابق گذاری تعیین شده توسط سپردههفرابورس الزامات ثبت و سپرد

 مقررات رعایت و مدارک ذکر شده را به شرکت مذکور ارائه نماید.
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 وجود کد معامالتی فعال برای متقاضیان و دارندگان اوراق گام.الف. 

 تکمیل فرم تعهدنامه و رجیستری پذیرش اوراق بهادر.ب. 

 رج نماد( به وسیله بانک/ موسسه اعتباری عامل.پرداخت کارمزد ثبت )دج.

ارائه تعهدنامه مبنی بر مسئولیت تضامنی بانک/موسسه اعتباری عامل و بنگاه متعهد در خصوص د. 

 پرداخت وجه اوراق گام در سررسید.

 صالح.ه: ارائه رضایتنامه مبنی بر امکان ارائه اطالعات دارندگان اوراق به مراجع ذی

گذاری مرکزی از بانک/موسسه اعتباری عامل جهت اعمال نامه رسمی شرکت سپردهتارائه وکالو: 

مبنی بر امکان برداشت کلیه  7ماده  2اختیارات موضوع این دستورالعمل از جمله مفاد تبصره 

های متعلق به بانک/ موسسه اعتباری عامل و اجازه توقیف اوراق بهادار متعلق به بانک/ حساب

امل فروش و وصول وجوه مربوطه به میزان تعهدات ایفا نشده جهت واریز به موسسه اعتباری ع

 حساب دارندگان اوراق.

پس از گذشت یک ششم زمان صدور اوراق گام تا سررسید، نقل و انتقال اوراق در سامانه : 6ماده

 دد.گرگام متوقف با رعایت ترتیبات این دستورالعمل معامالت ثانویه در بازار سرمایه آغاز می

شروع فرایند موضوع این ماده منوط به احراز عدم توقیف و توثیق اوراق گام در بازه زمانی تبصره: 

گذاری مرکزی یک ششم زمان صدور اوراق گام تا سررسید در سامانه گام، توسط شرکت سپرده

العات باشد. مسئولیت ارائه اطبراساس اطالعات ارائه شده از سوی بانک/ موسسه اعتباری عامل می

 ناقص یا خالف واقع بر عهده بانک/ موسسه اعتباری عامل است.

موظف است نسبت به تسویه وجوه اوراق گام یک روز قبل : بانک / موسسه اعتباری عامل 7ماده

گذاری مرکزی اقدام نماید. تعهدات بانک/موسسه از سررسید به حساب اعالم شده از طرف سپرده

ان اوراق گام از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به اعتباری عامل در برابر دارندگ

تعهدات بنگاه متعهد در مقابل بانک/موسسه اعتباری عامل اثری بر اجرای تعهدات ندارد و 

تواند به عذر عدم تامین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا بانک/موسسه اعتباری عامل نمی

 ات خود در این اوراق را به تعویق انداخته یا معلق نماید.هر دلیل دیگری انجام تعهد
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در صورت هرگونه تاخیر احتمالی در پرداخت مبلغ اوراق توسط بانک/موسسه اعتباری :1تبصره

عامل وی مکلف به پرداخت وجوه اوراق و همچنین وجه التزام به دارندگان اوراق در ازای هر روز 

ای به ادیه دین موضوع این بند برابر با نرخ سود تسهیالت مبادلهباشد. وجه التزام تاخیر تتاخیر می

شورای پول و  05/09/1398درصد وفق مفاد دستور العمل گواهی اعتباری مولد مصوب  6عالوه 

 اعتبار است.

در صورت عدم پرداخت وجه یک روز قبل از سررسید توسط بانک/موسسه اعتباری عامل  :2تبصره

گردد. در صورت نکول از تادیه گذاری مرکزی به بانک مرکزی اعالم میمراتب توسط شرکت سپرده

گذاری مرکزی مبلغ اصل و خسارت تاخیر تادیه را بر روز از تاریخ سررسید، سپرده 7وجه حداکثر تا 

درصد از حساب  6مبنای محاسبه به صورت روز شمار برابر با نرخ سود تسهیالت مبادله ای به عالوه 

نماید. در صورت عدم تباری عامل برداشت و به حساب دارندگان اوراق واریز میبانک/موسسه اع

گذاری مرکزی های بانکی آن، شرکت سپردهکفایت دارایی بانک/موسسه اعتباری عامل در حساب

نسبت به توقیف اوراق بهادر متعلق به بانک/موسسه اعتباری عامل، فروش و وصول وجوه مربوطه 

 نماید.ارندگان اوراق اقدام میجهت واریز به حساب د

روز از سررسید توسط بانک/موسسه اعتباری  7در صورت نکول از تادیه وجه حداکثر تا : 3تبصره

 عامل امکان عرضه جدید اوراق گام بانک مذکور از تاریخ نکول به مدت یکسال وجود نخواهد داشت.

 باشد.وجود مشاور پذیرش برای پذیرش اوراق گام الزامی نمی: 8ماده

تازمان برقراری اتصال سیستمی سامانه گام به سامانه سپرده گذاری مرکزی، بانک/موسسه  :9ماده

اعتباری عامل موظف است در پایان هر هفته فهرست کامل دارندگان اوراق که یک ششم مدت 

زمان صدور اوراق گام تا سررسید اوراقشان طی مدت همان هفته سپری شده است را به همراه کد 

 معامالتی آنها به بورس/ فرابورس اعالم نماید.

بورس/ فرابورس موظف است فهرست دریافتی را جهت ثبت مالکیت دارندگان اوراق گام )سپرده 

ای مبنای تخصیص دارایی گذاری مرکزی ارائه نماید. پس از برقراری اتصال سامانهگذاری( به سپرده

صبح هر روز  10ریافتی از سامانه گام تا ساعت گذاری مرکزی آخرین اطالعات ددر شرکت سپرده

 کاری است.
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مسوولیت صحیح، دقیق و کامل بودن اطالعات ارائه شده موضوع این ماده بر عهده تبصره:

 بانک/موسسه اعتباری عامل است.

بورس / فرابورس باید برای معامالت اوراق گام با سررسید یکسان به ازای هر بانک، صرفاً :10ماده 

گذاری مرکزی ایجاد د معامالتی متناسب با تاریخ سررسید جهت درج نماد به شرکت سپردهیک نما

 نماید.

کلیه اشخاص حقوقی دارای مجوز بازار گردانی از سازمان می توانند به منظور انجام : 11ماده

. مجوز عملیات بازار گردانی اوراق گام درخواست بازار گردانی خود را به بورس/فرابورس ارائه نمایند

بازار گردانی در هر مورد باید به تایید سازمان برسد. بازار گردانی اوراق گام در چهار چوب 

 شود.دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج انجام می

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دارنده ورقه گام با خرید آن به شرکت سپرده:12ماده

تا در خصوص وصول وجوه مربوط به تعهدات معوق بانک/ موسسه اعتباری  دهدوکالت بالعزل می

عامل جرائم وجه التزام مربوطه و واریز آن به حساب بانکی معرفی شده اقدام نماید. عنداللزوم 

نماید. در زمان انتشار اوراق، شرکت مذکور نسبت به طرح دعوی در مراجع ذی صالح مبادرت می

 ن ماده در سامانه گام ضروری است.بینی مفاد موضوع ایپیش

به تصویب هیئت مدیره سازمان  17/01/1399تبصره در تاریخ  7ماده و  12این دستور العمل در 

 بورس اوراق بهادار رسید.

 
 


