
ضرورت تحول بانک مسکن به 

اي در بخش مسکن بانک توسعه
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Domestic credit to private sector (% of GDP)

Country Name 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Iran 19.5 23.1 22.3 26.3 29.0 30.0 33.6 37.3 32.2 33.5 13.7 12.5 12.5 12.2

Low income 16.6 18.8 22.0 19.9 19.2 19.8 20.1 19.8 22.0 23.9 26.1 27.2 27.8 28.5

Middle income 49.8 50.3 54.3 57.3 56.5 55.6 57.6 60.5 61.6 72.3 73.1 74.9 80.4 86.1

High income: 

OECD
144 145 140 145 146 152 158 161 156 165 161 156 158 159

Middle East & 

North Africa 
38.7 42.2 42.8 41.5 40.2 40.9 40.4 44.2 45.0 50.4 43.5 40.0 34.7 32.5

Heavily indebted 

poor countries 

(HIPC)

13.7 14.0 13.7 13.8 13.6 14.6 14.9 15.3 15.9 16.6 16.6 17.2 18.4 19.2
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نسبت تسهیالت به قیمت مسکن 

)کل کشور(براساس الگوي مصرف 

نسبت تسهیالت به قیمت مسکن 

)تهران(براساس الگوي مصرف 



سال 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 

سقف تسھیالت صندوق پس انداز مسكن 15,000 25,000 25,000 35,000 35,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70,000 70,000

متوسط قسمت مسكن در كشور 225 268 358 524 597 678 777 870 1,122 1,660 2,275

مترمربع 75قیمت واحد مسكوني با متراژ  16,900 20,086 26,814 39,296 44,807 50,864 58,243 65,218 84,168 124,505 170,640

نسبت تسھیالت بھ قیمت مسكن 
)كل كشور(براساس الگوي مصرف 

89% 124% 93% 89% 78% 98% 86% 77% 59% 56% 41%

ارقام بھ ھزار ریال

سال 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

سقف تسھیالت صندوق پس انداز مسكن 120,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 200,000 200,000 200,000 200,000

متوسط قسمت مسكن در كشور 2,596 3,033 3,618 5,715 6,127 7,347 12,378 14,300 18,630 24,994 28,415

مترمربع 75قیمت واحد مسكوني با متراژ  194,673 227,508 271,376 428,655 459,517 551,025 928,350 1,072,500 1,397,250 1,874,534 2,131,156

نسبت تسھیالت بھ قیمت مسكن 
)كل كشور(براساس الگوي مصرف 

62% 79% 66% 42% 39% 33% 19% 19% 14% 11% 9%

ارقام بھ ھزار ریال





درحال کشورهاي در ملی مالی موسسات برگیرنده در توسعه اي بانک هاي تعریف، طبق 
 اساساً .می باشند متفاوت فعالیت حوزه و مالی تامین منبع اندازه، لحاظ از که هستند توسعه

 اقتصاد مولد بخش هاي براي بلندمدت و میان مدت سرمایه تامین کننده توسعه اي بانک هاي
.می باشند فنی کمک هاي و کارآفرینی مرجع همچنین آنها اغلب و هستند

)اجتماعی علوم المللی بین دایره المعارف :منبع( 

و اقتصادي اي توسعه اهداف  شدن برآورده به کمک ملی اي توسعه هاي بانک اصلی نقش 
 و اقتصادي امور دپارتمان توسعه، مالی تامین دفتر :منبع(.باشد می ها دولت اجتماعی
)متحد ملل سازمان اجتماعی

 استراتژیک هاي بخش براي مالی خدمات کردن فراهم اي توسعه هاي بانک اصلی نقش 
)جهانی بانک :منبع( .باشد می اقتصاد

 



 اقشار از حمایت   ) 1
  برابر در آسیب پذیر
 با بحران از ناشی آسیب هاي

  مالی تأمین تسهیالت اعطاي
آسیب پذیري VFF

  از نگهداري و حمایت    )2
  سرمایه گذاري پروژه هاي

 از زیرساخت ها در بلندمدت
  بهبود تسهیالت اعطاي طریق

 دارایی ها و زیرساخت ها

INFRA

 اقتصادي رشد پتانسیل حفظ   )3
 خصوصی، بخش محوریت با

 از علی الخصوص اشتغال ایجاد
  براي خرد مالی تأمین طریق

  و متوسط و کوچک شرکت هاي
 شرکت واسطه به کوچک خیلی

IFC  بین المللی مالیه



طرح؛ فایده اقتصادي عالوه بر سودآوري مالی –نظر گرفتن هزینه در ) 1

نوین؛تشویق سرمایه گذاري بخش خصوصی برخوردار از تکنولوژي پیشرفته و ) 2

تأمین منابع مالی بلندمدت مورد نیاز طرح هاي مفید اقتصادي، ) 3

ایجاد ارتباط با موسسات مالی بین المللی و فراهم آوردن امکان بکارگیري سرمایه  ) 4

مناسب؛گذاري خارجی و منابع ارزي با هزینه 

مدیریتی؛ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه هاي اقتصادي، فنی و مالی و  ) 5

کارفرمایی؛ایجاد زیربناي قوي و توانایی ) 6

جدید؛شناسایی و کمک به تأمین مالی طرح هاي با فناوري ) 7

.کشورکمک به گسترش بازار سرمایه ) 8 



:روش هاي تأمین منابع مالی بانک هاي توسعه اي

...)سرمایه و دارایی ها، انتشار اوراق مشارکت، سپرده پذیري از مردم و (منابع داخلی ) 1

تخصیص منابع حساب ذخیره ارزي و وجوه اداره شده دولتی) 2

بررسی بانک هاي توسعه اي ملی حاکی از این موضوع است که آنها وابستگی صرف به بودجه  
این . دولتی نداشته، بلکه از روش هاي مختلف و متنوع تأمین مالی بهره می گیرند

:روش هاي تأمین مالی عبارتند از

انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه؛

استفاده بهینه از سرمایه و دارایی هاي خود؛

 استقراض از سایر بانک هاي توسعه اي بین المللی و دولتی؛

دریافت کمک هاي بودجه اي در قالب یارانه سود در صورت لزوم.



  NDBبانک هاي توسعه ملی ) الف

این دسته از بانک ها در سطح یک کشور فعالیت نموده و محدود به سرمایه گذاري در راستاي سیاست هاي     
:اقتصادي همان کشور می باشند و به طور کلی از لحاظ حوزه عملکرد به سه دسته تقسیم می شوند

. بانک هایی که به طور تخصصی در یک بخش خاص همچون کشاورزي یا مسکن فعالیت می کنند -1
Sectoral

Universal. بانک هایی که در بخش هاي مختلف توسعه اي فعالیت می کنند -2

Exim. بانک هاي توسعه صادرات و واردات -3 banks

بانک هاي توسعه اي چین،  قزاقستان و ترکیه: عبارتند از) NDB( از جمله بانک هاي توسعه اي ملی  

نظیر بانک هاي توسعه اي ( MDBیا بانک هاي توسعه چند جانبه  IFIموسسات مالی بین المللی ) ب

)آسیا، آفریقا، ترمیم و توسعه اروپا، توسعه بین المللی آمریکا

و اتحادیه  ) نیویورك(، بانک پس انداز فدرال کاروز )پورتلند(نظیر بانک جامعه آلپینا CDBبانک هاي توسعه اي جامعه) ج

)  جکسون(اعتباري امید 

مانند مؤسسه تأمین مالی مسکن سامواموسسات تأمین مالی توسعه اي ) د

WORLD جهانی بانک گروه )ه BANK GROUP )مؤسسه نام به آن به وابسته مؤسسات و توسعه و ترمیم بین المللی بانک شامل  

)سرمایه گذاري چندجانبه تضمینی بین المللی مؤ سسه و سرمایه گذاري اختالفات حل بین المللی مرکز بین المللی، مالی شرکت هاي توسعه، بین المللی



وام هاي بویژه رهنی وام هاي اعطاي بانک این فعالیت عمده :لتونی رهنی بانک 
Mortgage.باشد می لتونی کشور در مسکن ساخت and Land Bank of Latvia   

مسکن جمله از توسعه اي مختلف بخش هاي در بانک این :فیلیپین زمین بانک 
Land                                  .دارد فعالیت اجتماعی bank of the Philippines

رهنی وام اعطاي موسسه این اصلی فعالیت :ساموا مسکن مالی تامین موسسه 
Samoa                                                        .می باشد Housing Corporation



  حاکم قانونی محیط خصوص در کشورها از برخی تجارب بررسی با     
  مورد در خاص قانون کشورها، از برخی در توسعه اي، بانک هاي بر

  فعالیت هاي بر ناظر قانون همچنین .دارد وجود توسعه اي بانک هاي
  تفکیک بانک ها این بر ناظر مالی سیاست هاي و توسعه اي بانک هاي

  عملکردي ماهیت و منطق اینکه به توجه با طرفی، از .شده اند
  بدیهی لذا است، متفاوت بانک ها انواع دیگر با توسعه اي بانک هاي

  از متفاوت بانک ها این براي اعمال قابل نظارتی الزامات که است
 .باشد بانک ها دیگر



  روسیه خارجی اقتصادي امور و توسعه بانک مالی سیاست هاي قانونی الیحه      
 )Memorandum on vnesheconom banks financial policy( 

 مالی و سرمایه گذاري فعالیت هاي شاخص هاي و کار، و کسب اصلی حوزه هاي تعیین کننده
 سرمایه گذاري و مالی سیاست هاي گیرنده بر در و روسیه خارجی اقتصادي امور و توسعه بانک

 و توسعه بانک بر ناظر فدرال قانون .می باشد آن ریسک مدیریت سیاست همچنین و بانک این
 و تاسیس سازمانی، اصول قانونی، وضعیت گیرنده بر در نیز روسیه خارجی اقتصادي امور

.می باشد توسعه اي بانک این تصفیه و مجدد ساختاردهی رویه هاي و تشکیل اهداف

:می باشند ذیل شرح به قانون این به مربوط توجه قابل نکات

بر ناظر فدرال قانون" ناقض که هستند نافذ بانک این بر زمانی تا روسیه در بانکداري و بانک ها به مربوط قوانین  
نباشند بانک این

و مقررات دیگر با تطبیق استانداردهاي همچنین و مالی موسسات ثبات و مالی سالمت به مربوط استانداردهاي 

نمی شوند اعمال بانک این درخصوص اجباري الزامات

غیر موسسات فعالیت کنترل رویه هاي درخصوص "انتفاعی غیر موسسات بر ناظر فدرال قانون" مفاد از برخی 
  .شد نخواهند اعمال بانک این درخصوص انتفاعی



:تجربه  آلمان) ب

law( خاص ناظر قانون نیز آلمان KFWتوسعه اي بانک مورد در    concerning KFW(  

 و ریسک مدیریت براي را الزم اقدامات همه KFW بانک چه اگر قانون این طبق .دارد وجود
 بانک به دولت توسط عملیاتی انجام که مواردي در وجود این با می دهد، انجام خزانه مدیریت
 به مربوط محدودیت هاي رعایت می شود، آلمان دولت منافع برگیرنده در و شود تکلیف

 توسط بانک این براي مقررات ایجاد هنگام به همچنین .نیست الزم خزانه و ریسک مدیریت
.می شود گرفته نظر در آن توسعه اي عملکرد و ماهیت دارایی، وزارت



4456 شماره قانون تحت ترکیه توسعه اي بانک )law no. 4456, dated October  اداره )14,1999
 در قانون، این 7 ماده در .می کند مشخص را بانک این بر حاکم الزامات قانون، این و می شود

 که اوراقی و می دهد را اوراق این انتشار اجازه بانک این به بهادار اوراق و انتشار خصوص
 بهادار اوراق معافیت هاي و مزایاي و حقوق تمام داراي می شوند، ضمانت خزانه توسط
 جمله از است، شده معاف قانون این مفاد برخی رعایت از بانک این همچنین .است دولتی

 مرتبط اشخاص به تسهیالت اعطاي واحد، ذینفع یک به وام اعطاي به مربوط محدودیت هاي
 دیگر بانک هاي سهام خرید به مربوط محدودیت هاي کالن، تعهدات تسهیالت اعطاي و

.برد نام می توان را امالك نگهداري ،محدودیت



مالزي توسعه اي مالی مؤسسات قانون )Development Financial Institutions ACT.2002(  سال در 
 کنترل، و مالکیت مدیریت، جمله از مختلف بخش هاي داراي قانون این .شد تصویب 2002

 توسعه اي بانک هاي عملکرد نحوه بودجه، تأمین و الزامات کار، و کسب محدودیت هاي
 نقد، دارایی هاي نگهداري همچون مواردي در توسعه اي بانک محدودیت هاي .است

 بانک .است متمایز بانک ها سایر از و مقایسه در احتیاطی الزامات سایر و ذخایر نگهداري
 طی خود خاص ویژگی هاي به باتوجه توسعه اي بانک یک که می کند تعیین مالزي مرکزي

 سیاست هاي( .کند رعایت را خاصی نسبت هاي و احتیاطی الزامات چه و زمانی دوره چه
)شناور



:رهنی بانک تاریخچه
 

.گردید تأسیس 1317   ماه دي 25 مصوب قانون موجب به و  سهامی شرکت عنوان به ایران رهنی بانک -  

 خرید منظور به رهنی وام دادن سپرده، قبول و بانکی مجاز عملیات سایر به مبادرت بر عالوه بانک معامالت و وظایف-
  آبادانی امور در که مؤسساتی و ساختمانی شرکت هاي به اعتبار و وام اعطاي و کارگشایی و تعمیر ساختمان، خانه،

.می باشد دارند فعالیت

  و دارایی وزارت از رهنی بانک در دولت سهام نمایندگی انتزاع و )1342 سال در( مسکن و آبادانی وزارت تأسیس - 
  موجب که دولت توسط مسکن بانک در ملی بانک سهام خریداري و مسکن و آبادانی وزیر به آن  واگذاري
.گردید رهنی بانک برنامه هاي و مسکن در دولت سیاست هاي بین مطلوب و الزم هماهنگی

 به مشتري، درخواست صورت در آن موجب به که 1333 دي ماه در بانک معامالت آیین نامه نظر تجدید و بررسی -
  ساختمان احداث به نسبت تصویبی وام محل از تا گردیده وي ساختمانی عملیات عهده دار شد داده اجازه بانک

.ورزد مبادرت

  بانک در خود وجوه تمرکز به دولتی سازمان هاي الزام و 1339 سال مصوب کشور بانکی و پولی قانون تصویب-   
  سرمایه افزایش به مبادرت بعد سال هاي و 1342 سال در دولت رهنی، بانک  سپرده هاي کاهش با که ایران مرکزي

.نمود رهنی بانک

.گردید تصویب 1346 سال در ایران رهنی بانک پیشنهاد به مسکن پس انداز تشویق قانون - 



:عملکرد توسعه اي  بانک رهنی

 ایجاد زنجیره اي از بانک ها و شرکت ها نظیرمشارکت در تأسیس بانک ساختمان به عنوان
تأمین مالی و اعطاي تسهیالت به سازندگان و مقاطعه کاران؛  

 ایجاد شرکت هاي پس انداز وام مسکن به منظور اعطاي تسهیالت به خریداران واحدهاي
مسکونی و برقراري ارتباط با خریداران واحدها؛

 همکاري با شرکت سرمایه گذاري ساختمان بانک هاي ایران به عنوان بانک
سرمایه گذاري از طریق ایجاد تسهیالت مالی براي پیش خرید و مشارکت با شرکت هاي 

توسعه اي و تولیدکننده مصالح ساختمانی؛ 

 ،راهبري و ایجاد شرکت هاي تولیدکنننده مصالح ساختمانی مانند آجرماشینی فیروزآباد
با هدف تولید مصالح ... تهیه مصالح ساختمانی مدرن ایران، صنایع چوبی ایران، اکوپال و 

.ساختمانی مورد نیاز



:عملکرد توسعه اي بانک مسکن

 سرمایه گذاري هاي شرکت و ساختمان بانک با همراه مسکن، وام و پس انداز شرکت شانزده 1358 سال در      
 فعالیت هاي لکن .دادند تشکیل را مسکن بانک شده، ادغام رهنی بانک در ایران، بانک هاي ساختمان
 در بنیادي تغییرات علیرغم پس انداز و وام شرکت هاي و رهنی بانک ادغام از بعد مسکن بانک توسعه اي

:است داشته ادامه ذیل شرح به کماکان مالی نهادهاي و ابزارها

 اعطاي وام هاي روستایی و عشایري؛

 ؛77اجراي طرح هاي اسکان

 اعطاي تسهیالت مسکن حمایتی و اجتماعی؛

اجراي طرح بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده در حوزه مسکن؛

ریزي جهت احداث مسکن؛  استفاده از وجوه اداره شده سازمان مدیریت و برنامه

 ساماندهی و  «و قانون  1386قانون بودجه سال  6تبصره » د « اجراي طرح ملی مسکن مهر بر اساس بند
واحد مسکونی  2ر300ر000براي احداث حدود  1387مصوب سال » حمایت از تولید واحدهاي مسکونی

به عنوان شاخص ترین اقدامات بانک؛

هم راستایی فعالیت هاي بانک با سیاست هاي توسعه اي دولت در بخش مسکن.



):  قبل و بعد از انقالب(طرح هاي توسعه اي اجرا شده توسط بانک مسکن 

پرداخت وام به شرکت ها و مؤسسات ساختمانی
 پرداخت وام به منظور احداث مؤسسات فرهنگی
  اعطاي وام به منظور احداث مهمانخانه ها
پرداخت وام به منظور تأمین مسکن کارکنان مؤسسات دولتی
ایجاد صندوق پس انداز مسکن
ایجاد شرکت هاي تعاونی مسکن
 به شرح زیر) اساسنامه 2به موجب تجویز بند ط از ماده (انجام فعالیت خانه سازي :
ساختن چهارصد دستگاه خانه ارزان قیمت در تهران -1
ساخت بلوك هاي نازي آباد -2
ساخت کوي کارگري اصفهان -3
) هزار دستگاه(ساخت طرح کوي کن  -4
ساخت هزار خانه نازي آباد -5
پروژه ساختمانی کوي فرح  -6
پروژه ساختمانی آپارتمان هاي آپادانا -7
پروژه ساختمانی تک واحدي شاهین شهر -8
کمک به برنامه آپارتمان سازي و فرهنگ آپارتمان نشینی
کمک به تولید مصالح ساختمانی و ایجاد کارخانه هاي تولید مصالح ساختمانی
  احداث کارخانه آجر ماشینی فیروز آباد وتأسیس شرکت لوازم ساختمان

تأسیس شرکت سرمایه گذاري بانک مسکن با هدف اجراي پروژه هاي ساختمانی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه



قوانین حاکم بر بانک هاي توسعه اي در ایران:

7 ماده در صرفاً نشده، اشاره »توسعه اي بانک هاي« به صریح شکل به می رسد نظر به ایران بانکی و پولی قوانین در  
 و تجاري بانک هاي از اعم بانک ها ادغام و گروه بندي به 1358 سال مصوب بانک هاي امور اداره قانونی الیحه

 . است گردیده اشاره جدید بانک هاي تأسیس و تخصصی

الف بند 3 تبصره موضوعات شفاف سازي« اجرایی آئین نامه 2 ماده ایران در توسعه اي بانک هاي قانونی استناد تنها  
  هیئت 1388ر5ر24 مورخ تصویب نامه موضوع »اساسی قانون 44 اصل کلی سیاست هاي قانونی الیحه 3 ماده

  در تعاون توسعه و مسکن کشاورزي، معدن، و صنعت صادرات، توسعه بانک هاي مصوبه، این طبق .است وزیران

 منابع مجازند توسعه اي سازمانهاي فوق، قانون 3 ماده4 تبصره در و شده  تلقی »توسعه اي سازمان هاي« زمره

 اعطاي براي »دولتی توسعه اي بانکهاي« نزد شده اداره وجوه صورت به اولویت با را خود داخلی
 غیردولتی بخش هاي به پیشرفته فناوري با نوین حوزه هاي در مصوب طرح هاي به کمک ها و تسهیالت
.ماند خواهند باقی دولتی مذکور بانک هاي فوق، قانون استناد به همچنین .دهند اختصاص



ادامه(قوانین حاکم بر بانک هاي توسعه اي در ایران(

و گسترش بر مبنی رهبري معظم مقام ابالغی ایرانی سرمایه و کار از حمایت ملی، تولید کلی هاي سیاست 22 بند  
.توسعه اي مالی نهادهاي از حمایت

با 1394 و 1393 سال هاي طی رکود از غیرتورمی خروج براي دولت اقتصادي برنامه هاي و سیاست ها 4-4 بند  
 رکود از خروج براي مسکن تقاضاي تحریک و وابسته بخش هاي و مسکن بخش در تولید رونق ایجاد هدف
 .مسکن پس انداز و تسهیالت مؤسسات تشکیل و مسکن پس انداز صندوق تقویت طریق از فعلی،

دیگر قوانین در می رسد نظر به شده اشاره »دولتی توسعه اي بانک هاي« نام به تنها که فوق موارد استثناي به 
  بانک هاي خصوص در ... و محدودیت ها کارکردها، ماهیت، نوع، به اشاره اي بانکی، و پولی قوانین ویژه به

  به و است نشده  بوده، خاص قانون داراي که مالزي ترکیه، آلمان، روسیه، همچون سایرکشورها مشابه توسعه اي،

.می باشد تخصصی نوع از بانک ها، گونه این به نسبت مرکزي بانک نگاه که می رسد نظر

 



:پیشنهادات جهت تبدیل بانک مسکن  به بانک توسعه اي

سیاست هاي کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابالغی  22به منظور اجراي بند 
:مقام معظم رهبري مبنی بر گسترش و حمایت از نهادهاي مالی توسعه اي پیشنهاد می گردد

  طرح هاي اجراي در تسریع و طرح هزینه هاي کاهش و بانکی تسهیالت اعطاي تسهیل قانون 6 ماده استناد به -1
 می گردد پیشنهاد مسکن بانک قانونی اساسنامه 37 ماده و بانک ها کارایی و مالی منابع افزایش و تولیدي

.برسد ذیربط مراجع تصویب به و اصالح آن توسعه اي مأموریت با متناسب بانک اساسنامه

.یابد افزایش ریال میلیارد هزار 100 حداقل به بانک سرمایه -2

  مرکزي بانک توسط توسعه اي بانک هاي بر حاکم خاص نظارتی و مقرراتی الزامات تدوین -3

  میزان نظیر تجاري بانک هاي بر حاکم نظارتی الزامات و حدود از برخی از توسعه اي بانک هاي شدن مستثنی -4
  تعهدات و تسهیالت مرتبط، اشخاص و واحد ذینفع به مربوط نسبت هاي شرکت ها، در سرمایه گذاري نحوه و

... و کالن

  پس انداز توسعه اي صندوق حساب تقویت منظور به سال 15 مدت به مهر مسکن اعتباري خطوط استمهال -5
.مسکن توسعه اي بانک به دولت کمک و صندوق این مالی منبع اولین عنوان به مسکن



)ادامه(پیشنهادات جهت تبدیل بانک مسکن  به بانک توسعه اي 

 انتقال و توسعه اي بانک هاي در دولت سود سهم و مالیات پرداخت معافیت از برخورداري -6
  توسعه اي طرح هاي اندوخته هاي به آنها

 بانک هاي به سنواتی بودجه قوانین در شده اداره وجوه و سود یارانه تخصیص پیش بینی -7
  توسعه اي

 مسکن پس انداز صندوق قانونی سپرده مشابه توسعه اي بانک هاي قانونی سپرده کاهش -8

 اوراق خرید مجوز و توسعه اي بانک هاي نزد دولتی شرکت هاي و دولت سپرده گذاري -9
 نزد تودیع قابل قانونی سپرده محل از بانک ها دیگر توسط بانک ها این منتشره مشارکت

مرکزي بانک

  ویژه به توسعه اي، بانک هاي نزد موجود دولتی حساب هاي مانده از بخشی رسوب -10
 جاي به فعالیت، بخش با مرتبط دولتی شرکت هاي و وزارتخانه ها با مرتبط حساب هاي

توسعه اي طرح هاي اجراي براي آن از استفاده و مرکزي بانک حساب به آن یکجاي واریز


