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  مدیریتی خالصه
 توانمی طریق این از و بوده توسعهقابلِ مالیتٔامین ابزارهای از استفاده با و زمان طی بخش این مالیتٔامین مسکن، برای تقاضا افزایش با

 در رهنی مطالبات پرتفوی تشکیل حوزه این در موجود هایظرفیت از یکی کرد. ایجاد جامعه برخوردار کمتر اقشار برای بیشتری هایظرفیت
 در که است بدیهی است. آن الزامات و هاروش معرفی و استانداردسازی فرایند تدوین نیازمند که است مالی بازارهای طریق از ایران بانکی نظام
 د.شومی ارائه نیز راهکارهایی هاآن رفع منظوربه شناسایی، ضمن گزارش این در که کنندمی برخورد هاییچالش به فراینداین  سازیپیاده

 ناشر یک به را مذکور دارایی بانی، عنوانبه ربانکییغ اعتباریمٔوسسٔه  یا بانک که است شکل این به رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند
 اوراق به مطالباتاین  تا کندمی مطالبات خرید مالیتٔامین جهت بهادار اوراق انتشار به اقدام نیز او و فروشدمی است حقوقی شخصیتی که

 به ند،اهشد تبدیل معاملهقابلِ بهادار اوراق به که اکنون شدند،می تلقی ترازنامه از جزئی این از پیش کهی اقالم و شوندتبدیل  معاملهقابلِ 
 اوراق قالب در سپس وتبدیل  بسته یک به، مطالبات قرارداد، هایطرف اعتباری وضعیت بررسی ضمن و شوندمی منتقل ترازنامه از خارج
 از هابانک غیرنقد هایدارایی نقدپذیری درجٔه افزایش همچنین، د.شومی عرضه گذارانسرمایه و خریداران به خریدوفروش قابل بهادار
 جوییصرفه و هابانک مالی و بانکی وکارکسب توسعٔه نهایتاً ،سرمایه افزایش هرگونه به نیاز بدون غیرنقد هایدارایی بهادارسازی طریق
 با منطبق و جدید مالی طبقات طریق از ترکامل مالی بازارهای ایجاد به تواندمی مطالبات بهادارسازی و سازدمی فراهم را مقیاس در بیشتر
 دستیابی موجب بازارها این نقدینگی بهبود راستای در اعتبار نیتٔام بازارهای کارایی نتیجه، در کند. کمک گذارانسرمایه پذیریریسک درجٔه

 هایبخش و جغرافیایی لحاظبه وام پرتفوی به بیشتر بخشیتنوع امکان و ودشمی گیرندگانقرض کلیٔه برای ترپایین هزینٔه با مالی منابع به
  .آوردمی فراهم را (…و، خدمات تجارت، صنعت،( اقتصادی مختلف

 مقرراتی الزامات .شودمی اجرایی الزامات و مقرراتی الزامات شامل که است استانداردسازی برای الزاماتی نیازمند فرایند این تکمیل
 با بانی تعامل قرارداد، ارکان در الرعایهالزم الزامات نظیر مواردی شامل رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند استانداردسازی برای موردنیاز

 مالیتٔامین در رهنی مطالبات بهادارسازی از استفاده شامل اجرایی الزامات کهدرحالی، است خریدوفروش الزامات و بانک در نظارتی مقام
 هایویژگی نیتٔام بهادارسازی، عملیات بر نظارت چگونگی بهادار، اوراق انتشار فنی هایزیرساخت و امکانات بررسی ارکان، تعیین ها،بانک

 پرداخت و اقساط آوریجمع و رهنی مطالبات فروش و ثانویه و اولیه بازار کردنمشخص بهادار، اوراق سود و اصل تضمین رهنی، مطالبات
 .شودمی اننفعذی به آن

 ثبات نبود و آن یکارکرد یهامٔولفه بودنیمیقد دلیلبه تجارت قانون ویژهبه نیقوان ییکارا عدم و هایناهماهنگ رینظ یمشکالت بر عالوه
 و یاستاندارساز فرایند یبهادارساز یاجرا حوزٔه در ریوپاگدست یهاچالش کالن، اقتصاد در یمال و یپول حوزٔه یگذاراستیس در یکاف

 رفع درصدد رودیم انتظار (هیسرما بازار و یمرکز )بانک ناظر مقامات از لذا و کندیم روروبه یمشکالت با را یرهن مطالبات یپرتفو لیتشک
 مالیتٔامین از حمایت جهت ویژهبه هادارایی بهادارسازی اجرای فرایند در کلیدی چالش سه رسدمی نظربه اساس،براین باشند. هاچالش نیا

 .است اعتباری ارتقای متنوع سازوکارهای نبود و ،هادارایی نقدپذیری بهادارسازی، پوشش گسترٔه شامل که ددار وجود مسکن حوزٔه
 پذیرش ها،دارایی انتخاب معیارهای تشریح از اندعبارت و شودمی مطرح بهادارسازی اجرای زمینٔه در عمدتاً هااین چالش رفع راهکارهای

 بهادارسازی. در اعتبارسنجی و اعتباری ارتقای تقویت و، نقدپذیر هایدارایی
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 مقدمه ۱
 یرپذامکان مالیتٔامین ابزارهای از استفاده با و زمان طول در آن سنگین هایهزینه پرداخت گسترش با صرفاً مردم بیشتر یبرا مسکن یدخر

 خارج جامعه اقشار از بسیاری استطاعت از مسکن خرید آن، مٔوثر کارکرد عدم یا مسکن مالی بازار یک غیاب در که است بدیهی است. شده
 مٔوثرغیر و ناپایدار هاییتجربه - دولتی هایسازیخانه و هایارانه پرداخت قبیل از - مسکن سازیفراهم جایگزین هایروش دیگر .دشومی

 کشورهای از بسیاری مورد در و شده مشخص پیش از بیش آن مالی بازار و مسکن مالیتٔامین بحث اهمیت امروزه نتیجه، در است. بوده
 (.۱. ص ،۱۳8۷ ی،)درگاه است شده انجام زمینه این در مفصلی تحقیقات گذار، درحال و توسعه درحال ایکشوره ویژههب ،جهان
 یزانم و یتیجمع تحوالت کالن، اقتصاد یتوضع مسکن، بازار شرایط ازجمله گوناگونی عوامل به مناسب مسکن نیتٔام امکان شدنفراهم

  (.۲ .ص ،۱۳98 ی،امام و یبی)هزارجر دارد بستگیها آن یدرون یتظرف و هادولت بر حاکم یکردرو مسکن، به یازن
 نیز و شودیم تجهیزات و یساختمان مصالح و کار یروین برای تقاضا خلق به منجر زیرا دارد، ایویژه اهمیت اقتصاد در مسکن بخش

 هم به را کنندگانیغاتتبل و یابانارز تا گرفته مهندسان و وکال مستغالت، گرانمعامله مانند یاحرفه خدمات از یعیوس گسترٔه و ینزم بازار
 یدخر معموالً ،آیدمی شماربه خانوارها تملک تحت ییدارا ینترگران مسکن کهینا به توجه با (.۲۰۱۳ ی،اسالم توسعٔه )بانک کندیم متصل

 تسهیالت به معمول طوربه تسهیالت انواع از مهمی بخش، روازاین است. تسهیالت دریافت همچون هاییشیوه به مالیتٔامین نیازمند آن
  کنند. نقش یایفا رهنی تسهیالت بازار در کوشندمی گرواسطهعنوان به مالی نهادهای و دارد اختصاص رهنی

 و یپول مبادالت یتمسئول .است یاقتصاد رشد بهبود یاصل عوامل از یکی یاقتصاد یهایتفعال مالیتٔامین هدف با یهسرما یلتشک
 ،یالتتسه یاعطا و یپول مبادالت در کنندهیلتسه نقش کنار در و ستهابانک عهدٔه بر عمدتاً یفرامرز و یمرزدرون معامالت در یمال

 ییدارا سبد اقالم یانم از هاینهگز ترینمهم از یکی عنوانبه هابانک اعطایی یالتتسه کنند.یم ایفا یاقتصاد توسعٔه در یامالحظهقابلِ  نقش
 در یراز ،شودیم مطرح هابانک یبرا یسکر نوع ینترمهم عنوانبه یانمشتر نکول احتمال و گیردیم قرار مورداستفاده ییدرآمدزا یبرا بانک

 .نجامدیب هابانک توسط یشترب یالتتسه پرداخت توان افت و ینگینقد کاهش به است ممکن یتنها
 انواع زمینٔه در تواندمی که است بهادارسازی فرایند از استفاده هابانک نقدینگی جریان در تحرک ایجاد برای موجود راهکارهای ازجمله

 یمال ابزار عنوانبه را هابانک نزد نقد وجوه یشافزا و ییدارا سبد یریتمد ی،رهن مطالبات ارسازیبهاد گیرد. قرار مورداستفاده هادارایی
 یرودپشت ی)رهنما شد خواهد هابانک دهیوام چرخٔه در قرارگرفتن برای یدیجد منابع شدنفراهم موجب و دبخشمی بهبود کارآمد و مناسب

 امکان یستمی،س بحران بروز مواقع در تا کندمی کمک آیدیم یدپد یبهادارساز یقطر از که یوجوه گردش (.۵ .ص ،۱۳9۷ غالمرضا، و
 .شود جلوگیری هابانک یورشکستگ حتی و نامطلوب وضعیت تشدید از نتیجه در و شود فراهم بهتر نقدینگی یریتمد و کنترل

 ۲۰۰8 و ۱99۰ دهٔه یجهان یمال بحران بروز با توسعه درحال و یافتهتوسعه یکشورها در مالیتٔامین حوزٔه در یهسرما بازار ظرفیت
 یبانک نظام یقطر از مالیتٔامین است. شده یلتبد ییکشورها ینچن در مالیتٔامین یبرا یمهم یفضا به بازار ینا و گرفته قرار موردتوجه یشترب

 یفضا یاندک یهسرما بازار به مالیتٔامین چهارچوب که یزمان از اما ؛بود داده اختصاص خود به را ییباال سهم ،هابحراناین  وقوع از یشپ تا
ه ساخت مرتفع یحدود تا را ینگینقد و منابع به یدسترس یاساس مشکل و هستیم یکدیگر به دو ینا اتصال شاهد یجد طوربه داد، یشتریب

 د.شو ترمتنوع یشپ از یشب مالیتٔامین چهارچوب یزااج تا است
 توجه با شوند.یم یلتشک سهام و ،ثابت درآمد با بهادار اوراق ی،بانک یالتتسه یاصل جزء سه از یمال یبازارها در مالیتٔامین هایروش

 فشار اعمال باعث مسئله ینا گیرد،یم صورت یبانک یالتتسه یقطر از مالیتٔامین درصد 8۰ از یشب یراخ یهاسال تا یحت یرانا در کهینا به
 بازار و ،یخارج گذارییهسرما ی،عمران بودجٔه یرنظ یگرید یهامحمل است الزم و است شده مالیتٔامین حوزٔه در یبانک شبکٔه بر مضاعف

 داشت. خواهند همراهبه را خود خاص یهافرصت و هاچالش یزن محل سه ینا که هرچند؛ کنند ایفا یترپررنگ نقش امر ینا در یزن یهسرما
 سلف ین،د یدخر مرابحه، مشارکت، اجاره، اوراق انواع شامل یدجد یمال یابزارها حضور یزبانم یراخ یهاسال یط کشور یٔهسرما بازار

 مطالبات کل وصول امکان کهینا دلیلبه رسدیم نظربه یان،م ینا در است. بوده یرهغ و ،گذارییهسرما یهاصندوق خزانه، اسناد ی،مواز
 انتشار به اقدام ینده،آ در مطالبات ینا کل یا از یبخش وصول از یناناطم با هابانک یست،ن یرپذامکان بانک یبرا مدتکوتاه رد هابانک
 صورتبه ،یآت یهادوره در مطالبات وصول با ورند دا یازن مدتکوتاه مالیتٔامین به یراز ،کنندیم مسکن بخش مالیتٔامین جهت بهادار اوراق

 ینترمهم عنوانبه هابانک یگر،د عبارتبه کنند.یم اوراقاین  یدارانخر و دارندگان به سود پرداخت و یزوار به اقدام بارکی ماه سه هر
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۲ 

 توان از که باشند داشته یالتتسه یافتدر یانمتقاض مالیتٔامین درخواست به یمناسب ییگوپاسخ توانندیم یصورت در ،یمال گرانواسطه
 کردن بهادار اوراق به یلتبد یا بهادارسازی» یه،سرما بازار نقش ارتقای با و یرمس ینا در باشند. برخوردار یزن سهیالتت یاعطا یبرا یکاف
 عنوانبه بازار، در معاملهقابلِ بهادار اوراق به یرهن مطالبات مانند یینپا ینقدشوندگ با یمال هایییدارا یلتبد یعنی «بانک یمال هایییدارا
  .آیدیم هابانک کمک به مالیتٔامین یننو یهاروش از یکی

 اوراق به غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک یرهن مطالبات یلتبد یقطر از مسکن مالیتٔامین یچگونگ یبررس دنبالبه گزارش، این
 فراینداین  بهبود یبرا الزم اقدامات خصوص در ی،رهن یالتتسه یپرتفو یلتشک و یاستانداردساز فرایند به اشاره ضمن واست  بهادار
  .ردک خواهد ارائه ییهایهتوص

 یمرکز بانک منظر از مسکن بخش مالیتٔامین ضرورت و یتاهم ۲
 در تسهیالت، انواع قالب درها آن هدایت و الحسنهقرض و ،دیداری مدت،کوتاه بلندمدت، گذاریسرمایه هایسپرده جذب با بانکی نظام

 یگاه و مالیتٔامین نرخ باالبودن ازجمله اولیه( )بازار بانکی نظام طریق از نقدینگی نیتٔام مشکالت ولی کند.می مشارکت مالیتٔامین
 هایحوزه در مالیتٔامین نوین ابزارهای است شده موجب ،مالیتٔامین متقاضیان و مشتریان سلیقٔه به توجه لزوم نیز و فرایند شدنطوالنی

 به کمک برای بهادارسازی فرایند و رهنی تسهیالت ظرفیت از استفاده امکان ابزارها این ازجملٔه گیرد؛ قرار بانکی نظام موردتوجه گوناگون
 را رهنی تسهیالت گیرندگان دیون ثانویه بازار در تواندمی بانک راستا، این در است. بانک نقدینگی وضعیت ارتقای نیز و مالیتٔامین تقویت

  .دفروشب کمتر قیمت به رهنی اوراق انتشار طریق از ،شودمی محسوب بانک هایدارایی ءجز واقع در که
 و بدیا گسترش خود نوبٔهبه نیز بلندمدت دهیتسهیالت یعنی اولیه رهن بازار شودمی سبب مسکن بخش در ثانویه رهن بازار پدیدآوردن

 یاعطا صرف کهرا  منابعی آن وسیلٔهبه بتواند بانک تا شودمی ابزاری ثانویه رهن بازار ،حقیقت در پذیرد. انجام ترسهل مسکن بخش مالیتٔامین
 دیگر، عبارتبه دهد. افزایش بخش این در را خود دهیتسهیالت قدرت راه این از و کند تبدیل نقد وجه به دوباره ،است کرده مسکن تسهیالت

 طریق از اولیه رهن بازار در هابانک شدٔهگذاریسرمایه وجوه آزادکردن و رهن بازار به کافی نقدینگی تزریق ثانویه رهن بازار تشکیل از هدف
  (.۱۳ .ص ،۱۳89 رفیعی، و )فرجی کنند اعطا بیشتری رهنی تسهیالت محل، این از بتوانند هابانک تا است رهنی تسهیالت فروش
 )بعد ناظر مقام بعد سه به توانمی بانکی منظا در آن اختیارات و ،وظایف نقش، و مرکزی بانک منظر از مسکن مالیتٔامین خصوص در

 بر گذارقانون که تکالیفی نیز و پولی گذارسیاست مقام (،۱۳۵۱ سال مصوب کشور بانکی و پولی قانون دوم فصل ۱۱ مادٔه ب )بند نظارت(
 طوربه و بانکی شبکٔه بر عالوه بهادار اوراق بازار کانال از مسکن بخش مالیتٔامین مسئلٔه نظارت، بعد در کرد. اشاره است، گذاشته نهاد آن عهدٔه

 در بیشتر تنوع ایجاد نظیر هاییمزیت بهادار، اوراق به غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک رهنی مطالبات تبدیل در مسکن بانک خاص
 هاینسبت بهبود رهنی، مطالبات محل از مالیتٔامین با مسکن بخش نقدینگی تقویت بانکی، شبکٔه در شفافیت ها،بانک هایدارایی پرتفوی

 داشت. خواهد همراهبه ناظر مقام عنوانبه را هابانک مالی سالمت بر نظارت تقویت نهایت در و سرمایه بازار ابزارهای عمق افزایش مالی،
 به غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک رهنی مطالبات تبدیل طریق از مسکن مالیتٔامین جنبٔه ترینمهم نیز گذارییاستس بعد در
 این با است. تورم مهار هدف با نقدینگی کنترل و صحیح مسیر به سرگردان نقدینگی مدیریت و هدایت در مرکزی بانک برای بهادار اوراق
 گذاریسرمایه و مالیتٔامین برای فرصتی طرف یک از شود،تبدیل  اقتصاد برای بالفعل تهدید یک به آنکه از پیش سرگردان نقدینگی اقدام،

 با هایدارایی در گذاریسرمایه به تمایل که اقتصادی آحاد از دسته آن برای دیگر، طرف از و شد خواهد مسکن حوزٔه مولد هایزیربخش در
 آید.می حساب به جذاب و مطمئن ایگزینه دارند، ثابت درآمد
 و هابانک اسالمی، شورای مجلس (۱۴۰۰ )مصوب «مسکن تولید جهش قانون» (۳) مادٔه ۴ تبصرٔه طبق قانونی، تکالیف بعد در

 مقررات چهارچوب در رهنی اوراق انتشار به مجاز قانون، این ۳ مادٔه موضوع تسهیالت پرداخت صورت در غیربانکی اعتباری مٔوسسات
 قانون (۷) مادٔه ۲ بند )طبق «رهنی اوراق انتشار دستورالعمل» ابالغ و بورس عالی شورای مصوبات طبق همچنین .هستند مرکزی بانک
 مادٔه ۲۴ )بند شد شناسایی مالی ابزار عنوانبه ابزار این آنکه از پس ،بورس( عالی شورای ۱۳9۴ مصوبٔه و ۱۳8۴ سال مصوب بهادار اوراق

 مسکن تولید برای موردنیاز مالیتٔامین مهم بسترهای از یکی عنوانبه ابزار این از شد تٔاکید بهادار(، اوراق بازار قانون (۴) مادٔه ۴ بند و (۱)
  شود. استفاده (۱۳8۷ سال مصوب مسکن عرضٔه و تولید از حمایت و دهیسامان قانون (۱۴) مادٔه یک بند )طبق

 افزایش و تولیدی هایطرح اجرای در تسریع و طرح هایهزینه کاهش و (۱۳86) بانکی تسهیالت اعطای تسهیل قانون ۵ مادٔه براساس
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۳ 

 طراحی برای الزم بسترهای ،مالیتٔامین هاییوهش گیریکاربه و مالی نوین ابزارهای ارائٔه ضرورت بر تٔاکید با هابانک کارایی و مالی منابع
 مطالبات بهادارسازی شود.می ایجاد هریک قانونی هایمسئولیت و جایگاه با مطابق سرمایه و پول بازار بین تعامل راستای در ابزارها این

 سرمایه کفایت نسبت بهبود همراهبه را هافعالیت در تنوع و گسترش نقدینگی، افزایش نظیر اهدافی اعتباری و مالی مٔوسسات و هابانک رهنی
 مٔوسسات و هابانک اصلی فعالیت چهارچوب در تسهیالت و هاسپرده سررسید زمانی تطابق عدم به توجه با کند.می دنبال هابانک در

 و نقدینگی نیتٔام و جذب در زمانی شکاف تسهیالت، یاعطا و سپرده جذب فرایند در وجوه گرانواسطه عنوانبه غیربانکی اعتباری
 طریق از رهنی مطالبات بهادارسازی عملیات با تسهیالت گردش و اعطا امکان است. آفرینمشکل تسهیالت متقاضیان به آن تخصیص

 قیاس در کمتری هزینٔه مالیتٔامین جدید شیؤه عنوانبه و یابدمی سرعت غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک اختیار در نقد وجوه افزایش
 عملیات این از استفاده با نیز سرمایه کفایت نسبت داشت. خواهد دنبالبه مرکزی بانک از برداشتاضافه مانند مالیتٔامین دیگر هایروش با
 اعتباری مٔوسسٔه یا بانک از خارج اشخاصی بین آن توزیع و ،بازار نقدینگی، اعتباری، هایریسک نظیر بانکی هایریسک کاهش طریق از و
 در تسریع و طرح هایهزینه کاهش و بانکی تسهیالت یاعطا تسهیل قانون ۵ مادٔه طبق لذا یافت. خواهد بهبود باالتر ریسک تحمل توان با

 غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک اختیار در منابع افزایش راستای در و هابانک کارایی و مالی منابع افزایش و تولیدی هایطرح اجرای
 اعتباری، ریسک مٔوثر مدیریت به کمک و سرمایه کفایت نسبت بهبود ،مالیتٔامین منابع به بخشیتنوع بانکی، هایفعالیت گسترش منظوربه

 راستا، این در است. گرفته قرار موردتوجه مسکن بخش مالیتٔامین در نوین مالی ابزارهای از یکی عنوانبه نیز رهنی مطالبات بهادارسازی
 در مرکزی بانک نظارت تحت و مجوز با ربانکیغی اعتباری مٔوسسات و مجاز هایبانک و ،بهادار اوراق و بورس سازمان مرکزی، بانک
 (.۱. ص ،۱۳8۷ احتیاطی، مقررات تدوین )کارگروه اندکرده رکتح رهنی مطالبات بهادارسازی عملیات سازیپیاده جهت

 مسکن بخش در مالیتٔامین فعلی راهکارهای معرفی ۳
 به بیشتر توجه لزوم و ایران، در مسکن اجارٔه و خرید بازار در تقاضا و عرضه سمت هایچالش از کافی شناخت گیریشکل رغمبه

 نظیر هاییچالش میان در مسکن مالیتٔامین سنتی هایروش از استفاده همچنان ،مسکن مالیتٔامین حوزٔه در نوین و خالقانه هایروش
 تمرکز و مهر مسکن طرح نظیر هاییطرح از حمایت و ،مسکن بازار در بالفعل و بالقوه تقاضای باالبودن بانکی، اعتبارات هایمحدودیت

 ارائه فعلی شرایط در مسکن بخش مالیتٔامین برای که راهکارهایی ترینعمده دارد. رواج طرح این به اعتبارات هدایت جهت آن بر
 در تسهیالت یاعطا و تقاضا( سمت )تحریک مسکن خرید متقاضیان برای خرد سطح در بانکی تسهیالتی اعطا به محدود شوند،می

 تورم نرخ و هاقیمت رشد واسطٔهبه خرد سطح در بانکی تسهیالت یاعطا است. بوده فرسوده هایبافت بازسازی و احیا برای کالن سطح
 اقبال سبب همین به مسکن متقاضیان و است داده دست از را خود کارایی زیادی حدود تا که رسدمی نظربه ،اخیر هایسال طی باال

  دهند.می نشان آن به گذشته به نسبت کمتری
 وسازساخت برای مدتکوتاه تسهیالت یاعطا قالب در که است مسکن بخش عرضٔه و تولید از حمایت جهت در مالیتٔامین دیگر روش

 سال سه تا دو متوسط طوربه معموالً آن رایج شکلبه و ایحرفه سطوح در وسازساخت دورٔه اینکه به توجه با و یردگمی صورت سازندگان به
 دهد،می دست از را خود حمایتی ماهیت حوزه این تسهیالت اینکه دلیلبه مواقع از بسیاری در و بوده مدتکوتاه مالیتٔامین نیازمند لذا است،
 از تا ودش بیشتر هابانک سوی از کنند،می پیدا تجاری هایوام به زیادی شباهت بعضاً که تسهیالت، نوع این یاعطا انگیزٔه است ممکن
 تسهیالت یاعطا طریق از مسکن بخش مالیتٔامین برای بیشتری مندیعالقه هابانک بنابراین، و ،مسکن کنندگانعرضه و تولیدکنندگان سوی
 به نیاز وکند می ترکوتاه را شدهساخته بناهای مفید عمر وساز،ساخت حوزٔه در ایحرفه هایضعف وجود دهند.می نشان مدتکوتاه
 سه باالی اعتبار نیتٔام و دهدمی افزایش فرسوده هایبافت احیای جهت بیشتر و سال سه دورٔه اعتبار به کالن سطح دررا  مسکن مالیتٔامین
 نظیر اقتصادی منافع فقدان دلیلبه بیشتر معموالً مسکن حوزٔه در کالن هایطرح مالیتٔامین شد. خواهد بلندمدت دورٔه به مربوط غالباً سال
  گیرد.می قرار مورداستفاده هاحوزه این در روستایی مسکن و ،ارزان و انبوه مسکن عرضٔه و تولید فرسوده، هایبافت یاحیا هایطرح

 قوانین کالن، اقتصاد خاص شرایط با متناسب کشور هر و ندارد وجود مالیتٔامین هایمنظا برای ایشدهپذیرفته جامع مدل کلی،طوربه
 هایحوزه در مالیتٔامین مناسب هایشیوه …و ،اییارانه هایبرنامه مالیاتی، مالی، نهادهای ساختار ،مالی بازارهای عمق و اندازه ،مقررات و

 د:دار وجود زیر شرح به بندیطبقه چهار در مسکن مالیتٔامین سازوکارهای اساس،براین کند.می انتخاب را مسکن ازجمله گوناگون
 :شامل سپرده بر مبتنی مسکن مالیتٔامین منظا -۱
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 تجاری هایبانک قراردادی اندازپس و رسمی هایسپرده بر مبتنی سیستم -الف
 مسکن تخصصی هایبانک قراردادی اندازپس سازوکار -ب

 قرضه اوراق بازار بر مبتنی رهنی مٔوسسات -۲
 رهنی مطالبات و هاوام بهادارسازی -۳
 دولتی مسکن هایصندوق و هابانک -۴

 فعال توسعه درحال کشورهای تمام در .م۱98۰ دهٔه از ،خرد دهیوام نهادهای حتی و تجاری هایبانک مانند سپرده، و وام مٔوسسات
 موجود روند .هستند رهنی اعتباری مٔوسسات و پذیرسپرده هایبانک اروپایی مسکن مالیتٔامین مٔوسسات ترینمهم ،حاضر درحال .اندشده
 خاطرنشان را مسکن مالیهای تٔامیننظام در دقیق ریسک مدیریت حیاتی اهمیت و بهره نرخ ریسک مالی بازارهای در سازیالمللیبین
  (.6 .ص ،۱۳8۷ )درگاهی، سازدمی

نظام  در. هاستآن بودنخارجی یا داخلی سازد،می متمایز را مسکن مالیتٔامینهای نظام انواع که عاملی ،مالیتٔامین منابع به توجه با
 از منابع خارجی مالینظام تٔامین در کهیدرحال ،گیردمی صورت وام صاحب تجاری واحد یا خانوار طریق از بیشتر منابع داخلی، مالیتٔامین
 خانوارها کمک به داخلی مالیتٔامین روش ،مسکن مالینظام تٔامین شایع مدل تاکنون ،نوظهور کشورهای در .شودمی تجهیز مالی منظا طریق
 مکمل داخلی مالیتٔامین معموالً است. تغییر درحال سرعتبه رهنی دهیوام صنعت گسترش خاطربه وضعیت این ،حالبااین .است بوده

 باشد، خانوارها اندازپس و داخلی منابع طریق از جامعه مسکن مالیتٔامین از زیادی مقدار کهدرصورتی .شودمی محسوب خارجی مالیتٔامین
 مالکیت سن و است ترپایین بسیار خارجی مالیتٔامین روش با مقایسه در شهری خانوارهای در حداقل مسکن مالکیت رسمی نرخ اغلب
 و هااندازه با استقراضی مالیتٔامین صورتبه مسکن خارجی مالیتٔامین روش جوامع، تمام در تقریباً یابد.می افزایش نیز مسکن اولین
 وام، و اندازپس نهادهای رهنی، مالی نهادهای ها،بانک مانند مختلف مالی نهادهای طریق از و است دسترس در کارایی مختلف هایدرجه

 و امالک گذاریسرمایه هایصندوق ها،وام بهادارسازی اوراق شکلبه مثالً سرمایه، بازارهای طریق از ایاندازه تا و خرد، دهندگانوام
 خرید برای وجوه این از که کسانی به خرد اندازکنندگانپس از وجوه انتقال در مالی هایواسطه که داشت توجه باید .شودمی فراهم مستغالت

  (.۳ .ص ،همان) کنندمی کاراتر را مسکن مالیتٔامین و ایفا مهمی نقش کنند،می استفاده مسکن ازجمله بادوام االیک تولید یا

  رهنی مطالبات بهادارسازی پیشینٔه ۴
 .م۱9۷۰ دهٔه از پیش آن مفهوم و ماهیت و آمد پدید دنیا در مسکن نیتٔام جهت تسهیالت دریافت برای تقاضا افزایش نتیجٔه در بهادارسازی

 ،بخش این در گرفت. قرار استفاده مورد بهادار اوراق انتشار و بدهی ایجاد طریق از مالیتٔامین برای ابزاری عنوانبه آن جایگزینی دنبالبه و
 د.شومی بررسی جهان و ایران در رهنی مطالبات بهادارسازی پیشینٔه

 جهان در رهنی مطالبات بهادارسازی پیشینٔه ۱-۴
 را غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک اروپایی، کشورهای برخی و متحده ایاالت در مسکن تسهیالت دریافت برای مضاعف تقاضای

 یاعطا و بیشتر مالی منابع جذب برای فرصت این از نیزها این بانک و دکر مواجه دوم جهانی جنگ از پس مسکن خرید تقاضای افزایش با
 مالیتٔامین برای بیشتری نیاز رفتهرفته اما ،گرفتمی صورت سپرده دریافت طریق از سنتی شکلبه منابع جذب شیؤه بردند. بهره تسهیالت

 زمانی رهنی مطالبات یافت. رواج بدهی بازار و سرمایه بازار طریق از مالیتٔامین و گرفت قرار کار دستور در مالی نوین ابزارهای طریق از
 قرار خود رهن در را بانکی تسهیالت طریق از مسکن خرید متقاضیان دارایی سند غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک که آمد وجودبه

 اولیه، بازار توسعٔه بر عالوه تحول، این اثربر و شود فراهم ثانویه بازار در آن مبادلٔه امکان تا شد ایجاد آن برای دومی بازار ادامه در و ندداد
 گرفت. بیشتری شتاب مسکن بخش مالیتٔامین مجموع در

 به بدهی طریق از مالیتٔامین جهت بهادار اوراق انتشار کردنجایگزین توصیف برای م.۱9۷۰ دهٔه از پیش بهادارسازی مفهوم هرچند
 همچنان گیرندهوام توسط معین سررسید با هابانک طریق از تسهیالت اعطای مجموع در رفت،می کاربه هابانک از تسهیالت دریافت کمک

 و بدهی وسیلٔهبه که بودند هاییسپرده فوق تسهیالتِ نیتٔام محل ،واقع در بود. داده اختصاص خود به مالیتٔامین حوزٔه در را سهم بیشترین
 نهادهای توسط بهادارسازی آغاز از پس سال ده رهنی هایوام (.۱۳9۲ )فبوزی، رفتمی شماربه گذارانسپرده به بانک مستقیم تعهد عنوانبه

 ۱9۷۷ سال در متحده ایاالت مرکزی بانک گرفت. قرار موردتوجه هابانک طریق از مالیتٔامین جایگزین ابزار عنوانبه متحده، ایاالت دولتی
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 دیگر، عبارتبه (.۳ .ص ،۱۳9۷ غالمرضا، و رودپشتی )رهنمای دکر مسکن تسهیالت پشتوانٔه با بهادار اوراق انتشار به اقدام باراولین برای
 در آن پشتوانٔه به استقراض و ترازنامه از هادارایی دنکرخارج طریق از جدید مالیتٔامین هایروش یافتن برای راهکاری عنوانبه بهادارسازی

 و استقراض هایهزینه کاهش امکان تا شد گرفته کاربه مالی مٔوسسات توسط عادالنه بازار نرخ با صلیا منابع دوبارٔه مالیتٔامین راستای
  د.شو راهمف مالیتٔامین
 یبسیار رونق رهنی مطالبات بهادارسازی ویژهبه هادارایی بهادارسازی ،م.۱98۰ دهٔه در درآمدزا هایدارایی برای بهادارسازی رشد با

 پیشرفته کشورهای سایر با مقایسه در تریطوالنی تاریخچٔه متحده ایاالت در که است مالی نوآوری واسطٔهبه بهادارسازی رشد کرد. پیدا
 شود.می فروخته گذارانسرمایه به که است آن نوع ترینرایج دارایی پشتوانٔه به بهادار اوراق و ،دارد

 و اعتباری، کارت مطالبات خودرو، تسهیالت شامل و بهادارسازی شرایط واجد که رهنی مطالبات ازجمله هادارایی ویژگی ترینمهم
 بهتری مدیریت تا دهدمی امکان غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک به بهادارسازی روند است. نقدی جریان ایجاد توانایی ،هستند غیره

 را ربانکییغ اعتباری مٔوسسٔه یا بانک است ممکن بهره هاینرخ در احتمالی تغییر که یطوربه ،دنده انجام بهره نرخ ریسک با رابطه در
 موقعب پرداخت عدم واسطٔهبه مشتریان نکول ریسک بهادارسازی، فرایند در ناشر به بهره نرخ ریسک انتقال به توجه با کند. زیان متحمل

 و امیرحسینی) شودمی منتقل )ناشر( واسط نهاد به اعتباری ریسک لذا و رودمی بین از خودبهخود وام، بازپرداخت برای مشتری بدهی
  (.۲ .ص ،۱۳9۴ قبادی،

 شدندتبدیل  بهادار اوراق به بارنخستین برای متحده، ایاالت در م.۱98۰ دهٔه اواسط در نیز بانکی اعتباری مطالبات و خودرو تسهیالت
 کردنفراهم برای ابزاری عنوانبه اسناد این از تا کردند ایجاد بودند دارایی پشتوانٔه دارای کهرا  تجاری اسناد نخستین تجاری هایبانک و

 بخشی لذا ،بود هابانک ترازنامٔه از خارج اسناد این ثبت اینکه به توجه با شود. استفاده هابانک شرکتی مشتریان برای حصولقابلِ  هایسرمایه
 به نیز مختلف مٔوسسات و پولی بازارهای توسعٔه و کرد زیادی رشد بهادارسازی روند ،نتیجه در نیامد. حساب به هابانک قانونی سرمایٔه از

 متحده، ایاالت بر عالوه و شدند تبدیل بهادار اوراق به نیز م.۱99۰ دهٔه در تجاری هایوام کهیطوربه کرد؛ کمک بهادار اوراق بازار گسترش
 یافت ادامه روند این آوردند. دستبه مربوطه قوانین تصویب موجببه را هادارایی بهادارسازی امکان نیز انگلستان و ژاپن مانند کشورهایی

 تغییر را رویکردها مریکا،ا و اروپا در ۲۰۰8 مالی بحران نیز و آسیا شرقیجنوب در ۱998 و ۱99۷ هایسال در مالی هایبحران اینکه تا
 ابزارهای بر تٔاکید ضمن و ندزسا معطوف بیشتری توجه آن در فعال نهادهای و سرمایه بازار طریق از مالیتٔامین مقولٔه به تا شد باعث و داد

 (.۲۰۱۴ کاپالن، )ام افتاد اتفاق رهنی مطالبات ثانویٔه بازار رشد بهادار، اوراق و سرمایه بازار
 اعطای متحده، ایاالت در دارد. وجود اقتصاد و ،مسکن مالیتٔامین مسکن، بخش بین قوی ایرابطه داد نشان ۲۰۰8 جهانی مالی بحران

 پیچیده، مالی محصوالت هایبسته بهها آن تبدیل و گیرندگانقرض سایر و ضعیف اعتباری سابقٔه با گیرندگانضقر به مسکن هایوام مفرط
 برای بعدی هایتالش .کرد سرایت کشورها سایر به دنیا اقتصاد ترینبزرگ مشکالت و مسائل سپس فروبرد. عمیق بحرانی در را اقتصاد

 آشفتگی به مسکن بخش مشکالت و مسائل و بود ساختمان و مسکن هایبخش یاحیا مستلزم تاحدودی متحده ایاالت اقتصاد یاحیا
 (.۲۰۱۳ اسالمی، توسعٔه )بانک شد منجر مالی بخش با آن مهم ارتباط طریق از جهان اقتصاد

 توسعه ۲مک فردی و ۱می فنی مانند متحده ایاالت در دولت حمایت و پشتوانه با نهادهای وسیلٔهبه دارایی پشتوانٔه با بهادار اوراق بازار
 ثانویه بازار در و تجمیع بهادارسازی، فرایند طبق و تجارتقابلِ  بهادار اوراق قالب در هابانک هایدارایی اقالم سایر و تسهیالت تا کرد پیدا

 (.۱۳ .ص ،۲۰۰۷ همکاران، و )آلتونباس شود نیتٔام بهادار اوراق ضمانت و انتشار طریق از رهنی مطالبات از حاصل نقدینگی و فروخته
 رد اثرگذاری محل از را بهره هاینرخ نوسانات و دهدمی افزایش را رهن بازار در نقدینگی رهنی، مطالبات بهادارسازی نظیر هاییفعالیت

 سیاست انتقال سازوکار رد بهادارسازی اثر (.6۷۷ .ص ،۱998 ،۳همکاران و )کوالری داردمی مصون مرکزی بانک پولی سیاست عملیات
 و )فرنالد بردمی باال را بهره نرخ هایکانال اثربخشی اطالعات وریفنّا در تحول و گیردمی  قرار بررسی مورد رهنی اوراق از استفاده با پولی

 .(۱99۴ ،4همکاران
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 و تجارتقابلِ بهادار اوراق به رهنی مطالبات تبدیل وسیلٔهبه مشتری با اعتباری رابطٔه حفظ امکان هابانک به بهادارسازی همچنین،
 اگر کنند. کسب استاندارد بهادار اوراق از مستقل را اضافی نقدینگی است ممکن هابانک اول، کند.می فراهم را ثانویه بازار درها آن فروش
 نیز بانکی دهیوام کانال و داشته باشند اختیار در را ایذخیره الزامات به مقید و سپرده گواهی در محدودیت بدون افزایش امکان هابانک
 حذف با دوم، (.9۲۰۰ ،۱استراهان و )لوتسکینا شودمی نقد و شده خارج هابانک ترازنامٔه از بهادارسازی قالب در تسهیالت نباشد، مٔوثر

 مثبت خالص اثر تسهیالت عرضٔه رد و نندک کسب اعتباری ریسک انتقال برحسب را مقرراتی سرمایٔه توانندمی هابانک ترازنامه، از تسهیالت
 سمتبه جاییهجاب برای است ممکن هابانک زیرا ،است مشکل بسیار اعتباری ریسک رد زمانهم طوربه نهایی اثر بینیپیش نتیجتاً، بگذارند.

  (.۲۴-۱۲ .صص ،۱99۱ ،۲شفر و ناهو دو) شوند تشویق پذیرترریسک هایدارایی
 مالی بحران از ناشی محرک نیروهای از برخی باها آن مواجهٔه براساس سختی از مختلفی درجات تٔاثیرتحت مختلف کشورهای اقتصاد

 هایسال طی اعتباری رشد رد دارمعنی و مثبت اثر ،دهدمی قرار هابانک اختیار در که نقدینگی به توجه با بهادارسازی، فعالیت است. بوده
 .(۵ .ص ،۲۰۰۷ ،۳همکاران و آلتونباس ؛889-86۱ .صص ،۲۰۰9 استارهان، و )لوتسکینا است داشته اعتباری بحران از پیش

 توسعٔه و مسکن قیمت رد مثبت اثر بهادارسازی فعالیت اند،کرده تجربه را اعتباری توسعٔه و رشد دوران که کشورهایی از بسیاری در
 ترتیباینبه و است شده گیرندگانقرض گریغربال و اعتباری استانداردهای رهاکردن به منجر نیز بهادارسازی رشد و داشته اعتباری

 است آن مسئله این بروز علت (.۵۳-۱۴ .صص ،4،۲۰۱۰همکاران و )کیز زد رقم بحران از قبل هایسال در را باالتری اعتباری رشد
 است مرتبط تسهیالت نکول ریسک با نهایی، نفعذی و دهندهتسهیالت بین عادی تسهیالت به نسبت ترطوالنی فاصلٔه با بهادارسازی که
 تسهیالت کیفیت رد نهایتاً و دهدمی کاهش گیرندگانقرض پایش و گریغربال برای را دهندگانوام هایانگیزه بالقوه طوربه بنابراین، و

  گذارد.می اثر

 ایران در رهنی مطالبات بهادارسازی پیشینٔه ۲-۴
 فضای در غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک اگرچه است. داشته زیادی تغییرات گذشته سالیان طی مالی و بانکداری وکارکسب
 جذب محل از جدید هایوام پرداخت برای موردنیاز منابع نیتٔام و تسهیالت اعطای بر را خود هایفعالیت تمرکز مالی و بانکی وکارکسب
 شده فراهمها آن برای نیز جدیدتری ابزارهای با مالیتٔامین امکان جدید، نهادهای و ساختارها پیدایش با اند،داده قرار جدید هایسپرده
 در بانکی شبکٔه گستردٔه نقش یایفا با و کشور در نوپا وبیشکم مالی نهادهای از یکی عنوانبه سرمایه نیتٔام هایشرکت ،نمونه برای ؛است

 بهادارسازی فرایند طریق از که است رهنی بهادار اوراق ابزارها این از یکی دهند. توسعه را گذاریسرمایه و مالیتٔامین ابزارهای توانستند ها،آن
 دهیتسهیالت توان افزایش و هابانک برای نقدی جریان کردنفراهم امکان طریق این از تا است شده منتشر و طراحی هابانک رهنی مطالبات

  (.۵ .ص ،۱۳86 رضوی، و پهلوان( دشو فراهمها آن
 تا آمد وجودبه جدید مالی بازارهای و ،ابزارها نهادها، تٔاسیس برای الزم بستر ،۱۳8۴ سال در بهادار اوراق بازار قانون تصویب با

 راهکار سرمایه، بازار توسعٔه طریق از مالی ابزارهای تنوع و ،محقق رهنی اوراق همانند مالیتٔامین نوین ابزارهای انتشار جهت بسترسازی
 براساس و راستا این در شود. تلقی مسکن بخش ازجمله گوناگون هایحوزه در آن جذب و سرگردان نقدینگی جذب برای ایشدهاثبات

 میلیارد هزار ۲8۰ حدود به ریال میلیارد ۲9۱ ارزش به ۱۳89 سال در اجاره اوراق انتشار با ایران در هادارایی بهادارسازی موجود، آمارهای
 مرابحه و ،رهنی استصناع، منفعت، اجاره، اوراق شامل اوراقاین  است. رسیده ۱۳99 سال در ریال میلیارد هزار 86 و ۱۳98 سال در ریال

  (.۱ )شکل شودمی
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 ریال( میلیارد هزار به )ارقام ایران سرمایٔه بازار در هادارایی بهادارسازی حجم .۱ شکل

 ۱۳99 ،سرمایه بازار مرکزی دارایی مدیریت شرکت منبع:

 

 به ماده ۱۰ در ۱۳96 سال در رهنی اوراق انتشار بر ناظر ضوابط مالی، تٔامین تعمیق و توسعه در رهنی اوراق اهمیت و نقش به توجه با
 مجوز با و ضوابط این براساس اعتباری مٔوسسٔه هر توسط رهنی اوراق انتشار شد مقرر آن موجببه و رسید اعتبار و پول شورای تصویب

 د:کر بندیطبقه توانمی ذیل شرح به بخش دو در را ضوابط این مفادِ ترینمهم ازجملٔه راستا، این در شود. انجام مرکزی بانک
 از پس یکار روز ۳۰ ظرف حداکثر یمرکز بانک که گردید تٔاکید ،سرمایه بازار در رهنی اوراق انتشار مجوز اخذ خصوص در -الف

 اوراق انتشار .کند اعالم یمتقاض یاعتبار مٔوسسٔه به یاعتبار و یپول یهااستیس تیرعا با خصوص نیا در را خود نظر رک،مدا لیتکم
 خیتار از سال دو حداقل دیبا یرهن اوراق موضوع التیتسه و گرفته صورت مسکن خرید مرابحٔه و اقساطی فروش تسهیالت اتکای به رهنی
 داشته قرار یجار طبقٔه در ،یاعتبار مٔوسسات یهاییدارا یبندطبقه خصوص در یمرکز بانک یابالغ مقررات براساس و گذشته آن یاعطا

 .ندک اقدام یرهن اوراق انتشار موضوع بابت کل دفتر یهاحساب سرفصل جادیا به نسبت است مکلف یمرکز بانک همچنین، باشد.
 و یردگمی صورت یمرکز بانک ٔهیاول موافقت اخذ از پس ،اعتباری مٔوسسٔه توسط هیسرما بازار در یرهن اوراق انتشار مجوز اخذ -ب

 یاعتبار مٔوسسٔه .شودمی ارسال یمرکز بانک یبرا معتمد حسابرس اظهارنظر همراهبه یرهن اوراق انتشار قیطر از یمالنیتٔام یهیتوج گزارش
 تعهدات و التیتسه بر ناظر ضوابط تیرعا به موظف یاعتبار مٔوسسات ریسا و خود به مربوط یرهن اوراق یسینورهیپذ و ضمانت در

 محاسبات در احتسابقابلِ یرهن اوراق انتشار یمالنیتٔام یهانهیهز .است ضوابط ریسا و ،مرتبط اشخاص تعهدات و التیتسه کالن،
 .یستن مشاع( سود محاسبٔه نحؤه دستورالعمل چهارچوب )در مشاع سود از گذارسپرده سهم

 ۱۲ به ۱۳9۵ سال در منتشرشده بهادار اوراق کل درصد ۴ حدود از منتشرشده بهادار اوراق مجموع از رهنی اوراق انتشار ارزش سهم
 اوراق سهم هم اخیر هایسال طی و مجموع در و نیافت انتشار ۱۳96 سال در رهنی اوراق اینکه به توجه با رسید. ۱۳99 سال در درصد
 (.۲ )شکل است نبوده توجهقابلِ  منتشرشده بهادار اوراق مجموع از رهنی
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 ایران سرمایٔه بازار در بهادار اوراق کل به رهنی اوراق انتشار نسبت .۲ شکل

 ۱۳99 ،سرمایه بازار مرکزی دارایی مدیریت شرکت منبع:

 
 حفظ ضمن و مسکن رهنی تسهیالت بهادارسازی فرایند در مالیتٔامین نوین هایروش گیریکاربه و ایجاد هدف با ایران در مسکن بانک

 هایسال زمانی مقطع دو در مسکن رهنی تسهیالت از ایمجموعه پرداختی بهرٔه و اصل پشتوانٔه با دریافتنی وجوه بر اوراق دارندٔه حقوق
  د.کر جدید نقدی جریان ایجاد به اقدام ۱۳99 و ۱۳9۵
 هاحساب نگهداری برای الزم اجرایی اقدامات وصول، عامل نقش در مسکن تسهیالت بر مبتنی رهنی اوراق بانی اول، زمانی مقطع در

 واسط یا ناشر نهاد بانکی حساب در مذکور اوراق عمر طول در نقدی جریانات و دهدنجام میا را رهنی مطالبات به مربوط اقساط دریافت و
 اوراق سود پرداخت برای نیز حساب موجودی از بخشی گیرد. صورت اوراق خریداران و گذارانسرمایه به هاپرداخت تا شودمی نگهداری

 در باراولین برای اقدام این با .گرددمی پرداخت آنان به سررسید زمان در نیز اوراق اصل و شودمی منتقل گذارانسرمایه به باریک ماه سه هر
 برای بانکی نظام در سازیظرفیت در مهمی نقش رهنی، بازار توسعٔه و ایجاد هدف با مسکن رهنی تسهیالت بر مبتنی رهنی اوراق کشور
  د.کر ایفا مسکن بخش در تسهیالت یاعطا

 ایران فرابورس در مسکن رهنی تسهیالت بر مبتنی رهنی اوراق عنوانبه مسکن بانک توسط رهنی اوراق از مرحله یننخست نویسیپذیره
 ۱۳9۷ مهر در اوراقاین  شد. منتشر بانکی تسهیالت پایٔه بر ،بهادار اوراق و بورس سازمان هایتٔاییدیه دریافت ضمن اوراق این و شد انجام

 اوراق عمر دورٔه و ریال میلیارد ۳۰۰۰ اوراق مبلغ شد. پرداخت گذارانسرمایه و خریداران به نیز آن با مرتبط سودهای و اصل و سررسید
  است. بوده درصد ۱8.۵ آن اسمی نرخ و دوساله

 با مسکن رهنی تسهیالت رهنی اوراق ناخریدار و گذارانسرمایه که است بوده ترتیباینبه نیز مقطع این در اوراق بهادارسازی سازوکار
 همین به را تسهیالتاین  آتی اقساط نیز نهاد این و دهکر اوراق کلیٔه خریداری به اقدام ناشر، یا واسط نهاد به ریال میلیارد ۳۰۰۰ پرداخت

 از و کرد منتقل ناشر یا واسط نهاد حساب به روزانه صورتبه را رهنی تسهیالت اقساط نیز بانی کرد. خریداری مسکن( )بانک بانی از مبلغ
 اقساط عنوانبه گیرندگانوام از دریافتی نقد وجوه د.ش پرداخت گذارانسرمایه و خریداران به باریک ماه سه هر اوراق سود محل، این

 نهاد حساب به زمان مروربه و گذاریسپرده و تجمیع بانکی حساب در اوراق سالِ دو عمر طول در واسط نهاد حساب در رهنی تسهیالت
 منافع تمام و ،وجوه بانکی گذاریسپرده از حاصل سود فرع، و اصل شامل اقساط دریافت از حاصل وجوه تمام د.ش اضافه ناشر یا واسط

 انتقال منظوربه اوراق عمر پایان در ناشر یا واسط نهاد حساب مانده و گرفت تعلق اوراق دارندگان به نیز شدهخریداری تسهیالت از حاصل
 رسید. صفر به اوراق دارندگان به وجوه

اعطای  از حاصل آتی درآمدهای پشتوانٔه به و خود دهیتسهیالت توان ارتقای منظوربه مسکن بانک ،۱۳99 سال در دوم زمانی مقطع در

۰.۰۰

۰.۰۲

۰.۰۴

۰.۰6

۰.۰8

۰.۱۰

۰.۱۲

۰.۱۴

۱۳9۵ ۱۳96 ۱۳9۷ ۱۳98 ۱۳99



  ها و الزامات()روش رانیا یدر نظام بانک یمطالبات رهن یپرتفو لیو تشک یاستانداردساز ندیفرا    
 

9 

 و بهادار اوراق و بورس سازمان توسط اوراق انتشار و صدور اصولی موافقت دریافت از پس و نشد درآمدها این معطل ،رهنی تسهیالت
 نرخ با و دوساله رهنی اوراق تومان میلیارد ۱۰۰۰ انتشار به اقدام ،اعتبار و پول شورای مصوب اوراق انتشار بر ناظر ضوابط رعایت ضمن
 به منتشرشده رهنی اوراق کرد. خود مشتریان به اقساطی فروش تسهیالت اعطای صرف را شدهحاصل مبلغ و دکر درصد ۱6 اسمی سود

 بانک برای نقدینگی نیتٔام قدرت نظر از و شده منتشر اوراق ارزش از بیشتر درصد ۱۰ میزان به اقساطی فروش تسهیالت رقم پشتوانٔه
  است. بوده توجهقابلِ  نسبتاً مسکن،

 بانی نقش بهادارسازی فرایند در مسکن بانک کهیطوربه ،بود پیشین زمانی مقطع مشابه نیز زمانی مقطع این در اوراق انتشار سازوکار
 سود و اصل پرداخت ضمانت و کرد پرداخت ناشر یا واسط نهاد به را شدهآوریجمع وجوه مشتریان، اقساط آوریجمع از پس و داشت را

 گرفت. عهده بر نیز را اوراق

 رانیا در یرهن مطالبات یبهادارساز یشناسبیآس ۳-۴
 یحال در این است. گرفته صورت محدود صورتبه مرحله دو در مسکن بانک توسط یرانا در یرهن اوراق انتشار یقطر از مالیتٔامین فرایند
 کوچک یاقتصاد یهابنگاه و هاشرکت مالیتٔامین هدف با آن وینتد که یموارد در ویژهبه ،اوراق انتشار به مربوط هایدستورالعمل که است
 کرده سلب را رهنی مطالبات پرتفوی تشکیل در بانی نهادهای تنوع و پذیریرقابت امکان تاکنون گرفته، صورت یخصوص بخش در فعال
 شود.می تٔاکید مسکن بخش مالیتٔامین در انحصاری هایرویه بر همچنان و است
 زمینه این در چندانی توفیق تاکنون رهنی، مطالبات بهادارسازی امکان و رهنی اوراق انتشار بستر شدنفراهم باوجود رسدمی نظربه

 بوده خصوص این در مرکزی بانک فعال نقش ایفای با رابطه در دالیل این ترینمهم از یکی دارد؛ مختلفی دالیل امر این است. نشده حاصل
 کرده مقرر غیربانکی اعتباری مٔوسسٔه و هابانک فعالیت بر نظارت راستای در را اقداماتی مرکزی بانک نظارت بر حاکم حقوقی نظام است.
 اشاره هادارایی بندیطبقه در تسهیالت ثبت به تنها و نشده تعیین خاصی نظارتی اقدامات رهنی، اوراق انتشار با رابطه در حال،درعین است.

 بانک سوی از الزم نظارتی چهارچوب نبود رهنی، اوراق دستورالعمل در اهداف به دستیابی عدم علل از یکی رسدمی نظربه لذا است. شده
 رهنی اوراق انتشار با رابطه در اعتباری مٔوسسات و هابانک هایفعالیت بر نظارت برای ضوابطی تعیین، روازاین است. امر این برای مرکزی

 دارد. ضرورت
 مالیتٔامین توجیهی گزارش ارائٔه به ملزم تنها رهنی، اوراق انتشار با رابطه در غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک ،دیگر سوی از
 واحدهای آن در که مالی هایصورت در ثبت و اجرا زمان در رهنی اوراق انتشار فرایند ضوابط از تخطی نحؤه با مقابله کهیدرحال اند،شده

 است. نگرفته قرار موردتوجه ،است غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک تخلفات گزارش به مکلف حسابرسی
 است، بانکی نظام در سود نرخ تعیین برای الزم رقابتی فضای نبودِ رهنی اوراق انتشار با رابطه در الزم توفیق عدم در دیگر دالیل ازجمله

 در و نباشد صرفهب چندان هابانک برای سود، نرخ برای شدهتعیین هایمحدودیت به توجه با رهنی اوراق انتشار است ممکن که ایگونهبه
 یابد. کاهش ناشران برای اوراق جذابیت نتیجه

 و یستن کافی کنونی مقیاس و حجم در اوراق این انتشار مجوز اعطای سرعت که است آن رهنی اوراق انتشار با رابطه در دیگر نکتٔه
 ،رهنی اوراق بهادارسازی طریق از مالیتٔامین نظام است. ضروری فصلی یا ماهانه تواتر در بهادارسازی فرایند سازیپیاده سرعت افزایش
 است. باریک دوسال زمانی بازه یک در متوسط طوربه بهادارسازی فرایند شدنطی شاهد حاضر درحال
 بهادارسازی فرایند و است نبوده مسکن بخش مالیتٔامین نیاز گویپاسخ تاکنون منتشرشده رهنی اوراق حجم گفت توانمی ،مجموع در

 گیرد. قرار کار دستور در باید ترگسترده ابعاد و بیشتر حجم با رهنی مطالبات

  مسکن مالیتٔامین در آن نقش و رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند تشریح ۵

 آن انواع و بهادارسازی ۱-۵
 ناشر سوی از رهنی مطالبات خرید هدف با که است اوراقی ،غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک رهنی مطالبات بر مبتنی بهادار اوراق
 که است دارایی اوراق، این پشتوانٔه است. ناشر از دریافتنی وجوه بر اوراق دارندٔه حقوق بیانگر که است بدهی ابزار نوعی و یابدمی انتشار
 پشتوانٔه به اوراق این دیگر، عبارتبه شود.می تعیین رهنی تسهیالت اعطای از حاصل پرداختی سودهای و اصل براساس آن نقدی جریان

 بهادار اوراق ساختاریافتٔه مدل ایجاد و غیر به آن انتقال امکان رهنی، مطالبات مبنای قراردادهای مفاد طبق که یابدمی انتشار رهنی مطالبات
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 .است مشخص شدهتعیین پیش از سررسیدهای در سود پرداخت موعد و ،سود نرخ اسمی، مبلغ دارد. وجود آن نویسیپذیره و عرضه و
 شود.می مشتریان به جدید تسهیالت اعطای صرف نیز اوراق فروش محل از دریافتی وجوه

 ایجاد اوراق آن طریقِ از که یفرایند است. گوناگون نقدی هایجریان پشتوانٔه با اوراق انتشار قرضه اوراق انتشار هایجایگزین از یکی
 استفاده با قرضه، اوراق انتشار جایبه توانندمی ناشران دیگر و ،هادولت ها،شرکت نامند.می «تسنید» یا ۱«)تصکیک( بهادارسازی» شودمی
 اهداف به فرایند این در طراحیقابلِ  محصوالت انواع دیگر و ،رهنی پشتوانٔه با اوراق دارایی، پشتوانٔه با اوراق انتشار به ،بهادارسازی فرایند از

 ویژهبه) ۳بهادار اوراق بازار ،واقع در (.۳۰۲ ص ،۲۰۰۷ ،۲انسون و )فبوزی یابنددست آن مانند و ،ریسک پوشش ،مالیتٔامین زمینٔه در خود
 و )پینتو گیردمی دربر نیز را هادارایی از ایمجموعه وثیقه، دارای یا باپشتوانه بهادار اوراق قرضه، اوراق بر عالوه ثابت(، درآمد با اوراق

  .(۴۳۲-۳۳۲ .صص ،۲۰۱۵ ،4همکاران
 تعریف در (۲۰۰9) ساندرسن باشد. بهادارسازی پدیدٔه سرمایه بازارهای جذابیت و ،نوآوری پذیری،انعطاف از نمونه بهترین شاید

 هادارایی آن باپشتوانٔه بهادار اوراق از ایبسته به غیرنقدشونده هایدارایی برخی آن در که است یچهارچوب بهادارسازی» گوید:می بهادارسازی
 مالی مهندسی فنون ،امروزه است. ناشران و گذارانسرمایه برای مزیت ترینمهم بهادارسازی در پذیریانعطاف «.شوندمی تبدیل

 ،۲۰۱۰ ،5)چودری است کرده فراهم را نقدی جریان هرگونه از بهادار اوراق طراحی امکان گذاریسرمایه هایبانک توسط شدهکارگرفتهبه
  .(۳۲8-۳۲۷ .صص

 دیگر هایدارایی برای آن از پس ولی شد، مطرح امریکا در رهنی هایوام مالیتٔامین برای ایوسیله عنوانبه آغاز در بهادارسازی فرایند
 برای ابزاری عنوانبه ،همچنین کرد. پیدا توسعه نیز غیره و ،تملیک شرطبه اجاره دریافتنی هایحساب اعتباری، کارت هایپرداخت مانند

 ایشیوه به مالی هایدارایی بهادارسازی، در واقع در .(۳۲8 .ص ،همان) شد گرفته کاربه ترازنامه ریسک کنترل و بدهی-دارایی مدیریت
 در بازپرداخت نحؤه به خاص، موجودیت یا طرح یک عملکرد جایبه پشتیبان، وثایق و هادارایی هایریسک که شوندمی نقد وجه به تبدیل

 شود.می وابسته وثایق و هادارایی آن
 است: زیر شرح به بهادارسازی برای شدهمطرح تعاریف ترینمهم از برخی

 انجام واسط یک طریق از کار این و شوندمی تبدیل بهادار اوراق به (مالی هایدارایی معموالً) هادارایی آن، در که یفرایند» -
 ،۲۰۰6 کوتاری،) «کندمی منتشر هادارایی آن پشتوانٔه به هایپرداخت با یا هادارایی آن در بودننفعذی با را اوراق آن که شودمی
 .(۵۵ .ص

ها آن روی بهادار اوراق انتشار و هم کنار در دریافتنی هایها/حسابدارایی تجمیع شامل که است منظم مالیتٔامین از اینمونه» -
 (.۱۱ .ص ،۲۰۰8 ،6کوتاری و )فبوزی «است خاص هدف با واسط یک توسط

 ،اعتباری هایکارت دریافتنی هایحساب خودرو، هایوام رهنی، هایوام )مانند غیرنقدشونده مالی هایدارایی تبدیل فرایند» -
 (.۴۵8 .ص ،۲۰۱۵ ،8ایکینز و میشکین ؛۲6۲ .ص ،۲۰۱۳ ،۷همکاران و میشکین) «معاملهقابلِ بهادار اوراق به و...(

 کند.می تبدیل )قرارداد( معامله یک به را مالی رابطٔه یک که شودمی گفته یفرایند هرگونه به آن، وسیع معنای در بهادارسازی» -
 نقدی هایجریان در خود منافع موجودیت یک آن، در که است 9یافتهساخت مالیتٔامین از ایشیوه هادارایی بهادارسازی

                                                                                                                                                                                                                
1 Securitization 
2 Fabozzi & Anson 

ادوستد قرار نوعی از ابزارهای مالی هستند که در بازار ثانویه مورد د موردتوجه قرار گیرد. اوراق بهادار« ابزار مالی»با « اق بهاداراور»الزم است تفاوت بین  ،در اینجا ۳
های نقدی حاصل از یک وام بانکی به اوراق مانند تبدیل جریان ؛توان برخی ابزارهای مالی را در قالب فرایند تصکیک به اوراق بهادار تبدیل کردمی ،گیرند. در واقعمی

 (.8 .، ص۲۰۱۵بهادار )اشتاسکیویچ و اشتاسکیویچ، 
4 Pinto et al. 
5 Choudhry 
6 Fabozzi & Kothari 
7 Mishkin et al. 
8 Mishkin & Eakins  

یافته مفهوم مالی ساختولی باید توجه داشت که تٔامین؛ (۳۱ .، ص۲۰۰6شود )کوتاری، جای تصکیک استفاده مییافته نیز بهمالی ساختاز اصطالح تٔامین ،امروزه 9
 شود.حسوب میتری نسبت به تصکیک دارد و در واقع تصکیک یکی از انواع آن مگسترده
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 برای الزم وجوه آن، ازای در تا کندمی منتقل گذارانسرمایه به آن، بدون یا وثیقه با همراه راها آن و تجمیع را شناساییقابل
 (.۵-۴ .صص ،۲۰۰6 )کوتاری، «سازد فراهم را مالیتٔامین

 معموالً  و موجود هایدارایی پشتوانٔه به نقدشونده معموالً و جدید مالی هایدارایی فروش و ایجاد شامل بهادارسازی» -
  (.۱۳۱ ص. ،۲۰۱۲ ،۱)اسکالی «است غیرنقدشونده

  (.۲۰۱6 ،۲)گاالنت «مالی مهندسی طریق از بهادار اوراق به غیرنقدشونده هایدارایی از گروهی یا دارایی یک تبدیل فرایند» -
 «گذارانسرمایه برای ۳دارایی استخرهای از حاصل نقدی هایجریان برابر در ایوثیقه عنوانبه مالکیت هایگواهی انتشار فرایند» -

 (.۲98 .ص ،۲۰۱۵ ،6لویس و رادزی ؛۱۴ .ص ،۲۰۰۷ ،5جابست ؛۲۴۴ .ص ،۲۰۱۲ ،4)االمینه
 (.۱9۱ ص. ،۲۰۰۷ ،۷)عبیداله «معاملهقابلِ  بهادار اوراق به مالی هایدارایی تبدیل و ،بندیبسته تجمیع، فرایند» -
 هردوی یا ،منفعت فیزیکی، هایدارایی مالکیت تسهیم فرایند شامل شود،می گفته نیز تسنید یا تصکیک آن به عربی در که ،توریق» -

 (.۴8۷ .ص ،۲۰۱۵8 )آئوفی، «ستهاآن ازایبه بهادار اوراق انتشار و مساوی واحدهای بهها آن
 ،۱۱)فبوزی کرد تقسیم ۱۰آتی هایجریان بهادارسازی و 9موجود هایدارایی بهادارسازی به توانمی هادارایی نوع برحسب را بهادارسازی

 در .وجود دارد ادعایی آن روی و موجود است حاضر درحال دارایی نقدی جریان موجود، هایدارایی بهادارسازی در (.۳۱8 .ص ،۲۰۱6
 درآمدهای مانند ؛شد خواهد ایجاد آینده در بلکه ندارد، وجود نقدی جریان روی حقی یا ادعا حاضر درحال آتی، هایجریان بهادارسازی

 دارایی پشتوانٔه با بهادار اوراق معموالً بهادارسازی فرایند از حاصل مالی محصول هواپیما. بلیت فروش محل از هواپیمایی شرکت یک آتی
(ABS)۱۲ .به که است بهاداری اوراق شامل دارایی پشتوانٔه با بهادار اوراق بهادار، اوراق هایبورس المللیبین سازمان تعریف قطب است 

 ،IOSCO) شودمی انجامها آن در ایدوره هایپرداخت مالی، هایدارایی دیگر یا مطالبات استخر از حاصل نقدی هایجریان پشتوانٔه
  (.۱۴ .ص ،۲۰۱۲

 آنکه بدون ،شودمی منتقل ناشر توسط ریسک تنها آن در که شودمی شناخته ریسک بهادارسازی نامبه نیز بهادارسازی از دیگری نوع
 دیگر ریسک، تحمل برای اتکایی گرانبیمه و گرانبیمه به صرف اتکای جایبه کار این با گیرد. صورت مالیتٔامین یا شود منتقل نقدی جریان

 برحسب بهادارسازی انواع ،۳ شکل در (.۵۵8 .ص ،۲۰۱۲ ،۱۳)کیدول شوندمی سهیم ریسک پذیرش در نیز سرمایه بازار کنندگانمشارکت
 است. شده داده نشان هادارایی نوع

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
1 Skully 
2 Gallant  
3 Asset Pools 
4 Al-Amine  
5 Jobst  
6 Rodzy & Luis  
7 Obaidullah  
8 AAOIFI.  
9 Existing Asset Securitization 
10 Future Flow Securitization 
11 Fabozzi 
12 Asset Backed Securities 
13 Kidwell 
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 بهادارسازی انواع .۳ شکل

 ۷۴ .ص ،۲۰۰6 ،۱کوتاری منبع:

 ،۲۰۰8 سال مالی بحران از پیش تا کمدست و دارد زیادی کارکردهای و مزایا متعارف، مالی نظام در نوین ابزار یک عنوانبه ،تصکیک
 اعتباری ریسک انتقال و ،ریسک مدیریت ترازنامه، ساختار اصالح ،مالیتٔامین است. بوده مطرح مالیتٔامین رایج هایشیوه از یکی عنوانبه
 (.۲۵-۲۴ .صص ،۲۰۰8 )فبوزی، اندشده مطرح تصکیک برای اصلی هایانگیزه از برخی عنوانبه

 به تعهدشده، مطالبات دیگر و هاوام منافع آن سبببه که است اییافتهسازمان فرایند بهادار، اوراق به هادارایی تبدیل یا بهادارسازی
 که است روشی بهادارسازی دیگر، عبارتبه (.۵9۷-۵9۳ .صص ،۲۰۰۳ اولت، پری و )مارتلینی شوندمی تبدیل معاملهقابلِ  بهادار اوراق

 به شده،انجام خرید مالیتٔامین جهت نیز حقوقی شخصیت آن و ،جدید حقوقی شخصیت به خود مالی ایهیدارای فروش به شرکتی آن در
 ،روش این براساس شوند.می تبدیل معاملهقابلِ بهادار اوراق به عملی طوربه مالی هایدارایی ،ترتیباینبه کند.می اقدام بهادار اوراق انتشار
 شوندمی منتقل ترازنامه از خارج به و تبدیل عاملهمقابلِ  بهادار اوراق به ،شدندمی شمرده ترازنامه از جزئی سنتی صورتبه که هاییدارایی

  (.۳ .ص ،۱۳8۷ )سروش،
 اوراق به رهنی مطالبات تبدیل مفهوم به و ،کرد بدل نقدینگی به مالیتٔامین جهت در بهادارسازی طریق از توانمی را رهنی مطالبات

 مطالبات بهادارسازی شود.می تبدیل معاملهقابلِ بهادار اوراق به رهنی مطالبات از حاصل منافع که است یافتهسازمان روش یک با بهادار
 و کند دیگر حقوقی نهاد یا شخص به رهنی مطالبات فروش به اقدام تواندمی حقوقی نهاد یا شخص هر آن مبنای بر که است روشی رهنی

 بعد گیرد.می عهده بر را مذکور مطالبات خرید مالیتٔامین جهت بهادار اوراق انتشار عملیات میان این در )ناشر( واسط نهاد عنوانبه نهادی
 نیتٔام هدف با رهنی مطالبات محل از بهادار اوراق انتشار در شود.می منتقل ترازنامه از خارج به آن معادل مطالبات،این  رسازیابهاد از

 ،اصلی گذارانسرمایه عنوانبه ،اوراق دارندگان و کندمی اوراق انتشار طریق از موردنیاز سرمایٔه آوریجمع به اقدام واسط حقوقی نهاد سرمایه،
 زمانی بهادار اوراق انتشار طریق از نقدینگی نیتٔام ،همچنین هستند. سهیم حاصل زیان و سود در بهادار اوراق خرید در الشرکهسهم میزان به

 منتشر اوراق نهاد آن رهنی مطالبات خرید برای اوراق، ناشر عنوانبه واسط نهاد یک از استفاده با نقدینگی، به نیازمند حقوقی نهاد که است

                                                                                                                                                                                                                
1 Kothari 

 دارایی موجود

اوراق رهنی 
 خرد

اوراق رهنی 
 تجاری

استخر 
های وام

 خرد

تعهدات با 
 رهنی پشتوانٔه

ریسک 
 اعتباری

 ریسک بیمه
ریسک 

 وهواآب

 انتقال ریسک های آتیجریان

 بهادارسازی

 رهنی
 به پشتوانٔه

 دارایی
درآمد 
 عملیاتی
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 آوریجمع رهنی مطالبات خرید برای موردنیاز وجوه که گیردمی صورت زمانی اوراق ناشر طریق از رهنی مطالبات خرید به اقدام کند.می
 نقدینگی ،دیگر طرف از و کنندمی دریافت سود نهساال رهنی، مطالبات وصول سبببه اوراق خریداران طرف یک از اقدام، این با شود.

 از استفاده با حقوقی نهاداین  که است ذکر شایان یابد.می کاهش آن نقدینگی ریسک نتیجه در و شودمی نیتٔام حقوقی نهاد موردنیاز
 مرحلٔه در نهاد این تا کندمی واگذار ناشر نهاد به را خود رهنی مطالبات دین، خرید یا تملیک شرطبه اجاره اقساطی، فروش نظیر ابزارهایی

 نهاد شود.می منتقل ناشر نهاد به شود،می آن متحمل حقوقی نهاد که موجود ریسک از بخشی است بدیهی ند.ک اوراق انتشار به اقدام بعد
 بهادار اوراق از واحدی مجموعٔه انتشار عملیات فعالیت مجوز ودنبدارا با واسط نهاد یک از استفاده با نقدینگی و مالیتٔامین نیازمند حقوقی

  کند.می رهنی مطالبات بهادارسازی به اقدام ،آن با مرتبط هایگذاریسرمایه و

 رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند ۲-۵
 است حقوقی شخصیتی که ناشر یک به را دارایی بانی، عنوانبه ربانکییغ اعتباری مٔوسسٔه یا بانک رهنی، مطالبات بهادارسازی فرایند در
 و شوندتبدیل  معاملهقابلِ اوراق به مذکور مطالبات تا کندمی مطالبات خرید مالیتٔامین جهت بهادار اوراق انتشار به اقدام نیز او و فروشدمی

 و شوندمی منتقل ترازنامه از خارج به شدند، تبدیل معاملهقابلِ بهادار اوراق به که اکنون شدند،می تلقی ترازنامه از جزئی این از پیش کهی اقالم
 و خریداران به خریدوفروش قابل بهادار اوراق قالب در سپس وتبدیل  بسته یک به مطالبات قرارداد، هایطرف اعتباری وضعیت بررسی ضمن

 هایدارایی بهادارسازی طریق از هابانک غیرنقد هایدارایی نقدپذیری درجٔه افزایش (.6. ص ،۱۳9۰ )میهنی، دشومی عرضه گذارانسرمایه
 و سازدمی فراهم را مقیاس در بیشتر جوییصرفه و هابانک مالی و بانکی وکارکسب توسعٔه نهایتاً سرمایه افزایش هرگونه به نیاز بدون غیرنقد

 کمک گذارانسرمایه پذیریریسک درجٔه با منطبق و جدید مالی طبقات طریق از ترکامل مالی بازارهای ایجاد به تواندمی مطالبات بهادارسازی
 کلیٔه برای ترپایین هزینٔه با مالی منابع به دستیابی موجب بازارها این نقدینگی بهبود راستای در اعتبار نیتٔام بازارهای کارایی نتیجه، در کند.

 ،خدمات تجارت، صنعت،( اقتصادی مختلف هایبخش و جغرافیایی لحاظبه وام پرتفوی به بیشتر بخشیتنوع امکان و شده گیرندگانقرض
 و زدریب همبه آن در تسهیالت تمرکز واسطٔهبه خاص جغرافیایی منطقٔه یک در است ممکن هابانک اعتباری مجاز حد .آوردمی فراهم را (…و

 ریسک مدیریت برای مناسب ابزاری ،تسهیالت بهادارسازی طریق از ترمتنوع پرتفوی یک به دستیابی .باشد داشته همراهبه را هاییریسک
 تسهیالت قالب در آن اعطای و بخش یک در متمرکز تسهیالت بهادارسازی از حاصل عواید از استفاده طریق از اقدام این و آیدمی حساببه

 .(6 .ص ،۱۳86 کاشانی، فقهی( کندپذیر میرا امکان اعتباری ریسک مدیریت تر،ریسککم هایبخش به جدید
 

 
 ثانویه بازار در رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند .۴ شکل

 

 اصل تواندمی حامی یا ضامن عنوانبه دیگری نهاد و دهدمی تحویل )بانی( بانک به را گذارانسرمایه از دریافتی وجوه )ناشر( واسط نهاد
 یا خریداران به اوراق فروش محل از دریافتی وجوه واسط یا ناشر شرکت ادامه، در ند.ک تضمین را منتشرشده بهادار اوراق سود و

 نصیب نیز رهنی مطالبات وصول محل از موردانتظار بازدهی و کندمی پرداخت مالیتٔامین نیازمند حقوقی نهاد به را گذارانسرمایه
 یطوربه ؛کند استفاده ناشر یا واسط نهاد یک از باید دارد، نیاز نقدینگی و مالیتٔامین به )بانک( بانی اینکه به توجه با شود.می گذارانسرمایه

 است. آن با مرتبط هایگذاریسرمایه نیز و بهادار اوراق از واحدی مجموعٔه انتشار به مربوط عملیات به محدود نهاد این فعالیت حوزٔه که

۱مرحلٔه 
انتشار اوراق بهادار توسط نهاد ناشر یا واسط•

۲مرحلٔه 
دریافت وجوه از سرمایه گذاران در ازای فروش اوراق•

۳مرحلٔه 
خرید مطالبات رهنی نهاد حقوقی از سوی نهاد ناشر یا واسط•

۴مرحلٔه 
تحویل وجوه دریافتی از سرمایه گذاران به بانی•
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 دنکرمشخص به )بانک( بانی بعدی، گام در است. ناشر یا واسط نهاد با متناظر المللیبین اصطالح در یا ۱(SPV) خاص هدف با واسط
 فروشد.می ناشر یا واسط نهاد به را مطالبات این ،ادامه در و کندمی اقدام ،هستند بهادارسازی برای مناسب شرایط دارای که رهنی مطالبات

 اقدام متقاضیان عموم به مالی بازارهای سایر و بورس بازار در رهنی مطالبات پشتوانٔه با بهادار اوراق انتشار و تهیه به نیز ناشر یا واسط نهاد
 عنوانبه تواندمی اینجا در دیگری بیمٔه شرکت یا بانک ند.ک آوریجمع را )بانک( بانی نقدینگی و مالیتٔامین برای موردنیاز منابع تا کندمی

 قرار )بانک( بانی اختیار در مالی هایدارایی خرید بابت را آن وجوه، آوریجمع از پس ناشر یا واسط نهاد ند.ک آفرینینقش ضامن یا حامی
 کسب را ناشر یا واسط نهاد در حاصله نقدی هایجریان محل از الزم بازدهی نیز اندکرده خریداری را اوراقاین  که گذارانیسرمایه دهد.می

 (.۱۲ .ص ،۱۳89 رفیعی، و )فرجی کرد خواهند
 تعامل نحؤه اولیه، بازار در گیرندگانوام و ،بانک گذاران،سپرده بین تعامل نحؤه نمایش بر عالوه ،رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند در

 به تبدیلقابلِ رهنی مطالبات چهارچوب در و شودمی داده نمایش نیز ثانویه بازار در گذارانسرمایه و ،)ناشر( واسط نهاد )بانک(، بانی بین
 از گروه آن شامل و بوده برخوردار نقدی وجوه جریان از که هستند رهنی وثیقٔه دارای و بلندمدت مطالباتی تبدیل دهندٔهنشان بهادار، اوراق

 سال پنج نیز و تاریخی پیشینٔه سال دو از حداقل که شودمی تملیک شرطبه اجاره و اقساطی فروش تسهیالت اعطای از ناشی مطالبات
 برخوردارند. واگذاری زمان در قرارداد یانقضا تا سررسید

 رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند در ارکان نقش و وظایف شرح .۱ جدول

 نهاد ردیف
 وظایف شرح

 )نقش(
 مطالبات فروش

 رهنی
 اوراق انتشار

 بهادار
 عملیات بر نظارت

 بهادارسازی
 و اصل تضمین

 بهادار اوراق سود

 اقساط آوریجمع
 به آن پرداخت و

 اننفعذی

 اوراق خرید
 بهادار

۱ 
 مٔوسسٔه یا بانک

 اعتباری
 - - - - - ✓ بانی

 - - - - ✓ - )واسط( ناشر حقوقی شخص ۲
 - - - ✓ - - امین حقوقی شخص ۳
 - - ✓ - - - ضامن حقوقی شخص ۴
 - ✓ - - - - عامل حقوقی شخص ۵

6 
 یا حقیقی شخص

 حقوقی
 ✓ - - - - - گذارسرمایه

 ۱۳8۷ ،احتیاطی مقررات تدوین کارگروه منبع:

 ،مثال عنوانبه) بانی همگن رهنی مطالبات از ایمجموعه فروش ،آن موجببه که است یفرایند رهنی مطالبات بهادارسازی عملیات
 ناشر و گردیده تعهد اینامهتفاهم طی اوراق( ناشر واسط مٔوسسٔه) ناشر به فروشد(می ناشر به را خود مطالبات که اعتباری مٔوسسٔه یا بانک
 گذارانسرمایه به آن فروش و معاملهقابلِ بهادار اوراق موقت گواهی انتشار به نسبت رهنی مطالبات خرید مالیتٔامین برای بندی،بسته از پس

 شرایط دارای مربوطه هایریسک و ،تضمین وثیقه، قرارداد، نوع نظر از که است رهنی مطالبات همگن رهنی مطالبات از منظور د.کنمی اقدام
 اوراق و بورس سازمان از بهادار اوراق هبها آن تبدیل و بانی از اوراقاین  خرید برای حقوقی شخص یک عنوانبه ناشر و باشند مشابهی

 مجاز بازارهای در عملیات با مرتبط هایگذاریسرمایه و عملیات این انجام به محدود صرفاً وی فعالیت و کرده باشد دریافت مجوز بهادار
 دریافت از پس که است گذارانسرمایه به ربطذی اوراق انتشار و مطالبات قطعی فروش فرایند این در مهم نکات از یکی است. مطمئن و

 توسط شدهخریداری رهنی مطالبات مجموعه آن طی که است یفرایند مفهوم )به بندیبسته از پس ناشر گیرد.می صورت بانی توسط وجوه
 گذارانسرمایه به عرضه برای موجود سازوکارهای سایر و ،بندیرتبه سازی،ایمن طریق ازها آن اعتباری ارتقای و بندیگروه از پس ناشر،
 کامل نظارت ند.کمی فروش و معاملهقابلِ بهادار اوراق موقت گواهی انتشار به اقدام ،شود(می فراهم رهنی مطالبات خرید مالیتٔامین برای

 حفظ منظوربه بهادار اوراق و بورس سازمان از مجوز دریافت با حقوقی شخص عنوانبه که است امین عهدٔه بر فرایند این در عملیاتاین  بر
 شود.می نگهداری وی نظر زیر مربوطه وثایق و ،قراردادها رهنی، مطالبات اسناد کلیٔه و کندمی نظارت عملیات این بر ،گذارانسرمایه منافع

                                                                                                                                                                                                                
1 Special Purpose Vehicle 
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 را اوراق سود و اصل که بود خواهد حقوقی شخص یک عنوانبه ضامن عهدٔه بر لزوم صورت در بانی رهنی مطالبات تضمین ،میان این در
 اقساط آوریجمع شامل هک ،عملیات این موضوع رهنی مطالبات به مربوط خدمات ،همچنین د.کنمی تضمین رهنی اوراق خریداران فعنبه
 در منتشرشده بهادار اوراق مالک است. حقوقی شخص یک نیز وی که گیردمی قرار عامل عهدٔه بر ،شودمی اننفعذی به نآ پرداخت و

 عملیات حسابرسی نحؤه از اطمینان با و است گذارسرمایه گیرد،می انجام مطالبات همین پشتوانٔه به که رهنی مطالبات بهادارسازی عملیات
 پشتوانٔه با بهادار اوراق خرید به اقدام شود،می انتخاب بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسی مٔوسسات میان از امین توسط که

 سال در حداقل آن اقساط که معناست این به و جاری مطالبات رهنی مطالبات از منظور استگفتنی  کنند.می گذاریسرمایه و رهنی مطالبات
 (.۷-6 .صص ،۱۳8۷ احتیاطی، مقررات تدوین )کارگروه باشد شده پرداخت مربوط سررسید در موردبررسی، سال دو از آخر

 توجه نیز وام اولیٔه بازار به باید این از پیش آنکه حال شود.می تکمیل رهنی بازار همان یا ثانویه بازار در مجموع در بهادارسازی فرایند
 انتشار فرایند کل است شده تالش ،۵ شکل در روازاین است. شده رهن ثانویٔه بازار پدیدآمدن سبب اولیه بازار وجود دیگر، بیان به .داشت
 (.8 .ص ،۱۳8۷ )سروش، شود آورده رهنی یهاوام پشتوانٔه با بهادار اوراق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهنی مطالبات پشتوانٔه با بهادار اوراق انتشار فرایند .۵ شکل

 ۱۳8۷ سروش، منبع:

 بانک ،است شده داده نشان ۵ شکل در که طورهمان رسد.می سرمایه بازار به سپس و شودمی آغاز پول بازار در انتشار فرایند ،بنابراین
 را خود اقساط ،مقرر سررسیدهای در و کندمی اقدام وام یاعطا به نسبت وی، اعتباری ریسک تحلیل و تجزیه و مشتری شناسایی از پس

 مقررات و قوانین با مطابق را آن وجه و فروشدمی واسط نهادی به را خود هایمطالبه ،مالیتٔامین جهت بانک ،بعد مرحلٔه در کند.می دریافت
 را فعالیت این از حاصل سود ،مالیتٔامین ضمن راه این از و ،منتشر هامطالبه این بر مبتنی بهاداری اوراق نیز ناشر کند.می دریافت ناشر از
  (.9 .ص ،۱۳8۷ )سروش، کندمی دریافت معینی کارمزدهای قالب در

 سپرده گذار

 بانی )بانک(

 گیرندهوام

 (SPVناشر )

. بازپرداخت ۴ گذاری. سپرده۱
اصل و سود 

 سپرده

 . پرداخت اقساط ۳ تسهیالت ی. اعطا۲

 هامخرید وا .۷

پرداخت وجوه  .8
 نقد

 اوراق. انتشار و فروش ۵

 . دریافت وجوه نقد6

 بازار ثانویه بازار اولیه

شرکت مدیریت دارایی 
 مرکزی بازار سرمایه

 گذارانسرمایه
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  رهنی تسهیالت پرتفوی تشکیل و رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند استانداردسازی الزامات 6
 به بانیاز  رهنی مطالبات فروش تعهدات ،آن موجب به که است الزاماتی تٔامین مستلزم رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند استانداردسازی

 .دنشو انجام گذارانسرمایه به آن فروش و معاملهقابلِ  بهادار اوراق موقت گواهی انتشار به نسبت مذکور مطالبات خرید مالیتٔامین و ناشر
 تا الزامات این ،ادامه در د.کر بندیتقسیم ۲اجرایی الزامات و ۱مقرراتی الزامات دستٔه دو به توانمی کلیطوربه را استانداردسازی الزامات

 است. شده بررسی ممکن حد

 ارکان نقش و مقرراتی الزامات ۱-6
 ارکان در الرعایهالزم الزامات نظیر مواردی شامل رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند استانداردسازی برای موردنیاز الزامات از گروه چهار

 اند:شده مطرح ۲ جدول مطابق موارد سایر و ،خریدوفروش بانک، در نظارتی مقام با بانی تعامل قرارداد،

 ربطذی ارکان نقش و مقرراتی الزامات. ۲ جدول
 عامل ضامن امین ناشر بانی عنوان ردیف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱ 

 
 
 
 
 
 

 مقرراتی الزامات
 قرارداد ارکان که

 کنند رعایت باید

 سرمایٔه در سهم دارانبودن -
 ناشر نهاد

 رهنی مطالبات حجم تعیین -
 اوراق به تبدیلقابلِ همگن
 صرفٔه به توجه با بهادار

 اقتصادی
 قانونی، منع ودِنب از اطمینان -

 انتقال برای قضایی و ،مقرراتی
 و رهنی مطالبات مالکیت

 الزم اختیارات از برخورداری
 انتقال این برای

 در چهارگانه شروط نیتٔام -
 مطالبات انتقال قرارداد مفاد
 است: الزامی ذیل شرح به رهنی
 قبولی به الزامی گونههیچ -الف
 از ناشی هایزیان قبال در تعهد

 بانی متوجه رهنی مطالبات
 نیست.

 بازخرید بر مبنی تعهدی -ب
 در جزبه ناشر از رهنی مطالبات
 خرید به تمایل بانی که مواردی

 در تطابق عدم ،شته باشددا
 با رهنی مطالبات از بخشی
 یا و ،شود دیده قرارداد شرایط
 دلیلبه حقوقی ریسک

 در موجود قانونی هایمغایرت

 از واحدی مجموعٔه انتشار -
 و بهادار اوراق

 آن با مرتبط هایگذاریسرمایه
 سرمایٔه در سهم دارانبودن -

 بانی
 مستقلی مدیرٔههیئت دارای -
 با و باشد بانی با مقایسه در

 مناسب، رسانیاطالع
 نکته این به را گذارانسرمایه

گاه  تعهدی گونههیچ که کند آ
 متوجه اوراق این خصوص در

 باید مطالب این و نیست بانی
 د.شو درج اوراق ظهر در
 و وجوه گذاریسپرده امکان -
 سود و اصل از اعم اختیار، در
 دریافت بین زمانی فاصلٔه در

 تسهیالت گیرندگان از اقساط
 اوراق دارندگان به پرداخت و

 باشد. داشته وجود منتشره

 تمام حفظ -
 متعلق اسرار

 صاحبان به
 و اسناد

 متعهدین
 رهنی

 شدهخریداری
 همکاری -

 و ناشر با الزم
 وی نمایندٔه یا
 اسناد ارائٔه در

 وصول برای
 مطالبات
 که هنگامی

 گیرندگان
 در تسهیالت

 بازپرداخت
 قصور اقساط

 ند.نک

 تضمین-
 مطالبات

 بانی رهنی
 صورت در

 بر لزوم
 ضامن عهدٔه

 یک عنوانبه
 شخص
 حقوقی
 بود خواهد

 و اصل که
 اوراق سود

 نفعبه را
 خریداران

 رهنی اوراق
 تضمین

 د.نکمی

 تواندمی بانی -
 را عامل نقش
 طرف ناشر برای

 نیز خود قرارداد
 کند. ایفا
 هرگونه نبود -

 برای مازاد تعهد
 بر عالوه عامل

 تعهدات
 متعارف

 تمام حفظ -
 به متعلق اسرار

 و اسناد صاحبان
 رهنی متعهدین

 

                                                                                                                                                                                                                
سسات اعتباری به اوراق با توجه به محتوای مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی مٔو «الزامات مقرراتی»اول از الزامات استانداردسازی تحت عنوان  گذاری دستٔهنام ۱

 د.کرتدوین  ۱۳8۷بهادار صورت گرفته است که کارگروه تدوین مقررات احتیاطی در سال 
گذاری این نوع الزامات صرفاً کند. لذا، نامناپذیر میای است که وجود برخی الزامات در اجرا را اجتنابگونههنی در بازار اولیه و ثانویه بهرفرایند بهادارسازی مطالبات  ۲

 براساس برداشت نویسندگان از ماهیت این فرایند صورت گرفته است.
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 شود، مشاهده تسهیالت قرارداد
 کند.نمی ایجاد بانی برای

 گونههیچ متحمل بانی -ج
 مطالبات فروش از پس ایهزینه
 فرایند انجام بابت رهنی

 شود.نمی انتقال عملیات
 
 
 
 
 
۲ 

 
 مقرراتی الزامات

 با بانی تعامل در
 در نظارتی مقام
 بانک

 مکتوب هاینظر نگهداری -
 و حقوقی واحد مسئولین

 سوابق در بانی داخلی حسابرسی
 عملیات

 اقدام هرگونه انجام از پیش -
 مطالبات مالکیت انتقال برای

 نسبت است موظف بانی رهنی،
 هایفرایند کلیٔه تطابق به

 با عملیات برای شدهبینیپیش
 اطمینان مقررات و قوانین
 کند. حاصل

 مطالبات گذاریقیمت -
 بهادارسازی عملیات موضوع

 به توجه با باید رهنی مطالبات
 و دوش انجام منصفانه ارزش

 باید آن وجه پرداخت سازوکار
 نامهتفاهم در ایگونهبه

 قطعی فروش که شود بینیپیش
 پرداخت از پس رهنی مطالبات

 شود. انجام بانی به وجه کامل
 

   

 
 
 
 
 
 
۳ 

 
 
 
 

 مقرراتی الزامات
 خریدوفروش در

 فروش اینکه به توجه با - 
 صوری نباید رهنی مطالبات

 باید را ویژگی دو حداقل باشد،
 د:کر رعایت آن در
 نظر از رهنی مطالبات -۱

 مالکیت از کامل طوربه حقوقی
 کهیطوربه ،دوش خارج بانی
 و ورشکستگی زمان در حتی

 به دسترسی امکان بانی، تصفیٔه
 آن بستانکاران و وی برای هاآن

 نباشد. فراهم
 و حقوق تمام انتقال -۲

 مطالبات مورد در بانی تعهدات
 و ناشر به عملیات موضوع

 و منفعت گونههیچ تعلق عدم
 برای خصوص این در ایهزینه
 بانی.

   

 
 
۴ 

 الزامات سایر
 مقرراتی

 اعتباری مٔوسسٔه یا بانک -
 تا حداکثر است مجاز ربانکییغ
 شدٔهپرداخت سرمایٔه درصد ۵

 منتشره بهادار اوراق در را خود
 گذاریسرمایه ناشر هر توسط
 کند.

 اوراق خرید به مجاز بانی -
 خود مطالبات که ناشری رهنی

 است، کرده واگذار وی به را
 .یستن

   

 ۱۱-۵ .صص ،۱۳8۷ احتیاطی، مقررات تدوین کارگروه منبع:
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 کنند رعایت باید قرارداد ارکان که مقرراتی لزاماتا ۱-۱-6
 قرارداد مندرجات براساس واست  قرارداد دیگر طرف با وی توافق مبنای بر بانی توسط غیر به رهنی مطالبات فروش اختیار از برخورداری

 است. باقی خود قوت به کماکان نیز مالکیت انتقال از بعد رهنی مطالبات قرارداد بر حاکم شرایط )ناشر(، واسط نهاد و بانی بین
 متعهدنبودن و خدمات تمام الزم جزئیات و نوع دربردارندٔه باید منعقده، قراردادهای و مقررات طبق عامل، و ناشر میان تعامل ،همچنین

 براین،عالوه باشد. تسهیالت کنندٔهدریافت توسط تعهدات یایفا عدم صورت در گذارانسرمایه یا ناشر به وجوه پرداخت برای عامل
 و وجوه جریان فرایند وکند  دارینگه سوابق در و دریافت را عاملیت خدمات تٔایید بر مبنی خود حقوقی مشاور مکتوب نظر باید عامل
 مٔوثر داخلی کنترل نظام اعمال نیز و عامل توسط وظایف مناسب انجام منظوربه فعالیت این موردنیاز کارکنان برای هامسئولیت و هانقش

 شود. تعریف شفاف طوربه

 بانک در نظارتی مقام با بانی تعامل در مقرراتی الزامات ۲-۱-6
 دریافت ضمن وی تا است بانی عهدٔه بر مالکیت انتقال از قبل مقررات و قوانین با عملیات برای شدهبینیپیش یهافرایند کلیٔه انطباق

 حسابرسی و حقوقی واحد نمسئوال مکتوب نظرات حاوی باید که را بهادارسازی عملیات سوابق بهادارسازی، عملیات برای الزم مجوزهای
 دهد. قرار وی اختیار در بانک در نظارتی مقام درخواست به بنا و لزوم مواقع در ،باشد داخلی

 خریدوفروش در مقرراتی الزامات ۳-۱-6
 محل از تسهیالت اعطای از حاصل سود باید و است ضروری بانی توسط بهادارسازی عملیات فرایند ثبت در حسابداری استانداردهای رعایت

 خدمات ارائٔه هرگونه امکان شود. لحاظ بانی توسط گذارانسپرده قطعی سود محاسبٔه در نیز مالکیت انتقال از پس حتی گذارانسپرده منابع
 نظارتی مقام برای باید فرایند این در )ناشر( واسط نهاد به بانی از ریسک کامل انتقال و است ممنوع )ناشر( واسط نهاد به بانی سوی از حمایتی

 اعتباری کیفیت تنزل با که رهنی مطالبات بازخرید غیرجاری، رهنی مطالبات جایگزینی شامل حمایتی خدمات این از هایینمونه د.شو محرز
 مطالبات مورد در بانی تعهدات و حقوق تمام همچنین، است. حمایت این مصادیق از بازار غیرمتعارف نرخ باها آن فروش یا و ،شدند مواجه

 شرایطی هیچ تحت راستا، این در نماند. باقی بانی برای ایهزینه و منفعت گونههیچ خصوص این در و ودش منتقل ناشر به عملیات موضوع
 تسهیالت فروش به مجاز نیز و رهنی مطالبات بهادارسازی عملیات موضوع مطالبات خرید منظوربه ناشر به تسهیالت ارائٔه به مجاز بانی

 (.۷-6 .صص ،۱۳8۷ احتیاطی، مقررات تدوین )کارگروه ندک اخذ را سندیکایی تسهیالت اعضای همٔه موافقت آنکه مگر ،نیست سندیکایی

 مقرراتی الزامات سایر ۴-۱-6
 سبد در رهنی مطالبات پشتوانٔه با بهادار اوراق نگهداری برسد. نظارتی مقام تٔایید به و باشد قبولقابلِ حد در باید گذاریسرمایه سبد ریسک
 گونههیچ پذیرد. صورت گذاریسرمایه سبد ریسک مدیریت راستای در و اوراق رتبٔه به توجه با باید ربانکییغ اعتباری مٔوسسٔه یا بانک گذاریسرمایه

  نیست. قرارداد بر حاکم شرایط تغییر نتیجه در و ،هاآن امهال ضرورت عملیات، موضوع مطالبات اعتباری کیفیت تنزل در بانی متوجه مسئولیتی

 اجرایی الزامات ۲-6
 بهادارسازی از استفاده با 6 شکل با مطابق عنوان هشت در توانمی را رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند استانداردسازی اجرایی الزامات

 کرد. بررسی و مشاهده اننفعذی به آن پرداخت و اقساط آوریجمع تا هابانک مالیتٔامین در رهنی مطالبات



  ها و الزامات()روش رانیا یدر نظام بانک یمطالبات رهن یپرتفو لیو تشک یاستانداردساز ندیفرا    
 

۱9 

 
 رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند اجرایی الزامات .6 شکل

 ۱۳8۷ احتیاطی، مقررات تدوین کارگروه منبع:

 هابانک مالیتٔامین در رهنی مطالبات بهادارسازی از استفاده ۱-۲-6
 ها،بانک شدٔهقفل مطالبات واست  سرمایه بازار و پول بازار دهیسامان راستای در رهنی مطالبات بهادارسازی از استفاده موارد ترینعمده
 نقد وجوه حصول و هابانک آتی درآمدهای شدنحال امکان طرف، یک از .کنندرا پیدا می مسکن بخش مالیتٔامیندر جهت  رکتح امکان

 باال جریمٔه و سود با مرکزی بانک از احتمالی برداشتاضافه از ممانعت و مالی هاینسبت بهبود دیگر، طرف از و شده فراهم محل این از
 و شده پذیرامکان )ناشر( واسط نهاد به بانی از آن مدیریت و ،ریسک انتقال بهادارسازی، ارکان تنوع به توجه با همچنین شود.می حاصل

 مطالبات بهادارسازی با شود.می حاصل پربازده هایطرح در وجوه گذاریسرمایه قابلیت با بیشتر سود کسب و ترمتنوع مالیتٔامین منابع
 تطابق و تعدیل امکان شود، مواجه مشکل با پیشین هایبدهی مالیتٔامین و هابانک هایدارایی محل از درآمدها وصولی که مواقعی در رهنی

 شود. فراهم هابدهی و هادارایی سررسید در

 ارکان تعیین ۲-۲-6
 ،)ناشر( واسط نهاد به رهنی مطالبات فروش به اقدام بانی عنوان تحت اعتباری مٔوسسٔه یا بانک رهنی، مطالبات بهادارسازی ارکان تعیین در
 کند.می بهادار اوراق فروش و انتشار به اقدام بهادار اوراق و بورس سازمان از مجوز کسب از پس و حقوقی شخص یک عنوانبه ناشر و

 حفظ راستای در بهادار اوراق و بورس سازمان از مجوز دارای حقوقی شخص عنوانبه او واست  امین عهدٔه بر بهادارسازی فرایند بر نظارت
 نفعبه اوراق سود و اصل تضمین دارد ضرورت میان، این در کند.می نظارت رهنی مطالبات بهادارسازی عملیات بر گذارانسرمایه منافع

 توسط اوراقاین  اینکه به توجه با بگذارند. امین عهدٔه بر را اننفعذی به پرداخت و اقساط آوریجمع و یردگ قرار ضامن عهدٔه بر خریداران
 شود.می تلقی بهادار اوراق مالک نهایت در گذارسرمایه لذا ،شودمی خریداری گذارانسرمایه

تضمین اصل و . 6
سود اوراق بهادار

مشخص کردن . ۷
بازار اولیه و ثانویه و
فروش مطالبات 

رهنی

جمع آوری اقساط . 8
و پرداخت آن به 

ذی نفعان

استفاده از .۱
بهادارسازی 

مطالبات رهنی در 
تٔامین مالی بانک ها

تعیین ارکان.۲

بررسی امکانات . ۳
و زیرساخت های 
فنی انتشار اوراق 

بهادار

چگونگی نظارت . ۴
بر عملیات 
بهادارسازی

تٔامین ویژگی های. ۵
مطالبات رهنی

الزامات اجرایی فرایند 
 بهادارسازی مطالبات رهنی
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 اوراق انتشار فنی هایزیرساخت و امکانات بررسی ۳-۲-6
 در خریداران به رهنی مطالبات فروش محل از بهادار اوراق انتشار برای اطالعاتی هایسامانه طراحی نظیر فنی هایزیرساخت و امکانات

 ریسک ماهیت بررسی امکان ،همچنین گیرد.می قرار بررسی مورد اطالعات پردازش سرعت و ارزیابی مورد بهادارسازی شدنعملیاتی فرایند
 است. موارد این ازجملٔه بهادارسازی فرایند ارکان روابط بر حاکم حقوقی ضوابط و ،جامع بانکیبین شبکٔه ایجاد ،اعطایی تسهیالت

 بهادارسازی عملیات بر نظارت چگونگی ۴-۲-6
 انجام را رهنی مطالبات بهادارسازی عملیات بر کامل نظارت کار امین، عنوان تحت حقیقی شخص یک اجرایی، الزامات چهارچوب در
 کند.می فراینداین  بر نظارت به اقدام خود، نزد وثایق و ،قراردادها اسناد، نگهداری و سهامداران منافع حفظ راستای در و دهدمی

 رهنی مطالبات هایویژگی نیتٔام ۵-۲-6
 بندیطبقه مسکن خرید تسهیالت اعطای یقطر از مسکن مالیتٔامین جهت در بتوان استاندارد طوربه را آن باید ،رهنی مطالبات بهادارسازی در
 مورد - خریدار تا بانی از - اننفعذی همٔه اعتباری رتبٔه که کرد مشخص ایگونهبه را تسهیالت ریسک درجٔه و اعتباری رتبٔه و دکر همگن و

 داد. انجام توانمی را عمومی استقبال اثربر هابدهی نکول جبران که هرچند ،گیرد قرار ارزیابی

 بهادار اوراق سود و اصل تضمین 6-۲-6
 مواقع در رهنی مطالبات تضمین برای حقوقی شخص یک از ،رهنی مطالبات بهادارسازی فرایند در اجرایی الزامات تکمیل برای است الزم

 کند. ضمانت اوراق خریداران نفعبه را بهادار اوراق سود و اصل تا شود استفاده ضروری

 رهنی مطالبات فروش و ثانویه و اولیه بازار کردنمشخص ۷-۲-6
 توسط شدهگذاریسپرده وجوه سپس و کنندمی گذاریسپرده اعتباری مٔوسسٔه و بانک در اندازکنندگانپس که است وجوهی اولیه بازار از منظور
 رهنی مطالبات یا رهنی تسهیالت کنندگاندریافت بدهی ،ثانویه بازار در شود.می داده تسهیالت مسکن بخش مالیتٔامین متقاضیان به بانک

 عنوانبه ثانویه بازار و کندمی پیدا فروش امکان کمتر قیمتی با معموالً رهنی مطالبات بهادارسازی طریق از بانک هایدارایی از بخشی عنوانبه
 و مالیتٔامین قدرت تا زداندامی جریان به راها آن نقد، وجه به مسکن بخش تسهیالت قالب در شدهاعطا منابع مجدد تبدیل برای ابزاری

 ربانکییغ اعتباری مٔوسسٔه یا بانک توسط رهنی مطالبات فروش ثانویه، و اولیه بازار شدنمشخص از پس یابد. افزایش بانک دهیتسهیالت
 در مطالبات قطعی فروش شود. اقدام رهنی مطالبات بر مبتنی بهادار اوراق معاملٔه و انتشار به نسبت تا گیردمی قرار کار دستور در ناشر به

 بانی عنوانبه ربانکییغ اعتباری مٔوسسٔه یا بانک نهایت در که است بهادارسازی فرایند در مهم موارد از یکی آن انتشار و بهادار اوراق قالب
 کند.می دریافت را نقدشده وجوه

 اننفعذی به آن پرداخت و اقساط آوریجمع 8-۲-6
 گذارانسرمایه یا اننفعذی به سود پرداخت و اقساط آوریجمع خصوص در است الزم گذاران،سرمایه به بهادار اوراق فروش و انتشار از پس

  است. حقوقی شخص یک عنوانبه عامل عهدٔه بر وظیفه این و شود اقدام اوراق

  اراهکاره و هاچالش ۷
 ثبات نبود و آن کارکردی هایمٔولفه بودنقدیمی دلیلبه تجارت قانون ویژهبه قوانین کارایی عدم و هاناهماهنگی نظیر مشکالتی بر عالوه
 و ،استاندارسازی فرایند بهادارسازی، اجرای حوزٔه در وپاگیردست هایچالش کالن، اقتصاد در مالی و پولی حوزٔه گذاریسیاست در کافی

 رفع درصدد رودمی انتظار سرمایه( بازار و مرکزی )بانک ناظر مقامات از لذا و کندمی روروبه مشکالتی با را رهنی مطالبات پرتفوی تشکیل
 مالیتٔامین از حمایت جهت ویژهبه هادارایی بهادارسازی اجرای فرایند در کلیدی چالش سه رسدمی نظربه اساس،براین باشند. هاچالش این

 در لذا است. اعتباری ارتقای متنوع سازوکارهای نبود و ،هادارایی نقدپذیری بهادارسازی، پوشش گسترٔه شامل که دارد وجود مسکن حوزٔه
 گیرند.می قرار بررسی موردها آن از عبور برای موردنیاز راهکارهای و مذکور هایچالش ادامه، در و بخش این
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 هاچالش ۱-۷

 بهادارسازی پوشش گسترٔه ۱-۱-۷
 پشتوانٔه به باید بهادارسازی آیا که معنی بدین است؛ بهادارسازی پوشش گسترٔه گیرد، قرار مدنظر باید بهادارسازی مورد در که مواردی از یکی
 تفکیک …و ،سررسید کیفیت، برحسب تسهیالت انواع بین باید اینکه یا و گیرد صورت بانک در غیرجاری یا جاری از اعم تسهیالت تمام

 کهدرصورتی (.96-66 .صص ،۲۰۰6 کوتاری، ؛۵۲9-۴۲9 .صص ،۲۰۰9 ،۱خورشید ؛۱۱ .ص ،۲۰۰8 کوتاری، و )فبوزی ؟انجام شود
 ،گذارانسرمایه سلیقٔه با متناسب که شودمی فراهم امکان این کرد، تبدیل بهادار اوراق بهها آن ریسک با متناسب را مطالبات انواع بتوان
  کرد. کمک رهنی اوراق بازار تعمیق و شدنجذاب به نتیجه در و کرد طراحی متفاوت هاینرخ نتیجه در و متفاوت ریسک درجات با اوراق

 یرهن اوراق موضوع التیتسه ،یاعتبار مٔوسسات توسط یرهن اوراق انتشار بر ناظر ضوابط دربارٔه یمرکز بانک بخشنامٔه ۴ مادٔه طبق
 مٔوسسات یهاییدارا یبندطبقه خصوص در یمرکز بانک یابالغ مقررات براساس و ،گذشته آن یاعطا خیتار از سال دو حداقل دیبا

 یبانک نظام در یرهن اوراق انتشار با رابطه در موجود یهاچالش از یکی رسدیم نظربه ،بنابراین باشد. داشته قرار یجار طبقٔه در ،یاعتبار
 قرار گرید طبقات در التیتسه که یموارد در روازاین و است شده محدود یجار التیتسه طبقٔه به اوراق نیا انتشار که است نیا رانیا

  .ندارد وجود باالتر یهانرخ با ولو اوراق نیا انتشار امکان ،باشند داشته

 هادارایی نقدپذیری ۲-۱-۷
 رهنمودها وجود و بوده مطرح آن استانداردسازی و بهادارسازی فرایند در مهم عناصر از یکی عنوانبهها آن نقدپذیری و هادارایی نقدی جریان

 نحؤه و )واسط( ناشر شرکت و بانی بین تعامل تسهیل برای هادارایی استخر تشکیل و یسازمتنوع نحؤه دربارٔه الزم یهادستورالعمل و
 بانک طرف از صادره یهادستورالعمل و هابخشنامه دربارٔه شدهانجام یبررس به توجه با دارد. اهمیت مابینفی قراردادهای طبق هاپرداخت

 ناظر عنوانبه یمرکز بانک .است نشده نییتع یبهادارساز فرایند در هاییدارا درنظرگرفتن یبرا یمشخص یارهایمع رسدیم نظربه ،یمرکز
 است. یبهادارساز قیطر از مسکن مالیتٔامین خصوص در ویژهبه یبانک منظا یسو از هاییدارا انتخاب یارهایمع لحاظ بر دیتٔاک به ملزم

 شود. گرفته نظر در یبهادارساز فرایند در گوناگون یهاییدارا از استفاده طیشرا است بهتر نخست منظورنیبد

 اعتباری ارتقای متنوع سازوکارهای نبود ۳-۱-۷
 ریسک نسبت همان به و کنندمی خریداری پایین یا باال هاینرخ با گذاریسرمایه هدف با را اوراقاین  بهادارسازی، فرایند در گذارانسرمایه

 گیرد.می قرار مدنظر ثالث شخص تضمین همانند اوراق در اعتباری ریسک پوشش برای الزم سازوکارهای اساسبراین و پذیرندمی را نکول
 بین تناسب ادامه، در و بوده مٔوثر بهادارسازی فرایند رد مالیتٔامین قدرت کاهش و نکول احتمال تغییر یعنی مختلف طریق دو از مسئله این

 احتمالی هایزیان راستا، این در بود. خواهد کنندهتعیین دیگر حقوقی نهاد هر یا بانک سوی از ضمانت کیفیت و میزان و اعتباری ریسک
 تعیین واست  اوراق انتشار چهارچوب در کلیدی چالشی اعتباری، رتبٔه تعیین در بهادارسازی فرایند در اعتباری اننفعذی نکول از ناشی
  آورد.می وجودبه را مناسب بهادار اوراق انتخاب امکان که است بندیرتبه مٔوسسات توسط گذارانسرمایه اعتباری ریسک درجٔه

 لیتشک فرایند در یاعتبار سکیر تیریمد یبرا یجامع و روشن یسازوکارها دهدیم نشان یرهن اوراق انتشار بر رظنا ضوابط یبررس
 مشکالت بروز به منجر تواندیم ،گسترده نکول موارد بروز صورت در امر نیا و است نشده فیتعر یبانک نظام در یرهن مطالبات یپرتفو
  .شود اوراق نوع نیا ٔهیتسو در توجهقابلِ 

 راهکارها ۲-۷
 عمدتاً که است راهکارهایی طریق از موجود هایچالش رفع به ملزم تقنینی، و زیرساختی هایمحدودیت و موانع کردنبرطرف ضمن ناظر قامم

 ،نقدپذیر هایدارایی پذیرش ها،دارایی انتخاب معیارهای تشریح از اندعبارت راهکارها این آمد. خواهد وجودبه بهادارسازی اجرای زمینٔه در
 د.شومی بررسی ادامه در این راهکارها از هریک راستا، این در بهادارسازی. در اعتبارسنجی و اعتباری ارتقای سازوکارهای تقویت و

                                                                                                                                                                                                                
1 Khorshid 
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 هادارایی انتخاب معیارهای تشریح ۱-۲-۷
 هایدارایی از استفاده امکان بهادارسازی فرایند در گفت توانمی شود،می مطرح فرایند اینمورد  در گوناگون منابع در معموالً آنچه براساس
 هایدارایی برای الزم یارهایمع از برخی گیرد. قرار مدنظر هادارایی انتخاب جهت معیارها برخی است الزم ولی دارد، وجود گوناگون

 ،۲۰۰6 کوتاری، ؛۲9۵-۲9۴ .صص ،۲۰۰9 خورشید، ؛۱۱ .ص ،۲۰۰8 کوتاری، و )فبوزی است زیر شرح به تصکیک شرایط واجد
 (:69-66 .صص
 کنند؛ تولید شناسایی قابل و پایدار نقدی جریان باید هاارایید -۱
 باشد؛ داشته وجود آینده زمان درها آن پدیدآمدن احتمال یا باشند، موجود فعلی زمان در هادارایی نقدی هایجریان -۲
 باشد؛ داشتهها آن نقدی هایجریان و هادارایی در اتکاقابلِ  و معتبر انتفاع حق بهادارسازی، قرارداد از پیش بانی -۳
 از مستقل دارایی عملکرد و باشد نداشته وجود هادارایی به مربوط حقوق سایر یا واسط به بانی از هادارایی انتقال برای مانعی -۴

 باشد؛ بانی عملکرد
 شوند؛ منتقل منصفانه قیمت با هادارایی -۵
 باشد؛ نداشته وجود هادارایی روی ثالث شخص توسط دیگری ادعای -6

 انتقال از پیش ماه شش کمدست باید تعهد این باشد، آمده پدید بانی برای تعهد و مسئولیت یک عنوانبه دارایی انتفاع حق کهدرصورتی
 باشد. موجود دارایی

 الزم معیارهای عنوانبه را پذیریمقایسه و ،شفافیت سادگی، ویژگی سه (۲۰۱۵) بهادار اوراق هایبورس المللیبین سازمان و بال کمیتٔه
 معامالتی ساختار و هاویژگی داشتن و پایه هایدارایی ودنبهمگن سادگی، از منظور اند.کرده مطرح بهادارسازی در هادارایی از استفاده برای

 برای قرارداد هایطرف و ،معامله ساختار دارایی، دربارٔه کافی اطالعات شدنفراهم منظوربه شفافیت ویژگی ست.هاآن در غیرپیچیده
 کندمی کمک گذارانسرمایه به پذیریمقایسه ویژگی ،همچنین شود. فراهم دارایی هایریسک از کاملی درک وسیلهبدین تا است گذارانسرمایه

 مناطق بین هایتفاوت نیز و کنند مقایسه دارایی طبقٔه یک در محصوالت سایر با را آن بتوانند و کنند درک بهتر را مربوطه گذاریسرمایه تا
  (.8-۷ .صص ،BIS & IOSCO، ۲۰۱۵) دهند قرار مدنظر را گوناگون

 (:۳۱8 .ص ،۲۰۱6 )فبوزی، کرد تقسیم کلی دستٔه دو به را بهادارسازی فرایند در استفادهقابلِ  هایدارایی انواع توانمی
 از: اندعبارت گروه این در مورداستفاده هایدارایی برخی مسکونی: ۲رهنی پشتوانٔه با اوراق و ۱مصرفی دارایی پشتوانٔه با بهادار اوراق -الف
 ،)رهنی( مسکن مالکیت هایوام -
 ،خودرو لیزینگ و وام -
 ،اعتباری هایکارت دریافتنی هایحساب -
 ،رفاهی هایشرکت توسط دریافتی هایتعرفه به مربوط هایحساب -
 ،مسکن ساخت هایوام -
 ،دانشجویی هایوام -
 . مسکن تعمیر وام مانند مصرفی هایوام سایر -
 از: اندعبارت گروه این در مورداستفاده هایدارایی برخی :۳تجاری دارایی پشتوانٔه با بهادار اوراق -ب

 ،تجاری دریافتنی هایحساب -
 ،تجهیزات لیزینگ -
 ،غیره( و بار حمل کانتینرهای هواپیما، )مانند عملیاتی هایدارایی -
 ،غیره( و ،موسیقی پخش حق سینمایی، هایفیلم پخش حق )مانند تفریحی صنایع به مربوط هایدارایی -

 ،فرانشیز هایوام -
                                                                                                                                                                                                                
1 Consumer Asset-Backed Securities 
2 Subprime Residential Mortgage-Backed Securities (MBS) 
3 Commercial Asset-Backed Securities 
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 .خرد وکارهایکسب هایوام -
 معیارهای درنظرگرفتن با  ایران، بانکی نظام در رهنی اوراق بازار توسعٔه منظوربه گفت توانمی ،باال در شدهمطرح معیارهای به توجه با
 طبقٔه از غیر دیگری طبقات در را تسهیالت ازجمله هادارایی از بیشتری گسترٔهتوان می بهادارسازی، فرایند در هادارایی برای روشن و دقیق

  گرفت. کاربه جاری

 نقدپذیر هایدارایی پذیرش ۲-۲-۷
 یکی است. گوناگون هایدارایی نقدی هایجریان دربرگیرندٔه که شودمی تشکیل ۱هادارایی از استخری یا سبد بهادارسازی، موارد از بسیاری در
 در یبسیار موارد در همچنین یابد.می انتقال واسط به بانی از هادارایی این مالکیت معموالً است. سازیمتنوع دارایی، استخر تشکیل اهداف از

 موارد برخی در البته باشند. داشته استخر در گوناگونی هایدارایی است ممکنها آن از هریک و دارند مشارکت بانی چند دارایی، استخر یک
 شودمی متعهد واسط ،موارد گونه این در شود.نمی فروخته واسط به یا و نیست ها()بانی بانی شناساییقابلِ تعهدات شامل هادارایی استخر نیز
  (.۴۳-۳۳ .صص ،۲۰۱۵۲ الدین،)صالح کند پرداخت قرارداد هایطرف به را مبلغی ها،دارایی خصوص در شرایطی وقوع صورت در

 واسط به هادارایی پدیدآورندگان توسط پرریسک( رهنی مطالبات )مانند هادارایی از سبدی ها،دارایی پشتوانٔه به بهادار اوراق در
 شکل در بندیطبقه این نمونٔه یابد.می تخصیص مختلف ۳)طبقات( هاترانش به هادارایی از حاصل نقدی جریانات و شودمی فروخته

 ترانش ،4باالیی ترانش دارد: وجود مختلف )طبقه( ترانش سه ساختار این در ،است مشخص که طورهمان است. شده داده نشان ۷
 6.پایینی ترانش و ،5میانی
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 ۱۲6 .ص ،۲۰۱۵۷منبع: هال، 

                                                                                                                                                                                                                
۱ Asset Pool 
2 Saleuddin 
۳ Tranches 
4 Senior Tranche 
۵ Mezzanine Tranche 
6 Equity Tranche 
7 Hull 

 ۱تسهیالت 
 ۲تسهیالت 
 ۳تسهیالت 

... 

... 

... 
 nتسهیالت 

 
 ارزش اسمی:

 میلیون دالر ۱۰۰

 
 (SPVواسط )

 ترانش باالیی
 میلیون دالر ۷۵ارزش اسمی: 

 درصد 6بازده: 

 ترانش میانی
 میلیون دالر ۲۰ارزش اسمی: 
 درصد ۱۰بازده: 

 ترانش پایینی
 میلیون دالر ۵ارزش اسمی: 
 درصد ۳۰بازده: 
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 از کمتر بسیار پایینی ترانش در بازده تحقق احتمال نیست. گونهاین لزوماً دارد، را وضعیت بهترین پایینی ترانش رسدمی نظربه گرچها
 شکل در آبشار عملکرد کلی شیؤه شود.می انجام ۱آبشار نام به یفرایند توسط هاترانش به نقدی جریانات تخصیص است. دیگر ترانش دو
 تخصیص ترانش این به ،ندک دریافت را خود مقرر بازده باالیی ترانش کهتازمانی دارایی از حاصل نقدی هایجریان است. شده داده نشان 8

 تخصیص ترانش این به نقدی جریانات و رسدمی میانی ترانش به نوبت آنگاه باشد، شده محقق باالیی ترانش مقرر بازده اگر است. شده داده
  یابد.می تخصیص پایینی ترانش به باشد، مانده باقی نقدی جریانات هنوز و شود محقق هم میانی ترانش مقرر بازده اگر یابد.می

 
 دارایی پشتوانٔه با بهادار اوراق سادٔه ساختار .8 شکل

 ۱۲۷ .ص ،۲۰۱۵ هال، منبع:
 

 رهنی هایوام بازار در ۲۰۰8 سال مالی بحران در است. نمایندگی هایهزینه پدیدآمدن امکان فوق ساختار در توجهقابلِ  نکات از یکی
 گذارانقانون اگر نبود. همسو کامل طوربه گذارانسرمایه و رهنی هایوام پدیدآورندگان منافع زیرا داشت، وجود نمایندگی هایهزینه امریکا،
 ترانش هر درصد ۲۰ مثالً کردندمی مجبور شد(می منتقلها آن اعتباری ریسک که هاییدارایی دیگر )و رهنی هایوام پدیدآورندگان بانکی

 منافع با را پدیدآورندگان منافع کار این زیرا ،شدنمی شدت این به اخیر مالی بحران کنند، نگهداری خود ترازنامٔه در را ایجادشده
 نگه را اوراق پایینی هایترانش رهنی، هایوام پدیدآورندگان اوقاتگاهی ،البته کرد.می همسو بهتر خریدند،می را هاترانش که گذارانیسرمایه

 پدیدآورنده، دید از غالباً ولی کرد.می همسو بودند، خریده را هاترانش این که گذارانیسرمایه منافع با راها آن منافع تاحدی کار این داشتند.می
 آورد.می دستبه درآمد کافی اندازٔه به گذاران،سرمایه به دیگر هایترانش فروش با پدیدآورنده زیرا شد،می محسوب رایگان پایینی هایترانش

 (.۲۰۱6 )فبوزی، نداشتند رهنی هایوام عملکرد در سهمی پدیدآورندگان بود، رفته بین از پایینی ترانش کهزمانی عالوه،به
 تشویق راها آن کار این که است آن باشند، داشته ایجادشده یهاترانش همٔه در سهمی باید هاوام پدیدآورندگان اینکه برای دلیل ترینمهم

 آوریجمع )در رهنی هایوام کنندگاناداره معموالً پدیدآورندگان که است آن دیگر دلیل باشند. داشته گذارانسرمایه مشابه تصمیماتی تا کندمی
 در هاوام کنندگاناداره عنوانبهها آن تصمیمات است الزم ،بنابراین هستند. نیز غیره( و مالکیت سلب به مربوط تصمیمات اتخاذ اقساط،
 باشد. گذارانسرمایه منافع راستای

 خارج هاوام پدیدآورندٔه هایبانک دفاتر از را رهنی هایوام بهادارسازی، موارد، بسیاری در که بود این مالی بحران جالب نکات از یکی
 پدیدآورنده هم و گذارسرمایه هم هابانک چون و شدندمی خریداری بانک هایبخش دیگر توسط باال ٔهرتب با باالیی هایترانش غالباً کرد.نمی

 رهنی هایوام در که بانک از بخشی معموالً ولی ؛باشد همسو گذارانسرمایه و پدیدآورندگان منافع که رفتمی انتظار شاید بودند،
  بود. کم بسیارها آن بین اطالعات گردش و دور هاوام پدیدآورندٔه بخش از کرد،می گذاریسرمایه

                                                                                                                                                                                                                
1 Waterfall 

های نقدی نجریا
 دارایی

 ترانش باالیی

 ترانش میانی

 ترانش پایینی
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 هایکیفیت با تسهیالت از استفاده امکان تسهیالت، پشتوانٔه به اوراق انتشار و بهادارسازی فرایند در گفت توانمی ،فوق مطالب طبق
 با اوراق آبشاری، ساختار از استفاده با توانمی ها،دارایی سبد در قرارگرفتن برای اولیه شرایط حصول از پس و دارد وجود گوناگون

 تسهیالت تواندمی بهادارسازی گسترٔه گفت، باید بخش این آغاز در شدهمطرح پرسش به پاسخ در لذا کرد. منتشر گوناگون هایکیفیت
 ترمطمئن نقدی هایجریان با تسهیالت االمکانحتی که داشت توجه باید اوراق، جذابیت افزایش لزوم به توجه با ولی بگیرد، دربر را گوناگون

 سطح به توجه با تا کرد منتشر گوناگون اعتباری درجات با اوراقی آبشاری، ساختار از استفاده با نیز و شوند وارد هادارایی سبد در
 این از استفاده صورت در است بهتر ،همچنین باشد. داشته وجودها آن برای متناسب اوراق انتخاب امکان گذاران،سرمایه پذیریریسک

 شود. کمتر نمایندگی هایهزینه تا کنند نگهداری خود ترازنامٔه در را ترانش هر از بخشی باشند ملزم نیز ایرانی هایبانک ساختار،

 بهادارسازی در اعتبارسنجی و اعتباری ارتقای سازوکارهای تقویت ۳-۲-۷
 کاهش و نکول )شامل اعتباری ریسک کاهش منظوربه بهادارسازی در قرارداد هایطرف بین مالی قراردادهای مجموعٔه ۱اعتباری ارتقای

کیزیدیس است رتبه(  مربوط هایزیان جذب منظوربه بهادارسازی فرایند در اعتباری حمایت ،واقع در (.۱6۲ .ص ،۲۰۱6 ،۲استگارز و )آ
 .ص ،۲۰۱6 )فبوزی، شودمی انجام اعتباری ارتقای طریق از کار این و است الزم هادارایی استخر در نکول یا اعتباری کیفیت کاهش به

کیزیدیس کرد تقسیم قرارداد طرف بر مبتنی و دارایی بر مبتنی نوع دو به را اعتباری ارتقای توانمی ،کلی رویکرد یک در (.۲9۰  استگارز، و )آ
 تعیین را مشخص رتبٔه یک به رسیدن برای الزم اعتباری ارتقای میزان آن، طریق از بندیرتبه مٔوسسات که یفرایند (.۱6۲ .ص ،۲۰۱6

  (.۲9۱ .ص ،۲۰۱6 )فبوزی، شودمی نامیده ۳قرارداد بندیاندازه کنند،می
 هایشیوه توانمی آید.می پدید اعتباری ارتقای برای جدیدی هایشیوه زمان گذشت با و دارد وجود اعتباری ارتقای از گوناگونی اشکال

 سازوکارهای و بانی( بر مبتنی هایشیوه و ساختاری هایشیوه )شامل داخلی سازوکارهای کرد: تقسیم اصلی دستٔه دو به را اعتباری ارتقای
 (.9 )شکل ثالث( شخص بر مبتنی هایشیوه شامل) بیرونی
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 ۲۰۱6 فبوزی، منبع:
 

 .صص ،۲۰۰8 کوتاری، و فبوزی ؛۲96-۲9۱ .صص ،۲۰۱6 )فبوزی، کنیممی معرفی اختصاربه را هاشیوه این از هریک ،اینجا در
9۳-86.) 

 ساختاری -۱
 اوراق ترانش یک که است ایگونهبه ساختار گوناگون هایترانش بین اعتباری هایریسک مجدد توزیع ساختاری، اعتباری ارتقای از منظور
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 جریان پرداخت در گوناگون هایاولویت با اوراق گوناگون ترانش ایجاد طریق از کار این سازد. فراهم اعتباری حمایت دیگر ترانش برای
  شود.می گفته نیز ۱فرعی-اصلی ساختار آن به و شودمی انجام نقدی

 بانی بر مبتنی -۲
 است: زیر شرح به هاشیوه این از برخی سازد. فراهم بیشتری اعتباری حمایت ها،شیوه برخی با تواندمی واسط به دارایی فروشندٔه یا ایجادکننده

 به بهره های)پرداخت تعهدات ایفای برای که است وثایقی بهرٔه از استفاده اعتباری ارتقای شکل ترینمتداول اضافی: شکاف -الف
 که را وثیقه محل از پرداختی بهرٔه میزان شود.نمی استفاده آن از رهن( اداری کارمزدهای )مانند کارمزدها و ساختار( در مختلف هایترانش
 یک در پرداختی بهرٔه اگر ،مثال برای نامند؛می اضافی بهرٔه یا اضافی شکاف ،است اوراق کارمزد و بهره پرداخت برای الزم مقدار بر مازاد

 شکاف مقدار آنگاه باشد، درصد ۵ منتشرشده اوراق بهرٔه نرخ متوسط و ،درصد ۱ بانی پرداختی کارمزد درصد، 8 متوسط طوربه وام استخر
 بود. خواهد درصد( ۱ منهای درصد ۵ منهای درصد 8 )یعنی درصد ۲ معادل اضافی
 اعتباری حمایت دارایی، فروش زمان در واسط نزد نقدی سپردٔه تودیع با بانی نقدی، ذخیرٔه یا نقدی وثیقٔه روش در :نقدی وثیقٔه -ب

 کار این ،همچنین شود. استفاده خسارت جبران برای آن از اعتباری، ارتقای هایروش سایر نبودنکافی صورت در تا سازدمی فراهم بیشتری
 گیرد. انجام بانی توسط واسط برای وام کردنفراهم طریق از تواندمی

 این ند.ک ایجاد بیشتری اعتباری حمایت خود، تعهدات ارزش به نسبت بیشتر وثیقٔه قراردادن با تواندمی بانی سپاری:وثیقهبیش -ج
 نسبت اصلی معامالت در روش این از سازد.می فراهم را هازیان از بیشتری مبالغ جذب امکان است، معروف سپاریوثیقهبیش به که ،روش

 شود.می استفاده بیشتر فرعی معامالت به
 ثالث شخص بر مبتنی -۳

 مبتنی اعتباری ارتقای شد،می استفاده مذکور هایروش دیگر با همراه معموالً که اعتباری ارتقای متداول اشکال از یکی ،۲۰۰۷ سال از پیش
 با خود ثالث شخص ضمانت ،البته گرفت.می انجام ضمانت و ،اسنادی اعتبار بیمه، همچون هاییروش به کار این بود. ثالث شخص بر

 امر این است. رایج کمتر سازوکارها این از استفاده ،امروزه است. همراه آن نکول احتمال یا ثالث شخص اعتباری کیفیت کاهش ریسک
 ضمانت برای هاشرکت کمتر تمایل و ،اسنادی اعتبار با رابطه در ایسرمایه الزامات وجود بیمه، هایشرکت اعتباری کیفیت کاهش دلیلبه

 است. داده رخ
 بهادار اوراق عرضٔه رسمی اعتباری رتبٔه وجود ند.کنمی بندیرتبهمٔوسسه  چند یا یکرا  بهادارسازی فرایند از حاصل بهادار اوراق معموالً

 قرار مدنظر کیفی عوامل هم و یکمّ عوامل هم بندی،رتبه مٔوسسات توسط مورداستفاده شناسیروش در سازد.می ترآسان را گذارانسرمایه به
 )مانند بانی اعتباری کیفیت بود. خواهند متفاوت بهادارسازی فرایند در مورداستفاده هایدارایی و اوراق نوع به توجه با البته که گیرندمی

 حقوقی ساختار قانونی، مسائل آن، در رقابت و تحوالت روند و مربوطه صنعت وضعیت غیره(، و آن مالکیت وضعیت بانی، مالی سوابق
 ،۲۰۱۳ ،۲چودری و )بایگ دارند اهمیت اوراق بندیرتبه در که است عواملی ازجملٔه نقدی هایجریان تحلیل و ،هادارایی انتقال و واسط

  (.۳۳۴ .ص ،۲۰۱۰ چودری، ؛۱۰ .ص
 مشترکی هایحوزه بر تحلیل برای معموالً دارند، اعتباری رتبٔه تخمین و ارزیابی در متفاوتی رویکرد بندیرتبه مٔوسسات از هریک هرچند

 ثالث اشخاص و ساختار هایریسک دارایی، هایریسک همچون عواملی اوراق بندیرتبه برای مودیز شرکت ،مثال برای شوند؛می متمرکز
 بازطراحی طوری قرارداد ساختار در هاجنبه برخی است ممکن ،همچنین (.۱998 ،۳)سیلور کندمی بررسی را تصکیک ارکان در موجود
 است این دارد، اهمیت تصکیک در بهادار اوراق بندیرتبه مورد در آنچه یابند. ارتقا مدنظر اعتباری رتبٔه سطح به منتشرشده اوراق که شوند

 ارتباط نحؤه و پایه هایدارایی شرایط و اعتباری کیفیت به باشد، داشته بستگی ناشر اعتباری کیفیت به آنکه از بیش اوراق اعتباری رتبٔه که
 است. وابسته بانی باها آن
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 بندیجمع 8
 بازار و مسکن مالیتٔامین بحث اهمیت امروزه و بوده مالیتٔامین نیازمند که خانوارهاست تملک تحت هایدارایی ترینگران از یکی مسکن

 افزایش برای سازند. مرتفع رهنی تسهیالت پرداخت با را خانوارها مشکالت از بخشی تا کنندمی تالش هادولت که است ایگونه به آن مالی
 است. آمده وجودبه بهادار اوراق انتشار و رهنی پرتفوی تشکیل ازجمله دیگری هایزمینه ،اخیر دهٔه دو در ویژهبه مالیتٔامین توسعٔه و ظرفیت

 حوزٔه در سرمایه بازار ظرفیت از استفاده با و کرده پیدا اجرایی شکل آن الزامات دنکرمشخص و فرایند تدوین طریق از هاظرفیت این
  کنند.می فراهم را بیشتر نقدینگی و منابع به دسترسی امکان بانکی نظام کنار در مالیتٔامین

 یا از یبخش وصول از یناناطم با یست،ن یرپذامکان هابانک یبرا مدتکوتاه رد مطالبات کل وصول امکان کهینا دلیلبه راستا، این در
 با و داشته مدتکوتاه مالیتٔامین به یازن یراز ،کنندیم مسکن بخش مالیتٔامین جهت بهادار اوراق انتشار به اقدام ینده،آ در مطالبات ینا کل

 کنند.یم اوراقاین  یدارانخر و دارندگان به سود پرداخت و یزوار به اقدام بارکی ماه سه هر صورتبه یآت یهادوره در مطالبات وصول
 یانمتقاض مالیتٔامین درخواست به یمناسب ییگوپاسخ توانندیم یصورت در - یمال گرانواسطه ینترمهم عنوانبه - هابانک یگر،د عبارتبه
 یه،سرما بازار نقش ارتقای با و یرمس ینا در باشند. برخوردار یزن سهیالتت یاعطا یبرا یکاف توان از که باشند داشته یالتتسه یافتدر
 بهادار اوراق به یرهن مطالبات مانند یینپا ینقدشوندگ با یمال هایییدارا یلتبد یعنی «بانک یمال هایییدارا کردن بهادار اوراق به یلتبد»

  .آیدیم هابانک کمک به مالیتٔامین یننو یهاروش از یکی عنوانبه بازار، در معاملهقابلِ 
 است. نشده حاصل زمینه این در چندانی توفیق تاکنون رهنی، مطالبات بهادارسازی امکان و رهنی اوراق انتشار بستر شدنفراهم باوجود

 نظارتی الزامات نکردنتعیین از: اندعبارت ازجمله که شده امر این موجب مختلفی دالیل زمینه، این در شدهانجام شناسیآسیب براساس
 تخطی به مربوط موارد به کافی توجه عدم رهنی، اوراق انتشار زمینٔه در غیربانکی اعتباری مٔوسسات و هابانک فعالیت برای ناظر مقام توسط

 برای رهنی اوراق انتشار جذابیت کاهش و بانکی نظام در سود نرخ تعیین برای الزم رقابتی فضای نبود رهنی، اوراق انتشار فرایند ضوابط از
 . …و ،رهنی اوراق انتشار برای مجوز یاعطا سرعت بودنپایین ناشران،
 بهادارسازی فرایند و است نبوده مسکن بخش مالیتٔامین نیاز گویپاسخ تاکنون منتشرشده رهنی اوراق حجم گفت توانمی ،مجموع در

 عدم و هاناهماهنگی مانند مشکالتی بهادارسازی، فرایند در گیرد. قرار کار دستور در باید ترگسترده ابعاد و بیشتر حجم با رهنی مطالبات
 در یمال و یپول حوزٔه یگذاراستیس در یکاف ثبات نبود و آن کارکردی هایمٔولفه بودنقدیمی دلیلبه تجارت قانون ویژهبه قوانین کارایی
 یمشکالت با را یرهن مطالبات یپرتفو لیتشک و یاستاندارساز فرایند ،یبهادارساز یاجرا حوزٔه در ریوپاگدست یهاچالش کالن اقتصاد

  .باشند هاچالش نیا رفع درصدد رودیم انتظار (هیسرما بازار و یمرکز )بانک ناظر مقامات از لذا و ساخته روروبه

 سیاستی هایتوصیه 9
 محور سه در رهنی مطالبات بهادارسازی هایچالش رفع منظوربه سیاستی هایتوصیه ،پیشین هایبخش در شدهتبیین هایچالش براساس

 :است زیر شرح به
 ترینمهم از برخی که شود گرفته نظر در مشخصی معیارهای است الزم ،بانکی نظام در رهنی مطالبات پرتفوی تشکیل منظوربه -الف

  از: اندعبارتها آن
 شناساییقابلِ و پایدار نقدی جریان تولید قابلیت، 
 آینده در آن وجود احتمال یا و جاری زمان در نقدی هایجریان وجود، 
 بهادارسازی قرارداد از پیش آن نقدی هایجریان همراهبه بانی برای اتکاقابلِ و معتبر انتفاع حق وجود، 
 واسط به بانی از دارایی انتقال موانع ودِنب، 
 منصفانه قیمت با هادارایی انتقال، 
 هادارایی روی بر ثالث شخص توسط ادعا هرگونه نبود. 
 ند:اارائهقابلِ رابطه این در ذیل راهکارهای شود،می بهادارسازی کیفیت ارتقای موجب سازیمتنوع اینکه به توجه با :ب
 هادارایی از موردانتظار نقدی هایجریان کیفیت براساس متنوع هایدارایی از استخری تشکیل  
 هادارایی استخر در متنوع هایدارایی نقدی هایجریان وجود، 
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 مختلف هایترانش به هادارایی از حاصل نقدی هایجریان تخصیص. 
 گیرد: قرار موردتوجهزیر  موارد است بهتر ،رهنی مطالبات بهادارسازی در اعتباری ارتقای سازوکارهای تقویت منظوربه -ج
 حوزه این در مرکزی بانک توسط الزم هایبخشنامه تنظیم و اعتباری بندیرتبه ویژهبه اعتباری ارتقای متنوع سازوکارهای از استفاده، 
 نکول یا اعتباری کیفیت کاهش از ناشی احتمالی هایزیان جذب منظوربه بهادارسازی فرایند در اعتباری حمایت امکان برقراری.  
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