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علی سعیدي

عضو هیأت مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار

بسم اهللا الرحمن الرحیم

تبدیل داراییها به اوراق بهادار

Securitization)(

بهادار اوراق به غیرنقد هاي دارایی از اي مجموعه تبدیل

آن در که است مالی فعالیت:

 شوند؛ می بندي بسته مجدداً )مالی یا واقعی( ها دارایی از مختلفی انواع

 شود؛ می فروخته گذاران سرمایه به جدیدي، بهادار اوراق آنها پشتوانه به

مثال عنوان به:

سهام انتشار

صکوك انواع

ها دارایی پشتوانه با بهادار اوراق ABS رهنی وام پشتوانه با بهادار اوراق و MBS هستند؛ فرآیند این از هایی مثال
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اوراق بهادار به پشتوانه وام هاي رهنی

Mortgage Backed Securities (MBS)

در سرمایه گذاران به )بلندمدت وام هاي( رهنی تسهیالت فروش طریق از توانند می بانک ها  

نمایند؛ اعطا جدید تسهیالت مجددا و کنند تجهیز جدید منابع سرمایه، بازار

بهادار اوراق این رهنی، تسهیالت پشتوانۀ به مالی ابزارهاي طراحی با سرمایه تامین شرکتهاي  

می کنند؛ عرضه و طراحی را

تسهیالت اقساط به مربوط دریافتی نقدي جریان اوراق، این سود و اصل بازپرداخت محل  

است؛ اعطایی رهنی

٤

فرایند انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وامهاي رهنی

پرداخت پول. 8بازار ثانویه وام
ها خرید وام. 7

گذار سپرده

گذاري سپرده. 1

بازپرداخت سپرده و سود. 4

شناسایی مشتري و اعطاي وام. 2

پرداخت اقساط وام. 3

دریافت پول. 6انتشار اوراق. 5

وامبازار اولیه 

بانکگیرنده وام

سرمایه گذاران

)SPV(ناشر 
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تبدیل مطالبات بانکی به اوراق بهادار

داراییها  

مطالبات ناشی از پرداخت انواع وام

هاي رهنیمطالبات ناشی از وام 

)انواع تسهیالت(

ها بدهی

ترازنامه بانک

واسطشرکت 

SPV

SPVتنزیل مطالبات توسط 

دریافت وجوه حاصل از تنزیل توسط بانک

دهی مجدد بانک امکان وام

کاهش هزینه تأمین مالی به علت پایین بودن ریسک

در مقایسه با بانک SPVاعتباري  

ریسک پایین به علت حجم پایین -1
وثیقه دار بودن مطالبات -2
هاي دولتی امکان وجود ضمانت -3

انتشار اوراق بهادار از 
شرکت تامین سرمایهطریق 

فرآیند تبدیل دارایی هاي مالی به اوراق بهادار
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اوراق انتشار.1

)بانی(بانک 

تسهیالت فروش.3

پرداخت پول. 4دریافت پول. 2

)واسط(ناشر  سرمایه گذاران

)مدل مفهومی( اوراق رهنی در ایران

  از بانکی تسهیالت حقیقت در رهنی تسهیالت پشتوانه با بهادار اوراق انتشار فرآیند در

  .میشود منتقل )ناشر( واسط شرکت به دین فروش عقد طریق

  فقیهان از بسیاري توجه مورد که است فقهی مهم مسایل از یکی دین فروش و خرید

  از کمتر به ویژه به دین بیع که صورتی در .است گرفته قرار اسالمی وران اندیشه و

 اختیار در مالی تأمین جهت مهمی راهکار باشد، صحیح ثالث شخص به اسمی قیمت

.گیرد می قرار اقتصادي هاي بنگاه و ها دولت

)امکان سنجی فقهی( رانیاوراق رهنی در ا
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 واقعی معامله از که اسنادي( واقعیواقعی  دیندین اسناد در را دین خرید قرارداد )شیعه فقیهان مشهور( امامیه فقه اینکه به توجه با

.فروخت دیگري شخص به را اقساطی فروش تسهیالت اعطاي از حاصل هاي دین میتوان بنابراین دانند، می مجاز ،)باشد ناشی

 اساسى قانون و شرعى موازین با )دین خرید( تجارى اوراق و اسناد تنزیل موضوع نگهبان شوراي نظر براساس دیگر طرف از

  .است نشده شناخته مغایر

  جلسه مصوب )دین خرید( تجاري اوراق و اسناد تنزیل موقت نامه آیین 5/10/1361 مورخ هـ/2344 شماره نامه به عطف«

  و بحث مورد و مطرح نگهبان شوراي رسمی جلسه در که اعتبار و پول شوراي 26/8/1361 مورخ یکمین و هفتاد و چهارصد

 »نشد شناخته مغایر اساسی قانون و شرعی موازین با آراء اکثریت با و گرفت قرار بررسی

)امکان سنجی فقهی( رانیاوراق رهنی در ا

: واقعیواقعی  غیرغیر  دیندین

  سود و واحد 1000 قرض مبلغ .)ربا( می دهد قرض مقروض پرداخت اضافه شرط با B شخص به A شخص

.واحد 200 آن

  و کرده تنزیل را آن هم زمان و می کند دریافت B شخص از واحدي 1200 چک A شخص ربا، از فرار براي

.می کند پرداخت واحد 1000

.می کند دریافت چک اصل بابت واحد 1.200 مبلغ A شخص سررسید، تاریخ در

.است ربوي فقها جمیع نظر به و بوده صوري دینی خرید چنین

)امکان سنجی فقهی( رانیاوراق رهنی در ا
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)باشد نقد باید دین بیع( دین بیع عین، بیع

 که شود طراحی اي گونه  به باید اوراق بنابراین، دانند نمی صحیح را دین به دین بیع شیعه، فقیهان مشهور

.ندهد رخ اي مسئله چنین

  دیون نسیه خرید به وجوه آوري جمع و اوراق انتشار از پیش تواند نمی )ناشر( واسط شرکت اساس این بر

  اوراق انتشار به موثر، متغیرهاي دیگر و تنزیل نرخ دیون، مقدار نوع، تعیین از پس باید بلکه کند اقدام

.کند  اقدام نظر مورد دیون خرید به اوراق، واگذاري از حاصل وجوه با و کرده اقدام بهادار

)امکان سنجی فقهی( رانیاوراق رهنی در ا

)نوع عقد( اوراق رهنی در ایران

  اوراق پشتوانه تسهیالت سبد باید بنابراین .هستند متفاوت عقد نوع براساس بانکی تسهیالت ایران در

.باشد معینی و خاص نوع از رهنی بهادار

  .باشد بانک رهن در باید ) ...و زمین مسکن، مثال، طور  به( دارایی ،رهنی بهادار اوراق در دیگر طرف از

  یا و تملیک شرط به اجاره ،اقساطی فروش دوعق براساس شده اعطا بانکی تسهیالت توانمی  رو این از

.قرارداد رهنی وامهاي پشتوانه را مدنی مشارکت انواع از برخی
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عقود اسالمی قابل تبدیل در فرآیند انتشار اوراق رهنی

 سایر عقود بانکی را می توان  )که توجیه اقتصادي ندارد(غیر از عقود سلف و قرض الحسنه ،

در قالب تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار بکار گرفت؛

اجاره به شرط تملیک

 مرابحه(فروش اقساطی(

جعاله

خرید دین

مضاربه

مشارکت

...

مزایا و انگیزه هاي تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار

:  کاهش هزینه تامین مالی بانک -1

چون ناشر می تواند بر اساس رتبه و کیفیت جریانات نقدي اوراق با رتبه باال بفروشد و الزاماً رتبه اوراق متاثر از       

.رتبه اعتباري ناشر نیست

:  عدم انطباق دارایی ها و بدهی هامدیریت ریسک  -2

بویژه براي بانک ها و  موسسات اعتباري     

کفایت سرمایه براي بانک هابهبود نسبت  -3

خارج کردن دارایی ها از ترازنامه و  بهبود ترکیب دارایی ها -4
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و ارتباط آن با تبدیل داراییها به اوراق بهادار 2008بحران مالی 

اعتبارها کم بحران )Sub prime(؛

  وثایق ارزش اساس بر صرفاً( آنها پرداخت توان و اعتباري سقف از فراتر اعتبار، کم افراد به وام اعطاي

)ملکی

اعتباري؛ بندي رتبه هاي موسسه نقش

 و MBS مانند( کرد تشدید را آمریکا مسکن حباب که پیچیده بهادار اوراق هاي ریسک از ناکافی درك   

(CDO

کرد؛ گمراه را گذاران سرمایه ها موسسه این اعتباري هاي رتبه   

فرایند وقوع بحران

و به تبع افزایش انگیزه براي دریافت وام 2001کاهش نرخ بهره از سال •

)افزایش وام دهی و افزایش تقاضا براي وام گیري(افزایش تقاضاي خرید مسکن و در نتیجه روند صعودي قیمت مسکن •

2003افزایش نرخ بهره از سال •

؛   )خانوارها بیش از حد مقروض شدند(ناتوانی افراد با اعتبار پایین در بازپرداخت وام •

عرضه باالي مسکن توسط بانکها و ترکیدن حباب مسکن؛•

؛)نکول وامها از نظر اقتصادي به نفع وام گیرندگان بود(نکول دارندگان وام هاي رهنی •

با کاهش ارزش مواجه شدند؛ MBSاوراق •

هجوم سپرده گذاران براي دریافت سپرده ها؛•

ایجاد زیان براي بانک ها و افزایش احتمال ورشکستگی آنها؛  •

افت قیمتها در بازار سهام؛•

سرایت بحران به بازار مالی امریکا و سپس به سایر کشورها•
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الزامات نظارتی براي جلوگیري از بحران

بر اساس آموزه هاي بحران جهانی

گیرد؛ می قرار اوراق انتشار مبناي که تسهیالت از پرتفویی ترکیب به کردن توجه

رهنی؛ اوراق هاي ریسک دقیق ارزیابی براي بندي رتبه هاي موسسه ایجاد

اطالعات؛ آزمایی راستی براي آنها تخصص و سرمایه تامین هاي شرکت ظرفیت از استفاده

سرمایه؛ بازار کل براي و بانک هر براي رهنی اوراق انتشار براي هایی محدودیت ایجاد

اوراق به داراییها تبدیل فرآیند گزارش و ثبت براي حسابداري شفاف استانداردهاي ایجاد  

بهادار؛

ویژگی هاي بازار رهن ایران براي مقابله با بحران هاي مالی مشابه

باال بودن ارزش وثیقه وام هاي رهنی در ایران؛

عدم انتشار اوراق بهادار مبتنی بر وامهاي رهنی تاکنون:

 نگرانی کمتري نسبت به حجم اوراق نسبت به تولید ناخالص ملی وجود دارد

حجم انتشار ها قابل کنترل است؛

جلوگیري از انتشار اوراق پیچیده مالی بر روي تسهیالت بانکی
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مشکالت ایران براي ایجاد بازار رهن

ریسک مربوط به تاخیر در پرداخت اقساط توسط وام گیرندگان؛. وجود ریسک نقدینگی در سیستم بانکی  

نبود سیستم مدیریت ریسک اعتباري مناسب براي ارزیابی اعتباري مشتریان؛

 مشکل نقدکردن وثایق پشتوانه انتشار اوراق رهنی در ایران؛

  رویه قضایی و حقوقی تملک و حراج کردن و نقد کردن وثیقه ها

مشکل نرخ سود دستوري و نبود نرخ تعادلی بازار براي عقود مبادله اي و مشارکتی

براي بانکها معموالً به صرفه نیست که تسهیالت خود را مبناي انتشار این اوراق قرار دهند.

 مشکالت حقوقی مربوط به نقل و انتقال تسهیالت

قراردادهاي وام باید اجازه این کار را بدهند؛

 

 

با تشکر از توجه شما


