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1 تْشاى. هذیشیت، داًشگاُ داًشجَي دوتشاي سشتٍِ  پظٍّشىذُ پَلی ٍ تاًىیاسشذ  واسشٌاع.   

2 .داًشجَي دوتشاي سشتِ التصاد، داًشگاُ اهام صادق)ع( ٍ پظٍّشىذُ پَلی ٍ تاًىیاسشذ  واسشٌاع.   
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 ایي همالِ هتؼلك تِ ًَیؼٌذگاى تَدُ ٍ لضٍهاً ًظش پظٍّشىذُ  دیذگاُ ٍ ًظشات اسائِ شذُ دس

 وٌذ.پَلی ٍ تاًىی سا هٌؼىغ ًوی

    تاشوذ، لویىي   ولیِ حمَق هادي ٍ هؼٌَي ایي اثش هتؼلك تِ پظٍّشىذُ پوَلی ٍ تواًىی هوی

 اػتفادُ اص ًتایج ایي همالِ تا روش هٌثغ تالهاًغ اػت.

 

http://www.mbri.ac.ir/
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 گضيسشمذت و واستشدها  ن  دس تاكىذيس  و مالي يسالمي:  صىون ووتاه 

 ثاتتي هومن نلا  سخنشيكي

 

 3، لیال محرابی2، حسین میسمی1رسول خوانسارين: تدوي 

  ممذمه -1

دس  4/4/1342دس تواسی   « اػالهی هالی ٍ تاًىذاسي دس آى واستشدّاي ٍ هذت وَتاُ صىَن»ًشؼت 

ِ  ٍویول هحل پظٍّشىذُ پَلی ٍ تاًىی تشگضاس گشدیذ. ػخٌشاى ایي جلؼوِ آلواي ّوَهي ثواتتی )      یوه  پایو

 هذت وَتاُ هالی اتضاسّاي واستشد ًشؼت، ایي دس( تَدًذ. صىَن طشاحیدس  الوللی تیي هشاٍس ٍ دادگؼتشي

 هؼشفوی  اتضاسّا ًَع ایي اًتشاس دس هالضي وشَس تجشتِ ٍ تشسػی تاًىی ًظام دس( صىَن) ششیؼت تا هٌطثك

 تومهیي  توشاي  دٍلت تَػط ًمذیٌگی، هذیشیت تشاي اػالهی ّاي تاًه تَػط هذت وَتاُ هالی اتضاسّاي. شذ

 ٍ ّوا  گوزاسي  ػشهایِ وشدى هتٌَع ٍ ٍجَُ تمهیي خضاًِ، هذیشیت تشاي خصَصی تخش تَػط ٍ یدٍلت هالی

                                                           
 هذیشیت، داًشگاُ تْشاى. داًشجَي دوتشاي سشتٍِ  پظٍّشىذُ پَلی ٍ تاًىیاسشذ  واسشٌاع. 1

 .داًشجَي دوتشاي سشتِ التصاد، داًشگاُ اهام صادق)ع( ٍ ىیپظٍّشىذُ پَلی ٍ تاًاسشذ  واسشٌاع. 2

 . پظٍّشىذُ پَلی ٍ تاًىیاسشذ  واسشٌاع. 3



 
 

 
 

5 
 

 هَسد هالی ثثات ایجاد تِ ووه ٍ آصاد تاصاس ػولیات ٍ پَلی گزاسي ػیاػت تشاي هشوضي تاًه تَػط ًْایتاً

 . گیشًذ هی لشاس اػتفادُ

 سٍي تش ٍ شذُ تشىیل هالی ّاي ییداسا اص ػثذي اتتذا هالضي، دس شذُ هٌتشش هذت وَتاُ صىَن دس

 اٍساق هختلو   اًوَاع  شواهل  تَاًوذ  هی داسایی ػثذ ایي. شَد هی هٌتشش صىَن (ٍوالت ػمذ اػاع تش) آى

 ٍ هشووضي  تاًه تشاي هطلَتیت داشتي. تاشذ صىَن دیگش اًَاع حتی ٍ هشاسوت اٍساق ػْام، هاًٌذ تْاداس

 ٍالؼوی،  ًمذشًَذگی ٍ ثاًَیِ تاصاس صیشػاخت اٍلیِ، ساًتشا ٍ لیوت وش  اثشتخش ػاصٍواس گزاسي، لاًَى

ِ  هٌاػة پایِ ّاي داسایی ػشضِ هٌظن، اًتشاس ٍ ػشضِ ششیؼت، تا هٌطثك تاصخشیذ لشاسداد توْیذات  حوذ  تو

 اص گًَاگَى هٌاطك دس ششػی هالحظات تش هْن ّوِ اص ٍ ًیاص هَسد لاًًَی تغییشات تؼَیِ، صیشػاخت وافی،

 .گیشًذ لشاس ًظش هذ تایذ هذت وَتاُ صىَن اًتشاس چاسچَب طشاحی دس ِو ّؼتٌذ هَاسدي جولِ

 مذت منطثك تا ضشيعت داليل يهميت يتضيسها  مالي ووتاه -2

ّبي هبلي زٍگبًِ )هتؼبضف ٍ اسالهي( هفيس ّستتٌس   هست هٌغجق ثب ضطيؼت، زض سيستن اثعاضّبي هبلي کَتبُ

گَى اظ جولِ هسيطيت ًقسيٌگي، تأهيي ٍ هبلي ٍ غيطُ استفبزُ تَاى اظ آًْب زض ثطآٍضزُ کطزى اّساف گًَب ٍ هي

ًبپصيط است. ايتي اثعاضّتب، اٍضاب ثْتبزاض     ّبي هبلي اسالهي ٍجَز ايي اثعاضّب اجتٌبة کطز. ّوچٌيي زض سيستن

 اسالهي )غکَک( ّستٌس کِ زض هَاضز شيل کبضثطز زاضًس:

 ّبي اسالهي ثطاي هسيطيت ًقسيٌگي تَسظ ثبًک -

 ثطاي تأهيي هبلي زٍلتيتَسظ زٍلت  -
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 ّب گصاضي کطزى سطهبيِ تَسظ ثرص ذػَغي ثطاي هسيطيت ذعاًِ، تأهيي ٍجَُ ٍ هتٌَع -

 تَسظ ثبًک هطکعي ثطاي، -

 گصاضي پَلي ٍ ػوليبت ثبظاض آظاز سيبست 

      ّتبي استالهي اظ عطيتق     اثعاضّبي ثجبت هبلي )هٌغجق ثب ضتطيؼت( ثتطاي کوتک ثتِ ثبًتک

 .3ٍ قطاضزاز ثبظذطيس 2زّي اٍضاب ثْبزاض م، ٍا1توْيسات ٍثيقِ ٍاجس ضطايظ

 مذت داليل عذم يستفاده وافي يص صىون ووتاه -3

 اًس: هست ثٌب ثِ زاليلي تبکٌَى کوتط هَضز استفبزُ قطاض گطفتِ غکَک کَتبُ

 الف( مشکالت در باسارَاي داخلي:

 هست ّبي هطثَط ثِ عطاحي سبذتبض غکَک کَتبُ ّب ٍ پيچيسگي زضَاضي -

 هست ّبي الظم ثطاي عطاحي ٍ اًتطبض غکَک کَتبُ چبضچَة هٌبست ٍ تقَيت ظيطسبذت ًيبظ ثِ يک -

 ضؼف قَاًيي زاذلي زض ثطذي کطَضّب -

 هست ّبي هٌبست پبيِ ثطاي عطاحي غکَک کَتبُ کوجَز زاضايي -

 المللي )افشين بز مشکالت باسارَاي داخلي( ب( مشکالت در باسارَاي بيه

 هست ثِ غَضت زالضي يب يَضٍيي ػسم ٍجَز ًبضط عجيؼي غکَک کَتبُ -

                                                           
1
. Eligible Collateral Arrangements 

2
. Securities Lending 

3
. Repo Arrangements 
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 گَيي ثِ تفبسيط ضطػي گًَبگَى زض هٌبعق هرتلف هطکل پبسد -

 ّبي هطکعي گًَبگَى هطکل ًجَز ٍحست ضٍيِ قبًًَي زض ثبًک -

 ثٌسي هوکي است اٍضاب ضا غيطاقتػبزي کٌس. ثٌسي اػتجبضي ٍ ثطآٍضزى هؼيبضّبي ضتجِ ًيبظ ثِ ضتجِ -

 ي  مذيشيت كمذينگيمذت تش ها  صىون ووتاه جايگضين -4

ّبي زيگطي ثطاي هسيطيت ًقسيٌگي هَضز استفبزُ قطاض گيطًس کِ ثطذي اظ هؼبيت ّط يتک   هوکي است ضٍش

 اظ آًْب ثِ ضطح شيل است:

 داري پًل وقد الف( وگٍ

 استفبزُ ٍ ثسٍى ثبظزُ هبًسى ٍ پَل   هطکل: ثي 

 َاي بيه باوکي ب( سپزدٌ

 هطکل: ضيسک اػتجبضي عطف هقبثل 

 زابحٍ کاالييج( م

 هطکل:  

 ػسم اعويٌبى ٍ قبثل هؼبهلِ ًجَزى ثِ غَضت ضطػي -  

 هست ّبي کَتبُ ّعيٌِ هؼبهالتي ثبال ثِ ٍيژُ ثطاي زٍضُ  -  

 ضيسک اػتجبضي عطف هقبثل -  
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 ّبي ضطػي هربلفت -  

 ّبي هتؼبضف ػسم ػطضِ گستطزُ تَسظ ثبًک -  

 د( صکًک بلىدمدت

 هطکل:  

 ثبظاض اٍليِ يب ثبًَيِ ػطضِ هحسٍز زض -  

 (IDB ،IFC  ٍQatarيب ثْتط زاضًس )هبًٌس  Aتؼساز کوي اظ غکَک زٍلتي ضتجِ اػتجبضي  -  

 هؼوَالً ٍاجس ضطايظ ٍثيقِ ًيستٌس  -  

 ّبي ضطػي زض ثطذي کطَضّب هربلفت -  

 مذت مطىالت كاضي يص ومثود يتضيسها  مالي ووتاه -5

ذتَز، ثطذتي هطتکالت هطثتَط ثتِ کوجتَز        2002ض گتعاضش ستبل   ( زIFSBّيئت ذسهبت هبلي اسالهي )

 هست ضا ثِ ضطح شيل اػالم کطز: اثعاضّبي هبلي کَتبُ

 ػسم ٍجَز ثبظاض پَل اسالهي سبظهبى يبفتِ -

 ضَز. ّبي اسالهي هي ّبي جبيگعيي هَجت ظيبى ثبًک ثبظزُ کن يب غفط گعيٌِ -

 از ثب استفبزُ اظ اثعاضّبي هٌغجق ثب ضطيؼتّبي هطکعي ثطاي ػوليبت ثبظاض آظ ّبي هحسٍز ثبًک گعيٌِ -
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-  ِ کتِ ثتط ًقسضتًَسگي ٍ    « ذطيتس ٍ ًگْتساضي  »گتصاضاى استالهي ثتِ ضاّجتطز      افعايص توبيل ستطهبي

 گصاضز. ضٍظ اثط هي گصاضي ثِ قيوت

 کٌٌسگبى ثبظاض ٍ حجن پبييي هؼبهالت ّبيي زض ثبظاض ثِ زليل تؼساز کن هطبضکت ٍجَز هحسٍزيت -

 ِ زليل هحسٍزيت زض هؼبهالت ثبظاض ثبًَيِهطکل زض ضضس ثبظاض ث -

ّبي هتؼبضف ٍ اسالهي تقستين ضتسُ استت،     زض کطَضّبي زاضاي سيستن هبلي زٍگبًِ، ثبظاض، ثيي ثبًک

تَاًٌس ثِ هرعى )هجوَػِ( ًقسيٌگي هتؼبضف زستطسي زاضتِ ثبضتٌس.   ّبي اسالهي ًوي ثٌبثطايي هؼوَالً ثبًک

 ّبي ًقسضًَسُ هوکي است هطکل ضا تطسيس کٌس. ض ضاثغِ ثب زاضاييز 3ثِ ػالٍُ العاهبت تَافقٌبهِ ثبل 

( اهکتبى ثتطٍظ ضيستک    2010زض گعاضش ثبًک تَسؼِ اسالهي )هتبلي استالهي ٍ ثجتبت هتبلي جْتبًي،      

الوللي ًقسيٌگي ثط اسبس اّساف شيل تَغيِ  سيستوي زض ظهبى ثحطاى، ثطضسي ٍ ايجبز ظيطسبذت هلي ٍ ثيي

 ضسُ است:

 گطي هبلي غِکبّص ّعيٌِ ٍاس -

ّبي هطکعي ثتط ستغن ًقتسيٌگي زض سيستتن هتبلي ٍ هتسيطيت        گصاضي ثبًک فطاّن ضسى اهکبى اثط -

 سيبست پَلي

 1زّي حفظ ثجبت هبلي ثب فطاّن کطزى اهکبى ايفبي ًقص ثبًک هطکعي ثِ ػٌَاى آذطيي پٌبّگبُ ٍام -

(LOLRتعضيق ًقسيٌگي ثِ ثبظاض ٍ ) 

 طاي هقبثلِ ثب کوجَز ًقسيٌگيافعايص تَاًبيي هؤسسبت هبلي اسالهي ث -

                                                           
1
. lender of last resort 
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( ضا IILM) 1الوللي اسالهي هسيطيت ًقتسيٌگي  ّيئت ذسهبت هبلي اسالهي، پيطٌْبز ايجبز ضطکت ثيي

 الوللي هغطح کطز.  زض سغن ثيي

 مذت يلضيمات طشيحي صىون ووتاه -6

س، ثبيتس اظ  هست ثِ ػٌتَاى اثعاضّتبي هتسيطيت ًقتسيٌگي هتَضز استتفبزُ قتطاض گيطًت         ثطاي آًکِ غکَک کَتبُ

 ّبي شيل ثطذَضزاض ثبضٌس: ٍيژگي

 کيفيت اػتجبضي ثبال -

 پصيطش ضطػي گستطزُ -

 قبثليت هؼبهلِ زض ثبظاض -

 ّبي پبيِ، سطضسيس، هجلغ ٍ ًطخ اي اظ زاضايي زضثطگطفتي زاهٌِ گستطزُ -

 قبثليت استفبزُ ثِ ػٌَاى اثعاض سيبستگصاضي پَلي ٍ ثجبت هبلي -

 جصاثيت زاضتي ثطاي هؤسسبت هبلي -

 الوللي( طيف ضسى ثِ غَضت اضظي )زض هَضز غکَک ثييتؼ -

                                                           
1
. International Islamic Liquidity Management Corporation 
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 مذت چاسچوب الصم تشي  صىون ووتاه -7

هست ثِ ػٌَاى اثعاضّبي هسيطيت ًقسيٌگي هَضز استفبزُ قطاض گيطًس، ثبيس اظ چبضچَة  ثطاي آًکِ غکَک کَتبُ

 شيل ثطذَضزاض ثبضٌس:

 گصاضي هغلَثيت ثطاي ثبًک هطکعي ٍ قبًَى -

 قيوت ٍ اًتطبض اٍليِ  سبظٍکبض اثطثرص کطف -

 ظيطسبذت ثبظاض ثبًَيِ ٍ ًقسضًَسگي ٍاقؼي -

 توْيسات قطاضزاز ثبظذطيس هٌغجق ثب ضطيؼت -

 ػطضِ ٍ اًتطبض هٌظن -

 ّبي پبيِ هٌبست ثِ حس کبفي ػطضِ زاضايي -

 ظيطسبذت تسَيِ -

 تغييطات قبًًَي هَضز ًيبظ -

   مذت كسثت ته تلنذمذت ها  صىون ووتاه تفاوت -8

ثيطتطي   هست هتفبٍت ثَزُ ٍ عطاحي آى ًسجت ثِ اثعاضّبي ثلٌسهست اظ چبلص َتبُالعاهبت غکَک ک

 ّبي ايي زٍ ثِ ضطح شيل است: ثبضس. ثطذي اظ تفبٍت ثطذَضزاض هي

 ثبضس. هست ًوي هست ًبضط ثِ زًجبل تأهيي ٍجَُ کَتبُ هؼوَالً زض غکَک کَتبُ -

 ثبضس. تط هي ٌِهست هتفبٍت ٍ پطّعي العاهبت الظم ثطاي عطاحي غکَک کَتبُ -

 است.   هست اظ جعئيبت ثيطتطي تطکيل ضسُ غکَک کَتبُ چبضچَة الظم ثطاي  -
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 گزيس  كمص تاكه مشوض  و لاكو  -9

گصاضاى اظ  هست ٍ سطهبيِ ًقص ثبًک هطکعي اظ چْبض هٌظط ثِ ػٌَاى هقبم ًظبضتي زض اضتجبط ثب غکَک کَتبُ

کِ زٍ هَضز آى هطثَط ثِ ضفتبض ثبًک هطکعي است ٍ زٍ هَضز زيگط  ثبضس اّويت قبثل تَجْي ثطذَضزاض هي

 پطزاظين. ثبضس کِ زض ازاهِ ثِ تَضين هرتػطي هي )ضيسک ًقسيٌگي( هي ثبظتبة قبًَى ثبل

 الف( رفتار وظارتي باوک مزکشي

گصاضي ٍجَُ ٍ  الوللي( ثطاي سطهبيِ هست هَضز ًظط )ثيي ثطضسي ٍاجس ضطايظ ثَزى غکَک کَتبُ -

 يط ثبًک هطکعي شذب

هست تَسظ ثبًک هطکعي )قطاضزاز ثبظذطيس ٍ  ّبي قبثل قجَل جْت تأهيي هبلي کَتبُ توسيس ٍثيقِ -

 تسْيالت اػتجبضي(

 گذاري )قاوًن بال( ب( رفتار قاوًن

 گصاضي سطهبيِ تؼييي اٍظاى ضيسکي هٌبست ثطاي اّساف قبًَى -

 ( ثطاي اًغجبب ثب ضطيؼت3ثبل  هٌبست ثطاي تؼييي چبضچَة ًقسيٌگي زاذلي )هقطضات ضفتبض -

 يكطثاق تا يصول ضشيعت -11

هست زاضاي اضکبالت ضطػي است  الوللي هٌتطط ضسُ اظ جولِ عطاحي غکَک کَتبُ سبذتبض اًَاع غکَک ثيي

 کٌين. کِ زض ازاهِ ثِ ثطذي اظ آًْب اضبضُ هي

 اضکبالت ضطػي ًسجت ثِ تؼْس ثبظذطيس هلک ٍ هقطضات ثيوِ زض غکَک اجبضُ  -



 
 

 
 

13 
 

اًِ آًْب هرعًي ّبيي کِ پطتَ اظ غکَک 1يٌزضيبفت تؼْساتضکبالت ضطػي ًسجت ثِ حساکثط هيعاى ا -

 تؼْساتثبضس ٍ ثطذي زيگط  زضغس هجبظ ًوي 44ّب ثيطتط اظ  زض ثطذي زيسگبُ ّب است؛ اظ زاضايي

 پصيطًس.  ّبي هطثَط ثِ پطتَاًِ غکَک ثلٌسهست ضا هي زضغس اظ هيعاى زاضايي 00ي تب ٌزضيبفت

ثبيستي  هست اظ سَي کبضگعاضاى ثِ ػٌَاى يک اثعاض هسيطيت ًقسيٌگي  استفبزُ ٍ اًتطبض غکَک کَتبُ -

 تَسظ ضَضاي ضطػي کبضگعاضاى هَضز تأييس ضطػي ٍ ًْبيي قطاض ثگيطز. 

ّب( ٍ العاهبت هطثَط ثِ اًَاع غکَک ضا ثطاي آگبّي افطاز  ضَضاي ضطيؼت ثبيس هسبيل ضطػي )زيسگبُ -

 زٌّس.  ٍ ثبظاض آهَظش

 يكتطاس يوليه و مثادالت تاصيس ثاكويه -11

هست هَاضزي چَى ايجبز ضجکِ کبضگعاض اٍليِ ٍ ثبظاض ثبًَيِ اظ اّويت قبثل تَجْي  زض اًتطبض غکَک کَتبُ

 پطزاظين.     ْب هيثبضس کِ زض ازاهِ ثِ آً َضزاض هيثطذ

ضجکِ کبضگعاض ٍ ثبظاض ثبًَيِ  هست هبًٌس اٍضاب زٍلتي ٍ تجبضي ثبيس اظ عطيق تَظيغ غکَک کَتبُ -

 غَضت پصيطز. 

تَاًس ضطايظ ٍ سبظٍکبضي ضا ثِ هٌظَض  هست اظ عطيق هٌبقػِ ثِ کبضگعاضاى هي اضائِ غکَک کَتبُ -

 تؼييي سَز ضطػي )قبثل قجَل( غکَک هَضز ًظط فطاّن ًوبيس.

ژُ اظ عطيق ثبًک ٍي ثطاي ازاضُ ٍ هسيطيت هٌبقػِ الظم است يک سبهبًِ الکتطًٍيکي زض کطَضّب ثِ  -

 هطکعي ثطاي ًبضطاى فطاّن گطزز. 

کٌٌسگبى زض هٌبقػِ ثب يک قيوت هؼيي ٍ يب ثب پيطٌْبز  تَاًس ثطاي کليِ ضطکت ترػيع اٍضاب هي -

 کٌٌسگبى هَفق زض هٌبقػِ غَضت پصيطز. ضطکت

ّبي ايي اٍضاب ايفب  هست، ًقص هْوي زض آضٌبيي ثبظاض ثب ظيطسبذت کبضگعاضاى غکَک کَتبُ -

 ًوبيٌس.  هي

                                                           
1
. receivables 
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زستطسي اًحػبضي کبضگعاضاى اٍليِ ثِ اعالػبت هٌبقػِ ًقص هْوي زض ايجبز تَافق کبضگعاضاى ثب  -

 ًبضطاى ذَاّس زاضت.

گصاضاى ٍ ضفبفيت اعالػبت اظ اّويت قبثل تَجْي زض تَسؼِ ثبظاض ثبًَيِ ثطذَضزاض  آهَظش سطهبيِ -

 ثبضس. هي

 نفعا  فعاليت: رمذ ساختاس پيطنهاد  جهت يكتطاس صىون ووتاه -12

تَاى سبذتبض کلي شيتل   هست ثِ ػٌَاى يکي اظ اثعاضّبي هسيطيت ًقسيٌگي، هي ثِ هٌظَض اًتطبض غکَک کَتبُ

ضا پيطٌْبز ًوَز. الجتِ ثسيْي است کِ ايي سبذتبض کلي ثَزُ ٍ الظم است زض ّط کطَضي ثب تَجِ ثِ العاهبت 

 ّبيي کِ زاضز اغالح ضَز.   ٍ چبضچَة

 

 

 

 

 

 

کىىدٌ/متعُد  ايجاد
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ّبي هبلي تطکيل ضسُ ٍ ثط  هٌغق اغلي اًتطبض غکَک زض ايي سبذتبض آى است کِ اثتسا سجسي اظ زاضايي

ًفؼبى هرتلفي حضَض زاضًس کِ الظم است ثِ  ضَز. زض ايي سبذتبض شي ضٍي آى اٍضاب ثْبزاض اسالهي هٌتطط هي

کليِ اضربظ حقيقي ٍ يب حقَقي  1گطاى اٍليِ ؼبهلًِقص آًْب تَجِ ضَز. اثتسا ثبيس اضبضُ ًوَز کِ هٌظَض اظ ه

 2ًفؼبى زيگط ايي اٍضاب ضطکت ٍاسظ ثب ّسف ذبظ ًوبيٌس. شي ثبضس کِ اقسام ثِ ذطيس غکَک هي هي

(SPVهي ) ِپطزاظًس.  ثِ فؼبليت هي 4ٍ ضطکت ٍاسظ ًبضط 3زاضًسُ ثبضس کِ زض زٍ ضطکت ٍاسظ ًگ 

 است: زاضًسُ ثِ ضطح شيل ٍظبيف ضطکت ٍاسظ ًگِ

 ّبي هبلي تطکيل زّس کِ اًَاع اٍضاب ثْبزاض زض آى جب زاضتِ ثبضٌس.  هرعًي اظ اًَاع هرتلف زاضايي -

 ّب استفبزُ ًوبيس.  آٍضي ضسُ تَسظ ضطکت ٍاسظ ًبضط، جْت ذطيس زاضايي اظ ٍجَُ جوغ -

 ٍظبيف ضطکت ٍاسظ ًبضط ثِ ضطح شيل است:

 ظيغ آى ثيي ذطيساضاى اقسام ًوبيس. هست ٍ تَ ثِ غَضت پيَستِ ثِ اًتطبض غکَک کَتبُ -

ّتب زض اذتيتبض ضتطکت ٍاستظ      آٍضي ضسُ اظ فطآيٌس اًتطبض غکَک ضا جْت ذطيس زاضايي ٍجَُ جوغ -

 زاضًسُ قطاض زّس.  ًگِ

 

 

                                                           
1
. primary dealers 

2
. special purpose vehicle 

3
. holding SPV 

4
. issuer SPV 
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 مذت: يصطالحات و كىات يساسي ساختاس پيطنهاد  جهت يكتطاس صىون ووتاه -13

ثبضس کتِ الظم   ض ايي تحقيق زاضاي ًکبت هْوي هياًتطبض غکَک کَتبُ هست ثط اسبس سبذتبض پيطٌْبزي ز

  اًس اظ: است ثِ آًْب تَجِ ضَز. ثطذي اظ ايي ًکبت ػجبضت

 پيًستٍ صًرت بٍ الف( اوتشار

ّبي هرتلف اقسام ثِ اًتطتبض غتکَک ثتط ضٍي هرتعى      تَاًس زض زٍضُ گصاضي ًبضط هي ضطکت سطهبيِ -

 ّب ًوبيس.  زاضايي

 تَاًس هتفبٍت ثبضس.  زض زفؼبت هرتلف اًتطبض هي حجن، زٍضُ ظهبًي ٍ ًطخ سَز غکَک -

 پصيطز.  ّب غَضت هي توبهي اًتطبضّب ثط ضٍي هجوَػِ ٍاحسي اظ زاضايي -

 

 ب( ديرٌ سماوي

 تَاًس اظ يک ّفتِ تب يک سبل هتغيط ثبضس.  هست هي زٍضُ ظهبًي غکَک کَتبُ -

 ز. تبضيد سطضسيس توبهي اًَاع غکَک کَتبُ هست ثبيس اظ اثتسا هطرع گطز -

 

 ج( وزخ سًد

 ثبضس. ًطخ سَز غکَک کَتبُ هست زض توبهي اًتطبضّب ثبثت ٍ اظ پيص تؼييي ضسُ هي -

 ضَز ٍلي تضويي قغؼي زض ضاثغِ ثب آى ٍجَز ًساضز.  گصاضي هي پطزاذت سَز ّسف -
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 مذت: يتعاد ضشعي ساختاس پيطنهاد  جهت يكتطاس صىون ووتاه -14

کٌس )الجتتِ زض چتبضچَة فقتِ     هست ثط اسبس ػقس ٍکبلت ػول هياظ هٌظط اًغجبب ثب ضطيؼت، غکَک کَتبُ 

ثبضتس. زض ايتي ضاثغتِ     گصاضي ًبضط، زض ػول ٍکيل ذطيساضاى اٍضاب هتي  اّل سٌت(. اظ ايي ضٍ، ضطکت سطهبيِ

 ثطذي ًکبت هْن ٍجَز زاضز کِ ثبيس ثِ آًْب تَجِ ضَز:

 هجوَػِ زاضايي ٍجَز زاضز. هست ثط ضٍي ّوبى  اظ هٌظط ضطػي اهکبى اًتطبض هجسز غکَک کَتبُ -

 ّب فطاّن است.  ّبي جسيس ثِ هجوَػِ زاضايي اظ هٌظط ضطػي اهکبى اضبفِ ًوَزى زاضايي -

 اظ هٌظط ضطػي قغؼي ًوَزى ًطخ سَز ثطاي زاضًسگبى غکَک اضکبلي ًرَاّس زاضت.  -

اضتت  زض چبضچَة فقِ اّل سٌت، اهکبى هجبزلِ غکَک کَتبُ هست زض ثبظاض ثبًَيِ ٍجتَز ذَاّتس ز   -

 ّب زض کل ًجبضس.  زضغس حجن هبلي زاضايي 44الجتِ ثِ ضطعي کِ تؼْسات زضيبفتٌي هيعاًص ثيص اظ 

مذت: كماط لوت و ضعف يستفاده يص عمذ  ساختاس پيطنهاد  جهت يكتطاس صىون ووتاه -15

 ووالت 

 الف( وقاط قًت

تتَاى   بم ضتَز ثلکتِ هتي   اًج  زض ايي سبذتبض ًيبظي ًيست کِ اًتطبض غکَک تٌْب ثط ضٍي يک زاضايي -

 ّب ضا ثب يکسيگط زض يک سجس قطاض زاز ٍ ثط ضٍي آى ثِ اًتطبض غکَک اقسام ًوَز.  اي اظ زاضايي هجوَػِ

تَاًس ذَز ضبهل اًَاع هرتلف اٍضاب ثْتبزاض هبًٌتس ستْبم، اٍضاب هطتبضکت ٍ      سجس زاضايي هصکَض هي -

 حتي اًَاع زيگط غکَک ثبضس. 

 زضغس، اظ تؼْسات زضيبفتٌي ضکل ثگيطز.  44تَاًس تب  زض ايي سبذتبض سجس زاضايي هي -
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 ب( وقاط ضعف

 ّبي حقَقي ثِ ػٌَاى ػقسي هستقل هحل اضکبل است.  پصيطش ػقس ٍکبلت زض ثطذي چبضچَة -

زضغس حجتن هتبلي    44الظم است ثِ غَضت پيَستِ هطاقت ثَز تب هيعاى تؼْسات زضيبفتٌي ثيص اظ  -

 ّب زض کل ًگطزز.  زاضايي

 ها  يستفاده يص عمذ يجاسه جهت طشيحي و يكتطاس صىون ووتاه مذت  چالص -16

ضسس ثيطتط اظ ّط ػقتسي،   زض حبل حبضط ثط اسبس آهبضّبي اًتطبض غکَک زض کطَضّبي هرتلف، ثِ ًظط هي

ضَز. اظ ايي ضٍ، ضبيس زض ٍّلِ اٍل ايي عَض ثِ ًظط آيس کِ استفبزُ اظ ػقس اجتبضُ جْتت    اظ اجبضُ استفبزُ هي

غکَک کَتبُ هست، ثْتط اظ ػقس ٍکبلت )هَضز پيطٌْبزي هب( ثبضس. اظ ايي ضٍ ثبيس تَجِ زاضتت کتِ   عطاحي 

هست هطکالت ذبظ ذَز ضا زاضز کِ زض ازاهِ ثِ ثطذي اظ  استفبزُ اظ ػقس اجبضُ ثب ّسف اًتطبض غکَک کَتبُ

 ضَز.  تطيي آًْب اضبضُ هي هْن

 ثبضس.  هطرع هيّبي  استفبزُ اظ ػقس اجبضُ هستلعم ٍجَز زاضايي -

 تَاًس هجٌبي اًتطبض قطاض گيطز.  ّبي هبلي ًوي ّب ثبيس هلوَس ثبضٌس ٍ لصا زاضايي توبهي زاضايي -

 حجن اًتطبض غکَک اجبضُ ثبيس هتٌبست ثب اضظش ٍاقؼي زاضايي هجٌبي اًتطبض زض ثبظاض ثبضس.  -

 ثبيس اهکبى فطٍش ٍ اجبضُ زازى زاضايي فطاّن ثبضس.  -

ّتبي زٍلتت ثتِ ثرتص      ٍلت ثبضس، اًتطتبض ايتي اٍضاب ًيبظهٌتس اًتقتبل زاضايتي     زض غَضتي کِ ًبضط ز -

 ّبي ذبظ ذَز ضا زاضز.  ذػَغي ذَاّس ثَز کِ الجتِ زض ّط کطَضي قَاًيي ٍ هحسٍزيت

 زض غکَک اجبضُ الظم است اهکبى ثبظسبظي زاضايي هَضز اجبضُ فطاّن ثبضس.  -
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کَک اجبضُ است کِ عجؼبً ّط هطتجِ ًقل ٍ اًتقتبل  ًقل ٍ اًتقبل هَضز اجبضُ يکي اظ العاهبت اًتطبض غ -

 هطوَل هبليبت قبًًَي ذَاّس ضس. 

 عطاحي ايي اٍضاب هستلعم تسٍيي چٌسيي قطاضزاز هيبى اضکبى هرتلف ذَاّس ثَز.  -

 مضييا  ساختاس طشيحي ضذه پيطنهاد  )ساختاس مثتني تش عمذ ووالت( -17

 ف ػجبضت است اظ:هعايبي سبذتبض عطاحي ضسُ فَب ثطاي اضکبى هرتل

 الف( بزاي وُادَاي مالي

 تط ّعيٌِ هسيطيت ًقسيٌگي کن -

 استفبزُ ثِ ػٌَاى ٍثيقِ ثطاي ثبًک هطکعي ٍ زيگط هؤسسبت هبلي اظ جولِ هؤسسبت هبلي هتؼبضف -

 اثعاض قبثل هؼبهلِ ثب يک ظيطسبذت ثبظاضي -

 ّبي قطاضزاز هٌبست ثِ ٍيژُ زض ضطايظ ثحطاًي حصف ًيبظ ثِ يبفتي عطف -

 

 َاي مزکشي ( بزاي باوکب

 اثعاض سيبست پَلي ٍ ثجبت هبلي -

 ّبي اسالهي ثْجَز هسيطيت ًقسيٌگي ٍ سَزآٍضي ثبًک -

 هست ذػَغي ثبًکي اسالهي زاذلي ٍ ثبظاض کَتبُ تَسؼِ ثبظاض ثيي -

 گصاضاى گصاضي ثيطتط ثِ سطهبيِ ّبي سطهبيِ اضائِ گعيٌِ -
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 َا ج( بزاي ديلت

 هٌجغ جسيس تأهيي هبلي  -

 هست ٍ ثلٌسهست جبيي ثيي تأهيي هبلي کَتبُ صيطي ثطاي جبثِپ اًؼغبف -

 ّبي ثلٌسهست ٍ ثبظذطيس ثسٍى ّعيٌِ پطزاذت ثسّي پيص -

 ّعيٌِ تأهيي هبلي هٌبست -

 ّبي زضيبفتٌي ثطاي ايجبز غکَک اهکبى استفبزُ اظ حسبة -
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