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چکيده
اجرايي نمودن يک نظام اقتصادي ،بدون مطالبه و پرداخت بهره ،کشورهاي اسالمي را با
چالشهايي مواجه نموده است .اين موضوع به دليل نقش محوري نرخ بهره در اقتصاد ،در بازار
پول و نظام تأمين مالي هرچه بيشتر نمود يافته است .بدين دليل طي دو دهه اخير در
کشورهاي اسالمي استفاده راهحلهاي جايگزين که ،هم از پشتوانههاي اسالمي و هم ،از قابليت
اجرايي الزم برخوردار باشند ،در دستور کار قرار گرفته است.
در اين رابطه ،انتشار اوراق اسالمي يکي از مهمترين ابزارهاي جذب منابع مالي در بازار
سرمايه به حساب ميآيد .بهرهگيري از اين اوراق که طي دهه اخير در قالب ادبيات صکوک
شهرت يافته ،طي سالهاي اخير توسعه قابلتوجهي پيدا کرده است .امکانپذيري و چگونگي
استفاده از اوراق مختلف صکوک به دليل ماهيت متفاوت آنها ،نيازمند انجام مطالعات
امکانسنجي است .اين موضوع در زمينه تأمين مالي صادرات غير نفتي کشور در دستور کار
مطالعه حاضر قرار دارد.
نتايج حکايت از آن دارد که صکوک استصناع ميتواند در زمينه تأمين مالي صادرات
خدمات فني و مهندسي مورد استفاده قرار گيرد و متقابالً صکوک مضاربه نيز ميتواند در تأمين
مالي صادرات کاالها چنين نقشي ايفاء نمايد .ضمن اينکه صکوک مشارکت ميتواند همزمان در
هر دو بخش از صادرات غير نفتي (کاالها و خدمات فني و مهندسي) به کار آيد.
واژگان کليدي :صکوک ،ريسک ،تأمين مالي ،صادرات غير نفتي ،مقايسه تطبيقي.
طبقه بندي F14, G32 : JEL
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 -1مقدمه
در يک نظام اقتصادي مبتني بر بازار ،بازارهاي بدهي جزء الينفک ساختار مالي اقتصاد به
حساب ميآيند .لذا مطالبه و پرداخت بهره جزء اصول اوليه و بديهي اين سيستم محسوب
ميگردد .اجرايي نمودن اين سيستم در کشورهاي اسالمي به دليل حرمت ربا امکانپذير نبوده
و بدين جهت اين کشورها در تعامل با نظام سرمايهداري با چالشهايي مواجهاند؛ چرا که
همزمان که در بوميسازي آموزههاي اقتصاد متعارف دچار نارساييهايي ميباشند و در عملياتي
نمودن احکام شريعت نيز با مشکالت جدي روبرو هستند .اين موضوع به دليل نقش محوري
نرخ بهره در اقتصاد ،در بازار پول و نظام تأمين مالي ،هر چه بيشتر نمود مييابد .زيرا عمالً
بسياري از ابزارها و سازوکارهاي متعارف در بازارهاي پول و سرمايه ماهيت ربوي داشته که
استفاده از آنها امکانپذير نيست .به اين دليل طي دو دهه اخير کشورهاي اسالمي به دنبال
استفاده از راهحلهاي جايگزين بودهاند؛ به گونهاي که ،هم از پشتوانههاي اسالمي و هم ،از
قابليت اجرايي الزم برخوردار باشند .در اين رابطه بهره گيري از عقود اسالمي در ساز و کارهاي
اجرايي بازار پول و سرمايه از مصاديق بارز اين موضوع به حساب ميآيد.
صرفنظر از سازوکارهاي عملياتي اين عقود در قالب بانکداري اسالمي ،انتشار اوراق مبتني
بر عقود اسالمي به عنوان يکي از مهمترين بسترهاي جذب منابع مالي در بازار سرمايه يکي از
اصليترين دستاوردهاي نظام اقتصادي اسالم به حساب ميآيد .بهرهگيري از اين اوراق که طي
دهه اخير در قالب ادبيات صکوک شهرت يافته ،در سالهاي اخير توسعه قابلتوجهي يافته و به
عنوان يکي از مهمترين بسترهاي سرمايهگذاري مبتني بر اصول شريعت اسالمي در دستور کار
نهادهاي اجرايي و مطالعاتي قرار گرفته است.
سازمان حسابرسي و بازرسي نهادهاي مالي اسالمي در استاندارد شريعت شماره  17خود،
انواع مختلفي براي «صکوک سرمايهگذاري »1ارائه ميدهد که عبارتند از :صکوک اجاره ،صکوک
مالکيت داراييهايي که در آينده ساخته ميشود ،صکوک مالکيت منافع داراييهاي موجود،
صکوک مالکيت منافع داراييهايي که در آينده ساخته ميشود ،صکوک سلم ،صکوک استصناع،
صکوک مرابحه ،صکوک مشارکت ،صکوک مضاربه ،صکوک نماينده سرمايهگذاري ،صکوک
مزارعه ،صکوک مساقات ،صکوک ارائه خدمات و صکوک جعاله.
هر يک از انواع صکوک فوق با توجه به ويژگيهاي ناشي از عقود مستتر در خود ،کاربردها و
قابليت عملياتي شدن در حوزهاي خاص را دارند؛ مثالً همزمان که برخي از آنها (مزارعه و
مساقات) حوزه کشاورزي را پوشش ميدهند .برخي ديگر (همچون استصناع) بر سازوکار توليد
1. Investment Sukuk
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و ساخت متمرکز ميباشند .اين در حالي است که برخي ديگر (همچون سلم) به معامالت آتي
داللت دارند .بررسيهاي انجامشده حکايت از آن دارند که اساساً از ميان صکوک فوقالذکر،
صکوک اجاره ،استصناع ،مضاربه ،مشارکت ،جعاله و مرابحه قابليت استفاده در حوزه تجارت را
دارند (ندري و کارگر مطلق.)1389 ،
به عبارت ديگر ،چنانچه تأمين مالي بخش تجارت در دستور کار باشد ،الجرم بهرهگيري از
يک و يا چند مورد از صکوک فوق ميبايد در دستور کار قرار گيرد .اما از آنجا که هر يک از اين
صکوک (عقود) فوق ويژگيها و ماهيتهاي متفاوتي دارند .امکانپذيري و چگونگي استفاده از
آنها در بخشهاي مختلف حوزه تجارت نيازمند مطالعات موردي است و به بيان ديگر ،نيازمند
انجام مطالعات امکانسنجي است .اين موضوع در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد.
بدين منظور و در ادامه تالش ميگردد امکان بهرهگيري از هر يک از انواع شش گانه
صکوک فوق با تأکيد بر تأمين مالي حوزه تجارت (صادرات غير نفتي کشور )1از ابعاد گوناگون و
بر حسب معيارهاي مختلف و با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد ايران مورد ارزيابي قرار گيرد.
مقاله حاضر از پنج بخش تشکيل شده است .بدين صورت که پس از مقدمه حاضر ،در بخش
دوم ،مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه صکوک ششگانه بررسي خواهد شد .در بخش
سوم ،ارزيابي نسبي ويژگيهاي صکوک (منتخب) در دستور کار قرار ميگيرد .در بخش چهارم،
به مقايسه تطبيقي قابليتهاي صکوک (از منظر کاربردي) پرداخته ميشود .بخش پنجم و
پاياني ،به جمعبندي و نتيجهگيري اختصاص يافته است.
 -2مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه صکوک منتخب
 -2-1مطالعات داخل کشور
در بررسي مطالعات انجام شده ،مشاهده مي گردد که تقريباً عمده مطالعات به صورت موردي به
بررسي انواع صکوک پرداخته اند .بدين معنا که ويژگيها و ساختار يک يا دو نوع از انواع
صکوک در تأمين مالي حوزه اي خاص را بررسي نموده اند و کمتر تأمين مالي بخشي خاص از
اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است .از مهمترين مطالعات انجام شده در کشور در زمينه
قابليت هاي اوراق صکوک در زمينه هاي مشابه موضوع تحقيق حاضر ميتوان به موارد زير
اشاره نمود (جدول .)1
جدول( :)1بررسي مطالعات تجربي انجام شده در ارتباط با
 . 1بديهي است در شرايط حاضر تأمين مالي واردات نمي تواند چندان اولويت اقتصادي کشور به حساب آيد و
تأمين مالي صادرات نفت نيز ساز و کار خاص خود را مي طلبد که در دستور کار مطالعه حاضر نمي باشد.
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زمينههاي به کارگيري صکوک منتخب
رديف

نويسندگان

سال انتشار

صکوک مورد بررسي

1

موسويان و
همکاران

1387

صکوک جعاله

2

موسويان

1388

صکوک مرابحه

3

نظرپور و
خزائي

1389

صکوک استصناع

4

ندري و
کارگر مطلق

1389

صکوک اجاره ،استصناع،
مضاربه ،مشارکت و
مرابحه

5

موسويان و
همکاران

1389

صکوک مضاربه

6

سليمي فر و
همکاران

1390

صکوک اجاره

7

صالح آبادي
و همکاران

1390

صکوک اجاره

8

موسويان و
شير مردي
احمد آباد

1390

صکوک مضاربه

9

صفائي

1391

صکوک مشارکت -وکالت

10

نايب يزدي
و مهر آسا

1391

صکوک مضاربه

نتيجهگيري
صکوک جعاله ،ميتواند ابزاري مناسب براي تأمين مالي صنعت
گردشگري بوده و باعث رونق بازار سرمايه در کشور ايران باشد.
نوع اول و چهارم 1صکوک مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور
شيعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم،
به خاطر هماهنگي با فقه شيعه و اهل سنت ،هم براي داخل
کشور و هم ،براي سطح بينالمللي مناسب است؛ اما نوع دوم با
مشکل فقهي جدي روبهرو است و قابل انتشار نميباشد.
پوشش ريسک صکوک استصناع به راحتي امکان پذير بوده و
خريداران آن در بازار بورس با ريسک بسيار کمي مواجه خواهند
شد و اين امر منجر به جذب نقدينگي طيفهاي ريسک گريز
سرمايه گذاران خواهد شد.
از بين صکوک رايج ،صکوک اجاره ،استصناع ،مضاربه ،مشارکت
و مرابحه بيشترين قابليت بهرهبرداري را در جهت تأمين مالي
صادرات دارند.
اوراق مضاربه از لحاظ فقهي و اقتصادي ابزاري مناسب براي
تأمين مالي بخش صادرات است و فعاالن مالي بخش صادرات
ميتوانند با استفاده از اين اوراق ،کمبود منابع الزم براي حمايت
مالي و اعتباري از صادرکنندگان را پر کنند.
صکوک اجاره از لحاظ اقتصادي ابزاري مناسب براي تأمين مالي
ميباشد و شهرداريها با کمک اين ابزار ميتوانند منابع مالي
مناسبي جهت اجراي پروژههاي عمراني و زيرساختي به دست
آورند.
صکوک اجاره ،جايگزين مناسبي براي اوراق قرضه و مکمل
ديگري براي اوراق مشارکت است .همچنين دولت بايد براي
تعريف ،حمايت ،بهکارگيري اين ابزار جديد مالي و ايجاد
بازارهاي ثانويه مورد نياز سرمايه گذاران فردي اقدام کند.
در اين پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقيق دلفي ريسکهاي
صکوک مضاربه در سه طبقه ريسکهاي سرمايه گذاران،
ريسکهاي مؤسسه بازرگاني (باني) و ريسکهاي مؤسسه مالي
(واسط) طبقه بندي شدند و سپس با استفاده از تلفيق
تکنيکهاي  SAWو  TOPSISريسکهاي نوسان قيمت
کاالهاي موضوع تجارت ،تورم ،تعهدات عقد مضاربه ،بازار و
نقدشوندگي به ترتيب در اولويت  1تا  5قرار گرفتند.
در اين مقاله ابزار جديدي با عنوان صکوک ترکيبي مشارکت-
وکالت معرفي شده تا براي شرکتهايي که همخواهان اجراي
پروژه خود به صورت مشارکتي هستند و نقدينگي الزم را
مخصوصاً در اوايل اجراي طرح نميتوانند تأمينکنند ،به کارآيد.
با توجه به نوسانات نرخ ارز در کشور و نياز مبرم واردکنندگان
به سرمايه ،به نظر ميرسد که صکوک مضاربه ميتواند در تأمين

 .1بر اساس مطالعه موسويان ( ،)1388صکوک چهارگانه مرابحه عبارت استت از :اوراق مرابحته بتراي تتأمين متالي،
اوراق مرابحه براي تأمين نقدينگي ،اوراق مرابحه براي تشکيل سرمايه شرکتهتاي تجتاري و تبتديل اوراق مرابحته
رهني به اوراق بهادار براي مطالبات بانک ها و ليزينگ ها.
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نتيجهگيري
مالي واردات و بهبود شرايط اقتصادي نقش مهمي ايفا نمايد.

ازميان مطالعات انجام شده تقريباً مطالعات صورت گرفته توسط موسويان و همکاران
( ،)1389ندري و کارگر مطلق ( )1389و نايب يزدي و مهر آسا ( )1391داراي ارتباط موضوعي
با مطالعه حاضر مي باشند؛ اما از آنجا که تحقيق حاضر در قالب روش مشخص و شاخص هاي
تعريف شده ،مقايسه تطبيقي انواع صکوک در زمينه تأمين مالي تجارت را در دستور کار دارد،
از ساير مطالعات متمايز شده و به گونه اي مطالعه اي جديد محسوب ميشود.
 -2-2مطالعات انجام شده در خارج از کشور
در بررسي هاي انجام شده مطالعهاي که به صورت خاص به استفاده از صکوک در تأمين مالي
صادرات (از منظر عملياتي) پرداخته باشد ،يافت نگرديد؛ اما در ارتباط با استفاده از صکوک در
حوزه هاي مختلف به تفکيک و بر حسب نوع عقود ميتوان مطالعات متعددي را مشاهده نمود.
چرا که اساساً عمده گزارشات و بررسيها بر اساس نوع عقود به کار رفته در انتشار صکوک
تدوينشدهاند و نه به کارگيري در حوزه هاي زيربخشي اقتصاد (همچون توليد ،واردات،
صادرات) .اين رويکرد در اکثر منابع آماري نيز مشاهده ميشود؛ به گونه اي که در زمينه انتشار
اطالعات صکوک ،طبقهبندي ها بر حسب نوع عقود صورت گرفته و کمتر در زمينه کاربردهاي
صکوک در بخش هاي مختلف اقتصادي آمار مدوني مشاهده ميشود .في المجموع به نظر
ميرسد هرچند در زمينه بهکارگيري صکوک در تأمين مالي صادرات مطالعات مدوني يافت
نمي گردد ،اما طي سالهاي اخير (از منظر کاربردي) در زمينه بهرهگيري از صکوک در تأمين
مالي صادرات ،اقدامات قابلتوجهي به چشم ميخورد که از جديدترين آنها ،به صورت نمونه
1
ميتوان به موارد زير اشاره نمود.
2
الف) بانک صادرات – واردات (اکزيم بانک) مالزي با هدف افزايش اعتبارات صادراتي خود
در اکتبر  2013اعالم نموده که در صدد طراحي الگويي جهت انتشار صکوک (صادراتي) به
صورت بينالمللي و همزمان به صورت چندين ارز خارجي 3ميباشد.

1. WWW.Tradefinancemagazine.com
)2. Export - Imoprt Bank of Malaysia (Mexim
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ب) شرکت نفت عربستان صعودي 1در سال  2013بهره گيري از اوراق صکوک درکنار ساير
روشهاي موجود همچون اعتبارات صادراتي2و وامهاي تجاري 3را با هدف تأمين مالي شرکت
صدارا 4در دستور کار خود قرار داده و الزم به ذکر است اين شرکت (صدارا) که اساساً يک
مجتمع توليد محصوالت پتروشيمي است ،با مشارکت  7شرکت بزرگ صادراتي 5از کشورهاي
عربستان ،فرانسه ،اسپانيا ،کره و … به صورت  Joint Ventureراهاندازي شده است.
ارزيابي نسبي ويژگيهاي صکوک (منتخب)
ارزيابي ويژگيهاي صکوک از ابعاد مختلف (کلي و موردي) قابل انجام است .در اين مطالعه به
صورت توصيفي (بيان ابعاد و مفاهيم) به مقايسه تطبيقي صکوک منتخب در تأمين مالي حوزه
صادرات غيرنفتي خواهيم پرداخت .در نتيجه به دليل حوزه مورد بررسي (صادرات غير نفتي)
که ماهيتاً يکي از حوزههاي فرا بخشي اقتصاد بوده و اينکه اساساً امکانپذيري استفاده از اين
اوراق در اقتصاد ايران مد نظر است ،جهت انجام ارزيابيها از چهار معيار عمده مقايسه ميان صکوک
به شرح زير استفاده ميشود تا در عمل کليه ابعاد و ويژگيهاي اين اوراق را شامل گردند.
 ساختار صکوک
 مباني فقهي صکوک
 ريسک صکوک
 قابليت عرضه صکوک در بازار ثانويه
بررسي ساختار صکوک منتخب
در اين بخش صکوک فوق بر اساس ساختار و ويژگيهاي اصلي مورد بررسي قرار مي گيرند.
الف) صکوک اجاره
صکوک اجاره دو امتياز مهم دارد :نخست اينکه داراي مخاطره کمي است؛ زيرا با پشتوانه دارايي
منتشر ميشود .دوم اينکه قابليت نقد شوندگي مناسبي دارد؛ چرا که سرمايهگذاران ميتوانند
در صورت تمايل آن را در بازار ثانويه به فروش رسانند.
)1. Saudi Arabian oil Company (Saudi Aramco
2. Export credit
3. Commercial loans
4. Sadara Chemical Company
5. Export Credits Agency
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مهمترين هدف انواع مختلف صکوک اجاره تأمين مالي باني و افزايش نقدينگي آن است .با
استفاده از اين ابزار مالي ،شرکت ميتواند يا دارايي مورد نياز خود را تأمين کند (به وسيله اجاره
دارايي موضوع صکوک اجاره) يا اينکه دارايي خود را به پول نقد تبديل کند (از راه فروش و اجاره
دوباره دارايي) .در اين حالت ،داراييهايي با نقدينگي پايين ،از ترازنامه خارجشده و پول نقد جايگزين
آن ميشود .عالوه بر آنکه ،همچنان باني ميتواند از آن داراييها استفاده کند .در نهايت ،با فراهم
کردن بازار ثانويه فعال ،صکوک اجاره ميتواند به توسعه بازارهاي مالي کمک کند و با استفاده از
راهکارهاي تقويت اعتبار 1و به دست آوردن رتبه اعتباري باال ،هزينه تأمين مالي کاهش يابد .البته
اين اوراق در کنار مزاياي بيانشده ،ريسک هم دارند (صالحآبادي و همکاران.)1390 ،
ب) صکوک استصناع
اگر صکوک استصناع در کنار ساير اوراق بهادار به صورت مستمر و متنوع توسط نهادهاي دولتي
و غيردولتي منتشر شود ،متناسب با ويژگيهاي خود ميتواند عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان
خاصي را به خود جلب نموده و بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار را متنوع تر کند و بر غناي آن
بيفزايد و با تحقق بازاري فعال انتظار ميرود بازدهي اين اوراق به سمت بازدهي سرمايه در
بخش واقعي اقتصاد سوق يابد .البته براي اينکه صکوک مورد رغبت مردم قرار گيرد ،الزم است
انتشار اين اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مديريت و برنامهريزي و با
مجوز رسمي بانک مرکزي منتشر شود (نظر پور و خزائي.)1389 ،
روش کار در صکوک استصناع به اين صورت است که يک شرکت براي توليد يک محصول
جديد به يک خط توليد نياز دارد ولي در حال حاضر نقدينگي الزم را براي ساخت اين خط
توليد در اختيار ندارد .اين شرکت از يک نهاد مالي درخواست کمک مالي ميکند .اين نهاد
مالي از طريق يک قرارداد استصناع ،متعهد ميشود خط توليد را ساخته و تحويل شرکت دهد و
در مقابل ،هزينه مربوطه را به صورت اقساط دريافت کند .در واقع ،نهاد تأمينکننده مالي در
نقش يک پيمانکار ساخت خط توليد عمل ميکند .سپس عقد يک قرارداد استصناع ديگر که به
استصناع موازي معروف است ،ساخت خط توليد را به يک پيمانکار سپرده و وجوه نقد را به
پيمانکار مي دهد تا براي عمليات ساخت توليد ،نقدينگي کافي در اختيار داشته باشد .نهاد
تأمين مالي در قرارداد استصناع اول ،نقش پيمانکار و در استصناع موازي ،نقش کارفرما را ايفا
ميکن د .مبلغ مربوط به قرارداد اول که به صورت اقساط پرداخت ميشود ،شامل هزينه
پرداخت شده به پيمانکار متخصص و يک مبلغ اضافي است .اين مبلغ اضافي در واقع سود نهاد
1. Credit Enhancing
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تأمين مالي را تشکيل ميدهد .هنگامي که عمليات ساخت خط توليد به پايان ميرسد ،نهاد
تأمين مالي آن را از پيمانکار تحويل گرفته و در اختيار شرکت قرار ميدهد.
ج) صکوک مضاربه (تجاري)
صکوک مضاربه اوراق بهاداري است که بر اساس عقد مضاربه طراحي ميشود .ناشر صکوک
مضاربه با واگذاري اوراق ،وجوه متقاضيان اوراق را جمعآوري کرده به عنوان مضاربه در اختيار
باني قرار ميدهد ،باني آن را در فعاليت اقتصادي سودآور (بازرگاني) به کار ميگيرد و در پايان
هر معامله يا پايان هر دوره مالي سود حاصله را بر اساس نسبتهايي که روي اوراق نوشتهشده،
ميان خود و صاحبان اوراق تقسيم ميکند .دارندگان اوراق نقش مالک و باني نقش عامل قرارداد
مضاربه را دارند.
د) صکوک مشارکت
صکوک مشارکت ،اسناد و گواهيهاي داراي ارزش يکسان هستند و از آنها براي تجميع وجوه
الزم جهت راهاندازي طرحهاي جديد ،توسعه طرحهاي موجود يا تأمين مالي کسب و کارهاي
مبتني بر مشارکت استفاده ميشود .دارندگان صکوک به ميزان سهم خود از مشارکت ،مالک
طرح يا داراييهاي آن ميشوند .صکوک مشارکت را ميتوان در بازارهاي ثانويه مورد معامله
قرارداد .صکوک پيش گفته بسيار شبيه صکوک مضاربه است .تفاوت اصلي موجود بين صکوک
مشارکت و مضاربه ،ساختار ارتباط بين ناشر و دارنده صکوک است .در حقيقت در صکوک
مشارکت ،ناشر مشارکت ،کميتهاي متشکل از دارندگان صکوک را براي تصميمگيريهاي
سرمايهگذاري تشکيل ميدهد (ندري و کارگر مطلق.)1389 ،
ه) صکوک مرابحه
مرابحه ،خريد يک دارايي توسط بانک از طرف يک مشتري (موکل) و فروش دوباره آن بر اساس
پرداخت مدتدار در آينده است .بدين ترتيب سرمايهگذار متوسط سود و هزينهاش را براي
مشتري روشن ميسازد .صکوک مرابحه گواهيهايي با ارزش برابر هستند که با هدف تأمين
مالي خريد کاالها و از طريق مرابحه منتشر ميشود و بنابراين دارندگان اين اوراق مالکان کاالي
مرابحه و مستحق دريافت بهاي فروش اين اوراق هستند (خواجه حق وردي و اميدي.)1386 ،
و) صکوک جعاله
صکوک جعاله ،اوراق مالکيت مشاع دارايي است که بر اساس قرارداد جعاله ،تعهد انجام و تحويل
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آن مقرر گرديده است .بعد از پايان عمل (موضوع قرارداد جعاله) ،صاحبان اوراق ،مالک مشاع
نتيجه عمل خواهند بود .نتيجه عمل ممکن است خدمت يا دارايي فيزيکي باشد.
در ايران موانعي براي انتشار اوراق بهادار اسالمي وجود دارد که برخي از آنها درباره انتشار و
کارآمد بودن اوراق بهادار اسالمي جعاله نيز صدق ميکند:
أ .مؤسسهها ،سازمان ها يا نهادهايي که بتوانند در اين فرايند به سرمايهگذاران و
منتشرکنندگان صکوک جعاله کمک کنند ،کم هستند و برخي هنوز شکل نگرفتهاند؛
ب .بسياري از سرمايهگذاران خرد و کالن با بورس اوراق بهادار آشنايي ندارند يا اينکه
آشنايي آنها اندک است و حاضر نيستند براي بلندمدت تصميمگيري و برنامهريزي کنند .جديد
بودن اوراق بهادار اسالمي جعاله بر شدت اثر اين مانع ميافزايد (موسويان و همکاران.)1388 ،
مباني فقهي صکوک منتخب
الف) صکوک اجاره
در بررسي مباني فقهي ابزارهاي مالي ،دو اصل درستي و لزوم قراردادها مورد تأکيد قرار ميگيرد .در
اين چارچوب وقتي عقد اجاره بين افراد جامعه ،اعم از باني ،صاحب سرمايه و واسط منعقد
مي شود و سابقه مخالفت شارع در باره آن قرارداد وجود ندارد ،در اين صورت ،دو طرف ملزم به
وفاي به آن هستند .اين مطالب از آيه  34سوره اسراء ،آيه  29سوره نساء و احاديث «المؤمنون
او المسلمون عند شروطهم»« ،ان الناس مسلطون علي اموالهم؛ مردم بر اموال خود مسلط
هستند» «و ال يحلًًّ دَمُ امرءٍ و ال مالهُ اال بطيبه نفسٍ منه؛ خون هيچکس به ديگري حالل
نيست ،مال هيچ کسي بر ديگري حالل نيست؛ مگر اينکه خودش با طيب خاطر رضايت دهد»
قابل استنباط است.
همچنين يکي از ادله اصالت لزوم قراردادها ،سيره عقال است .مرحوم بجنوردي در قواعد
فقهيه بياني دارد که خالصه آن عبارت است از اينکه روش عقال و خردمندان در قراردادها و
پيمانهايشان اين است که وفاي به عهد و پيمان را الزم مي شمارند و پايبندي به آن را سيره
خود ميدانند ،دست کشيدن از پايبندي به عهد و پيمان را نقض عهد شمرده و مذمت
ميکنند ،شارع مقدس نيز عقال را از اين روش ،نه تنها منع و ردع نکرده بلکه مطابق آيه وفاي
به عهد (مائده )1 ،به چنين روشي سفارش کرده است (صالح آبادي و همکاران.)1390 ،
در صکوک اجاره ،معاملههاي گوناگوني شکل ميگيرد که همه بر اساس فقه اسالمي صحيح
يا قابل تصحيح است .معاملههاي اصلي صکوک اجاره و توجيه فقهي آنها به شرح ذيل است:
 .1اصل مؤسسه مالي ناشر صکوک اجاره ميتواند در قالب شرکت سهامي خاص يا عام و با
مجوز سازمان بورس اوراق بهادار تشکيل شود که از جهت فقهي ،همانند شرکتهاي سهامي
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تابع عقد شرکت خواهد بود.
 .2واگذاري صکوک اجاره و گرفتن وجه آنها از متقاضيان اوراق در قالب قرارداد وکالت
خواهد بود.
 .3خريد کاالهاي سرمايهاي و مصرفي بادوام و واگذاري آنها در قالب قرارداد اجاره عادي
يا اجاره به شرط تمليک ،دريافت اجارهبهاي ماهانه ،فصلي يا ساالنه ،بيمه کردن کاالهاي مورد
اجاره ،فروش کاالهاي مستهلک در پايان مدت اجاره در اجارههاي عادي ،تمليک عين مستأجره
به مستأجر در اجارههاي به شرط تمليک ،انجام عمليات حسابداري و تقسيم منافع حاصله بين
صاحبان صکوک اجاره متناسب با محتواي انواع صکوک اجاره و کارهايي از اين قبيل همه از
شئون وکيل خواهد بود و مؤسسه مالي ميتواند در برابر ارائه اين خدمات درصدي از اجارهبها را
به صورت حقالوکاله بردارد.
 .4واگذاري کاالهاي سرمايهاي و مصرفي بادوام به صورت اجاره به شرط تمليک اگر از نوع
اجاره به شرط فعل تمليک باشد ،از نظر فقهي و از نظر حقوقي (قانون عمليات بانکي بدون ربا)
صحيح است.
 .5فروش صکوک اجاره در بازار ثانوي ،از باب فروش سهمالشرکه فرد در کاالهاي مورد
اجاره است که از جهت فقهي و قيمت فروش ميتواند با توافق و رضاي دو طرف تعيين شود.
 .6در پايان مدت اوراق يا موقع انحالل مؤسسه -به هر دليلي -کاالهاي مورد اجاره به
فروش رسيده ،همراه با طلبهاي وصولشده بين صاحبان صکوک اجاره مطابق ضوابط تقسيم
ميشود (موسويان و فراهاني فرد.)1385 ،
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ب) صکوک استصناع
1

بر اساس مصوبات کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار مباني فقهي صکوک استصناع
به شرح زير است:
 .1با توجه به ديدگاه غالب فقهاي شيعه و اهل سنت قرارداد استصناع قراردادي مشروع و
مجاز است.
 .2با توجه به ديدگاه فقهاي شيعه ،قرارداد استصناع ميتواند در قالب قراردادهاي بيع
سلف ،بيع مستقل ،قرارداد مستقل ،اجاره ،جعاله و صلح مطرح شود.
 .3اگر قرارداد استصناع قرارداد مستقل يا در قالب قرارداد صلح مطرح شود ،تنها الزم است
ضوابط عمومي قراردادها مانند ممنوعيت اکل مال به باطل ،ممنوعيت ضرر ،ممنوعيت غرر و
ممنوعيت ربا را داشته باشد؛ اما اگر در قالب ديگر قراردادها چون بيع سلف ،بيع مستقل ،اجاره،
جعاله مطرح شود ،افزون بر ضوابط عمومي قراردادها با ضوابط اختصاصي هر يک از آن
قراردادها را داشته باشد.
همچنين نظرات برخي مراجع تقليد درباره استصناع به شرح زير مي باشد (نظرپور و خزائي،
:)1391
آيت اهلل بهجت« :عقد مذکور عقد اجاره است که استيجار کرده و شرايط اجاره را دارد و اگر
عمل نکند به مقدار عمل اجرت ميگيرد».
آيت اهلل جوادي آملي« :عقد مذکور مرکب از چند عقد است ولي اگر مجموعاً تحت يک عقد
قرار گيرند ،مصداق يکي از عقود متعارف نبوده و عقد مستقل ،صحيح و الزم الطرفين است».
آيت اهلل حسيني شاهرودي« :قرارداد مذکور صحيح است و در قالب عقد اجاره قرار ميگيرد
و اجرت بر عمل معين ميباشد و عقدي الزم است».
آيت اهلل روحاني« :گرچه اين گونه معامالت را بعضي به عنوان صلح و بعضي به عنوان جعاله
تصحيح نمودهاند ولي به نظر ميرسد عقد مستقلي است ،دليل صحت آن هم آيه «تجاره عن
تراض» و «الناس مسلطون عن اموالهم» و بناء عقال است .به هر حال اين معامله بدون ترديد
صحيح است و به دليل «اوفوا بالعقود» عقدي الزم است.
آيت اهلل صافي گلپايگاني« :عقد مذکور ميتواند تحت عنوان صلح ،صحيح باشد .اگر اين
عقد واجد شرايط صلح باشد ،از عقود الزمه است».
آيت اهلل مکارم شيرازي« :در صورتي اين قرارداد صحيح است که جنس مورد نظر از تمام
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جهات تعيين شود و تمام پول را بپردازد ،در غير اين صورت يک قرارداد صوري است و به
هنگام آماده شدن جنس براي تحويل ،معامله نهايي صورت ميگيرد و در اين صورت احکام بيع
را دارد».
آيت اهلل نوري همداني« :اين عقد صحيح است و ميتواند تحت عناويني چون بيع و اجاره
قرار گيرد و ميتواند عقد مستقلي باشد .اين عقد ،عقدي الزم است و شرايطي که در عقود الزم
مانند بيع ضروري است ،در آن نيز معتبر ميباشد».
ج) صکوک مضاربه (تجاري)
بر اساس مصوبات کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار 1مباني فقهي صکوک مضاربه به
شرح زير است:
صکوک مضاربه سند مالي قرارداد مضاربه است .هر ورق مضاربه نشان ميدهد که صاحب
صکوک مضاربه چه ميزان سرمايه از طريق وکيل خود (واسط) در اختيار عامل (شرکت تجاري)
قرار داده و با چه نسبتي سود حاصل از فعاليت تجاري را باهم تقسيم ميکنند .بنابراين رابطه
دارنده ورق با ناشر رابطه وکالت و رابطه مالک سرمايه با عامل قرارداد مضاربه خواهد بود و
رابطه صاحبان اوراق با يکديگر رابطه صاحبان سرمايه در قرارداد مضاربه است .در قرارداد
مضاربه صاحب سرمايه مي تواند چند نفر باشد که به صورت مشاع سرمايه مورد نياز مضاربه را
تأمين ميکنند.
در بازار ثانوي ،زماني که دارنده صکوک مضاربه ،اوراق خود را به ديگري واگذار ميکند ،در
واقع سهم خود از دارايي (سرمايه) شرکت تجاري را به ديگري ميفروشد .از آنجا که بعد از
اتمام دوره پذيره نويسي و شروع عمليات تجاري به طور طبيعي بخشي از سرمايه نقدي به
کاالهاي قابلفروش با سود تبديلشدهاند ،ارزش پولي سرمايه افزايشيافته ،در نتيجه صاحب
اوراق حق دارد سهم سرمايه خود را به بيش از مبلغ اسمي بفروشد.
در نتيجه نهايي ،کميته فقهي با بررسي معامالت بازار اوليه و ثانويه انواع سهگانه صکوک
مضاربه ،آنها را صحيح ميداند.
د) صکوک مشارکت
اوراق مشارکت از منظر فقهي از چند جهت قابل نقد و بررسي است.
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 -1ماهيت فقهي اوراق مشارکت
مشارکت به معناي شراکت چند نفر به منظور فراهم آوردن سرمايه مورد نياز براي انجام کاري
ميباشد .عقد شرکت در اصطالح ،اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به صورت مشاع
است .به بيان ديگر شرکت قراردادي است که در آن هر کس مال خود را در ازاي تملک سهم
مشاعي از کل نسبت مال او به مجموع اموال ديگران تمليک ميکند (هادوي تهراني.)1387 ،
به طور معمول در اوراق مشارکت ،ناشر بخشي از سرمايه مورد نياز را تهيه نموده و بخش
ديگر را از طريق انتشار اوراق تأمين ميکند .در واقع دارندگان اوراق مشارکت به صورت مشاع و
به تناسب آورده ،با ناشر در يک فعاليت اقتصادي وارد شرکت شده و در سود آن شريک
ميشوند .از آنجا که امکان عملي جهت مديريت پروژه يا طرح توسط دارندگان اوراق وجود
ندارد ،ناشر به عنوان وکيل صاحبان اوراق ،مديريت طرح را بر عهده ميگيرد .بنابراين ،اوراق
مشارکت سندي است گوياي مالکيت دارنده آن نسبت به بخشي از يک دارايي حقيقي که
متعلق به دولت ،شرکتهاي تعاوني يا خصوصي است و تا سررسيد اوراق ،هر نوع تغيير قيمت
دارايي متوجه صاحبان اوراق مشارکت خواهد بود .اوراق مشارکت به صورت ديگري نيز قابل
طراحي است به اين معنا که ناشر ،تنها به مديريت طرح بپردازد و کل سرمايه مورد نياز پروژه را
از طريق انتشار اوراق تأمين کند .در اين صورت ناشر ،وکيل صاحبان اوراق مشارکت خواهد بود
که به نحو مشاع ،مالک پروژه اقتصادي و سود آن هستند .ناشر به عنوان وکيل ،مديريت پروژه
را عهده دار بوده و در قبال آن حقالوکاله دريافت ميکند (موسويان.)1386 ،
از جمله موارد قابل توجه در زمينه مسائل فقهي انتشار اوراق مشارکت در ايران ميتوان به
شفاف و مشخص نبودن رابطه حقوقي دارندگان با ناشر و دارايي موضوع سرمايه گذاري اشاره
کرد .برخي با استناد به ماده  1قانون اوراق مشارکت ،معتقدند که دارندگان اوراق ،تنها در سود
پروژه شريکند در حالي که طبق قواعد مسلم فقهي ،سود تابع اصل سرمايه است و به کسي
تعلق ميگيرد که سرمايه متعلق به اوست .بنابراين ماهيت اوراق مشارکت بايد به صورت جدي
در طراحي و انتشار اوراق مورد توجه قرار گيرد.
 -2خريد و فروش اوراق در بازار اوليه و ثانويه
1

در بازار اوليه اوراق مشارکت ،ناشر ،سرمايه گذاران را براي اجراي طرحهاي عمراني -انتفاعي به
مشارکت ميطلبد و جهت تشويق سرمايه گذاران و جلب اعتماد و اطمينان آنان ،بازپرداخت

 .1طرح عمراني  -انتفاعي طرحي است که در مدت معقولي پس از شروع بهره برداري عالوه بر تأمين هزينته هتاي
جاري و استهالک سرمايه ،به تبعيت از سياست دولت سود متناسبي را نيز عايد نمايد (متاده  1آيتين نامته و جتزء
الف بند  10ماده  1قانون برنامه و بودجه کشور ،مصوب .)1351
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اصل سرمايه و پرداخت سود عليالحساب را تضمين مينمايد .بنابراين همانگونه که مالحظه
ميشود اين اعمال ارتباطي با عقد بيع ندارد و آنچه تحت عنوان خريد و فروش اوراق مشارکت
مطرح ميگردد مسامحه در تعبير و مجاز ميباشد .البته قرارداد بازار ثانوي اوراق مشارکت واقعاً
بيع است چرا که در اين بازار ،دارنده اوراق ،سهم الشرکه خود از دارايي موضوع مشارکت را به
شخص ثالث فروخته و شخص ثالث جايگزين وي در قرارداد مشارکت ميشود .قانون و آئين
نامه اجرايي اوراق مشارکت نسبت به تبيين فقهي معامالت بازار اولي و ثانوي اوراق ساکت است
و اي ن در موارد اختالف ،موجب سوء برداشت و احياناً از بين رفتن حقوق افراد ميگردد
(موسويان و سروش.)1390 ،
 -3حقوق دارندگان اوراق
به موجب ماده  571قانون مدني« ،شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء
واحد به نحو اشاعه» .از مالحظات ماده  571قانون مدني استنباط ميشود که شرکت ،حالتي
است که در آن چند نفر به طور مشاع ،مالک مال واحدي هستند؛ يعني هر يک در جزء جزء
مال داراي حق مالکيت هستند .عقد شرکت عقد جايزي است ،پس هر يک از شرکا ميتوانند
فسخ قرارداد کنند (موسيان .)1386 ،اين در حالي است که از يک طرف قانون اوراق مشارکت
همه مسائل شرکا و شرکت را تبيين نميکند و از طرف ديگر به قرارداد و عقد معيني چون عقد
شرکت در قانون مدني ارجاع نميدهد .بنابراين از نقاط ابهام و چالشهاي فقهي اوراق مشارکت
در ايران ،ميتوان به عدم شفافي ت حقوقدان صاحبان اوراق و مستندات شرعي و حقوقي روابط
مالي بين ارکان اوراق مشرکت اشاره نمود.
 -4تضمين اصل سرمايه و سود در اوراق مشارکت
به مقتضاي عقد شرکت ،سود و زيان حاصل از مشارکت متوجه همه شرکاست ،نهايت اينکه به
فتواي بعضي از فقها ،برخي از شرکا ميتوانند خسارت احتمالي را پذيرا شده ،اصل سرمايه ساير
شرکا را تضمين کنند .اين در حالي است که قانون اوراق مشارکت صحبت از تضمين بازپرداخت
اصل سرمايه ،سود عليالحساب و سود تحقق يافته ميکند .در تحليل مواد مذکور ،دو تفسير
قابل ارائه است (هادوي تهراني:)1387 ،
 .1در «تضمين بازپرداخت سود تحقق يافته» مقصود از تضمين ،تضمين مبلغ و نرخهاي
معين نيست بلکه مقصود تضمين اصل عمليات بازپرداخت سرمايه ،پرداخت سود عليالحساب و
سود تحقق يافته در فرض وجود است؛ گويا ناشر به صاحبان اوراق تضمين ميدهد که اگر طرح
با موفقيت انجام شد و سود حاصل گرديد ،حتماً اصل سرمايه و سود حاصله پرداخت خواهد
گرديد .اما اينکه نرخ سود چقدر خواهد بود ،تضميني وجود ندارد .اين تفسير با مقتضاي شرکت
منافاتي ندارد و در واقع مقتضاي خود شرکت است.
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 .2مقصود تضمين مبلغ و نرخهاي اعالم شده به عنوان اصل سرمايه ،سود عليالحساب و
سود تحقق يافته است که عملکرد چند سال گذشته نيز همين موضوع را حکايت ميکند .در
اين صورت ،چنين تضميني با ماهيت عقد شرکت – مشارکت در سود و زيان – منافات داشته،
اوراق مشارکت را به اوراق قرضه نزديک ميکند.
ه -صکوک مرابحه
1

بر اساس مصوبات کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار مباني فقهي صکوک مرابحه به
شرح ذيل است:
 .1صکوک مرابحه نوع اول (صکوک مرابحه جهت خريد دارايي) و چهارم (صکوک مرابحه
رهني) که مبتني بر قراردادهاي بيع مرابحه ،وکالت و خريد دين است به اعتقاد مشهور فقهي
شيعه اشکالي ندارد و ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
 .2صکوک مرابحه نوع دوم (صکوک مرابحه جهت تهيه نقدينگي) که مبتني بر قراردادهاي
بيع العينه غيرمجاز ،وکالت و خريد دين است ،از نظر فقه شيعه و سني اشکال دارد و نميتواند
مورد استفاده قرار گيرد.
 .3صکوک مرابحه نوع سوم (صکوک مرابحه جهت تشکيل سرمايه شرکتهاي تجاري) که
مبتني بر قراردادهاي وکالت و مرابحه مستمر و فروش سهم الشرکه تجاري است ،از نظر فقه
شيعه و سني اشکال ندارد و ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
در ارتباط با ماهيت فقهي اوراق مرابحه مطالعاتي نيز صورت گرفته است که در زير به اهم
نتايج برخي از اين مطالعات اشاره ميگردد (موسويان 1388 ،و  1390و ميسمي:)1390 ،
 -1قرارداد مرابحه يکي از معامالت مشروع و از اقسام بيع است (عالمه حلي).
 -2کسي که جنس را به بيع مرابحه ميفروشد ،بايد به شرايط زير عمل کند:
الف) هم بايع (فروشنده) و هم مشتري بايد رأس المال (قيمت مال يا ارزش سرمايه) و
مقدار سود را در وقت عقد بدانند ،يعني رأس المال و سود بايد براي بايع و مشتري در زمان
عقد معلوم باشد و در صورتي که معلوم نباشد ،باطل است (عاملي).
ب) هرگاه در نتيجه عمل بايع و يا ديگري در قيمت کاال افزايشي حاصل شود ،الزم است
که بهاي خريد و اجرت آن بيان گردد (عاملي).
د) در قرارداد مرابحه ،فروشنده بايد قيمت واقعي مبيع را بيان کند و اگر معلوم شود که
قيمت مبيع کمتر از مبلغي بوده که فروشنده اظهار داشته ،خريدار بين رد و قبول آن به همان
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مبلغ مختار است (امام خميني).
و) اگر کسي کااليي را به ديگري بفروشد ،خريدار ميتواند کاالي مزبور را پس از قبض و
دريافت ،به قيمت باالتر يا کمتر و به نقد و نسيه خريداري کند ولي پيش از قبض و دريافت
کاال ،مکروه است (عالمه حلي).
 - 6صکوک جعاله
از نظر فقهي افزون بر قرارداد محوري جعاله ،تمام معاملههاي بهکاررفته در بازار اوليه صکوک
جعاله مورد اتفاق فقيهان است و نسبت به معاملههاي بازار ثانويه صکوک نيز غير از معامله
خريد و فروش دين که با نظر مشهور فقيهان و قوانين مدني ايران مطابق است ،ديگر قراردادها
مورد اتفاق فقيهان است .بنابراين به اعتقاد کميته فقهي ،طراحي اين صکوک با مشکل فقهي
خاصي روبهرو نخواهد بود .موسويان و همکاران ( ،)1388در تحقيقات خود به اين نتيجه
رسيدند که در بازار اوليه و ثانويه صکوک جعاله چند معامله صورت ميگيرد که برخي مشترک
و برخي مختص نوع خاصي از صکوک جعاله هستند .به صورت اجمال ميتوان گفت که تمام
معاملهها بر اساس فقه اماميه صحيح يا قابل تصحيح است.
بررسي ريسک اوراق و مديريت صکوک منتخب
الف) صکوک اجاره
ريسکهاي صکوک اجاره را ميتوان بر اساس نوع بازار به ريسکهاي بازار اوليه ،بازار ثانويه و
ريسکهاي مرتبط با دارايي تقسيم کرد و مورد بررسي قرار داد .در جدول  2ريسکهاي
صکوک اجاره بر اساس اين تقسيمبندي بيان شده است.
جدول  .2ريسکهاي صکوک اجاره

ريسک بازار اوليه

انواع ريسک

توضيحات

ريسک جمعآوري وجوه به ميزان کافي

در مواردي که دارايي به صورت يک کل منسجم باشد،
شرکت تأمين سرمايه بايد لزوماً از طريق تعهد پذيرهنويسي
اوراق را منتشر کند تا بدين وسيله ريسک «جمع آوري
وجوه نقد به ميزان الزم جهت خريد دارايي» پوشش داده
شود.

ريسک سوءاستفاده واسطه از وجوه دريافتي

از آنجا که واسط با انتشار صکوک اجاره اقدام به جمعآوري
وجوه نقد ميکند ،لذا ممکن است از وجوه نقد دريافتي
سوءاستفاده کند.

ريسک عدم فروش کاال به واسط

ممکن است واسط پس از انتشار اوراق و جمعآوري وجوه
نقد ،جهت خريد دارايي به توليدکننده (يا باني در صکوک
نوع دوم) مراجعه کند ،ولي توليدکننده دارايي را به واسط
نفروشد.
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انواع ريسک

توضيحات

ريسک عدم اجاره کاال توسط باني

در مرحله بعد ،دارايي که به وکالت از سرمايهگذاران در
اختيار واسط است ،بايد به باني اجاره داده شود .در اين
حالت ممکن است باني از اجاره دارايي به داليلي منصرف
شود.

ريسک نرخ سود (اجارهبها)

ريسک نرخ سود عبارت است از تغييري که در ارزش اوراق
بهادار ،به دليل تغيير در نرخ بازده ساير فرصتهاي
سرمايهگذاري اتفاق ميافتد.

ريسک اعتباري

به احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يک ناشر ،ريسک
اعتباري گفته ميشود.

ريسک نقدينگي

احتمال ناتواني شرکت در ايفاي تعهدات مالي کوتاه مدت،
ريسک نقدينگي ناميده ميشود.

ريسک تورم

ريسک تغييرات سطح عمومي قيمتها به عنوان ريسک
قدرت خريد نيز شناخته ميشود.

ريسک نقد شوندگي

نقد شوندگي يکي از اصليترين عوامل مؤثر در انتخاب
اوراق بهادار به حساب ميآيد (نقد شوندگي يک ورقه
بهادار عبارت است از سهولت معامله ورقه بهادار در يک
بازار خاص).

ريسک بازار

ريسک بازار به صورت فطري در اوراق بهادار قابل معامله
در بازارهاي ثانويه وجود دارد و به هيچوجه نميتوان با
متنوع ساختن پرتفوي آن را از بين برد.

ريسک سرمايهگذاري مجدد

ريسک سرمايهگذاري مجدد ،مربوط به داراييهاي مالي
است که بيش از يک جريان نقدي دارند.

ريسک اعمال اختيارات

مهندسان مالي جهت طراحي ابزارهاي مناسب ،در برخي
مواقع اقدام به طراحي اوراقي با ويژگيهاي خاص ميکنند.
بر اين اساس برخي از اوراق بهادار اسالمي داراي يک سري
از اختيارت براي طرفين (ناشر و سرمايهگذاران) هستند.

ريسک نرخ ارز

اکثر صکوک منتشرشده در دنيا به صورت بينالمللي بوده و
بنابراين نوسانات نرخ ارز بر آن تأثير ميگذارد.

ورشکستگي نهادهاي مالي

از آنجا که ممکن است واسط ،فعاليتهايي غير از انتشار
اوراق را نيز بر عهده داشته باشد ،ممکن است اين
فعاليتها بر واسط تأثير منفي گذاشته و آن را با خطر
ورشکستگي مواجه سازد.

ريسک سياسي

اين ريسک از تحوالتي ناشي ميشود که توسط تصميم
دولتها به وجود آمده و به اشکال گوناگون سرمايهگذاري
را با مشکل روبرو ميکند.

ريسک قوانين و مقررات

ريسک قوانين و مقررات يکي از انواع مهم ريسک
سرمايهگذاران است.

ريسک (شريعت)

ريسک شريعت به کاهش ارزش دارايي در نتيجه تخطي از
رعايت الزامات شرعي اشاره دارد (.)Tariq, 2007: 49

ريسک از بين رفتن کلي يا جزئي دارايي

بنا به داليل غيرمترقبه مثل زلزله بخشي از دارايي يا کل
آن از بين ميرود.

ريسک استهالک تدريجي دارايي

در صورتي که دارايي استهالکپذير باشد نرخ و ميزان
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انواع ريسک

استهالک در اميدنامه که توسط ناشر منتشر ميشود ،به
صورت دقيق آورده خواهد شد و سرمايهگذاران با اطالع از
ميزان استهالک اقدام به خريد اوراق ميکنند.
ريسک هزينههاي غيرعملياتي

بر اساس قوانين فقهي و حقوقي ،هزينههاي غيرعملياتي يا
هزينههاي غير جاري دارايي موضوع قرارداد اجاره ،بر عهده
موجر است.

مأخذ :سروش و صادقي 1386 ،و پاکنيت117 :1391 ،

صکوک اجاره يکي از ابزارهاي جديد اسالمي مبتني بر عقد اجاره است که بعد از طراحي و
انتشار در بعضي از کشورهاي عربي ،در ايران نيز به شيوه جديدي طراحي و عملياتي شده است.
اين صکوک براي سرمايهگذاران داراي ريسکهاي متعددي بوده که برخي از اين ريسکها را با
روشهايي که در جدول  3بيان خواهد شد ،ميتوان پوشش داد .در جدول ذيل خالصه برخي از
اين روشها آورده شده است.
جدول ( .)3روشهاي پوشش انواع ريسک صکوک اجاره
نوع ريسک
ريسک جمعآوري وجهها به ميزان کافي
ريسک سوءاستفاده واسط از وجههاي دريافتي

روش پوشش
کاال قابل افراز باشد .ريسکي وجود ندارد.
کاال قابل افراز نباشد .از راه تعهد پذيرهنويسي
پديد آوردن حساب مشترک امين و باني

ريسک عدم فروش کاال به واسط

قرارداد صلح ،بيع نسيه ،ضمانتنامه بانکي يا وجه التزام

ريسک عدم اجاره کاال توسط باني

ضمانتنامه بانکي يا وجه التزام

ريسک اعتباري

استفاده از رتبه اعتباري ،ضمان يا تضمين

ريسک نقدينگي

بازخريد ،وجود اختيارات و پديد آوردن بازار ثانويه

ريسک سرمايهگذاري مجدد

طراحي اوراق

ريسک نرخ ارز

سوآپ ارز ،تطابق سررسيدهاي دو طرف ترازنامه

ريسک قوانين و مقررات

ثبات قوانين ،سازمان بورس

ريسک بعدهاي شرعي (شريعت)

کميته فقهي تخصصي سازمان بورس

مأخذ :همان.

ب) صکوک استصناع
در اين قسمت ،ريسک صکوک استصناع بر اساس نوع بازارها مورد بررسي قرار خواهد گرفت و
برخي از راهکارهاي مديريت و کاهش اين ريسکها معرفي ميشوند .ميتوان انواع ريسک
صکوک استصناع بر اساس نوع بازارها و راهکارهاي ارائهشده جهت پوشش ريسکهاي مرتبط با
صکوک استصناع را در جدول  4خالصه نمود.
جدول  .4انواع ريسک صکوک استصناع و راهکارهاي ارائهشده
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جهت پوشش ريسکهاي مرتبط با آن
انواع ريسک

روشهاي پوشش

توضيحات

 -1ريسکهاي بازار اوليه
عدم قبول پروژه
توسط پيمانکار

ممکن است بانک سرمايهگذاري پس از انتشار اوراق و واگذاري آنها و دريافت وجوه
حاصله ،جهت واگذاري پروژه به پيمانکاران يا بانک تجاري مراجعه نمايد اما آنها از
پذيرش پروژه منصرف شده باشند.

قرارداد صلح،
ضمانتنامه بانکي ،وجه
التزام

عدم قبول پروژه پس
از اتمام توسط بانک

زماني که کاالي ساختهشده آن طور که مد نظر سفارشدهنده بوده است ،نباشد و
يا باني به هر دليلي از پذيرش آن سرباز زند و به اين دليل از تعهدات خود امتناع
ورزد ،احتمال وقوع اين ريسک وجود دارد.

قرارداد صلح،
ضمانتنامه بانکي ،وجه
التزام ،تبديل عقد
استصناع به جعاله

سوءاستفاده واسط از
وجوه دريافتي

از آنجا که واسط با انتشار صکوک استصناع اقدام به جمعآوري وجوه نقد مينمايد
لذا ممکن است از وجوه نقد دريافتي سوءاستفاده نموده و وجوه را در فعاليتي به
کار گيرد که از سوي باني مجاز شمرده نشود.

افتتاح حساب مشترک
بين واسط و امين

عدم تمايل براي خريد
اوراق توسط نهادهاي
واسطهاي

مم کن است پيمانکاراني که به هر دليل در آغاز پروژه تمايل به دريافت صکوک
استصناع به جاي وجوه نقد داشتهاند ،زماني بخواهند اين اوراق را در بازار اوليه به
بانکهاي تجاري و نهادهاي ديگر بفروشند ،با مشکل عدم تقاضا براي اين اوراق
مواجه شوند و دچار کمبود نقدينگي در طول پروسه توليد شوند.

الحاق اختيار فروش به
وسيله قرارداد صلح

عدم تعديل

پس از اينکه باني توسط بانک سرمايهگذاري اقدام به انتشار صکوک استصناع
نمود ،آنگاه به واسطه پرداخت اوراق به پيمانکار و يا به وسيله فروش اوراق در بازار،
اقدام به واگذاري پروژه مينمايد .ريسکي که ممکن است متوجه باني شود ،اين
است که شرايط در آينده مثالً به دليل تغيير قيمت مواد و مصالح و در نتيجه
افزايش قيمت پيشنهادي ،پيمانکاران را براي اجراي طرح ،آن طور که مورد انتظار
او بوده است ،پيش نبرد.

انتشار اوراق با سر رسيد
کوتاه مدت براي هر
مرحله از طرح

 -2ريسکهاي بازار ثانويه
1

الف) ريسکهاي سيستماتيک  :اين ريسکها عبارت اند از نوسانات قيمتي که به روند کلي بازار بورس نسبت داده ميشود و به ماهيت
خود اوراق و وضعيت اقتصادي انتشاردهنده آن مربوط نميشود بلکه متأثر از سيکلهاي تجاري ،موقعيت سياسي ،اقتصادي و اجتماعي
کشور و وضعيت اقتصاد جهاني است (کميجاني و نظر پور.)1386 ،
تورم (قدرت خريد)

در صورتي که نرخ تورم در دورهاي پيش از نرخ بازده صکوک استصناع باشد،
دارندگان اين اوراق در اثر کاهش ارزش پول از قدرت خريد کمتري برخوردار
خواهند بود.

دقت در پيشبيني تورم،
انتشار اوراق با سر رسيد
کوتاه مدت براي هر
مرحله از طرح

نوسان نرخ ارز

احتمال ضرر بر اثر تغيير ارزش واحد پول يک کشور نسبت به واحد پول کشور
ديگر را ريسک نرخ ارز گويند.

 -1هجينگ 2ارزي؛
 -2سوآپ 3ارزي.

سياسي

چنانچه صکوک استصناع براي تأمين مالي پروژههاي بينالمللي منتشر شوند و يا
اينکه سرمايهگذاران خارجي اقدام به خريد صکوک پروژههاي داخلي نمايند،
احتمال مواجهه با ريسک سياسي تقويت ميشود.

بيمه (براي زماني که
امکان مصادره وجود
دارد).

ب) ريسکهاي غير سيستماتيک :اين ريسک ها آن قسمت از کل ريسک مجموعه سهام را که مختص يک شرکت يا صنعت خاص در
بازار بورس است ،نشان ميدهند .عواملي که باعث پديد آمدن ريسکهاي غير سيستماتيک ميشوند عبارتاند از کاالها و خدمات توليدي

1. Nondeversifiable Risk
2. Hedging
3. Swap
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روشهاي پوشش

شرکت يا صنعت ،اقدامات رقيبان ،نوع مديريت و ساختار هزينههاي شرکت.
اعتباري (عدم
پرداخت)

در ادبيات مالي« ،ريسک نکول »1عبارت است از اينکه طرف قرارداد نتواند به تعهد
خود عمل کند .ريسک نکول ،2در اين معناي گسترده همه جا وجود دارد و هيچ
دادوستد و معاملهاي نيست که در آن احتمال نکول يک يا دو طرف قرارداد وجود
نداشته باشد.

ضمانت وزارت امور
اقتصادي و دارايي و
مجوز رسمي سازمان
بورس ،مشتقات
اعتباري ،ضامن (بيمه)،
توجه به رتبه اعتباري
باني

عدم نقد شوندگي

احتمال عدم تبديل اوراق بهادار به نقدينه را ريسک عدم نقد شوندگي گويند.

واگذاري اختيار فروش

نرخ بازده (هزينه
فرصت سرمايهگذاري)

ريسک نرخ بازده عبارت است از تغييري که در ارزش اوراق بهادار ،به دليل تغيير
در نرخ بازده ساير فرصتهاي سرمايهگذاري اتفاق ميافتد (سروش و صادقي،
.)168:1386

تقسيم طرح به فازهاي
مختلف و پذيرهنويسي
براي هر فاز

سرمايهگذاري مجدد

اين نوع ريسک مربوط به داراييهاي مالي است که بيش از يک جريان نقدي دارند
و به صورت فراهم نبودن زمينه و امکان سرمايهگذاري مجدد ميشود (همان:
.)173

واگذاري اختيار خريد

قانوني

اين ريسک ناشي از عدم موفقيت در اجراي قوانين اجرا و نيازمنديهاي قانوني
است.

ضمانت وزارت امور
اقتصادي و دارايي و
مجوز رسمي سازمان
بورس

شريعت

ريسک شريعت به کاهش ارزش دارايي در نتيجه تخطي از رعايت الزامات شرعي
اشاره دارد .چون فروش صکوک استصناع در بازار بورس با مانعي مواجه نخواهد
شد.

کميته فقهي تخصصي
سازمان بورس

مأخذ :نظر پور و خزائي 3 :1389 ،و .183 :1391

با توجه به راهکارهاي ارائهشده در جدول فوق براي پوشش ريسک صکوک استصناع،
مي توان استنتاج نمود که پوشش ريسک اين اوراق در بازار بورس به راحتي صورت ميپذيرد و
خريداراني که اين اوراق را در پرتفوي سرمايهگذاري خود دارند ،از جانب اين اوراق ،ريسک
بسيار کمي متوجه شان خواهند بود.

1. Default Risk

 . 2گرچه ريسک نکول زير مجموعه اي از ريسک اعتباري است اما غالباً ريسک نکول و ريسک اعتباري را معادل
هم در نظر ميگيرند.
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ج) صکوک مضاربه
صکوک مضاربه به مثابه يک ابزار مالي اسالمي است که مانند ديگر ابزارهاي مالي ،ريسکهايي
دارد .با توجه به ادبيات موضوع و با در نظر گرفتن مکانيزم و سازوکار صکوک مضاربه ،نقش
ارکان اصلي اينگونه صکوک و روابط و قراردادهاي ميان آنها ،تعدادي از ريسکهاي اين ابزار را
ميتوان شناسايي کرد .در جدول زير ريسکهاي موجود در صکوک مضاربه بر اساس انواع
ريسکهاي سرمايهگذاران ،ريسکهاي باني و ريسکهاي واسط طبقهبندي شدهاند.
جدول ( :)5رتبهبندي ريسکهاي صکوک مضاربه
ريسکهاي
صکوک مضاربه

دوره

انواع ريسک
بازار

ريسک بازار عبارت است از تغيير در بازده که از نوسانات کلي بازار ناشي است.
اين ريسک سبب ناتواني باني در ايفاي تعهدات مالي کوتاه مدت ميشود و از
ريسکهاي مهم براي باني شمرده ميشود.
نوسان نرخ سود بانکي به ايجاد اين ريسک در داراييها منجر ميشود .قيمت اوراق
بهادار کاهش و با کاهش سود بانکي ،قيمت اوراق بهادار افزايش مييابد.
به صکوک مضاربهاي مربوط است که بيش از يک جريان نقدي دارند و سرمايهگذار
نتواند با نرخ دلخواهش دوباره سرمايهگذاري کند.
احتمال ضرر بر اثر تغيير ارزش واحد پول يک کشور نسبت به واحد پول کشور ديگر
را ريسک نرخ ارز گويند.
اينگونه ريسک با نوسان نرخ سود بانکي هم راستا است.
در صکوک مضاربه به احتمال باز نگشتن اصل و سود عليالحساب ،ريسک اعتباري
گفته ميشود.

نقد شوندگي
نرخ سود بانکي
دوره
اول

سرمايهگذاري
دوباره
ارز

ريسکهاي
سرمايهگذاران

تورم
اعتباري
قيمت

دوره
دوم

نوسان
کاال
از ميان رفتن
اصل با عدم
تفريط
تعهدات مضاربه
بازار پذيري

ريسکهاي باني

دوره
اول

دوره
دوم
ريسکهاي واسط

نقدينگي
قوانين
مقررات

دوره
اول

و

رتبهبندي پايين
ورشکستگي
فسخ
اوليه

توضيحات

قرارداد

نوسانات قيمت کاال موجب ايجاد ريسک در صکوک مضاربه ميگردد.
در صورتي که دارايي موضوع قرارداد مضاربه ،به هر دليلي از ميان برود،
سرمايهگذاران (دارندگان صکوک و مالکين اصلي دارايي) زيان خواهند ديد.
وجوهي که به وکالت از سرمايهگذاران در اختيار واسط است بايد به باني مضاربه
داده شود .در اين حالت ممکن است باني از مضاربه دارايي منصرف شود.
کاهش روي آوردن سرمايهگذاران به اين شيوه ،تأمين مالي و عوامل ديگري مانند
کارآيي اطالعاتي و نيز تعداد معامله گران در بازار به اين ريسک ميانجامد.
درباره صکوک مضاربه ريسک نقدينگي ريسکي است که باني توان فروش محصوالت
يا خدمات خود را به قيمت متداول بازار ندارد.
احتمال تغيير قوانين و مقررات صکوک و قوانين مالياتي آن سبب پديد آمدن اين
ريسک ميشود.
ممکن است بنا به داليلي صکوک از طرف مؤسسه رتبهبندي اعتباري ،رتبه پايين
بگيرد.
بدهي فراوان ناشي از فعاليتهايي غير از انتشار اوراق ممکن است مؤسس مالي را
ورشکست کند.
ممکن است واسط پس از انتشار اوراق و جمعآوري وجوه نقد ،به باني مراجعه کند،
اما باني از ادامه عمليات منصرف باشد.

مأخذ :موسويان و شير مردي 145 :1390 ،و موسويان و همکاران.1389 ،
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به نظر ميرسد راهکارها و پيشنهادهاي ذيل ميتواند به حل مشکلهاي برخاسته از وجود
گونههاي مختلف ريسک در توسعه ابزارهاي مالي اسالمي کشور و بخصوص ريسکهاي صکوک
مضاربه کمک شاياني کند:
 -1بررسي فقهي ،حقوقي و اقتصادي روشهاي پوشش ريسکهاي صکوک مضاربه؛
 -2تلفيق روشهاي کمّي و کيفي در پيشبيني و اندازهگيري ريسکهاي گونههاي صکوک،
بخصوص صکوک مضاربه؛
 -3تعيين روشهاي قيمتگذاري صکوک مضاربه با محاسبه ريسک و بازده اين اوراق؛
 -4ايجاد مؤسسههاي رتبهبندي بين المللي در بازار سرمايه ايران براي رتبهبندي اوراق
بهادار اسالمي.
د) صکوک مشارکت ،مرابحه و جعاله
در جدول  6مهمترين ريسک صکوک مشارکت ،مرابحه و جعاله بيان خواهد شد .الزم به ذکر
است که ريسکهاي مربوطه در  3سطح باال ،متوسط و پايين تقسيمبندي شده است.
جدول ( :)6بررسي مهمترين ريسکهاي صکوک مشارکت ،مرابحه و جعاله
انواع ريسک

توضيحات

صکوک مشارکت

صکوک مرابحه

صکوک جعاله

ريسک اعتباري

به احتمال باز نگشتن اصل و سود عليالحساب،
ريسک اعتباري گفته ميشود.

باال است.

باال است.

متوسط است.

ريسک سازگاري با
شريعت

ريسک شريعت به کاهش ارزش دارايي در نتيجه تخطي
از رعايت الزامات شرعي اشاره دارد.

پايين است.

باال است.

متوسط است.

ريسک قيمت

ريسکي که همه اوراق بهادار با آن مواجهاند،
ريسک تورم يا قدرت خريد است.

متوسط است.

باال است.

پايين است.

ريسک نقدينگي

ريسک نقدينگي دارايي به توانايي شرکت در به
دست آوردن وجه نقد کافي براي پرداخت
بدهيهاي خود مربوط است.

متوسط است.

باال است.

باالست.

ريسک نرخ سود

ريسک نرخ سود عبارت است از تغييري که در ارزش
اوراق بهادار ،به دليل تغيير در نرخ بازده ساير
فرصتهاي سرمايهگذاري اتفاق ميافتد.

متوسط است.

باال است.

باال است.

ريسک نرخ ارز

در صورتي که ابزار مالي به صورت بينالمللي
منتشر شود ،ريسک نرخ ارز براي آن دارايي
انکارناپذير خواهد بود.

پايين است.

پايين است.

پايين است.

مأخذ :موسويان ،33 :1390،نقدي ،175 :1390 ،ميسمي ،85 :1391 ،سروش ،44 :1386 ،موسويان 9 :1388 ،و
نظر پور و خزائي139 :1391 ،

قابليت عرضه در بازار ثانويه
به طور کلي ميتوان صکوک را به دو دسته کلي تقسيم نمود :صکوک غيرانتفاعي و صکوک
انتفاعي.
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از آنجا که خريداران صکوک غيرانتفاعي (نظير صکوک وقف و يا قرضالحسنه) تنها با نيت
خيرخواهانه اقدام به خريد اين اوراق نموده و قصد دارند با تملک اين اوراق براي مدت زماني
معين ،در امور خيرخواهانهاي چون وقف و قرضالحسنه که به واسطه انتشار اين اوراق صورت
ميپذيرد ،سهيم باشند ،شکلگيري بازار ثانويه اينگونه که مورد نظر اين مقاله است (يعني
بازاري که دادوستد دست دوم اوراق به منظور رسيدن به سود مادي صورت ميپذيرد و
زمينهساز رشد بازارهاي مالي و اعتالي رشد اقتصادي را فراهم ميآورد) براي اين اوراق
امکانپذير نبوده و لذا به مباحث مربوط به بازار ثانويه آنها پرداخته نميشود.
گروه ديگر صکوک ،صکوک انتفاعي هستند که به صورت زير قابل تقسيم هستند:
 -1صکوک مبتني بر خريد و فروش دين :گروهي از اوراق بهادار اسالمي چون صکوک
استصناع ،مرابحه رهني و اسناد خزانه اسالمي از جهت بازدهي به گونهاي طراحيشدهاند که
خريد و فروش آنها پس از انتشار اوليه نوعاً به کمتر از مبلغ اسمي درجشده بر اوراق بر اساس
تنزيل ديني که آن اوراق حکايت از آن دين دارد ،صورت ميپذيرد و صاحبان اوراق در مدت
زمان مشخص به سود معيني که مابهالتفاوت نرخ خريداريشده و مبلغ اسمي در سررسيد
است ،دست مييابند.
 -2صکوک مبتني بر خريد و فروش دارايي :دادوستد اين نوع از اوراق بهادار اسالمي در
بازار ثانويه مبتني بر خريد و فروش دارايي است ،مانند صکوک اجاره و اجاره به شرط تمليک،
مشارکت ،مضاربه ،مزارعه و مساقات و برخي انواع مرابحه .بازدهي اين اوراق بسته به نوع عقدي
که در آنها به کار گرفته شده است ،ميتواند ثابت يا متغير باشد.
 -3صکوک مبتني بر خريد و فروش منفعت :نمونه آن صکوک منفعت است .صاحبان اين
اوراق در منافع حاصل از استفاده از يک دارايي شريک هستند.
 -4صکوک مبتني بر خريد و فروش داراييهاي آتي :خريدار اين اوراق (صکوک سلف) در
واقع مالک دارايي خواهد بود که قرار است در آينده ساخته و تحويل وي گردد (نظر پور،
خزائي 139 :1391 ،و .)183
صکوک در عرصه بين الملل
در ارتباط با تاريخچه انتشار صکوک اجماالً ميتوان اينگونه مطرح نمود که اولين تالشها براي
غلبه بر مسأله نقدينگي که بانک هاي اسالمي با آن مواجه بودند ،توسط بانک مرکزي مالزي در
سال  1983و پس از آن انجام شد که نخستين بانک اسالمي مالزي شروع به کار کرد .اين بانک
از اوراق بهادار دولتي يا اسناد خزانه که بهره پرداخت ميکردند ،استفاده نکرد و اوراق بيبهره اي با
نام گواهي سرمايهگذاري دولتي منتشر کرد که نقطه آغازين انتشار صکوک در عرصه بين
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المللي بود .در نمودار  1روند انتشار صکوک طي سالهاي  2000تا  2006مشاهده ميشود که
نشان دهنده استقبال کشورهاي اسالمي و حتي کشورهاي آفريقايي مانند گامبيا و کشور غير
اسالمي مانند انگليس ميباشد.
نمودار ( :)1انتشار اوراق صکوک دولتي و شرکتي بين سالهاي  2000تا 2006
شرکتی

50
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40
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منبع :صادقي1390 ،
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در نمودار  2ترکيب اوراق صکوک طي سالهاي  2001تا  2007به تصوير کشيده است.
مشاهده مي گردد که بيشترين نوع صکوک منتشره طي اين سالها به ترتيب صکوک اجاره (با
 36درصد) ،مشارکت (با  15درصد) ،صکوک مالکيت منافع داراييهاي موجود (با  14درصد)
صکوک مساقات (با  10درصد) و صکوک ارائه خدمات (با  9درصد) ميباشد.
نمودار ( :)2ترکيب اوراق صکوک منتشر شده در دنيا در سالهاي 2007
 1مشارکت
 2اجار
 3مضاربه

%1
%15

%5
%9

 4مالکيت در آينده
 5وکالت

6

%1

ماکيت منافع
دارايي هاي موجود

%0

%10

 7مزارعه

%0

مالکيت درايي هاي

8
 9مساقا
 10سلم
 11ارائه خدمات
 12استصناع
13
حق
 14مرابح

%1

%14

%36
%8

%0
%0

منبع :صادقي1390 ،

با توجه به آخرين آمار موجود حدوداً نزديک به  5/7ميليارد دالر صکوک در سال 2011
منتشر شده که نسبت به دوره مشابه در سال قبل آن 90 ،درصد افزايش نشان ميدهد .بجز
انتشار دوره اي صکوک توسط بانک هاي مرکزي بحرين و گامبيا ،ناشر بيشترين ميزان صکوک
در سپتامبر  ،2011مالزي بوده است .ميتوان در ارتباط با حجم ،ترکيب و ساختار انتشار
صکوک در سال  ،2011به طور خالصه به موارد زير اشاره نمود:
 -1ميزان انتشار جهاني صکوک با  52درصد افزايش در سال  2011نسبت به دوره مشابه
سال قبل به مبلغ  20ميليارد دالر آمريکا رسيده است.
 83 -2درصد صکوک منتشر شده در سال  2011در مالزي منتشر شده است و بعد از آن
کشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا ( )MENAبا  16درصد در رده دوم قرار دارند.
 -3صکوک دولتي بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند .در رتبه هاي بعدي به ترتيب بخشهاي
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خدمات مالي ،امالک و مستغالت ،نفت و گاز ،حمل و نقل و ساخت و ساز ميباشند (نمودار .)3
 -4کشورهاي مالزي ،امارات متحده عربي ،عربستان ،بحرين ،کويت ،قطر ،اندونزي ،پاکستان
و گامبيا به ترتيب منتشر کننده بيشترين ميزان صکوک در سال  2011بودهاند.
 -5بر اساس ماهيت و نوع صکوک منتشر شده در سال  2011بيشترين صکوک منتشر شده
عبارت بودهاند از صکوک مرابحه ،وکالت ،اجاره و صکوک مضاربه و مشارکت .الزم به ذکر است
که  52درصد از کل صکوک منتشر شده در اين سال از نوع صکوک مرابحه بوده است.
نمودار ( :)3حجم صکوک منتشر شده بر اساس هر بخش ( 3ماهه سوم )2011

354
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529

ساخت و ساز

637

حمل و نقل
نفت و گاز
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مأخذ :واحد تحقيق و توسعه شرکت تأمين سرمايه نوين1390،
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مقايسه تطبيقي قابليتهاي صکوک منتخب (از منظر کاربردي)
در بخش قبل مقايسه نسبي ميان صکوک منتخب از منظر معيارهاي عمدهاي که وجه تمايز
صکوک مي باشند با رويکرد نظري صورت گرفت و مشاهده گرديد که صکوک منتخب با اينکه
قابليتهاي کاربردي يکساني دارند ولي از لحاظ ماهيت با يکديگر متفاوت هستند .در اين بخش
با رويکردي کاربردي و باهدف شناسايي قابليتهاي هر يک از انواع صکوک منتخب در
بهکارگيري جهت تأمين مالي بخش صادرات غير نفتي ،مقايسه نسبي ميان آنها در دستور کار
قرار ميگيرد .بدين منظور هر يک از ويژگيهاي اين اوراق (که در بخش  3مورد بررسي قرار
گرفت) از منظر کاربردي  -عملياتي به شاخصها و معيارهايي (به شرح زير) تقسيمشده و
متعاقباً مباني مقايسه تطبيقي اوراق قرار ميگيرند.
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 -1بعد ساختاري ،شامل :کاربرد در تأمين مالي بخش صادرات ،حجم عمليات تجاري ،دوره
زماني ،اهرم مناسب براي جذب سپردهها ،بازدهي ،نحوه اخذ مجوز انتشار ،ارکان انتشار ،مدت
انتشار ،فروش و پرداخت سود ،مالحظات مربوط به سود ،هدف از انتشار ،ويژگيهاي ناشر،
ابزاري مالي انتفاعي ،شرايط دارايي ،قابليت رتبهبندي ،قابليت انتشار با ارز خارجي ،قوانين
مالياتي ،تنوع در صکوک و قابليت ترکيب با يکديگر.
 -2مباني فقهي ،شامل :مالحظات ماهيتي و مالحظات فقهي.
 -3ريسک ،شامل :ريسک اعتباري ،ريسک شريعت ،ريسک نرخ بهره ،ريسک نرخ ارز،
ريسک نقدينگي ،ريسک انعطافپذيري نهادي و ريسک قيمت.
 -4بازار ثانويه ،شامل :قابليت معامله در بازار ثانويه (با رويکرد فقهي) و قابليت فروش به مردم.
مالحظه ميشود با شکستن معيارهاي اصلي به زير معيارهاي شناساييشده عمالً 30
شاخص مقايسه تطبيقي به دست ميآيد که ميتواند مبناي مقايسه ميان اين اوراق قرار گيرد.
الزم به ذکر است که دو شاخص تجربه عملياتي در عرصه بينالملل و تجربه انتشار در ايران نيز
به  30شاخص فوق اضافه ميشوند تا جنبه کاربردي نتايج تقويتشده و در مجموع  32شاخص
مقايسه تطبيقي صکوک به دست آيد .نتايج در جدول  7منعکس شده است.1
جدول ( :)7بررسي امکانپذيري انتشار صکوک ششگانه
در بخش صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران
رديف

موضوع

1

کاربرد در تأمين
مالي بخش صادرات

2

حجم عمليات
تجاري (قابليت

2

صکوک اجاره

صکوک استصناع

در تأمين مالي صادرات کاالهاي
سرمايهاي و بادوام مانند :صادرات
انواع خودرو ،تجهيزات،
ماشينآالت و … قابل استفاده
است.

در تأمين مالي طرحهاي بزرگ
اقتصادي مانند :راهسازي،
احداث ،سد ،نيروگاه و … قابل
استفاده است.

بر اساس ماهيت قابليت انتشار در
هر دو مقياس (کوچک و بزرگ)

بر اساس ماهيت صکوک
استصناع حجم تجارت در

صکوک مضاربه
(تجاري)
در تأمين مالي صادرات
کاالهاي بازرگاني مانند
کاالهاي کشاورزي (مثل
زعفران ،پسته و زيره) يا
کاالهاي صنعتي مانند
سنگهاي تزييني ،فرش
و ...يا ساير کاالها قابل
استفاده است.
بر اساس ماهيت قابليت
انتشار در هر دو مقياس

 .1الزم به ذکر است که در انتخاب اين شاخص ها از يافته هاي تحقيقي ،مطالعات نتدري و کتارگر مطلتق (،)1389
ستتليمي فتتر و همکتتاران ( ،)1390صتتالح آبتتادي و همکتتاران ( ،)1390قتتانون انتشتتار اوراق مشتتارکت (مصتتوب
 ،1367/06/30مجلس شوراي اسالمي) ،دستورالعمل انتشتار اوراق اجتاره (مصتوب  ،1389/05/11ستازمان بتورس
اوراق بهادار اسالمي) ،دستتورالعمل انتشتار اوراق مرابحته (مصتوب  ،1390/09/26ستازمان بتورس اوراق بهتادار) و
دستورالعمل انتشار صکوک استصتناع (ارزي -ريتالي) ،در سيستتم بتانکي (مصتوب  ،)1391/03/27بانتک مرکتزي
جمهوري اسالمي ايران استفاده شده است.
 .2ندري و کارگر مطلق.1389 ،
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رديف

5

6

مناسب تر

مناسب

هر دو

بازدهي ثابت

بازدهي متغير

 .1مجوز انتشار را سازمان بورس و
اوراق بهادار صادر ميکند.
 .2واسط اوراق موظف است ،عالوه
بر رعايت کليه مقررات ثبت و
عرضه عمومي اوراق بهادار،
اميدنامه انتشار صکوک اجاره را به
سازمان بورس اوراق بهادار ارائه
نمايد.

 .1مجوز انتشار را بانک مرکزي
صادر ميکند.
 .2براي صدور مجوز انتشار
صکوک استصناع ،اطالعات مهم
به تشخيص بانک مرکزي ،توسط
واسط به بانک مرکزي تحويل
ميگردد.
 .3صدور مجوز انتشار صکوک
استصناع ،منوط به ارائه
پيشنويس قراردادهاي موضوع
اين دستورالعمل شامل قرارداد
استصناع ،اجاره به شرط تمليک،
عامليت ،ناظريت و ضمانت در
چارچوب تعيينشده توسط بانک
مرکزي است.

در شرايط حاضر به
صورت رسمي
دستورالعملي صادر نشده
است.

باني ،امين ،واسط ،مؤسسه
رتبهبندي اعتباري.

باني (سفارشدهنده) ،عامل
(پيمانکار) ،ناشر (واسط)،
سرمايهگذاران ،مؤسسه
رتبهبندي اعتباري.

معاف
مدت زمان اجاره نبايد از 80
درصد عمر مفيد دارايي بيشتر
باشد.

معاف
حداقل مدت زمان صکوک
استصناع متناسب با دوره ساخت
کاال خواهد بود.

موضوع
انتشار در مقياس
کوچک و بزرگ)

4

ميتواند کوتاه مدت ،ميانمدت و
3
يا بلندمدت تعريف شود.
مناسب

بلندمدت

کوتاه مدت

صکوک اجاره
1

3

وجود دارد.

مقياس بااليي منطقيتر است.

صکوک مضاربه
(تجاري)
(کوچک و بزرگ) را دارد.

دوره زماني

2

اهرم مناسب براي
4
جذب سپردهها
بازدهي (ثابت يا
5
متغير)

نحوه اخذ مجوز
6
انتشار

7

7

ارکان انتشار

8

شمول ماليات

9

8

مدت انتشار

صکوک استصناع

باني ،ناشر (واسط)،
سرمايهگذاران (دارندگان
صکوک مضاربه) ،امين،
شرکت تأمين سرمايه،
مؤسسه رتبهبندي
اعتباري.
معاف
پس از پايان طرح تجاري،
نهاد واسط مبلغ اسمي
صکوک را از باني اخذ
کرده و به سپردهگذاران

 .1يافته هاي تحقيق
 .2همان
 .3البته بيشتر صکوک اجاره کنوني سررسيد  3تا  5ساله دارند.
 .4يافته هاي تحقيق
 .5الزم به ذکر است در نظام بانکي نوع بازدهي ،گرايش بانکها به بهره گيري از عقود مختلف را نشان ميدهد .طي دو دهته اخيتر ،بانتکهتا
بيشتر به استفاده از عقدهايي متمايل بودهاند که بازدهي ثابتي دارند زيرا اين نوع عقدها همواره داراي ريسک کمتري بوده و باعث شتده کته
بانک ها انگيزه کمتري به مشارکت در فعاليتهاي واقعي اقتصادي داشته باشند.
 .6در اين بخش از مستندات قانون انتشار اوراق مشارکت (مصوب  ،1367/06/30مجلس شوراي اسالمي) ،دستورالعمل انتشار اوراق اجاره
(مصوب  ، 1389/05/11سازمان بورس اوراق بهادر اسالمي) ،دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه (مصوب  ،1390/09/26سازمان بورس اوراق
بهادار) و دستورالعمل انتشار صکوک استصناع (ارزي -ريالي) ،در سيستم بانکي (مصوب  ،)1391/03/27بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
استفاده شده است.
 .7يافتههاي تحقيق
 .8همان
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رديف

موضوع

صکوک اجاره

صکوک استصناع

10

فروش و پرداخت
سود

فروش توسط واسط
پرداخت سود توسط امين
 .1لزومي ندارد که اجارهبها حتماً
به صورت وجه نقد پرداخت شود،
بلکه هر نوع کاال يا دارايي مالي
ديگر نيز ميتواند با توافق طرفين
به عنوان اجارهبها پرداخت شود.
 .2ناشرين اوراق طبق زمانبندي
معين نسبت معيني از اصل
سرمايه را به صورت سود به
صاحبان اوراق پرداخت ميکنند.

فروش توسط نهاد مالي يا بانک
پرداخت سود توسط عامل
سود صکوک استصناع پس از
بهرهبرداري از طرح يا حسب
مالحظات دولتي برابر حداقل
سود ميباشد.

11

مالحظه مربوط به
سود (نحوه پرداخت
و کيفيت توزيع
سود)

12

هدف از انتشار
1
صکوک

13

ابزار مالي انتفاعي

14

ناشر

15

شرايط دارايي

2

اين صکوک باهدف تأمين مالي
باني منتشر ميگردد.

هدف تأمين نقدينگي براي
ساخت ميباشد.

ميباشد.
ناشر در صکوک اجاره داراي
شرايط زير ميباشد:
 .1حداکثر نسبت بدهي به جمع
دارايي ناشر بايد  90درصد باشد.
 .2اظهارنظر مؤسسه حسابرسي
معتمد سازمان بورس و اوراق
بهادار ،درباره آن به صورت
اظهارنظر مردود يا عدم اظهارنظر
نباشد.
 .1هيچگونه محدوديت يا منع

ميباشد.
هر شخص حقوقي که اوراق
بهادار را منتشر ميکند که
ميتواند يک بانک سرمايهگذاري
و يا بانکهاي تجاري باشد.

دارايي نبايد موجود باشد و الزم

صکوک مضاربه
(تجاري)
بازپرداخت مينمايد.
نهاد واسط
 .1سود مضاربه متعلق به
عامل و مالک است و
اختصاص مقداري از سود
به فرد سومي که نقشي
در عمليات مضاربه ندارد،
صحيح نيست.
 .2سهم هر کدام از مالک
و عامل از سود به دست
آمده ،بايد در ابتداي عقد
مشخص شود .اين مقدار
بايد براي هر کدام به
صورت کسري از همه
سود باشد.
 .3زمان تقسيم سود بعد
از پايان مضاربه است؛
بنابراين ،اگر مضاربه به
هر دليلي پايان يافت،
کاالي موجود به فروش
ميرسد و نقد ميشود.
سپس اصل سرمايه از آن
کم ميشود که دراينباره،
زيانها يا تلفهاي وارد
بر سرمايه نيز از سود به
دست آمده جبران
ميشود .سود باقيمانده
به نسبت سهم هر يک از
عامل و مالک تقسيم
ميشود.
اين صکوک باهدف تأمين
مالي باني منتشر
ميگردد.
ميباشد.
هر شخص حقوقي که
اوراق بهادار را منتشر
ميکند که ميتواند يک
بانک سرمايهگذاري و يا
بانکهاي تجاري باشد.

در مستندات به نکته

 .1همان
 . 2در اين بخش از مستندات دستورالعمل انتشار اوراق اجاره (مصوب  ، 1389/05/11سازمان بورس اوراق بهادار اسالمي) ،دستورالعمل اتشار
اوراق مرابحه (مصوب  ، 1390/09/26سازمان بورس اوراق بهادار) و دستورالعمل انتشار صکوک استصناع (ارزي – ريالي) ،در سيستم بانکي
(مصوب  ،)1391/03/27بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران استفاده شده است.
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رديف

موضوع

16

قابليت رتبهبندي

17

قابل انتشار با ارز
خارجي

18

تنوع در صکوک

19

قابليت ترکيب با
2
يکديگر

20

مالحظات ماهيتي

 .1يافته هاي تحقيق
 .2همان

صکوک اجاره

1

صکوک استصناع

قانوني ،قراردادي يا قضايي براي
انتقال دارايي ،منافع و حقوق
ناشي از آن وجود نداشته باشد.
 .2تصرف و اعمال حقوق مالکيت
در آن براي نهاد واسط داراي
هيچگونه محدوديتي نباشد.
 .3مالکيت آن به صورت مشاع
نباشد.
 .4امکان واگذاري به غير را داشته
باشد.
 .5تا زمان انتقال مالکيت دارايي
به ناشر ،دارايي از پوشش بيمهاي
مناسب و کافي برخوردار باشد.
اين امکان وجود دارد که به وسيله
مؤسسات رتبهبندي ،درجهبندي
اعتباري شوند.

اين امکان وجود دارد که به
وسيله مؤسسات رتبهبندي،
درجهبندي اعتباري شوند.

ميباشد.

ميباشد.

اين امکان وجود دارد که
به وسيله مؤسسات
رتبهبندي ،درجهبندي
اعتباري شوند.
ميباشد.

تاکنون چهار نوع صکوک اجاره
طراحيشده (صکوک اجاره تأمين
دارايي ،صکوک اجاره تأمين
نقدينگي ،صکوک اجاره رهني و
صکوک شرکتهاي ليزينگ) و
همچنين امکان طراحي انواع
گوناگون صکوک اجاره با توجه به
جريانهاي نقدي باني متفاوت
خواهد بود.

صکوک استصناع به دو صورت
مستقيم و غيرمستقيم شکل
ميگيرد.
همچنين صکوک استصناع به چهار
صورت زير قابل انتشار است:
الف) صکوک عادي استصناع؛
ب) صکوک استصناع قابل تبديل
به اوراق سهام؛
ج) صکوک استصناع توأم با اوراق
حق اختيار معامله؛
د) صکوک استصناع تبديلپذير
معکوس.
قرارداد استصناع ميتواند در
قالب قراردادهاي بيع سلف ،بيع
مستقل ،قرارداد مستقل ،اجاره،
جعاله و صلح مطرح شود.
نهاد تأمين مالي در قرارداد
استصناع اول ،نقش پيمانکار و
در استصناع موازي ،نقش
کارفرما را ايفا ميکند.

صکوک مضاربه به سه
صورت صکوک مضاربه
خاص ،صکوک مضاربه
عام با سررسيد و صکوک
مضاربه عام بدون
سررسيد منتشر ميگردد.

قابليت ترکيب با صکوک استصناع
را دارد.

 .1صکوک اجاره بدهي ناشر
محسوب نميشود؛ ولي سهم
مالکيتي مشاع از دارايي معيني را
دارد.
 .2مالکيت داراييهاي مورد اجاره
در اختيار دارندگان صکوک است.
 .3مخارج نگهداري مربوط به
ويژگيهاي اصلي دارايي به عهده
مالک است ،درحاليکه هزينههاي
نگهداري مربوط به عمليات با آن
بر عهده مستأجر است.
 .4امکان افزايش اصل دارايي و در
نتيجه افزايش ارزش خود ورقه

است ويژگيهاي آن از قبيل
اندازه ،حجم ،کيفيت ،کميت و
… به طور صريح در قرارداد
ذکرشده و کامالً معلوم و معين
باشد.

صکوک مضاربه
(تجاري)
خاصي اشاره نشده است.

در مستندات و تجربيات
کشورهاي اسالمي به
نکته خاصي اشاره نشده
است.
دارندگان اوراق نقش
مالک و باني نقش عامل
قرارداد مضاربه را دارند.
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رديف

موضوع

21

مالحظات فقهي

22

ريسک سازگاري با
2
شريعت

23

24
25
26

ريسک اعتباري

صکوک اجاره

1

43

ريسک
انعطافپذيري نهادي
ريسک قيمت
6
ريسک نقدينگي

27

ريسک نرخ بهره

28

ريسک نرخ ارز

29

قابليت معامله در
بازار ثانويه (رويکرد
فقهي)

صکوک وجود دارد.
 .1در صکوک اجاره ،معاملههاي
متعدد و گوناگوني شکل ميگيرد
که همه آنها بر اساس فقه اسالمي
صحيح يا قابل تصحيح است.
 .2در فرايند انتشار صکوک اجاره
مساله غرر ،ربا ،عقد معلق ،جهل
به عوضين ،معامله صوري و ضرر و
ضرار وارد نيست و از همه اين
موارد مصون است.

وجود ندارد.
 .1اگر با نرخ بازدهي ثابت باشد،
ريسک اعتباري باال است.
 .2با نرخ بازدهي متغير ،ريسک
اعتباري پايين است.
پايين است.
باال است.
متوسط است.
 .1اگر اجاره با نرخ بهره ثابت
باشد ،آنگاه ريسک نرخ بهره باال
است.
 .2اگر اجاره با نرخ بهره شناور
باشد ،ريسک نرخ بهره پايين است.
متوسط است.
 .1اين اوراق با توجه به بازدهي
ثابتشان ،قدرت نقد شوندگي
بااليي داشته و سرمايهگذاران
ميتوانند آن را در بازارهاي ثانويه،

47

صکوک استصناع

صکوک مضاربه
(تجاري)

 .1با توجه به ديدگاه غالب
فقهاي شيعه و اهل سنت قرارداد
استصناع قراردادي مشروع و
مجاز است.
 .2اگر قرارداد استصناع قرارداد
مستقل يا در قالب قرارداد صلح
مطرح شود تنها الزم است
ضوابط عمومي قراردادها مانند
ممنوعيت اکل مال به باطل،
ممنوعيت ضرر ،ممنوعيت غرر و
ممنوعيت ربا را داشته باشد؛ اما
اگر در قالب ديگر قراردادها چون
بيع سلف ،بيع مستقل ،اجاره،
جعاله مطرح شود افزون بر
ضوابط عمومي قراردادها بايد
ضوابط اختصاصي هر يک از آن
قراردادها را داشته باشد.
پايين است.

پايين است.

ريسک اعتباري در صکوک
استصناع متوسط است.

ريسک اعتباري در
5
صکوک مضاربه باالست.

متوسط است.

متوسط است.

متوسط است.
متوسط است.
متوسط است.

متوسط است.
متوسط است.
پايين است.

7

متوسط است.
صکوک استصناع در صورت
پذيرش از سوي سازمان بورس و
اوراق بهادار قابل معامله در
بورس و فرا بورس ميباشد.

کميته فقهي با بررسي
معامالت بازار اوليه و
ثانويه انواع سهگانه
صکوک مضاربه ،آنها را
صحيح ميداند.

پايين است.
قابليت معامله در بازار
ثانويه را دارد.

 .1برگرفته از مطالعه تسخيري ( ،)1387هادوي تهراني ( ،)1387موسويان و سروش ( ،)1390مصوبات کميته فقهي سازمان بورس و اوراق
بهادار و يافتههاي تحقيق.
 .2مطالب مربوط به ريسک برگرفته از يافته هاي تحقيق ،مطالعات سروش و صادقي ( ،)1386نظر پور و خزائي ( 1389و  ،)1391موسويان ( 1388و
 ،)1390نقدي ( ،)1390ميسمي ( )1391و موسويان و همکاران ( )1387ميباشد.
 .3منظور از ريسک اعتباري ريسک طرف قرارداد مي باشد.
 .4شاخص هاي مربوط به ريسک (شاخص هاي  ) 23-29مربوط به يافته هاي تحقيق مي باشد و ميزان ريسک پذيري در چهار سطح باال،
متوسط ،باال و وجود ندارد ،طبقه بندي شده است.
 .5در مضاربه به علت بازنگشتن اصل و سود علي الحساب ريسک اعتباري باالست.
 .6ريسک نقدينگي با اين شرط بررسي مي گردد که امکان پذيري انتشار در بازار ثانويه براي همه اوراق يکسان باشد.
 . 7منوط به اينکه فرايند ساخت نيازمند خريدهاي خارجي باشد ،در غير اين صورت ريسک نرخ ارز در اوراق استصناع پايين است.
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رديف

موضوع

30

قابليت فروش به
مردم

31

تجربه در عرصه
1
بينالملل

32

صکوک اجاره

تجربه در ايران

2

به فروش برسانند؛
 .2فروش صکوک اجاره در بازار
ثانويه فروش سند مالکيت يک
دارايي است.
دارد.
مالزي ،قطر ،بحرين ،بانک توسعه
اسالمي ،پاکستان ،کويت،
عربستان سعودي ،امارات،
اندونزي ،برونئي ،دارالسالم.
 4نوع صکوک اجاره به نامهاي
هواپيماي ماهان  1و  ،2بانک
سامان و مديريت سرمايهگذاري
اميد منتشر گرديده است.

صکوک استصناع

صکوک مضاربه
(تجاري)

دارد.

دارد.

بانک توسعه اسالمي ،عربستان
سعودي.

مالزي ،اردن ،پاکستان،
بانک توسعه اسالمي،
کويت ،فرانسه ،امارات.

ايران تجربهاي در انتشار صکوک
استصناع ندارد.

ايران تجربهاي در انتشار
صکوک مضاربه ندارد.

ادامه جدول  .7بررسي امکانپذيري انتشار صکوک ششگانه
در بخش صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران
رديف

موضوع

صکوک مشارکت

صکوک مرابحه

صکوک جعاله

1

کاربرد در تأمين
مالي بخش
3
صادرات

در تأمين مالي صادرات ،خدمات و
اجراي طرحهاي بزرگ اقتصادي در
عرصه بينالملل قابل استفاده است

در تأمين مالي تجارت و
صادرات کاال و خدمات در
عرصه بينالملل قابل استفاده
است.

2

حجم عمليات
تجاري (قابليت
انتشار در مقياس
4
کوچک و بزرگ)

بر اساس ماهيت قابليت انتشار در هر
دو مقياس (کوچک و بزرگ) وجود
دارد.

بر اساس ماهيت صکوک
مرابحه حجم تجارت در مقياس
کوچک منطقي تر است.

ميتواند کوتاه مدت و بلندمدت باشد.

بلندمدت

در تأمين مالي صنعت
گردشگري قابل استفاده
است (موسويان و
همکاران.)1388 ،
بر اساس ماهيت صکوک
جعاله حجم تجارت در
مقياس کوچک منطقي
تر است.
ميتواند کوتاه مدت و
بلندمدت باشد.

مناسبتر

مناسب

مناسب

بازدهي متغير

بازدهي ثابت

بازدهي ثابت

مجوز انتشار را بانک مرکزي صادر
ميکند.

 .1مجوز انتشار را سازمان
بورس و اوراق بهادار صادر

در شرايط حاضر به
صورت رسمي

3
4
5
6

دوره زماني

5

اهرم مناسب براي
6
جذب سپردهها
بازدهي (ثابت يا
7
متغير)
نحوه اخذ مجوز
8
انتشار

1. www.zawya.com

 .2يافته هاي تحقيق
 .3ندري و کارگر مطلق.1389 ،
 .4يافته هاي تحقيق
 .5همان
 .6يافته هاي تحقيق
.7الزم به ذکر است در نظام بانکي نوع بازدهي ،گرايش بانکها به بهره گيري از عقود مختلف را نشان ميدهد .طي دو دهه اخير ،بانکها بيشتر
به استفاده از عقدهايي متمايل بودهاند که بازدهي ثابتي دارند زيرا اين نوع عقدها همواره ريسک کمتري دارند .اين امر باعث گرديد که بانک ها
انگيزه کمتري به مشارکت در فعاليتهاي واقعي اقتصادي داشته باشند.
 .8در اين بخش از مستندات قانون انتشار اوراق مشارکت (مصوب  ،1367/06/30مجلس شوراي اسالمي) ،دستورالعمل انتشار اوراق اجاره
(مصوب  ،1389/05/11سازمان بورس اوراق بهادر اسالمي) ،دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه (مصوب  ،1390/09/26سازمان بورس اوراق
بهادار) و دستورالعمل انتشار صکوک استصناع (ارزي -ريالي) ،در سيستم بانکي (مصوب  ،)1391/03/27بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
استفاده شده است.
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رديف

موضوع

7

ارکان انتشار

8

شمول ماليات

9

مدت انتشار

2

10

فروش و پرداخت
سود

توسط عامل

11

مالحظه مربوط به
سود (نحوه
پرداخت و کيفيت
توزيع سود)

ناشرين اوراق طبق زمانبندي معين
نسبت معيني از اصل سرمايه را به
صورت سود به صاحبان اوراق
پرداخت ميکنند.

ناشرين اوراق پس از خريد کاال
و فروش اوليه و توزيع سود از
محل عايدي ناشي از فروش
کاالي موضوع صکوک ،سود را
پرداخت ميکنند.

12

هدف از انتشار
3
صکوک

اين صکوک باهدف تأمين مالي باني
منتشر ميگردد.

اين صکوک باهدف تأمين مالي
باني منتشر ميگردد.

13

ابزار مالي انتفاعي

14

ناشر

ميباشد.
دولت ،شرکتهاي دولتي،
شهرداريها ،مؤسسهها و نهادهاي
عمومي غيردولتي ،مؤسسههاي
عامالمنفعه ،شرکتهاي وابسته به
دستگاههاي مذکور ،شرکتهاي
تعاوني توليدي ميتوانند صکوک

ميباشد.
ناشر در صکوک مرابحه داراي
شرايط زير ميباشد:
 .1در ايران به ثبت رسيده و
مرکز اصلي فعاليت آن در ايران
باشد؛
 .2مجموع جريان نقدي حاصل

 .1يافته هاي تحقيق
 .2همان
 .3همان

صکوک مشارکت

49

1

ناشر ،موضوع مشارکت ،سرمايه ،سود
و زيان ،عامل ،امين ،مؤسسه
رتبهبندي اعتباري.
معاف

خاتمه طرح موضوع انتشار

صکوک مرابحه

صکوک جعاله

ميکند.
 .2براي صدور مجوز انتشار
صکوک مرابحه ،اطالعات مهم
به تشخيص سازمان ،توسط
واسط به سازمان بورس و اوراق
بهادار تحويل ميگردد.
 .3صدور مجوز انتشار صکوک
مرابحه ،منوط به انعقاد
قراردادهاي الزم ميان ارکان در
چارچوب تعيينشده توسط
سازمان ميباشد.
 .4صکوک مرابحه بايد قبل از
دريافت مجوز انتشار در صورت
فعاليت مؤسسات رتبهبندي
داراي مجوز فعاليت از سازمان،
از مؤسسات يادشده رتبه
اعتباري دريافت نمايند.
باني ،ناشر (واسط)،
سرمايهگذاران (دارندگان
صکوک) ،امين ،شرکت تأمين
سرمايه ،مؤسسه رتبهبندي
اعتباري.
معاف
 .1دورۀ عمر اوراق نميتواند
بيش از باقيمانده عمر اقتصادي
دارايي باشد.
 .2دورۀ عمر اوراق مرابحه به
منظور خريد مواد و کاال
حداکثر دو سال خواهد بود.

دستورالعملي صادر نشده
است.

معاف
صکوک جعاله ،ابزار مالي
با نام يا بي نامي است که
براي مدت زمان معين يا
نامعين و با نحوه پرداخت
از پيش تعيينشده انتشار
مييابد.

شرکت تأمين سرمايه

نهاد واسط
سود جعاله متعلق به
عامل و جاعل است و
اختصاص مقداري از سود
به فرد سومي که نقشي
در عمليات جعاله ندارد،
صحيح نيست.

باني ،امين ،ناشر (واسط)،
شرکت تأمين سرمايه،
مؤسسه رتبهبندي
اعتباري.

اين صکوک باهدف
تأمين مالي باني منتشر
ميگردد.
ميباشد.
هر شخص حقوقي که
اوراق بهادار را منتشر
ميکند که ميتواند يک
بانک سرمايهگذاري و يا
بانکهاي تجاري باشد.
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رديف

موضوع

15

شرايط دارايي

16

قابليت رتبهبندي

صکوک مشارکت

صکوک مرابحه

مشارکت منتشر نمايند.

از عمليات آن در دو سال مالي
اخير مثبت باشد؛
 .3حداکثر نسبت مجموع
بدهيها به داراييهاي آن 90
درصد باشد؛
 .4اظهارنظر بازرس و حسابرس
شرکت در خصوص صورتهاي
مالي دو سال مالي اخير آن
مردود يا عدم اظهارنظر نباشد.
 .1دارايي در زمان انتشار اوراق
موجود بوده يا شرايط تحويل
آن در مواعد زماني مورد نظر
باني وجود داشته باشد؛
 .2بهکارگيري آن در فعاليت
باني ،منجر به ايجاد جريانات
نقدي شده يا از خروج وجوه
نقد جلوگيري نمايد؛
هيچگونه محدوديت يا منع
قانوني ،قرارداد يا قضايي براي
انتقال دارايي وجود نداشته
باشد؛
 .4تصرف و اعمال حقوق
مالکيت در آن براي نهاد واسط
داراي هيچگونه محدوديتي
نباشد؛
 .5امکان واگذاري به غير را
داشته باشد؛
 .6تا زمان انتقال مالکيت
دارايي به باني ،دارايي از
پوشش بيمهاي مناسب و کافي
برخوردار باشد.

در مستندات به نکته خاصي اشاره
نشده است.

1

صکوک جعاله

در مستندات به نکته
خاصي اشاره نشده است.

اين امکان وجود دارد که به وسيله
مؤسسات رتبهبندي ،درجهبندي
اعتباري شوند.

اين امکان وجود دارد که به
وسيله مؤسسات رتبهبندي،
درجهبندي اعتباري شوند.

اين امکان وجود دارد که
به وسيله مؤسسات
رتبهبندي ،درجهبندي
اعتباري شوند.

17

قابل انتشار با ارز
خارجي

ميباشد.

ميباشد.

ميباشد.

18

تنوع در صکوک

صکوک مشارکت داراي انواع مختلف
نميباشد و به صورت مشارکتي
منتشر ميگردد.

براي صکوک مرابحه انواع
مختلفي پيشنهاد و برخي به
مرحله اجرا گذاشته شده است.
مهمترين آنهاعبارتاند از:
 - 1اوراق مرابحه تأمين مالي
 - 2اوراق مرابحه تأمين
نقدينگي
- 3اوراق مرابحه تشکيل
سرمايه شرکت هاي تجاري
 - 4اوراق مرابحه رهني

صکوک جعاله به دو
صورت با سررسيد و
بدون سررسيد منتشر
ميشود.

2

 . 1در اين بخش از مستندات دستورالعمل انتشار اوراق اجاره (مصوب  ، 1389/05/11سازمان بورس اوراق بهادار اسالمي) ،دستورالعمل اتشار
اوراق مرابحه (مصوب  ، 1390/09/26سازمان بورس اوراق بهادار) و دستورالعمل انتشار صکوک استصناع (ارزي – ريالي) ،در سيستم بانکي
(مصوب  ،)1391/03/27بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران استفاده شده است.
 .2يافتههاي تحقيق
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رديف

موضوع

صکوک مشارکت

19

قابليت ترکيب با
1
يکديگر

قابليت ترکيب با صکوک جعاله را
دارد.

20

مالحظات ماهيتي

21

مالحظات فقهي

2

22

ريسک سازگاري
4
با شريعت

51

صکوک مرابحه
(موسويان) 1388 ،
در مستندات و تجربيات
کشورهاي اسالمي به نکته
خاصي اشاره نشده است.

صکوک جعاله

قابليت ترکيب با صکوک
مشارکت را دارد.

 .1بدهي ناشر محسوب ميشود.
 .2اصل بدهي در صکوک مشارکت
قابليت افزايش ندارد.
 .3از لحاظ حقوقي نيز
اعتباردهندگان ،بر سرمايهاي که
آوردهاند ،مدعياند در بعضي موارد بر
داراييها نيز ادعاي مالکيت دارند.

صکوک مرابحه گواهيهايي با
ارزش برابر هستند که باهدف
تأمين مالي خريد کاالها و از
طريق مرابحه منتشر ميشود.
بنابراين دارندگان اين اوراق
مالکان کاالي مرابحه و
مستحق دريافت بهاي فروش
اين اوراق هستند.

 .1دارندگان اين اوراق،
مالک داراييهاي
انتشاريافته ميباشند؛
 .2از لحاظ حقوقي اين
اوراق مالکيت مشاع
دارندگان آن درباره
داراييهاي ساخته يا
تعمير شدهاي است که
به تبع قرارداد جعاله
حاصل ميشوند.

 .1مهمترين مشکل فقهي اوراق
مربوط به تضمين اصل و سود اوراق
مشارکت است .درحاليکه به
مقتضاي عقد مشارکت ،سود و زيان
حاصل از مشارکت متوجه شرکاست
ليکن قانون اوراق مشارکت ،صحبت
از تضمين بازپرداخت اصل سرمايه،
سود عليالحساب و سود تحققيافته
ميکند.
 .2از جمله موارد قابلتوجه در زمينه
مسائل فقهي انتشار صکوک مشارکت
در ايران ميتوان به شفاف و مشخص
نبودن رابطه حقوقي دارندگان با ناشر
و دارايي موضوع سرمايهگذاري اشاره
کرد.3
 .3به مقتضاي عقد شرکت ،سود و
زيان حاصل از مشارکت متوجه همه
شرکاست ،نهايت اينکه به فتواي
بعضي از فقها ،برخي از شرکا
ميتوانند خسارت احتمالي را پذيرا
شده ،اصل سرمايه ساير شرکا را
تضمين کنند.

 .1صکوک مرابحه نوع اول
(صکوک مرابحه جهت خريد
دارايي) و چهارم (صکوک
مرابحه رهني) که مبتني بر
قراردادهاي بيع مرابحه ،وکالت
و خريد دين است به اعتقاد
مشهور فقهي شيعه اشکالي
ندارند و ميتوانند مورد
استفاده قرار گيرند.
 .2صکوک مرابحه نوع دوم
(صکوک مرابحه جهت تهيه
نقدينگي) که مبتني بر
قراردادهاي بيع العينه
غيرمجاز ،وکالت و خريد دين
است از نظر فقه شيعه و سني
اشکال دارد و نميتواند مورد
استفاده قرار گيرد.
 .3صکوک مرابحه نوع سوم
(صکوک مرابحه جهت تشکيل
سرمايه شرکتهاي تجاري) که
مبتني بر قراردادهاي وکالت و
مرابحه مستمر و فروش سهم
الشرکه تجاري است از نظر فقه
شيعه و سني اشکال ندارد و
ميتواند مورد استفاده قرار
گيرد.

از نظر فقهي افزون بر
قرارداد محوري جعاله،
تمام معاملههاي
بهکاررفته در بازار اوليه
صکوک جعاله مورد اتفاق
فقيهان است و نسبت به
معاملههاي بازار ثانويه
اوراق نيز غير از معامله
خريد و فروش دين که
با نظر مشهور فقيهان و
قوانين مدني ايران مطابق
است ،ديگر قراردادها
مورد اتفاق فقيهان است؛
بنابراين به اعتقاد کميته
فقهي طراحي اين اوراق
با مشکل فقهي خاصي
روبهرو نخواهد بود.

پايين است.

باال است.

متوسط است.

 .1همان
 .2برگرفته از مطالعه تسخيري ( ،)1387هادوي تهراني ( ،)1387موسويان و سروش ( ،)1390مصوبات کميته فقهي سازمان بورس و اوراق
بهادار و يافتههاي تحقيق.
 .3برخي با استناد به ماده  1قا نون اوراق مشارکت ،معتقدند که دارندگان اوراق ،تنها در سود پروژه شريکند؛| در حالي که طبتق قواعتد مستلم
فقهي ،سود تابع اصل سرمايه است و به کسي تعلق مي گيرد که سرمايه مال اوست .بنابراين ماهيتت اوراق مشتارکت بايتد بته صتورت جتد در
طراحي و انتشار اوراق مورد توجه قرار گيرد.
 .4مطالب مربوط به ريسک برگرفته از يافته هاي تحقيق ،مطالعات سروش و صادقي ( ،)1386نظرپور و خزائي ( 1389و  ،)1391موسويان ( 1388و
 ،)1390نقدي ( ،)1390ميسمي ( )1391و موسويان و همکاران ( )1387ميباشد.
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رديف
23
24
25
26
27
28

موضوع
ريسک اعتباري

1و 2

ريسک
انعطافپذيري
نهادي
ريسک قيمت
3
ريسک نقدينگي
ريسک نرخ بهره
ريسک نرخ ارز

صکوک مشارکت

صکوک مرابحه

صکوک جعاله

ريسک اعتباري در صکوک مشارکت
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ريسک اعتباري در
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پايين است.
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فروش رساند .اين مساله ايجاد
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را محدود ميکند .هر چند
مبادله اسناد مرابحه پس از
خريد کاالي مرابحه و قبل از
فروش آن به خريدار مجاز
است.
الزم به ذکر است که اين گروه
معتقدند انتشار صکوک مبتني
بر بدهي در صورتي که از
معامله واقعي حاکي باشد ،در
چارچوب عمليات بانکي بدون
ربا بالمانع است.
 .2برخي نيز معتقدند که بجز
نوع چهارم بقيه در بازار ثانويه
قابل معامله ميباشد (موسويان،
)1388
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پايين است.
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دارد.

دارد.

دارد.
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مالزي ،کويت ،قطر ،امارت ،انگلستان.
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عربستان سعودي ،امارات،
بحرين.

مالزي ،عربستان سعودي،
قطر ،امارات.

اوراق مشارکت از سال  1373توسط
بانک مرکزي منتشر ميشود ،البته
تفاوتهايي بين اوراق مشارکت و
صکوک مشارکت وجود دارد.

ايران تجربهاي در انتشار
صکوک مرابحه ندارد.

ايران تجربهاي در انتشار
صکوک جعاله ندارد.

32

تجربه در ايران

5

همانگونه که مالحظه ميشود ،صکوک منتخب در کنار قابليتهاي عملياتي (کاربردي)
 .1منظور از ريسک اعتباري ريسک طرف قرارداد مي باشد.
 .2شاخص هاي مربوط به ريسک (شاخص هاي  )23-29مربوط به يافته هاي تحقيق مي باشد و ميزان ريسک پذيري در چهار سطح باال،
متوسط ،باال و وجود ندارد ،طبقه بندي شده است.
 .3ريسک نقدينگي با اين شرط بررسي مي گردد که امکان پذيري انتشار در بازار ثانويه براي همه اوراق يکسان باشد.
4. www.zawya.com

 .5يافتههاي تحقيق
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مشابه ،داراي وجوه تمايز قابلتوجهي نيز ميباشند که عمالً باعث تنوع گزينههاي موجود در
جهت تأمين مالي حوزه صادرات غير نفتي از مجراي بهکارگيري اين اوراق ميشوند.
جمعبندي و نتيجهگيري
در تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي (بيان ابعاد و مفاهيم) به مقايسه تطبيقي بين
صکوک منتخب و کاربرد انواع صکوک فوق در تأمين مالي صادرات غيرنفتي پرداختيم .بر اساس
يافتههاي تحقيق و جدول فوق مشاهده ميشود که صکوک استصناع بهترين گزينه براي تأمين
مالي صادرات خدمات فني و مهندسي ميباشد .ميتوان گفت يکي از مهمترين شاخصها در
انتخاب صکوک در ايران ،مالحظات فقهي و ريسک مربوط به شريعت ميباشد که صکوک
استصناع از نظر فقهي مشکلي ندارد ،حتي قابليت انتشار در بازار ثانويه را نيز دارد .همچنين
ريسک نقدينگي متوسط و ريسک نرخ بهره پاييني دارد که همه اين عوامل و مستندات موجود
در زمينه صکوک استصناع حاکي از آن ميباشد که اين صکوک ميتواند در تأمين مالي
صادرات خدمات فني و مهندسي بيشترين کارآيي و کاربرد را داشته باشد .با عنايت به
تحليلهاي صورت گرفته به نظر ميرسد صکوک مشارکت نيز بتواند (به عنوان اولويت دوم) در
تأمين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي کاربرد داشته باشد.
در زمينه صادرات کاال به ترتيب صکوک مضاربه ،مشارکت و مرابحه پيشنهاد ميگردد .ولي
صکوک مرابحه به دليل اينکه داراي ريسک سازگاري با شريعت ،ريسک انعطافپذيري نهادي،
ريسک نقدينگي و ريسک نرخ بهره باال ميباشد ،در اولويت استفاده قرار نميگيرد .نکته ديگري
که امکانپذيري استفاده از صکوک مرابحه را تحتالشعاع قرار ميدهد مالحظات فقهي اين
صکوک ميباشد .در اين رابطه ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 .1برخي معتقدند مرابحه يک معامله است و نميتوان صکوک مرابحه را در بازار ثانويه به
فروش رساند .اين مساله ايجاد بازار ثانويه براي صکوک مرابحه را محدود ميکند .هرچند مبادله
اسناد مرابحه پس از خريد کاالي مرابحه و قبل از فروش آن به خريدار مجاز است .الزم به ذکر
است که اين گروه معتقدند انتشار صکوک مبتني بر بدهي در صورتي که از معامله واقعي حاکي
باشد ،در چارچوب عمليات بانکي بدون ربا بالمانع است.
 .2برخي نيز معتقدند که بجز نوع چهارم ،بقيه موارد در بازار ثانويه قابل معامله ميباشد .در
نتيجه صکوک مرابحه به دليل ريسکهاي باال و مالحظات فقهي در زمينه تأمين مالي صادرات
کاال در ايران نميتواند کارآيي چنداني داشته باشد .در نتيجه ميتوان صکوک مضاربه که
ماهيتي تجاري و بازرگاني دارد و صکوک مشارکت را به عنوان دو صکوک پيشنهادي در زمينه
تأمين مالي صادرات کاال معرفي کرد .الزم به ذکر است که اين دو نوع صکوک (مضاربه و
مشارکت) از لحاظ ريسک و از لحاظ مالحظات فقهي با مشکل خاصي مواجه نميباشند .در اکثر
ريسکهاي موجود در شاخصهاي جدول فوق ،صکوک مضاربه و مشارکت داراي ريسک پايين و يا
داراي ريسک متوسط ميباشند و از لحاظ فقهي هر دو صکوک قابل معامله در بازار ثانويه ميباشند.
در يک جمعبندي کلي ميتوان اينگونه بيان نمود که صکوک استصناع (با نرخ بازدهي
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ثابت) در زمينه تأمين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي به عنوان گزينه مطلوب قابليت
انتشار دارد و متقابالً صکوک مضاربه نيز ميتواند در تأمين مالي صادرات کاالها چنين نقشي
ايفاء نمايد .ضمن اينکه صکوک مشارکت نيز به عنوان اولويت دوم ميتواند ،هم در تأمين مالي
صادرات کااليي و هم ،در تأمين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي مورد استفاده قرار گيرد.
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