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در یکی دو سال اخیر، عالوه بر شرکت های خصوصی، برخی 
بانک ها نیز اقدام به تامین مالی از طریق اوراق اجاره نموده اند. 
به نظر شـما، تامین مالی از طریق انتشـار اوراق اجاره، چه 
منافعی برای بانک های خصوصی و دولتی می تواند به همراه 
داشـته باشـد؟ مزیت  این روش در مقایسه با سایر روش ها 

کدام است؟
در ابتدا اجازه دهید تعریفی از ماهیت اوراق اجاره داشته 
باشیم. در یک تقسیم بندی، صکوک یا همان اوراق بهادار 
اسالمی به دو نوع با پشتوانه دارایی)2( و مبتنی بر دارایی)3( 
تقسیم می شود. اوراق اجاره یک ابزار با پشتوانه دارایی است، 
کلله برخالف نوع دوم آن، مالکیت در آن به صورت قانونی 
منتقل می شللود. این اوراق از یک جهت عمده متفاوت با 
اوراق بدهی بوده و از جهت دیگر مشابه این ابزار می باشد. 

از کاربرد این اوراق در تامین نقدینگی اسللتفاده کنند و به 
نظر این بزرگترین منفعتی است که بانک ها می توانند در 

استفاده از صکوک از آن خود بنمایند.
همچنین تفاوت مشللخصی بین تامین مالی از طریق 
سللپرده پذیری و اوراق اجاره وجللود دارد که توجه به آن، 
مزیت دیگر اسللتفاده از صکوک توسللط بانک ها را روشن 
می سازد. در حساب سپرده، به محض مراجعه سپرده گذار 
به بانک، بانک موظف اسللت وجوه را بلله آنان برگرداند؛ با 
توجه به آنکه سللپرده های سللپرده گذاران توسط بانک به 
عنوان تسللهیالت به متقاضیان واگذار شده است و امکان 
دریافت پیش از موعد این تسللهیالت اعطایی برای بانک 
وجود ندارد، ریسکی به نام ریسک انطباق گریبانگیر بانک 
خواهللد بود. اما در اوراق اجاره، که متعلق به عموم جامعه 
با افق های سرمایه گذاری متفاوت بوده و در بورس معامله 
می شللود، دارنده گواهی به محض آنکه به پولش نیاز پیدا 
کند، به بازار ثانویه که بورس است مراجعه نموده و با فروش 
اوراق به فردی دیگر، وی را جایگزین خود می نماید. از این رو 
ریسک انطباق برای بانک به وجود نیامده و بانک ها از این 

منظر دارای منفعت می شوند.
همان طور که مستحضرید، به رغم وجود دستورالعمل انتشار 
اوراق اجاره در سـازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی 
در اواخر سال 90، به صورت مستقل اقدام به تصویب و ابالغ 
دستورالعمل انتشار صکوک اجاره در شبکه بانکی نمود که در 

تفاوت از آن رو است که در اوراق بدهی رابطه سپرده گذار و 
سپرده پذیر، رابطه دائن و مدیون است، حال آنکه در اوراق 
اجاره با انتقال مالکیت، بدهی و دینی وجود نخواهد داشت. 
اما نقطه تشللابه این اوراق با اوراق بدهی، در آن اسللت که 
اوراق اجللاره هللم مانند اوراق بدهی، از بللازده با نرخ ثابت 
برخوردار می باشد. همچنین از حیث هدف کاربرد، ابزارهای 
مالی به طور کلی یا به منظور پوشش ریسک و یا به قصد 
تامین مالی مورد استفاده قرار می گیرند. عموما قراردادهای 
آتللی)4( و اختیار معامله)5( برای هللدف اول و صکوک برای 
هدف دوم دارای کاربرد می باشد. تامین مالی های در اندازه 
بزرگ توسط صکوک از جمله تامین مالی ها مطمئن برای 
شرکتهای مختلف می باشللد. با این تقسیم بندی می توان 
اذعان نمود که بانک ها نیز، همانند شللرکت ها، می توانند 

 تدوین: وهاب قلیچ)1(: سازمان بورس بیش از چهار سال است که در بحث مقررات گذاری و نظارت بر انتشار 
صکوک اجاره ورود نموده اسـت. از طرفی بانک مرکزی نیز به دلیل مرتبط شدن این نوع صکوک با شبکه 
بانکی، در اواخر سال90 اقدام به تصویب و ابالغ دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره در شبکه بانکی کرد. لذا 
الزم است نحوه تعامل صحیح بازار پول و سرمایه در انتشار صکوک اجاره به گونه ای سامان داده شود تا تعاملی که 
می تواند منطقی، دوطرفه و سازنده باشد، به سهم خواهی و رقابت ناصحیح دو نهاد دولتی در افزایش سهم خود از بازار 
صکوک اجاره کشور تبدیل نگردد. با توجه به این مهم، موضوع ظرفیت های مشترک همکاری بازار سرمایه و پول در 
استفاده از صکوک اجاره به عنوان ابزاری برای تامین مالی، محور گفت وگو با دکتر علی سعیدی، عضو هیات مدیره و 
معاون اجرایی سـازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته اسـت که در ادامه سواالت و پاسخ های مطرح شده در این 

مصاحبه ارائه می گردد. 

صکوک اجاره؛ 
نیازمند همکاری بازار سرمایه و بازار پول

گفت وگو با دکتر علی سعیدی
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آن هیچ اشاره ای به نقش سازمان بورس و نهادهای وابسته به 
آن در انتشـار صکوک اجاره بانکی نشده است. نظر شما در 

این رابطه چیست؟
دلیل انتشار دستورالعمل اجرایی اوراق اجاره در سازمان 
بورس و اوراق بهادار، الزامی است که توسط قانون بازار اوراق 
بهادار بر سازمان مقرر گردیده است. در ماده 26 قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران آمده است که: »از تاریخ 
الزم االجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی 
جمهوری اسللالمی ایران موضوع ماده4 قانون نحوه انتشار 
اوراق مشللارکت، مصوب 1376/6/30 به سازمان بورس و 
اوراق بهادار واگذار می شود«. همچنین در تبصره ذیل این 
ماده عنوان شده است که: »اوراق مشارکتی که به موجب 
این قانون معاف از ثبت نزد سللازمان بورس و اوراق بهادار 
باشد، از شمول این ماده مستثنی است«. در ماده بعد یعنی 
ماده 27 آمده است که: »اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان 

بورس و اوراق بهادار معاف است:
1. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری ها

2. اوراق مشللارکت منتشره توسط بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی

3. اوراق بهادار عرضه شده در »عرضه های خصوصی«
4. سللهام هر شللرکت سللهامی عامی که کل حقوق 
صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان 

باشد.
5. سللایر اوراق بهاداری که به تشللخیص شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار نیاز به ثبت نداشللته باشللند، از قبیل 

اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانونی دیگر«.
بنابراین گروهی از اوراق مشللارکت ها که در این قانون 
ذکر شده اسللت، نیازی به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار ندارد؛ ولی نکته قابل توجه آن اسللت که اوراق اجاره 
بخشللی از اوراق مشارکت نمی باشد که مشمول این ماده 
شود؛ بنابراین طبق این قانون، اوراق اجاره مستثنی نشده 
و باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود. از این رو 
سازمان مذکور، دستورالعمل هایی را برای ثبت و اجرای این 
اوراق ترتیب داده اسللت که شرکت ها و بانک ها باید از آن 

جهت استفاده از اوراق اجاره تبعیت داشته باشند.
در صورتی که شرکت ها و یا بانک ها، بدون ثبت یا خارج 
از دستورالعمل های مصوب سازمان بورس، اقدام به استفاده 
از ایللن اوراق نمایند بنا به تشللخیص قانون، مرتکب جرم 
شده  و قانونگذارمجاز به اعمال مجازات علیه آنان می باشد. 
براساس ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران، »اشللخاص زیر به حبس تعزیری از سلله  ماه تا یک 
سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست 
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند 
شللد«؛ در بند 4 این ماده در تعریف این دسته از اشخاص 
آمده اسللت: »هر شللخصی که بدون رعایت مقررات این 
قانون، اقدام به انتشار آگهی یا اعالمیه پذیره نویسی به منظور 
عرضه عمومی اوراق بهادار نماید«. بنابراین مالحظه می شود 
که طبق قانون، هم تصویب و اعالم دسللتورالعمل توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار و هم تبعیت از دستورالعمل ها 
و ضوابط منتشللره توسط اسللتفاده کنندگان، امری الزم و 

ضروری می باشد.
الزم به ذکر اسللت، دسللتورالعمل های تصویب شللده 
سازمان بورس در این خصوص، مجموعه ای از مقررات است 
که عالوه بر تبیین ضوابط اجرایی شدن اوراق اجاره، شامل 
13قرارداد پشتوانه )که رابطه بین ارکان مختلف اوراق اجاره 
را مشللخص می کنند( و قانون توسعه و گسترش ابزارها و 
نهادهای مالی جدید )مصوب 1388( می باشللد. به عنوان 
نمونه، ماده11 این قانون، نهاد واسط )SPV( را به رسمیت 

شناخته و برای وی معافیت مالی را در نظر گرفته است)6(.
اما دسللتورالعملی که بانک مرکزی در رابطه با انتشار 
اوراق اجاره بانکی منتشللر نموده، تنها یک دسللتورالعمل 
است که متاسللفانه در آن، کفایت مقرراتی برای انتشار و 
معامالت ثانویه این ابزار به درسللتی طراحی نشللده است. 
به عنوان مثال، قانون توسعه و گسترش ابزارها و نهادهای 
مالی جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، تعریف کاملی از 
نهاد واسللط ارائه داده و آن را بلله عنوان یک نهاد مالی به 
رسمیت شناخته است. از سوی دیگر در ماده 29 قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تصریح شده است که: 
»صالحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل 
سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و 
نوع گزارش های ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این 
قانون، باید به تأیید سازمان برسد«. از این رو اگر شرکتی به 
عنوان نهاد واسط تشکیل شود و بخواهد به عنوان یک نهاد 
مالی ثبت گردد و از معافیت مالیاتی برخوردار باشد، چاره ای 
جز تایید اساسنامه و تشکیالت خودتوسط سازمان بورس 
ندارد. در صورتی که در دستورالعمل مربوط به بانک مرکزی 
چنین اطالعاتی وجود ندارد که بدیهی است این موضوع، در 

آینده موجب بروز مشکالت عدیده ای خواهد شد.
به عنوان نمونه، فرض نمایید یک بانک خصوصی قصد 
انتشللار اوراق اجاره روی تعدادی از ساختمان های خود به 
ارزش بازاری 200میلیارد تومان را داشللته باشللد؛ اگر این 
بانک بخواهد طبق ارزش دفتری ساختمان ها که بر فرض 
حدود 100 میلیارد تومان اسللت، اوراق منتشر نماید، باید 
مابه التفاوت قیمللت دفتری از قیمت بللازاری را به عنوان 
مالیات پرداخت نماید که هزینه بسللیار سنگینی خواهد 
بود. همچنیللن اگر بانک بخواهد به قیمت اسللمی آن را 
منتشر نماید، ریسک اوراق بسیار باال خواهد رفت، چراکه 
در صورت عدم پرداخت اجاره بها به هر دلیلی، نهاد واسط 
می تواند به نمایندگی از دارندگان اوراق اجاره، ساختمان ها 
را به قیمت بازاری در بازار به فروش برسللاند و وجه آن را 
بین دارندگان اوراق تقسللیم نماید. البته غیر از این موارد، 
خألهای دیگری نیز در دسللتورالعمل بانک مرکزی وجود 

دارد که بایستی در جای خود بدان پرداخت.
آیا وجود دو دسـتورالعمل مجـزا در رابطه با یک ابزار واحد 
)اوراق اجاره(، منجر به موازی کاری سـازمان بورس و بانک 
مرکزی و در نتیجه سردرگمی بانک های متقاضی انتشار اوراق 

اجاره نمی شود؟ 
قطعللا موازی کاری وجللود دارد و باید بللرای این مورد 
چاره ای اندیشیده شود. توجه به این نکته ضروری است که 
انتشار مقررات و دستورالعمل های غیرواحد برای یک ابزار 
مالی همچون اوراق اجاره، باعث سردرگمی استفاده کنندگان 
آن می شود. مثال هنگامی که یک بانک بخواهد جهت تامین 
مالی خود از این اوراق اسللتفاده نماید، بنا بر ماهیت بانک 
بودن خود، باید تابع مقررات بانک مرکزی باشد و به دلیل 
آنکه قصد استفاده از اوراق مالی و عرضه عمومی آن را دارد، 
باید تابع مقررات سللازمان بورس باشللد. به نظر، این روند 
موجب چندگانگی و پیچیدگی در اجرایی سازی اوراق اجاره 
خواهد بود. البته غیر از هزینه های ناشللی از موازی کاری، 
مخاطبین این بازارها از دو مقام ناظر انتظار هماهنگی دارند. 
خألهای مقرراتی دیگری هم در دستورالعمل بانک مرکزی 
وجود دارد که به برخی از آنان اشاره شد؛ به نظر مهمترین 
این خألها مربوط به بحث مالیاتی و سللاختار نهاد واسط 
)SPV( می باشد. از این رو بهتر بود همکاری های بیشتری 
بین سللازمان بورس و بانک مرکزی در ارائه دستورالعملی 
واحد برای اوراق اجاره صورت می پذیرفت و یا حداقل بانک 
مرکزی در دستورالعمل خود، نقش بیشتری برای سازمان 

بورس و یا نهادهای ایجاد شده توسط این نهاد )جهت انتشار 
اوراق اجاره( در نظر می گرفت. 

اجازه دهید مثالی در این رابطه خدمت شما عرض کنم. 
در دسللتورالعمل اوراق اجاره بانک مرکزی، حتی اشاره ای 
به مسللئله قابلیت معامله ثانویه اوراق در بازار بورس نشده 
است. در حالی که به نظر می رسد، در نظر گرفتن حداقل 
جایگاه برای بورس، مستلزم این بود تا از ظرفیتی که این 
سازمان جهت معامله اوراق در بازار ثانویه )برای آن دسته از 
دارندگان صکوک که قصد ندارند تا سررسید صبر نمایند( 
ایجاد نموده اسللت اسللتفاده می شللد و به این مسئله در 

دستورالعمل صراحتا اشاره می گردید. 
براسـاس آنچه که در ابتدای دستورالعمل اوراق اجاره بانک 
مرکزی بیان شده است، این دستورالعمل بر اساس ماده 83 
و جزء ب ماده 97 برنامه پنجم توسعه تدوین شده است. نظر 

شما در این رابطه چیست؟
دسللتورالعملی که ما در سازمان بورس منتشر کردیم، 
حاصللل تجارب تمللام نهادهایی اسللت کلله در داخل و 
خارج کشللور روی این موضوع کار کرده اند و از این منظر 
دسللتورالعمل قوی و جامعی ترتیب داده شللده است. اما 
دسللتورالعمل اوراق اجاره بانک مرکزی، دارای ضعف هایی 
می  باشللد. برای خود ما هم این سللوال وجود دارد که چرا 
چنین دسللتورالعملی با آن خالهایی که ذکر کردم، پس 
از دسللتورالعمل سازمان بورس منتشر شده است. چرا که 
طبیعتا این انتظار وجود داشت که این دستورالعمل قوی تر 
از دستورالعمل سازمان بورس می بود و تعامل سازنده تری با 
بورس ایجاد می نمود. بدیهی است اولین مراکزی که از این 
خألها ضرر می کنند، نظام بانکی خواهد بود و بانک مرکزی 

خود باید نسبت به این مورد حساسیت نشان دهد. 
اما به منظور پاسللخ دقیق به سوال مطرح شده، اجازه 
دهید مروری داشللته باشللیم بر مواد مرتبط با صکوک در 
برنامه پنجم توسللعه. بند الف مللاده 83 بیان می دارد: »به 
بانک مرکزی اجازه داده می شود در چارچوب قانون بودجه 
سللنواتی جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای 
دولتی، نسللبت به انتشار اوراق مشللارکت و انواع صکوک 
اسللالمی در بازارهای بین المللی اقدام نماید«. بند ب ماده 
97 نیز شورای پول و اعتبار را موظف می کند تا در جهت: 
»ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی اسالمی جدید نظیر 
صکللوک جهت کمک به تامین مالی اسللالمی بانک های 

کشور« اقدام نماید. 
پرواضح است که هیچ یک از این دو ماده اوال به صورت 
مستقیم در رابطه با ضرورت تدوین دستورالعمل مستقل 
اوراق اجاره توسللط بانک مرکزی تاکید نمی نماید و ثانیا، 
هیچ کدام در رابطه اسللتفاده نکللردن از ظرفیت های بازار 
سرمایه در انتشار اوراق اجاره بانکی مطلبی بیان نمی کند. 
بنابراین، نقد مشخصی که می توان به اقدام بانک مرکزی در 
تدوین دستورالعمل مستقل اوراق اجاره داشت، نبود تعامل 
با سازمان بورس در این رابطه می باشد. شاید بتوان گفت، 
هیچ نیازی به تدوین دستورالعمل مستقل اوراق اجاره در 
بانک مرکزی وجود نداشللت و با تعامل سازنده، این امکان 
وجود داشللت که دستورالعمل سللازمان بورس به نحوی 
توسعه یابد، که شامل منویّات و دیدگاه های بانک مرکزی 

هم بشود. 
بانـک مرکزی در حال حاضر تا چه انـدازه در طراحی اوراق 
اجـاره به ویژه تعیین نرخ برای آن دخالت دارد؟ و آیا چنین 
دخالتی مشکالتی برای متقاضیان انتشار اوراق اجاره ایجاد 

نموده است؟
بانک مرکزی دخالت مستقیمی در تعیین نرخ اوراق 
اجاره ندارد، و لیکن دخالت هایی به صورت غیرمسللتقیم 
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در تعیین این نرخ از سللوی این بانللک اتفاق می افتد. از 
جمله این نقش آفرینی ها می توان به سیاسللتگذاری در 
بازار پول اشاره داشت که به طور غیرمستقیم نرخ گذاری 
اوراق اجاره را تحت الشللعاع خود قرار می دهد. به عنوان 
مثال تعیین نرخ سللود باال برای سللپرده های بانکی و یا 
اوراق مشللارکت بانک مرکزی، عموم سرمایه گذاران را از 
مشللارکت در خرید اوراق اجاره منصرف کللرده و از این 
ناحیه مشللکالتی را برای متقاضیان انتشللار اوراق ایجاد 
می نماید. بنابراین به نظر می رسد یکی از محورهای تعامل 
بانک مرکزی و سازمان بورس، تعیین نرخ های ابزارهای 
مختلف تامین مالی به نحوی است که انتشار اوراق اجاره 

با مشکل مواجه نشود. 
گمان ما بر آن اسللت که نبایللد تفاوتی بین نرخ اوراق 
سازمان بورس و نرخ اوراق بانک مرکزی وجود داشته باشد 
مگر صرف ریسک و هماهنگی بین این نرخ ها ضروری به 
نظر می رسد. حتی به نظر می رسد با توجه به وجود ریسک 
بیشتر در اوراق ثبت شده در سازمان بورس که ناشران آن 
شرکت ها هستند نسللبت به اوراق بانک مرکزی، منطقی 
باشد تا نرخ سود اوراق منتشر شده با مجوز سازمان بورس، 
بیش از اوراق منتشر شده تحت نظارت بانک مرکزی باشد. 
در رابطلله با تعیین نللرخ اوراق، در ابتللدا باید وضعیت 
اعتبللاری و رتبه اعتباری هر یک از شللرکت هایی که قصد 
استفاده از اوراق را دارند، توسط سازمان بورس افشا شده و 
تحت نظارت سازمان بورس قرار گرفته باشد. البته ابزارهایی 
همچون میزان وثائق، داشللتن ضامن، وجوه اسللتهالکی و 
غیره، نزد شرکتها وجود دارد که می تواند وضعیت اعتباری 
آنان را ارتقا بخشد. در مرحله بعد، بانک های سرمایه گذاری 
و یا در کشللور ما، همان شرکتهای تامین سرمایه، با توجه 
به رتبه های اعتباری شللرکت ها، جلساتی را با آنان ترتیب 
می دهند و بر آن اساس، نرخ های سود تعیین می گردد. اگر 
نرخ سللود اوراق باالتر از سللطح اعتباری آنان تعیین شود، 
هزینه شرکت ها باال می رود که این به هیچ وجه مطلوب آنان 
نخواهد بود و آنان ترجیح می دهند از نظام بانکی تسهیالت 
مورد نیاز خللود را دریافت نمایند. اما اگر نرخ سللود اوراق 
خیلی پایین تعیین شود، به نوعی شرکت ها مواجه با نوعی 
از ریسک می شللوند، چراکه احتمال فروش نرفتن و یا کم 
فروش رفتن اوراق و صرفا تحمیل هزینه ها بر جای می ماند. 
از این رو نرخ سللود اوراق باید بر اسللاس وضعیت اعتباری 
شرکت ها و با توجه به بازار مالی تعیین  گردد و در این زمینه 

همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی یک ضرورت است. 
الگوی بهینه ورود بانک مرکزی در انتشار اوراق اجاره توسط 

بانک ها و موسسات مالی کدام است؟
به نظر می رسللد الگوی بهینلله ورود بانک مرکزی، در 
مواردی که بانک ها، شهرداری یا شرکت های دولتی قصد 
اسللتفاده از اوراق اجاره را دارند، بیشللتر مرتبط با تکمیل 
وظیفه نظارتی سازمان بورس است. به عبارت دیگر، الزم 
اسللت سازمان بورس و بانک مرکزی، با یکدیگر هم افزایی 
نظارتی داشته باشند. ضرورت ایجاب می نماید که هر دو 
نهاد یعنی بانک مرکزی و سللازمان بورس در کنار هم و با 
کمک یکدیگر، استفاده از ابزار اوراق اجاره در شبکه بانکی 
کشور را ترویج نمایند. به عبارتی، مکمل همدیگر و دو بال 
برای تامین مالی در کشللور باشند و نه دو رقیب. بدیهی 
اسللت نقص هماهنگی این دو نهاد در استفاده از صکوک، 
ضللرری بزرگ را برای کل نظام تامین مالی کشللور به بار 

خواهد آورد.
همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس در انتشار اوراق اجاره 
بانکی چگونه بوده است؟ آیا در این زمینه چالشی مشاهده 

شده است؟

همکاری بانک مرکزی و سللازمان بللورس تاکنون به 
خوبی پیش رفته اسللت. در این رابطه می توان به جلسلله 
اخیللر کارگروه حمایت از بازار بورس، با حضور رئیس کل 
بانک مرکزی )دکتر بهمنی( و رئیس سازمان بورس )دکتر 
صالح آبادی( در تاریخ دهم تیر ماه سال جاری، اشاره نمود. 
در این جلسلله تصمیمات مهمی مبنللی بر تعامل هرچه 
بیشللتر بازار پول و سرمایه گرفته شد که آنچه به صکوک 
اجاره مرتبط می شللود، توافق روی این مسئله بود که نرخ 
سود صکوک منتشر شللده تحت نظارت سازمان بورس، 
بتواند تا سقف سه درصد بیشتر از نرخ اوراق منتشر شده با 

مجوز بانک مرکزی باشد. 
ظرفیت های مغفول مانده همکاری بین سازمان بورس و بانک 

مرکزی در طراحی اوراق اجاره در شبکه بانکی کدام است؟
مطمئنا ظرفیت های زیادی برای همکاری وجود دارد. 
به عنوان مثال بانک ها با توجه به گسللتردگی شعبشللان 
می توانند بازار سللرمایه را در فروش اوراق، یاری برسانند. 
از ظرفیت های مغفول نیز می توان به هماهنگی بیشللتر 
در تنظیم زمان بندی عرضه اوراق بهادار اشللاره داشللت. 
به بیان دیگر برنامه عرضه اوراق مشللارکت بانک مرکزی 
و اوراق بهادار سللازمان بورس باید به نحوی تنظیم گردد 
که همزمانی درانتشللار این اوراق به وجود نیامده و حجم 
تقاضللای یکدیگر را از بین نبرند. به عبللارت دیگر، اوراق 
بانللک مرکزی و سللازمان بورس رقیللب یکدیگر نگردند. 
مسلللما ظرفیت های دیگری نیز وجود دارد که الزم است 
در جلسات مشترک میان مسئولین سازمان بورس و بانک 

مرکزی استخراج گردد. 
تفاوتهای صکوک اجـاره ارزی با اوراق اجاره ریالی از منظر 
قانون و اجرا چه بوده و ظرفیت هایی که می تواند برای نظام 

مالی کشور به همراه داشته باشد چیست؟
صکللوک ارزی بلله دو حالت، یکی درون کشللوری و 
دیگری بیرون کشللوری قابلیت انتشار دارد. صکوک ارزی 
در داخل کشللور با ریسللک هایی همچون نوسان نرخ ارز 
مواجه می باشد. چراکه سرمایه گذار باید ریال را تبدیل به 
ارز نموده و آن را صرف خرید اوراق ارزی نماید. حال آنکه 
پس از اتمام سررسید و دریافت ارز ممکن است ارزش ارز 
به میزان زیادی تغییر نموده باشللد و یا آنکه ممکن است 
فرد ارز را به قیمت بازار خریداری نموده، اما در سررسید به 
جای پرداخت ارز از سوی سپرده پذیر، معادل ریالی آن به 

قیمت دولتی به وی پرداخت شود که این به معنای زیان 
سپرده گذار و ایجاد نااطمینانی در وی خواهد بود.

امللا اگر صکوک ارزی ما بخواهد به صورت عمومی در 
کشللوری دیگر منتشر شللود، عالوه بر ریسک ارز، نیاز به 
رتبه اعتباری نیز مورد توجه قرار می گیرد. به عبارتی ناشر 
اوراق، باید رتبه اعتباری الزم را از نهاد نظارتی بازار سرمایه 
آن کشللور بدسللت آورده تا اجازه آن را داشته باشد مگر 
در عرضه های خصوصی. از این رو در مجموع، اسللتفاده از 
اوراق اجاره ریالی نسبت به صکوک اجاره ارزی از سهولت 
بیشتری برخوردار می باشد. هر چند صکوک ارزی به منظور 
جذب منابع بین المللی مسلمانانی که قصد سرمایه گذاری 
در اوراق بهادار اسالمی را دارند ظرفیت بسیار خوبی ایجاد 

می کند. 
لطفـا در خصوص وضعیـت اسـتفاده از اوراق اجاره رهنی 
بفرمایید که آیا این اوراق در سـازمان بورس تصویب شده 

است؟
سازوکار اوراق رهنی مبتنی بر عقد خرید دین طراحی 
شللده است. در شللورای عالی بورس، تعریف این اوراق به 
تصویب رسللیده است؛ منتهی بانک مرکزی و کمیسیون 
اقتصادی دولت باید نظر موافق خود را در این زمینه ابالغ 
نمایند. آنچه از طرف سللازمان بورس مشللخص است آن 
اسللت که آمادگی در اختیار نهادن این ابزار از سوی بازار 
سرمایه وجود دارد که به محض طی روندهای مرسوم در 
نهادهای دیگر، امکان عملیاتی سللازی این اوراق به وجود 

خواهد آمد.
جنابعالی آینده اسـتفاده از اوراق اجاره را در کشور چگونه 

ارزیابی می فرمایید؟
بنده ایللن آینده را بسللیار عالی و درخشللان می بینم. 
متاسفانه در کشور تامین مالی بیشتر متمرکز بر بانک ها بوده 
است که با توجه به محدودیت منابع شبکه بانکی، این الگو 
چندان ایده آل به نظر نمی رسد. اما استفاده از اوراق اجاره در 
بازار سرمایه، منابع مالی فراوانی را از عموم جامعه به سمت 
متقاضیان نقدینگی و سرمایه متمایل می سازد. با توجه به 
ظرفیت های عالی و مناسللبی که اوراق بهادار اسالمی دارد، 
می توان امیدوار بود که در آینده نه چندان دور، نه تنها اوراق 
اجاره، بلکه سللایر انللواع اوراق انتفاعی مانند اوراق مرابحه و 
اسللتصناع و همچنین اوراق غیرانتفاعی، مانند اوراق وقف و 
قرض الحسنه نیز نقش فعالی در تامین مالی کشور ایفا نمایند.

پی نوشت:
1- کارشناس ارشللد گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده 

پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
2- Asset Backed
3- Asset Based
4- Futures Contracts
5- Options

6- ماده11قانون توسللعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به 
منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم 
قانون اساسللی: نهاد واسللط از پرداخللت هرگونه مالیات 
و عللوارض نقللل و انتقال و مالیللات بردرآمد آن دسللته 
از دارایی هایللی که تامین مالی آن از طریق انتشللار اوراق 
بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل 
از اقدامللات تامین مالی که از طریق انتشللار اوراق بهادار 
توسللط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب 
خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید 
تحت نظارت و با تایید سللازمان انجام گیرد. دستورالعمل 
مربوط به فعالیت نهادهای واسللط ظرف مدت سه ماه به 
پیشنهاد سازمان به تصویب شللورای عالی بورس و اوراق 

بهادار خواهدرسید.

انتشار مقررات و دستورالعملهای 
غیرواحد برای یک ابزار مالی 

همچون اوراق اجاره، باعث 
سردرگمی استفاده کنندگان آن 

می شود. مثالً هنگامی که یک بانک 
بخواهد جهت تامین مالي خود 

از این اوراق استفاده نماید، بنا بر 
ماهیت بانک بودن خود، باید تابع 

مقررات بانک مرکزی باشد و به 
دلیل آنکه قصد استفاده از اوراق 

مالی و عرضه عمومی آنرا دارد، باید 
تابع مقررات سازمان بورس باشد. 

به نظر این روند، موجب چندگانگی 
و پیچیدگی در اجرایی سازی اوراق 

اجاره خواهد بود.


