صکوک اجاره پرونـــده

عكس  :علی شایگان

صكوك اجاره؛
نیازمند همكاری بازار سرمایه و بازار پول
گفتوگو با دكتر علی سعیدی

تدوین :وهاب قلیچ( :)1سازمان بورس بیش از چهار سال است كه در بحث مقرراتگذاری و نظارت بر انتشار
صكوك اجاره ورود نموده اس�ت .از طرفی بانك مركزی نیز به دلیل مرتبط شدن این نوع صكوك با شبكه
بانكی ،در اواخر سال 90اقدام به تصویب و ابالغ دستورالعمل اجرایی انتشار صكوك اجاره در شبكه بانكی كرد .لذا
الزم است نحوه تعامل صحیح بازار پول و سرمایه در انتشار صكوك اجاره بهگونهای سامان داده شود تا تعاملی كه
میتواند منطقی ،دوطرفه و سازنده باشد ،به سهمخواهی و رقابت ناصحیح دو نهاد دولتی در افزایش سهم خود از بازار
صكوك اجاره كشور تبدیل نگردد .با توجه به این مهم ،موضوع ظرفیتهای مشترك همكاری بازار سرمایه و پول در
استفاده از صكوك اجاره به عنوان ابزاری برای تامین مالی ،محور گفتوگو با دكتر علی سعیدی ،عضو هیاتمدیره و
معاون اجرایی س�ازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته اس�ت كه در ادامه سواالت و پاسخهای مطرح شده در این
مصاحبه ارائه میگردد.
در یكی دو سال اخیر ،عالوه بر شركتهای خصوصی ،برخی
بانكها نیز اقدام به تامین مالی از طریق اوراق اجاره نمودهاند.
به نظر ش�ما ،تامین مالی از طریق انتش�ار اوراق اجاره ،چه
منافعی برای بانكهای خصوصی و دولتی میتواند به همراه
ت این روش در مقایسه با سایر روشها
داش�ته باش�د؟ مزی 
كدام است؟

در ابتدا اجازه دهید تعریفی از ماهیت اوراق اجاره داشته
باشیم .در یك تقسیمبندی ،صكوك یا همان اوراق بهادار
()3
اسالمی به دو نوع با پشتوانه دارایی( )2و مبتنی بر دارایی
تقسیم میشود .اوراق اجاره یك ابزار با پشتوانه دارایی است،
ك��ه برخالف نوع دوم آن ،مالكیت در آن به صورت قانونی
منتقل میش��ود .این اوراق از یك جهت عمده متفاوت با
اوراق بدهی بوده و از جهت دیگر مشابه این ابزار میباشد.
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تفاوت از آن رو است كه در اوراق بدهی رابطه سپردهگذار و
سپردهپذیر ،رابطه دائن و مدیون است ،حال آنكه در اوراق
اجاره با انتقال مالكیت ،بدهی و دینی وجود نخواهد داشت.
اما نقطه تش��ابه این اوراق با اوراق بدهی ،در آن اس��ت كه
اوراق اج��اره ه��م مانند اوراق بدهی ،از ب��ازده با نرخ ثابت
برخوردار میباشد .همچنین از حیث هدف كاربرد ،ابزارهای
مالی به طور كلی یا به منظور پوشش ریسك و یا به قصد
تامین مالی مورد استفاده قرار میگیرند .عموما قراردادهای
آت��ی( )4و اختیار معامله( )5برای ه��دف اول و صكوك برای
هدف دوم دارای كاربرد میباشد .تامین مالیهای در اندازه
بزرگ توسط صكوك از جمله تامین مالیها مطمئن برای
شركتهای مختلف میباش��د .با این تقسیمبندی میتوان
اذعان نمود كه بانكها نیز ،همانند ش��ركتها ،میتوانند

از كاربرد این اوراق در تامین نقدینگی اس��تفاده كنند و به
نظر این بزرگترین منفعتی است كه بانكها میتوانند در
استفاده از صكوك از آن خود بنمایند.
همچنین تفاوت مش��خصی بین تامین مالی از طریق
س��پردهپذیری و اوراق اجاره وج��ود دارد كه توجه به آن،
مزیت دیگر اس��تفاده از صكوك توس��ط بانكها را روشن
میسازد .در حساب سپرده ،به محض مراجعه سپردهگذار
به بانك ،بانك موظف اس��ت وجوه را ب��ه آنان برگرداند؛ با
توجه به آنكه س��پردههای س��پردهگذاران توسط بانك به
عنوان تس��هیالت به متقاضیان واگذار شده است و امكان
دریافت پیش از موعد این تس��هیالت اعطایی برای بانك
وجود ندارد ،ریسكی به نام ریسك انطباق گریبانگیر بانك
خواه��د بود .اما در اوراق اجاره ،كه متعلق به عموم جامعه
با افقهای سرمایهگذاری متفاوت بوده و در بورس معامله
میش��ود ،دارنده گواهی به محض آنكه به پولش نیاز پیدا
كند ،به بازار ثانویه كه بورس است مراجعه نموده و با فروش
اوراق به فردی دیگر ،وی را جایگزین خود مینماید .از اینرو
ریسك انطباق برای بانك به وجود نیامده و بانكها از این
منظر دارای منفعت میشوند.
همانطور كه مستحضرید ،بهرغم وجود دستورالعمل انتشار
اوراق اجاره در س�ازمان بورس و اوراق بهادار ،بانك مركزی
در اواخر سال  ،90به صورت مستقل اقدام به تصویب و ابالغ
دستورالعملانتشارصكوكاجارهدرشبكهبانكینمودكهدر

صکوک اجاره پرونـــده
آن هیچ اشارهای به نقش سازمان بورس و نهادهای وابسته به
آن در انتش�ار صكوك اجاره بانكی نشده است .نظر شما در
اینرابطهچیست؟

دلیل انتشار دستورالعمل اجرایی اوراق اجاره در سازمان
بورس و اوراق بهادار ،الزامی است كه توسط قانون بازار اوراق
بهادار بر سازمان مقرر گردیده است .در ماده  26قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران آمده است كه« :از تاریخ
الزماالجراشدن این قانون ،وظایف و اختیارات بانك مركزی
جمهوری اس�لامی ایران موضوع ماده 4قانون نحوه انتشار
اوراق مش��اركت ،مصوب  1376/6/30به سازمان بورس و
اوراق بهادار واگذار میشود» .همچنین در تبصره ذیل این
ماده عنوان شده است كه« :اوراق مشاركتی كه به موجب
این قانون معاف از ثبت نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار
باشد ،از شمول این ماده مستثنی است» .در ماده بعد یعنی
ماده  27آمده است كه« :اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار معاف است:
 .1اوراق مشاركت دولت ،بانك مركزی و شهرداریها
 .2اوراق مش��اركت منتشره توسط بانكها و موسسات
مالی و اعتباری تحتنظارت بانك مركزی
 .3اوراق بهادار عرضهشده در «عرضههای خصوصی»
 .4س��هام هر ش��ركت س��هامی عامی كه كل حقوق
صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعیینشده توسط سازمان
باشد.
 .5س��ایر اوراق بهاداری كه به تش��خیص شورای عالی
بورس و اوراق بهادار نیاز به ثبت نداش��ته باش��ند ،از قبیل
اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر».
بنابراین گروهی از اوراق مش��اركتها كه در این قانون
ذكر شده اس��ت ،نیازی به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار ندارد؛ ولی نكته قابل توجه آن اس��ت كه اوراق اجاره
بخش��ی از اوراق مشاركت نمیباشد كه مشمول این ماده
شود؛ بنابراین طبق این قانون ،اوراق اجاره مستثنی نشده
و باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود .از اینرو
سازمان مذكور ،دستورالعملهایی را برای ثبت و اجرای این
اوراق ترتیب داده اس��ت كه شركتها و بانكها باید از آن
جهت استفاده از اوراق اجاره تبعیت داشته باشند.
در صورتیكه شركتها و یا بانكها ،بدون ثبت یا خارج
از دستورالعملهای مصوب سازمان بورس ،اقدام به استفاده
از ای��ن اوراق نمایند بنا به تش��خیص قانون ،مرتكب جرم
شده و قانونگذارمجاز به اعمال مجازات علیه آنان میباشد.
براساس ماده  46قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی
ایران« ،اش��خاص زیر به حبس تعزیری از س�� ه ماه تا یك
سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بهدست
آمده یا زیان متحملنشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند
ش��د»؛ در بند  4این ماده در تعریف این دسته از اشخاص
آمده اس��ت« :هر ش��خصی كه بدون رعایت مقررات این
قانون ،اقدام به انتشار آگهی یا اعالمیه پذیرهنویسی بهمنظور
عرضه عمومی اوراق بهادار نماید» .بنابراین مالحظه میشود
كه طبق قانون ،هم تصویب و اعالم دس��تورالعمل توسط
سازمان بورس و اوراق بهادار و هم تبعیت از دستورالعملها
و ضوابط منتش��ره توسط اس��تفادهكنندگان ،امری الزم و
ضروری میباشد.
الزم به ذكر اس��ت ،دس��تورالعملهای تصویب ش��ده
سازمان بورس در این خصوص ،مجموعهای از مقررات است
كه عالوه بر تبیین ضوابط اجرایی شدن اوراق اجاره ،شامل
13قرارداد پشتوانه (كه رابطه بین اركان مختلف اوراق اجاره
را مش��خص میكنند) و قانون توسعه و گسترش ابزارها و
نهادهای مالی جدید (مصوب  )1388میباش��د .به عنوان
نمونه ،ماده 11این قانون ،نهاد واسط ( )SPVرا به رسمیت

شناخته و برای وی معافیت مالی را در نظر گرفته است(.)6
اما دس��تورالعملی كه بانك مركزی در رابطه با انتشار
اوراق اجاره بانكی منتش��ر نموده ،تنها یك دس��تورالعمل
است كه متاس��فانه در آن ،كفایت مقرراتی برای انتشار و
معامالت ثانویه این ابزار به درس��تی طراحی نش��ده است.
به عنوان مثال ،قانون توسعه و گسترش ابزارها و نهادهای
مالی جدید سازمان بورس و اوراق بهادار ،تعریف كاملی از
نهاد واس��ط ارائه داده و آن را ب��ه عنوان یك نهاد مالی به
رسمیت شناخته است .از سوی دیگر در ماده  29قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تصریح شده است كه:
«صالحیت حرفهای اعضای هیاتمدیره و مدیران ،حداقل
سرمایه ،موضوع فعالیت در اساسنامه ،نحوه گزارشدهی و
نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این
قانون ،باید به تأیید سازمان برسد» .از اینرو اگر شركتی به
عنوان نهاد واسط تشكیل شود و بخواهد به عنوان یك نهاد
مالی ثبت گردد و از معافیت مالیاتی برخوردار باشد ،چارهای
جز تایید اساسنامه و تشكیالت خودتوسط سازمان بورس
ندارد .در صورتیكه در دستورالعمل مربوط به بانك مركزی
چنین اطالعاتی وجود ندارد كه بدیهی است این موضوع ،در
آینده موجب بروز مشكالت عدیدهای خواهد شد.
به عنوان نمونه ،فرض نمایید یك بانك خصوصی قصد
انتش��ار اوراق اجاره روی تعدادی از ساختمانهای خود به
ارزش بازاری 200میلیارد تومان را داش��ته باش��د؛ اگر این
بانك بخواهد طبق ارزش دفتری ساختمانها كه بر فرض
حدود  100میلیارد تومان اس��ت ،اوراق منتشر نماید ،باید
مابهالتفاوت قیم��ت دفتری از قیمت ب��ازاری را به عنوان
مالیات پرداخت نماید كه هزینه بس��یار سنگینی خواهد
بود .همچنی��ن اگر بانك بخواهد به قیمت اس��می آن را
منتشر نماید ،ریسك اوراق بسیار باال خواهد رفت ،چراكه
در صورت عدم پرداخت اجارهبها به هر دلیلی ،نهاد واسط
میتواند به نمایندگی از دارندگان اوراق اجاره ،ساختمانها
را به قیمت بازاری در بازار به فروش برس��اند و وجه آن را
بین دارندگان اوراق تقس��یم نماید .البته غیر از این موارد،
خألهای دیگری نیز در دس��تورالعمل بانك مركزی وجود
دارد كه بایستی در جای خود بدان پرداخت.

آیا وجود دو دس�تورالعمل مج�زا در رابطه با یك ابزار واحد
(اوراق اجاره) ،منجر به موازی كاری س�ازمان بورس و بانك
مركزیودرنتیجهسردرگمیبانكهایمتقاضیانتشاراوراق
اجارهنمیشود؟

قطع��ا موازیكاری وج��ود دارد و باید ب��رای این مورد
چارهای اندیشیده شود .توجه به این نكته ضروری است كه
انتشار مقررات و دستورالعملهای غیرواحد برای یك ابزار
مالی همچون اوراق اجاره ،باعث سردرگمی استفادهكنندگان
آن میشود .مثال هنگامی كه یك بانك بخواهد جهت تامین
مالی خود از این اوراق اس��تفاده نماید ،بنا بر ماهیت بانك
بودن خود ،باید تابع مقررات بانك مركزی باشد و به دلیل
آنكه قصد استفاده از اوراق مالی و عرضه عمومی آنرا دارد،
باید تابع مقررات س��ازمان بورس باش��د .به نظر ،این روند
موجب چندگانگی و پیچیدگی در اجراییسازی اوراق اجاره
خواهد بود .البته غیر از هزینههای ناش��ی از موازیكاری،
مخاطبین این بازارها از دو مقام ناظر انتظار هماهنگی دارند.
خألهای مقرراتی دیگری هم در دستورالعمل بانك مركزی
وجود دارد كه به برخی از آنان اشاره شد؛ به نظر مهمترین
این خألها مربوط به بحث مالیاتی و س��اختار نهاد واسط
( )SPVمیباشد .از اینرو بهتر بود همكاریهای بیشتری
بین س��ازمان بورس و بانك مركزی در ارائه دستورالعملی
واحد برای اوراق اجاره صورت میپذیرفت و یا حداقل بانك
مركزی در دستورالعمل خود ،نقش بیشتری برای سازمان

بورس و یا نهادهای ایجاد شده توسط این نهاد (جهت انتشار
اوراق اجاره) در نظر میگرفت.
اجازه دهید مثالی در این رابطه خدمت شما عرض كنم.
در دس��تورالعمل اوراق اجاره بانك مركزی ،حتی اشارهای
به مس��ئله قابلیت معامله ثانویه اوراق در بازار بورس نشده
است .در حالی كه به نظر میرسد ،در نظر گرفتن حداقل
جایگاه برای بورس ،مستلزم این بود تا از ظرفیتی كه این
سازمان جهت معامله اوراق در بازار ثانویه (برای آن دسته از
دارندگان صكوك كه قصد ندارند تا سررسید صبر نمایند)
ایجاد نموده اس��ت اس��تفاده میش��د و به این مسئله در
دستورالعمل صراحتا اشاره میگردید.

براس�اس آنچه كه در ابتدای دستورالعمل اوراق اجاره بانك
مركزی بیان شده است ،این دستورالعمل بر اساس ماده 83
و جزء ب ماده  97برنامه پنجم توسعه تدوین شده است .نظر
شما در این رابطه چیست؟

دس��تورالعملی كه ما در سازمان بورس منتشر كردیم،
حاص��ل تجارب تم��ام نهادهایی اس��ت ك��ه در داخل و
خارج كش��ور روی این موضوع كار كردهاند و از این منظر
دس��تورالعمل قوی و جامعی ترتیب داده ش��ده است .اما
دس��تورالعمل اوراق اجاره بانك مركزی ،دارای ضعفهایی
میباش��د .برای خود ما هم این س��وال وجود دارد كه چرا
چنین دس��تورالعملی با آن خالهایی كه ذكر كردم ،پس
از دس��تورالعمل سازمان بورس منتشر شده است .چرا كه
طبیعتا این انتظار وجود داشت كه این دستورالعمل قویتر
از دستورالعمل سازمان بورس میبود و تعامل سازندهتری با
بورس ایجاد مینمود .بدیهی است اولین مراكزی كه از این
خألها ضرر میكنند ،نظام بانكی خواهد بود و بانك مركزی
خود باید نسبت به این مورد حساسیت نشان دهد.
اما به منظور پاس��خ دقیق به سوال مطرح شده ،اجازه
دهید مروری داش��ته باش��یم بر مواد مرتبط با صكوك در
برنامه پنجم توس��عه .بند الف م��اده  83بیان میدارد« :به
بانك مركزی اجازه داده میشود در چارچوب قانون بودجه
س��نواتی جهت تامین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای
دولتی ،نس��بت به انتشار اوراق مش��اركت و انواع صكوك
اس�لامی در بازارهای بینالمللی اقدام نماید» .بند ب ماده
 97نیز شورای پول و اعتبار را موظف میكند تا در جهت:
«ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی اسالمی جدید نظیر
صك��وك جهت كمك به تامین مالی اس�لامی بانكهای
كشور» اقدام نماید.
پرواضح است كه هیچ یك از این دو ماده اوال به صورت
مستقیم در رابطه با ضرورت تدوین دستورالعمل مستقل
اوراق اجاره توس��ط بانك مركزی تاكید نمینماید و ثانیا،
هیچ كدام در رابطه اس��تفاده نك��ردن از ظرفیتهای بازار
سرمایه در انتشار اوراق اجاره بانكی مطلبی بیان نمیكند.
بنابراین ،نقد مشخصی كه میتوان به اقدام بانك مركزی در
تدوین دستورالعمل مستقل اوراق اجاره داشت ،نبود تعامل
با سازمان بورس در این رابطه میباشد .شاید بتوان گفت،
هیچ نیازی به تدوین دستورالعمل مستقل اوراق اجاره در
بانك مركزی وجود نداش��ت و با تعامل سازنده ،این امكان
وجود داش��ت كه دستورالعمل س��ازمان بورس به نحوی
توسعه یابد ،كه شامل منویّات و دیدگاههای بانك مركزی
هم بشود.

بان�ك مركزی در حال حاضر تا چه ان�دازه در طراحی اوراق
اج�اره به ویژه تعیین نرخ برای آن دخالت دارد؟ و آیا چنین
دخالتی مشكالتی برای متقاضیان انتشار اوراق اجاره ایجاد
نمودهاست؟

بانك مركزی دخالت مستقیمی در تعیین نرخ اوراق
اجاره ندارد ،و لیكن دخالتهایی به صورت غیرمس��تقیم
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صکوک اجاره پرونـــده
در تعیین این نرخ از س��وی این بان��ك اتفاق میافتد .از
جمله این نقشآفرینیها میتوان به سیاس��تگذاری در
بازار پول اشاره داشت كه به طور غیرمستقیم نرخگذاری
اوراق اجاره را تحتالش��عاع خود قرار میدهد .به عنوان
مثال تعیین نرخ س��ود باال برای س��پردههای بانكی و یا
اوراق مش��اركت بانك مركزی ،عموم سرمایهگذاران را از
مش��اركت در خرید اوراق اجاره منصرف ك��رده و از این
ناحیه مش��كالتی را برای متقاضیان انتش��ار اوراق ایجاد
مینماید .بنابراین به نظر میرسد یكی از محورهای تعامل
بانك مركزی و سازمان بورس ،تعیین نرخهای ابزارهای
مختلف تامین مالی به نحوی است که انتشار اوراق اجاره
با مشكل مواجه نشود.
گمان ما بر آن اس��ت كه نبای��د تفاوتی بین نرخ اوراق
سازمان بورس و نرخ اوراق بانك مركزی وجود داشته باشد
مگر صرف ریسك و هماهنگی بین این نرخها ضروری به
نظر میرسد .حتی به نظر میرسد با توجه به وجود ریسك
بیشتر در اوراق ثبت شده در سازمان بورس كه ناشران آن
شركتها هستند نس��بت به اوراق بانك مركزی ،منطقی
باشد تا نرخ سود اوراق منتشر شده با مجوز سازمان بورس،
بیش از اوراق منتشر شده تحت نظارت بانك مركزی باشد.
در رابط��ه با تعیین ن��رخ اوراق ،در ابت��دا باید وضعیت
اعتب��اری و رتبه اعتباری هر یك از ش��ركتهایی كه قصد
استفاده از اوراق را دارند ،توسط سازمان بورس افشا شده و
تحت نظارت سازمان بورس قرار گرفته باشد .البته ابزارهایی
همچون میزان وثائق ،داش��تن ضامن ،وجوه اس��تهالكی و
غیره ،نزد شركتها وجود دارد كه میتواند وضعیت اعتباری
آنان را ارتقا بخشد .در مرحله بعد ،بانكهای سرمایهگذاری
و یا در كش��ور ما ،همان شركتهای تامین سرمایه ،با توجه
به رتبههای اعتباری ش��ركتها ،جلساتی را با آنان ترتیب
میدهند و بر آن اساس ،نرخهای سود تعیین میگردد .اگر
نرخ س��ود اوراق باالتر از س��طح اعتباری آنان تعیین شود،
هزینه شركتها باال میرود كه این به هیچ وجه مطلوب آنان
نخواهد بود و آنان ترجیح میدهند از نظام بانكی تسهیالت
مورد نیاز خ��ود را دریافت نمایند .اما اگر نرخ س��ود اوراق
خیلی پایین تعیین شود ،به نوعی شركتها مواجه با نوعی
از ریسك میش��وند ،چراكه احتمال فروش نرفتن و یا كم
فروش رفتن اوراق و صرفا تحمیل هزینهها بر جای میماند.
از اینرو نرخ س��ود اوراق باید بر اس��اس وضعیت اعتباری
شركتها و با توجه به بازار مالی تعیینگردد و در این زمینه
همكاری بانك مركزی و شبكه بانكی یك ضرورت است.
الگوی بهینه ورود بانك مركزی در انتشار اوراق اجاره توسط
بانكها و موسسات مالی كدام است؟

به نظر میرس��د الگوی بهین��ه ورود بانك مركزی ،در
مواردی كه بانكها ،شهرداری یا شركتهای دولتی قصد
اس��تفاده از اوراق اجاره را دارند ،بیش��تر مرتبط با تكمیل
وظیفه نظارتی سازمان بورس است .به عبارت دیگر ،الزم
اس��ت سازمان بورس و بانك مركزی ،با یكدیگر همافزایی
نظارتی داشته باشند .ضرورت ایجاب مینماید كه هر دو
نهاد یعنی بانك مركزی و س��ازمان بورس در كنار هم و با
كمك یكدیگر ،استفاده از ابزار اوراق اجاره در شبكه بانكی
كشور را ترویج نمایند .به عبارتی ،مكمل همدیگر و دو بال
برای تامین مالی در كش��ور باشند و نه دو رقیب .بدیهی
اس��ت نقص هماهنگی این دو نهاد در استفاده از صكوك،
ض��رری بزرگ را برای كل نظام تامین مالی كش��ور به بار
خواهد آورد.

همكاری بانك مركزی و سازمان بورس در انتشار اوراق اجاره
بانكی چگونه بوده است؟ آیا در این زمینه چالشی مشاهده
شده است؟
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همكاری بانك مركزی و س��ازمان ب��ورس تاكنون به
خوبی پیش رفته اس��ت .در این رابطه میتوان به جلس��ه
اخی��ر كارگروه حمایت از بازار بورس ،با حضور رئیس كل
بانك مركزی (دكتر بهمنی) و رئیس سازمان بورس (دكتر
صالحآبادی) در تاریخ دهم تیر ماه سال جاری ،اشاره نمود.
در این جلس��ه تصمیمات مهمی مبن��ی بر تعامل هرچه
بیش��تر بازار پول و سرمایه گرفته شد كه آنچه به صكوك
اجاره مرتبط میش��ود ،توافق روی این مسئله بود كه نرخ
سود صكوك منتشر ش��ده تحت نظارت سازمان بورس،
بتواند تا سقف سه درصد بیشتر از نرخ اوراق منتشر شده با
مجوز بانك مركزی باشد.
ظرفیتهایمغفولماندههمكاریبینسازمانبورسوبانك
مركزی در طراحی اوراق اجاره در شبكه بانكی كدام است؟

مطمئنا ظرفیتهای زیادی برای همكاری وجود دارد.
به عنوان مثال بانكها با توجه به گس��تردگی شعبش��ان
میتوانند بازار س��رمایه را در فروش اوراق ،یاری برسانند.
از ظرفیتهای مغفول نیز میتوان به هماهنگی بیش��تر
در تنظیم زمانبندی عرضه اوراق بهادار اش��اره داش��ت.
به بیان دیگر برنامه عرضه اوراق مش��اركت بانك مركزی
و اوراق بهادار س��ازمان بورس باید به نحوی تنظیم گردد
كه همزمانی درانتش��ار این اوراق به وجود نیامده و حجم
تقاض��ای یكدیگر را از بین نبرند .به عب��ارت دیگر ،اوراق
بان��ك مركزی و س��ازمان بورس رقی��ب یكدیگر نگردند.
مس��لما ظرفیتهای دیگری نیز وجود دارد كه الزم است
در جلسات مشترك میان مسئولین سازمان بورس و بانك
مركزی استخراج گردد.
تفاوتهای صكوك اج�اره ارزی با اوراق اجاره ریالی از منظر
قانون و اجرا چه بوده و ظرفیتهایی كه میتواند برای نظام
مالی كشور به همراه داشته باشد چیست؟

صك��وك ارزی ب��ه دو حالت ،یكی درون كش��وری و
دیگری بیرون كش��وری قابلیت انتشار دارد .صكوك ارزی
در داخل كش��ور با ریس��كهایی همچون نوسان نرخ ارز
مواجه میباشد .چراكه سرمایهگذار باید ریال را تبدیل به
ارز نموده و آن را صرف خرید اوراق ارزی نماید .حال آنكه
پس از اتمام سررسید و دریافت ارز ممكن است ارزش ارز
به میزان زیادی تغییر نموده باش��د و یا آنكه ممكن است
فرد ارز را به قیمت بازار خریداری نموده ،اما در سررسید به
جای پرداخت ارز از سوی سپردهپذیر ،معادل ریالی آن به

انتشار مقررات و دستورالعملهای
غیرواحد برای یک ابزار مالی
همچون اوراق اجاره ،باعث
سردرگمی استفادهکنندگان آن
میشود .مث ً
ال هنگامی که یک بانک
بخواهد جهت تامين 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 اجراییسازی اوراق
اجاره خواهد بود.

قیمت دولتی به وی پرداخت شود كه این به معنای زیان
سپردهگذار و ایجاد نااطمینانی در وی خواهد بود.
ام��ا اگر صكوك ارزی ما بخواهد به صورت عمومی در
كش��وری دیگر منتشر ش��ود ،عالوه بر ریسك ارز ،نیاز به
رتبه اعتباری نیز مورد توجه قرار میگیرد .به عبارتی ناشر
اوراق ،باید رتبه اعتباری الزم را از نهاد نظارتی بازار سرمایه
آن كش��ور بدس��ت آورده تا اجازه آن را داشته باشد مگر
در عرضههای خصوصی .از اینرو در مجموع ،اس��تفاده از
اوراق اجاره ریالی نسبت به صكوك اجاره ارزی از سهولت
بیشتری برخوردار میباشد .هر چند صكوك ارزی به منظور
جذب منابع بینالمللی مسلمانانی كه قصد سرمایهگذاری
در اوراق بهادار اسالمی را دارند ظرفیت بسیار خوبی ایجاد
میكند.
لطف�ا در خصوص وضعی�ت اس�تفاده از اوراق اجاره رهنی
بفرمایید كه آیا این اوراق در س�ازمان بورس تصویب شده
است؟

سازوكار اوراق رهنی مبتنی بر عقد خرید دین طراحی
ش��ده است .در ش��ورای عالی بورس ،تعریف این اوراق به
تصویب رس��یده است؛ منتهی بانك مركزی و كمیسیون
اقتصادی دولت باید نظر موافق خود را در این زمینه ابالغ
نمایند .آنچه از طرف س��ازمان بورس مش��خص است آن
اس��ت كه آمادگی در اختیار نهادن این ابزار از سوی بازار
سرمایه وجود دارد كه به محض طی روندهای مرسوم در
نهادهای دیگر ،امكان عملیاتی س��ازی این اوراق به وجود
خواهد آمد.

جنابعالی آینده اس�تفاده از اوراق اجاره را در كشور چگونه
ارزیابیمیفرمایید؟

بنده ای��ن آینده را بس��یار عالی و درخش��ان میبینم.
متاسفانه در كشور تامین مالی بیشتر متمركز بر بانكها بوده
است كه با توجه به محدودیت منابع شبكه بانكی ،این الگو
چندان ایدهآل به نظر نمیرسد .اما استفاده از اوراق اجاره در
بازار سرمایه ،منابع مالی فراوانی را از عموم جامعه به سمت
متقاضیان نقدینگی و سرمایه متمایل میسازد .با توجه به
ظرفیتهای عالی و مناس��بی كه اوراق بهادار اسالمی دارد،
میتوان امیدوار بود كه در آینده نه چندان دور ،نه تنها اوراق
اجاره ،بلكه س��ایر ان��واع اوراق انتفاعی مانند اوراق مرابحه و
اس��تصناع و همچنین اوراق غیرانتفاعی ،مانند اوراق وقف و
قرضالحسنه نیز نقش فعالی در تامین مالی كشور ایفا نمایند.
پینوشت:

 -1كارشناس ارش��د گروه بانكداری اسالمی پژوهشكده
پولی و بانكی بانك مركزی ج.ا.ا.
2- Asset Backed
3- Asset Based
4- Futures Contracts
5- Options

 -6ماده11قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی جدید به
منظور تسهیل اجرای سیاستهای كلی اصل چهلوچهارم
قانون اساس��ی :نهاد واس��ط از پرداخ��ت هرگونه مالیات
و ع��وارض نق��ل و انتقال و مالی��ات بردرآمد آن دس��ته
از داراییهای��ی كه تامین مالی آن از طریق انتش��ار اوراق
بهادار به عموم صورت میگیرد معاف است .وجوه حاصل
از اقدام��ات تامین مالی كه از طریق انتش��ار اوراق بهادار
توس��ط این گونه نهادها صورت میگیرد ،باید در حساب
خاصی متمركز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید
تحت نظارت و با تایید س��ازمان انجام گیرد .دستورالعمل
مربوط به فعالیت نهادهای واس��ط ظرف مدت سه ماه به
پیشنهاد سازمان به تصویب ش��ورای عالی بورس و اوراق
بهادارخواهدرسید.

