بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت كل عملیات پولي و اعتباري
اداره تأمین مالي زنجیره تولید

دستورالعمل
«گواهي اعتبار مولد (گام)»

1

بسمهتعالی
«دستورالعمل گواهي اعتبار مولد(گام)»
بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید ،هدایت منابع مالی به فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین
سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی ،طرح گواهی اعتبار مولد (گام) را ازطریق صدور اوراق
گام ،بر مبنای دستورالعمل ذیل اجرا می نماید.

ماده  -1در این دستورالعمل اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
أ« .بانک مرکزی» :بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.
ب« .موسسه اعتباری عامل» :بانک یا موسسه اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي که به درخواست متقاضی ،نسبت
به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام مینماید.
ج« .بنگاه» :اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخشهاي اقتصادي مولد داشته باشند.
د« .بنگاه متعهد» :بنگاه خریدار نهاده (اعم از کاال و خدمات) که فروشنده نهاده (متقاضی) را جهت استفاده از اوراق
گام از طریق سامانه به موسسه اعتباري معرفی میکند.
ه« .متقاضی» :فروشنده نهاده اعم از شخصی حقیقی و حقوقی که اوراق گام را پس از صدور دریافت میکند.
و« .اوراق گام» :اوراق بهاداري که بر مبناي عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباري صادر میگردد.
ز« .سامانه» :سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول.
ح« .سقف ضمانت» :حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام براي موسسه اعتباري عامل.
ط« .سقف اعتباری» :حداکثر میزان بهرهمندي بنگاه متعهد از اوراق گام.
ماده  -2بانک مرکزي به منظور کمک به بهبود روش هاي تأمین سررررمایه در گردش بنگاه رد مدت  2ماه اقدام به
راهاندازي سامانه جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول مینماید.
ماده  -3اوراق گام داراي ویژگیهاي زیر است:
 -3-1با نام
 -3-2غیرکاغذي
 -3-3بدون کوپن سود
 -4-3در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال
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 -5-3با سررسیدهاي حداقل یک ماه و حداکثر تا  12ماه (در پایان هر ماه)
 -6-3این اوراق تو سط مو س سه اعتباري عامل در سامانه مورد تایید بانک مرکزي صادر می شود و متقا ضی امکان
نگه داري تا سررسید ،انتقال در شبکه بانکی با قیمت اسمی (تا سررسید) و انتقال به بازار سرمایه را دارد.
 -7-3اوراق پس از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه صرفاً در بازار یاد شده قابل معامله و تسویه است.
 -8-3دارنده اوراق گام میتواند آن را بابت خرید نهاده به متقاضرری دیگر (فروشررنده نهاده به دارنده اوراق گام) منتقل
نماید.
-9-3اوراق گام قابل معامله در بازار سرمایه (و در چارچوب ضوابط بازار مذکور) است.
ماده  -4سقف اعتباري هر بنگاه متعهد معادل  120درصد از فروش سال آخر آن بنگاه برمبناي صورتهاي مالی حسابرسی
شده پس از ک سر مانده ت سهیالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات نا شی از اوراق گام
قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین میگردد.
تبصره -1

سقف اعتباري بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفاي تعهد متوالی بنگاه متعهد در سرر سید براي اوراق گام

قبلی منت شره ،به میزان  10واحد در صد افزایش مییابد .این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد ،بر
مبناي آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده میتواند اعمال شود.
ماده  -5مو س سه اعتباري عامل مو ف ا ست پیش از صدور و انتقال اوراق گام ،از موارد زیر در حد عرد بانکداري اطمینان
حاصل نماید :
 -1صوري نبودن موضوع معامله و احراز صدق آن
 -2مرتبط و متناسب بودن موضوع معامله با زمینه فعالیت بنگاه متعهد و متقاضی
 -3موضوع معامله در راستاي تسویه بدهی هاي سابق نباشد.
ماده  -6پس از دریافت درخوا ست بنگاه متعهد ،مو س سه اعتباري عامل مو ف ا ست ن سبت به اعتبار سنجی بنگاه متعهد در
چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام ،وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید.
تبصره  -1موسسه اعتباري عامل مو ف است مقدار اعتبار تأییدشده براي بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام را در
سامانه گام ثبت نماید.
تبصره  -2مو س سه اعتباري عامل مو ف ا ست ن سبت به اخذ شماره منح صربه فرد از سامانه گام و ثبت اطالعات
تکمیلی در سامانه سمات اقدام نماید.
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تبصره  -3نرخ کارمزد اوراق گام توسط هیئت عامل بانک مرکزي تعیین و ابالغ میگردد.
تبصره  -4به منظور تشویق بنگاه متعهد ،موسسه اعتباري عامل میتواند پس از ایفاي تعهد بنگاه ،حداکثر در سقفی
که هیئت عامل بانک مرکزي تعیین میکند ،تخفیفی در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال نماید.
تبصره  -5موسسه اعتباري عامل بایستی قبل از صدور اوراق گام ،حق برداشت از کلیه حسابهاي بنگاه متعهد نزد
آن بانک را در صورت عدم ایفاي تعهدات در سررسید اخذ نماید.
ماده  -7بنگاه متعهد مکلف است براي استفاده از اعتبار تأییدشده خود توسط موسسه اعتباري عامل جهت صدور اوراق گام،
به همراه معرفی متقاضرری ،فاکتور خرید مربوطه (که نشرران دهنده مطالبات قطعی متقاضرری از وي اسررت) را جهت تعیین
زمان سررسید اوراق گام به موسسه اعتباري عامل مورد نظر ارائه نماید.
ماده  -8متقا ضی با ارائه ا سناد دریافتنی از بنگاه متعهد به موس سه اعتباري عامل ،تقا ضاي صدور و تخ صیص اوراق گام را
مطابق با ارزش اسررناد دریافتنی میدهد .پس از موافقت موسررسرره اعتباري عامل ،اوراق گام از طریق سررامانه صررادر و
مالکیت آن به متقاضی منتقل میگردد.
تبصره– بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام ،نسبت به ایفاي تعهد خود (تامین وجه اوراق گام صادره براي
متقاضی) به موسسه اعتباري عامل اقدام نماید.
ماده  -9در صورت عدم ایفاي تعهد تو سط بنگاه متعهد ،مو س سه اعتباري عامل مو ف ا ست ضمن انجام اقدامات الزم
جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد:
 -9-1مطالبات مذکور را به اقالم باالي خط ترازنامه خود و به سرررفصررل بدهکاران بابت گواهی اعتبار مولد (گام)
پرداخت شده به تفکیک دولتی و غیردولتی انتقال دهد.
 -9-2موسسه اعتباري مو ف است در صورت عدم پرداخت اوراق گام توسط بنگاه متعهد مطالبات مذکور را پس
از دو ماه به طبقه مشررکوا الوصررول منتقل نماید .ذخیره گیري مطالبات ناشرری از اوراق گام مطابق دسررتورالعمل
نحوه محاسبه ذخیرهگیري موسسات اعتباري قابل محاسبه میباشد.
تبصره :تسویه اوراق گام از طریق اعطاي تسهیالت جدید مجاز نمیباشد.
ماده  -10در صورتیکه بنگاه متعهد ن سبت به تعهدات خود در سرر سید اوراق گام عمل نکند م شمول موارد زیر وفق قرارداد
میگردد:
الف :پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ پرداخت وجه اوراق گام توسط موسسه اعتباري عامل
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تب صره :وجه التزام تاخیر تادیه دین مو ضوع این بند برابر ا ست با نرخ سود ت سهیالت غیرم شارکتی به عالوه  8واحد
درصد
ب :ممنوعیت بهرهمندي از صدور اوراق گام تا حداقل سه ماه پس از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی
ماده  -11ایجاد هر گونه تعهدات و یا اعطاي ت سهیالت به بنگاه متعهد ،از زمان پرداخت وجه اوراق گام نکول شده از سوي
موسسه اعتباري عامل تا زمان وصول کامل مطالبات ،از سوي هر یک از موسسات اعتباري ممنوع است .
ماده  -12بانک مرکزي مکلف ا ست د ستورالعمل ح سابداري اوراق گام و فرم یکنواخت قرارداد عاملیت و ضمانت اوراق گام
فیمابین موسسه اعتباري عامل و بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام را رد یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل
تهیه و به موسسه اعتباري عامل ابالغ نماید.
ماده  -13سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر موسسه اعتباري عامل توسط هیات عامل بانک
مرکزي تعیین میگردد.
ماده  -14مو س سه اعتباري عامل مکلف ا ست در صدور اوراق گام ،ضوابط و مقررات جاري از جمله آییننامه ت سهیالت و
تعهدات کالن و آییننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط را رعایت نماید.
تبصره :این اوراق تا زمان سررسید در نسبتهاي نظارتی قابل احتساب نمیباشد.
ماده  -15فرآیندهاي ثبت نام بنگاه متعهد و متقاضی در سامانه گام از طریق موسسه اعتباري عامل انجام میشود.
ماده  -16بانک مرکزي مکلف ا ست گزارش عملکرد این د ستورالعمل را  6ماه بعد از زمان اجرا به شوراي پول و اعتبار ارایه
نماید.

اصالحات دستورالعمل گواهی اعتبار مولد(گام) در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ  1401/01/16شوراي پول و
اعتبار مطرح و به تصویب رسید.
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