


گواهي  اعتبار مولد
(گام)



گاموجوديفلسفه

ايرن . سر تأمين سرمايه در گردش تك به تك نهاد ه هاي توليدي از شبكه پولي و مالي نيازمند صرر  زمراز زيرادي ا❑
وليرد ايرن زماز زياد باعث مي شود سرع  توليد به مراتب كمتر و كمتر شود و بدليل زنجيرره اي برودز آرنينرد هراي ت

.كرررررراه، سرررررررع د بررررررر سرررررررع  رشررررررد توليررررررد م رررررري نيرررررر  ا ررررررر كاهنررررررده اي دارد
ني خرود زمراز براي بنگاه هاي اقتصادي آراهم مي كند كه بتوانند با به گردش در نوردز اسناد دريراآتاين امكاز را گام 

.كمتري را صر  تأمين سرمايه در گردش نمايند

اقتصاديبنگاههايدريافتنياسنادوحسابهااوراقبهادارسازييعنيگام❑



گاممفهوميمدل

خريدصورتحسابارسال-2
گامانتشاردرخواستو

تخصيص -3
قطعه سازگام به 

فروش به كسرر در -4
فرابورسبازار 

ران تهاتر گام با طلبكرا-5
قطعه ساز

قطعه سازي خودروساز

بانك

فرابورس 
ايران

رتبه  بندي

قطعهفروش-1

سامانه 
گام



گاماوراقتوسعهدرمهمنكات

بازار پذير كردن اوراق گام

استفاده از شركت هاي رتبه بندي

زيرساختارهاي فني كامل



گاماوراقكردنپذيربازار

(1394/02/01مصوب )كشورو ارتقاي نظام مالي رقاب  پذير قانوز رآع موانع توليد ❑

ورس يرا برازار از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خ انه اسالمي صرآاً از طريق ب( صكوك)ك يه معامالت  انويه اوراق مشارك  و ساير اوراق بهادار اسالمي -26ماده 
.خارج از بورس موضوع قانوز بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايراز انجام ميشود

(1395/11/10مصوب )توسعه قانوز احكام دائمي برنامه هاي ❑
وز مك فنرد ك يه اشخاصي كه تاكنوز نسب  به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده  اند حداكثر ظر  مدت ش، ماه پس از الزم االجراء شدز ايرن قران-36ج  الف ماده

اشرر اوراق بهرادار عدم  ب د تخ ف محسوب مي شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قرانوني برراي ن. نسب  به  ب  نز ن د سازماز بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند
قرانوز برازار اوراق بهرادار جمهروري ( 45)ناشراز اوراق بهادار  ب   شده ن د سازماز مذكور بايد اطالعات مالي خود را بر اساس ترتيبات مقرر در مراده . نمي باشد

. اسالمي ايراز منتشر نمايند

گاماوراقكردنبازارپذيردرحقوقيالزامات



گاماوراقكردنپذيربازار

اسالميمالياوراقكردنبازارپذيردرفرابورستجربه

اسنادخزانه 
اسالمي

هزار ميليارد 130پذيرش بيش از 
نماد معامالتي تاكنون77تومان در 

اوراق مالي 
اسالمي 

دولت

هزار ميليارد تومان 12پذيرش 
نماد معامالتي8اوراق در 

اوراق حق 
تقدم 

تسهيالت 
مسكن

ن هزار ميليارد تومان تاكنو55پذيرش 
هزار نفر900استفاده بيش از 

نورود بانك ملي در كناربانك مسك



رتبهبنديشركتهايازاستفاده

.بايستي آرق قائل شد( Credit Rating)و رتبه بندي اعتباري ( Credit Scoring)بين مفهوم اعتبارسنجي❑

مفيد شرك  هاي رتبه بندي اعتباري داراي مجوز از سازماز بورس و اوراق بهادار همچوز پارس كياز و برهاز مي تواند❑
.باشد



كاملفنيزيرساختارهاي

.تكميل شوداتصال سامانه بين بانك و آرابورس  و سپرده گذاري حتما بايستي❖

ر اقدامات اتصال بانك هاي عامل اسنادخ انه اسالمي و ساير اوراق دولتي د❖

.حال انجام اس  كه به زودي وارد آاز اجرايي خواهد شد



گاماوراقدارندگاناطالعاتپردازشبرايفرسادسامانهمعرفي

اتوماتيكبررسياطالعاتدريافتيبهصورت



گاماوراقدارندگاناطالعاتپردازشبرايفرسادسامانهمعرفي

رهگيريلحظهايتوسطدارندگانازطريقسايتفرابورسايران



ايرانفرابورسبهگاماوراقورودبرايالزماقدامات

مركرزي نرك فقهري باشروراي )آقه در كميته آقهي سازماز برورس و اوراق بهرادار اين اب ار به عنواز ورقه بهادار مبتني بر تصويب -1

دارد، ثانيراً كه اوالً انتشار اوراق بر پايه سند بدهي بلوكه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعي يرا عرفري اشركال نرداده است نظر چنين 

(.دريافت كارمزد در قبال چنين خدمتي از طرف بانك مجاز مي باشد

قانوز بازار اوراق بهادار توسط شروراي عرالي 1ماده 24تصويب اين اب ار جديد به عنواز يك ورقه بهادار قابل معام ه مطابق با بند -2

بهادار    بورس و اوراق 

ال جراري جلسه پنجم آذر ماه سدستورالعمل اين اوراق، در )ايراز تصويب دستورالعمل اجرايي پذيرش و معامالت گام در آرابورس -3

ار نسخه نهرايي، گرفته است، پس از انتششوراي پول و اعتبار كه به رياست دكتر عبدالناصر همتي برگزار شد، مورد تصويب نهايي قرار 

.(ارائه مي نمايداوراق بهادار بورس وفرابورس ايران با استفاده از مدل نهايي شده، پيشنويس دستورالعمل را به سازمان 



ايرانفرابورسبهگاماوراقورودبرايالزماقدامات

ركزي و خدمات در اين راستا جلساتي با اداره اعتبارات بانك م)ايراز سامانه آرساد آرابورس به اتصال سامانه سيماي بانك مرك ي -4

ا، اقردامات در اين جلسات يكسان سازي رويه هر. انفورماتيك برگزار شده و از سامانه فرساد شركت فرابورس بازديد به عمل آمده است

( .مورد بررسي و تصميم گيري اوليه قرار گرفته است... الزم در مواعد تسويه، ايجاد داده هاي تعاملي و تواتر ارسال اطالعات و 



گاماوراقبرايتوسعهاياقدامات

راه اندازي بازار قرارداد تواآق بازخريد بر روي اوراق گام❑

استفاده از ظرآي  شرك  هاي تأمين سرمايه در انتشار اوراق گام ❑

توسعه استفاده از خدمات موسسات رتبه بندي اعتباري ❑

طراحري كرردد ترا برا پكرين كرردز ( Junk Bond)كاه، مخاطرات نكولد مي تواز براي اوراق گام بازار اوراق بنجلجه  ❑

.كندپيدا كاه، بانك ها ني  مالي وارده بر آشار تأمين شدهد نز دسته از اوراق نكول 


