صکوک اجاره پرونـــده

عكس  :علی شایگان

ابعاد نظارتی
دارای اهمیت در انتشار صکوک اجاره
گفتوگو با مهسارادفر

لیال محرابی( :)1هر چند اوراق اجاره در سایر کشورها از سابقهای طوالنی (بیش از یک دهه) برخوردار است،
در کش�ور ما ابزاری جدید ،نوپا و در حال توسعه اس�ت و این خود ضرورت طراحی قوانین دقیق و به روز و
همچنین نظارت پیوسته و شایسته بر طراحی و توسعه این ابزار را ضروری ساخته است .بدیهی است نظارت صحیح
مهمترین عاملی است که از به وجود آمدن مشکالت و شاید بحرانهای احتمالی در بازار پول و سرمایه کشور در آینده
جلوگیری مینماید .با توجه به آنچه مطرح شد ،مصاحبهای در رابطه با ابعاد نظارتی دارای اهمیت در انتشار اوراق اجاره
با خانم رادفر ،رئیس اداره نظارت بر انتشار اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است که در ادامه به
آن پرداخته میشود.

اهمیت نظارت در انتشار اوراق اجاره توسط شرکتهای خصوصی و
همچنینبانکهایدولتیوخصوصیچیست؟

یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر
س��اختن ثروت س��هامداران اتخاذ مینمایند ،تصمیمات مربوط
به تامین مالی اس��ت .این نوع تصمیمگیریها مربوط به ساختار
سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و
ترکیب آن است .منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و
خارجی تشکیل شده ،منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل
از عملیات و وجوه حاصل از فروش داراییها و منابع خارجی شامل
تامین مالی از طریق اخذ تسهیالت بانکی ،آورده نقدی سهامداران
و مشارکت سرمایهگذاران عام از طریق انتشار ابزارهای مالی و سهام
است .مدیریت شرکت میتواند از طریق انتخاب شیوه تامین مالی
بر ثروت سهامداران اثر بگذارد.

از ای��ن رو ،نظارت بر انتش��ار اوراق اجاره هم از نظر بررس��ی
صرف و صالح س��هامداران شرکت به جهت اس��تفاده از این نوع
شیوه تامین مالی نسبت به سایر روشها و هم از منظر خریداران
اوراق اجاره دارای اهمیت است .به منظور حصول اطمینان نسبی
از رعای��ت صرف��ه و صالح س��هامداران و دارن��دگان اوراق اجاره،
شرکت بانی مکلف اس��ت گزارش توجیهی تامین مالی از طریق
انتشار اوراق اجاره را تهیه و پس از اخذ نظر حسابرس ارائه نماید.
ای��ن گزارش حاوی اطالعاتی در خصوص وضعیت مالی بانی طی
سنوات گذشته ،نوع و شرایط داراییهایی که مبنای انتشار اوراق
قرار میگیرد ،ارائه برنامههایی که ناشر به منظور تامین مالی آنها
اقدام نموده و اطالعات مالی آتی مربوط به آثار اجرای این برنامهها
بر عملکرد مالی ش��رکت است .حسابرس به واسطه دسترسی به
اطالعات بانی ،بررس��ی مدارک و مس��تندات مربوطه ،در گزارش

خود نسبت به قابلیت اتکای اطالعات از نظر رعایت استانداردهای
حس��ابداری و همچنین ارائ��ه اطالعات و معقول ب��ودن مبنای
اطالعات پیش بینی شده اظهار نظر مینماید .در گزارش مربوط
به انتش��ار اوراق اجاره عالوه بر موارد قبلی حسابرس در خصوص
احراز ش��رایط دارایی بر اس��اس مقررات مص��وب به عنوان مثال
عدم وجود منع قانونی ،قضایی برای انتقال دارایی ،وجود پوشش
بیمهای مناس��ب و  ...و همچنین عدم کنترل ضامن توسط بانی
نیز اظهارنظر مینماید .در مورد انتشار اوراق اجاره توسط بانکها،
الزم است به رعایت مقررات ناظر بر فعالیت بانکها نیز توجه شود.
به عنوان مثال میزان سرمایهگذاری بانکها در داراییها تابعی از
نسبت کفایت سرمایه آنها است یا میزان تعهدات بلند مدتی که
بانک برای انجام فعالیتهای خود ایجاد مینماید بر اساس ضوابط
مشخصی تعیین میگردد .در انتشار اوراق اجاره که تحصیل دارایی
با پرداخت اجارهبها به صورت بلند مدت (معموالً چهار سال) صورت
میگیرد توجه به رعایت مقررات مذکور نیز ضروری است .در مورد
بانکهای دولتی انتقال مالکیت داراییهایشان مشمول آییننامه
معامالت اموال دولتی میش��ود .از ای��نرو ،باید فرایند فروش و یا
تحصیل دارایی از طریق نهاد واس��ط را از منظر حقوقی بررس��ی
نمایند .مث ًال ممکن اس��ت بخواهند تشریفات ترک مزایده داشته
باشند ،که این مسئله مستلزم انجام اقدامات و نظارتهای حقوقی
خاص خودش اس��ت .نتیجهای که از نکات مطرح ش��ده میتوان
گرفت آن است که الزم است در فرایند تامین مالی از طریق اوراق
اج��اره ،بر تمامی ذینفعان و روابطی که بین آنها ش��کل میگیرد
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صکوک اجاره پرونـــده
نظارت دقیق وجود داشته باشد.

تجربه س�ازمان ب�ورس در زمینه نظارت بر انتش�ار صکوک اجاره
چیست؟

فرایند نظارت در انتش��ار اوراق بهادار را میتوان به سه بخش
کلی تقسیم نمود ،نظارت بر رعایت قوانین و مقررات قبل از انتشار
اوراق ،نظارت بر فرایند عرضه عمومی اوراق بهادار (در حین انتشار)
و نظارت بر مصرف وجوه پس از انتش��ار اوراق .با توجه به ماهیت
اوراق بهاداری که در حال انتش��ار است ،مقررات وضع شده برای
نظارت در هر مرحله ،میزان اهمیت نقش نظارتی نهاد ناظر را در
هر مرحله نشان میدهد .به عنوان مثال در انتشار اوراق مشارکت
نظارت بر مصرف وجوه در طرح موضوع انتش��ار اوراق مش��ارکت
دارای اهمیت بس��یار بوده و مقررات نیز در این خصوص صراحت
دارد .در انتش��ار اوراق اجاره ،با توجه ب��ه اینکه تامین مالی برای
تحصیل یک دارایی مشخص صورت میگیرد تمرکز مقررات عالوه
بر احراز شرایط شرکتی که تامین مالی برای وی صورت میگیرد بر
شرایط دارایی قرار دارد .به عبارت دیگر توجه به ویژگیهای دارایی،
موضوع مصرف آن برای بانی و انعقاد قراردادهای اجاره به صورت
صحیح از اهمیت بسیار برخوردار است که عمده این نظارتها در
مرحله قبل از انتشار اوراق صورت میگیرد.
نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه انتش��ار اوراق
اجاره نیز بر همین اساس صورت میگیرد .بدین معنا که سازمان
ت�لاش میکند هم قبل از انتش��ار اوراق و هم پس از آن ،وظیفه
قانونگذاری و نظارتی خ��ود را به صورت دقیق اجرایی نماید .به
عنوان نمونه ،در رابطه با اوراق اجاره ،قبل از عملیاتی شدن انجام
آن ،مدلهای عملیاتی طراحی شده برای این نوع تامین مالی ،به
طور دقیق در کمیته تخصصی فقهی سازمان طرح و مورد بررسی
قرار گرف��ت و پس از اطمینان از مطابقت آن با اصول اس�لامی،
مقررات مربوط به انتشار اوراق اجاره با تعیین شرایط شرکتهایی
که میتوانند از این روش تامین مالی نمایند ،تشریح روابط میان
ارکان انتشار و شرایط دارایی که میتواند مبنای انتشار اوراق قرار
گیرد ،به تصویب شورای عالی بورس رسید .در مرحله بعد به منظور
آگاهی سرمایهگذاران از اطالعات ،خصوصیات و ریسکهای مرتبط
با اوراق بهادار عرضه ش��ده ،فرمهایی طراحی گردیده که توس��ط
ش��رکت متقاضی تهیه و در زمان انتشار اوراق اجاره تحت عنوان
بیانیه ثبت به عموم منتشر میگردد .محتوای اطالعاتی این فرمها
در قالب دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار به تصویب
شورای عالی بورس رسیده است .پس از انتشار اوراق اجاره ،سازمان
بورس بر انعقاد قراردادهای الزم میان ارکان نظارت داشته و پس
از انتقال قطعی و قانونی دارایی به نهاد واس��ط و انجام تشریفات
الزم اجازه برداشت وجوه ناشی از انتشار اوراق اجاره جهت استفاده
شرکت متقاضی از آن را میدهد.
همچنین به منظور افشای صحیح اطالعات مربوط به دارایی
که از طریق انتش��ار اوراق اجاره تامین مالی ش��ده در صورتهای
مالی شرکت بانی (شرکتی که از منافع دارایی استفاده مینماید)
دس��تورالعمل نحوه گزارش��گری مالی مربوط ب��ه اوراق اجاره در
صورتهای مالی «نهاد واسط» و «بانی» ،به تصویب هیات مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .این دستورالعمل ،شامل
حداقل الزامات خاصی است که بر اساس استانداردهای حسابداری
و با در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر انتشار اوراق اجاره و همچنین
اظهارنظر کمیته فنی سازمان حسابرسی ،تهیه شده است.
به طور مشخص ،شرکت «نهاد واسط و مدیریت دارایی مرکزی بازار
سرمایه» ،به عنوان بازوهای اجرایی سازمان بورس در زمینه انتشار
اوراق اجاره چه نوع شرکتی هستند و چه وظایفی دارند؟

بر اساس بند «د» ماده  1قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم قانون اساسی مصوب  88/9/25مجلس شورای اسالمی،
نهاد واس��ط به عنوان یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار
اوراق بهادار اس�لامی ایران است که میتواند با انجام معامالت
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نظارت بر انتشار اوراق اجاره هم
از نظر بررسی صرفه و صالح
سهامداران به جهت استفاده از
این نوع شیوة تأمین مالی نسبت
به سایر روشها و هم از منظر
خریداران اوراق اجاره دارای اهمیت
میباشد.
بهطور کلی سرمایهگذاری در
انتشار اوراق اجاره با ریسکهای
مختلفی همراه است که باید تالش
شود تا حد ممکن به حداقل برسد.
موضوع عقود اسالمی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق
بهادار اقدام نماید .بر این اساس و مطابق مدل عملیاتی پیشبینی
شده جهت انتشار اوراق اجاره ،شرکتهای متقاضی تامین مالی
از طریق انتشار اوراق اجاره به طور مستقیم اقدام به انتشار اوراق
بهادار نمینمایند .بلکه نهاد واسط به عنوان واسطه میان آنها و
س��رمایهگذاران اقدام مینماید .بدین صورت که نهاد واسط به
منظور تامین مالی بانی اقدام به انتشار اوراق اجاره نموده و سپس
به عنوان وکیل دارندگان اوراق اجاره نس��بت به خرید دارایی و
اجاره آن به بانی (ش��رکت متقاضی) اقدام مینماید .وجود نهاد
واسط از جنبه مدیریت ریسک دارای اهمیت است .زیرا مالکیت
دارای��ی به وکالت از طرف دارندگان اوراق به نام وی اس��ت .این
ام��ر موجب میگردد تا در صورت عدم ایفای تعهدات ش��رکت
متقاضی به اشخاص ثالث یا در صورت ورشکستگی آن ،خطری
متوجه دارایی مبنای انتشار اوراق نگردد و جهت تسویه مطالبات
اشخاص ثالث مورد استفاده قرار نگیرد .همچنین موجب تسهیل
ارتباط میان بانی و دارندگان اوراق میگردد .در اجرای ماده 11
«قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل
اجرای سیاس��تهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»،
مصوب آذرماه  1388مجلس ش��ورای اس�لامی ،به پیش��نهاد
س��ازمان بورس و اوراق بهادار« ،دستورالعمل فعالیت نهادهای
واسط» در سال  89به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار
رسیده است .نهاد واسط در قالب حقوقی «شرکت با مسئولیت
محدود» توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)
بر اس��اس مقررات ،تش��کیل میگردد .نهاد واسط جز در موارد
تعیینش��ده در موضوع فعالیت در اساس��نامه خ��ود ،مجاز به
هیچگونه فعالیت دیگری نمیباشند .هر نهاد واسط در هر زمان
نمیتواند برای تامین مالی بیش از یک طرح ،اوراق بهادار منتشر
نماید .نهاد واسطی که قب ً
ال نسبت به انتشار اوراق بهادار موضوع
این دس��تورالعمل اقدام نموده است ،به شرطی مجاز به انتشار
اوراق جدید است که تمامی تعهدات مربوط به اوراق بهادار قبلی
را تصفیه نموده باشد .به منظور نظارت بر نهادهای واسط ،شرکت
«مدیریت دارایی مرکزی» به صورت س��هامی خاص با موضوع
تاسیس و اداره نهادهای واسط بر اساس مقررات تشکیل میشود.
این شرکت یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار
است و تمامی امور پشتیبانی نهاد واسط توسط شرکت مدیریت
دارایی مرکزی انجام میشود.
در حال حاضر هم شرکتهای خصوصی (مانند هواپیمایی ماهان) و
هم بانکهای خصوصی (مانند بانک سامان) نسبت به انتشار اوراق
اجاره اقدام نمودهاند و به نظر میرسد در آیندهای نزدیک ،بانکهای
دولتی هم نسبت به انتشار اوراق اجاره اقدام نمایند .با توجه به اینکه
شرکتها ،بانکهای دولتی و خصوصی هر یک ریسکهای خاص
خود را دارند ،آیا نظارت بر آنها یکسان است؟

ب��ه طور کلی س��رمایهگذاری در طرح موضوع انتش��ار اوراق
اجاره با ریس��کهای مختلفی همراه است که باید تالش شود تا
آنجا که ممکن اس��ت آنها به حداقل برسد .به عنوان نمونه ،یکی
از ریس��کهای بااهمیت در انتش��ار اوراق ،ریسکهای مرتبط با
فعالیت بانی ،است .این ریس��ک میتواند شامل عوامل مرتبط با
کس��ب و کار و صنعت ،وضعیت فعلی صنع��ت ،وضعیت رقابتی
صنعت و تکنولوژی باش��د .جهت بررس��ی این ریسک ،اطالعات
مالی آتی بانی طی گزارش توجیهی دریافت میشود تا در مقایسه
با عملکرد واقعی آن طی س��نوات قبل ،ارزیابی از توانایی بانی در
پرداخت بهموقع اجارهبها صورت گیرد .از طرفی جهت پوشش این
ریسک وجود ضامن ،در فرایند انتشار اوراق پیشبینی شده است
که پرداخت مبالغ اجارهبها در مواعد مقرر و سایر تعهدات بانی را
تضمینمینماید.
باید توجه کرد که ریس��کهایی که شرکتهای خصوصی و
بانکهای خصوصی (و ش��رکتهای وابس��ته به آنها) در فضای
کسب و کار با آن مواجه هستند با شرکتهای دولتی و بانکهای
دولتی متفاوت بوده و این خود اقتضا مینماید که سطوح مختلفی
از نظارت بر آنها اعمال ش��ود .بر همین اس��اس در دستورالعمل
انتشار اوراق اجاره نیز ش��رایط متفاوتی برای شرکتهای دولتی
و غیر دولتی و همچنین موسس��ات مالی و اعتباری جهت تامین
مالی پیش بینی شده است .به عنوان مثال شرکتهای خصوصی
برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق حداقل باید دو سال مالی از
فعالیتشان گذشته باشد و مجموع جریان نقد حاصل از عملیات آنها
برای دو سال مثبت باشد .در حالی که با توجه به ماهیت فعالیت
صنعت بانکداری این مدت برای موسسات مالی و اعتباری یک سال
در نظر گرفته شده است.
سازمان بورس به عنوان مقام ناظر ،در ارتباط با ریسک عدم انتقال
مالکیت به نهاد واسط یا عدم اجاره دارایی از واسط توسط بانی چه
تدابیریاندیشیدهاست؟

برای اینکه این اطمینان وجود داش��ته باشد که پس از انتشار
اوراق اجاره ،وجوه جمعآوری شده برای خرید همان داراییای که
قب ًال در بیانیه و اطالعیهای به آگاهی عموم رسیده ،مورد استفاده
قرار میگیرد ،س��ازمان بورس تا زمانی که انتقال قطعی مالکیت
انجام نشده ،اجازه برداشت وجوه جمعآوری شده دارندگان اوراق از
حساب ناشر جهت خرید دارایی را نخواهد داد .برای ریسک عدم
اجاره نیز قبل از صدور مجوز انتش��ار اوراق اجاره ،تعهدی از بانی
گرفته میشود که بر مبنای یک قرارداد مشخص ،متعهد میشود
دارایی خریداری شده توسط نهاد واسط را اجاره نماید.
ممکن است ریسک سوء استفاده نهاد واسط از وجوه دریافتی مطرح
گردد ،یعنی نهاد واسط با انتشار اوراق ،وجوه را جمعآوری کند ،اما
از وجوه دریافتی سوء استفاده کند ،به منظور حل این مشکل ،مقام
ناظرچهتدابیریاندیشیدهاست؟

همانگونه که قب ًال اش��اره کردم بر اساس مقررات ،نهاد واسط
از نظر مالکیت یک ش��رکت کام ًال مستقل است که تحت نظارت
ش��رکت مدیریت دارایی مرکزی تاسیس و اداره میشود .بنابراین
از نظر س��اختاری ارتباطی میان بانی (متقاض��ی تامین مالی) و
فروش��نده دارایی وجود ندارد و این احتم��ال تبانی را به حداقل
ممکن میرس��اند .ضمن آنکه هر دو شرکت به عنوان نهاد مالی
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میکنند.
الزم است به این نکته نیز اشاره شود که مطابق قانون توسعه
ابزاره��ا و نهادهای مالی جدید ،وجوه جمعآوری ش��ده از طریق
انتش��ار اوراق بهادار ،باید در حس��اب مخصوصی واریز و متمرکز
شوند و هرگونه برداشت از این حساب ،باید تحت نظارت و با تأیید
سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گیرد.

ریس�ک از بین رفت�ن کل دارایی و ی�ا جزیی از آن یک�ی دیگر از
ریسکهای اوراق به حساب میآید ،سازمان بورس به منظور قانون
گذاری و نظارت بر این چالش احتمالی چه تدابیری اندیشیده است؟

موض��وع ریس��ک از بین رفت��ن دارای��ی در دو مقطع زمانی

صکوک اجاره پرونـــده
میتواند مطرح گردد .اول در فاصله زمانی انتش��ار اوراق بهادار تا
انتقال دارایی به نهاد واس��ط که در این مقطع زمانی دارایی تحت
مالکیت فروش��نده قرار دارد ،وی مکلف اس��ت نسبت به پوشش
بیمهای مناسب دارایی اقدام نماید .در صورت وجود خسارت ،وی
مکلف به تحویل دارایی دیگر با همان مشخصات است یا اگر این
موضوع ممکن نباش��د عم ًال موضوع اجاره محقق نشده و وجه به
دارندگان اوراق به همراه خس��ارت (معموالً معادل سود روزشمار
اوراق) پرداخت میگردد .اما ممکن اس��ت خسارت پس از انتقال
دارایی به نهاد واس��ط و زمانی که وی مالک اس��ت اتفاق افتد .به
منظور پوشش ریس��ک مورد اش��اره ،در قراردادها ،موضوع لزوم
بیمه داراییها مطرح ش��ده است .بانی مکلف است دارایی را طی
مدت مورد استفاده (تا سررسید اوراق) بیمه نماید .بنابراین ،اگر به
دارایی خسارتی وارد شود ،شرکت بیمه مبلغ خسارت را پرداخت
مینماید .در صورتی که خس��ارت به نحوی باشد که منجر به از
بین رفتن کل دارایی گردد ،حکم تلف دارایی در عقد اجاره را پیدا
میکند که در این صورت دیگر اجاره موضوعیت ندارد .در آن موقع
میباید اوراق تسویه شوند و شرکت بیمه بهای دارایی را میپردازد.
از این رو امکان بازپرداخت اصل مبلغ دارندگان اوراق اجاره وجود
دارد .علیرغم این مس��ئله ،اگر به هر دلیل بیمهگر کمتر از ارزش
وجوه دارایی ،خس��ارت را پرداخت کند ،در قرارداد آمده است که
بانی متعهد اس��ت مابقی آن را پوشش بدهد و اگر بانی هم به هر
دلیلی نتواند ،ضامن میباید آن را پرداخت کند.
در سایر کشورهای اسلامی موسسات رتبهبندی اعتباری
نق�ش مهمی در تعیین رتبه انواع مختلف اوراق اجاره دارند.
لطف ًا در رابطه با نقش�ی که این موسسات میتوانند در بازار
اوراق اجاره ایران به همراه داشته باشند توضیح دهید؟

تشکیل موسسات رتبهبندی اعتباری به عنوان یکی از نهادهای
مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار ،رکنی ضروری در توسعه بازار
اوراق بهادار در کش��ور قلمداد میشوند .در حال حاضر فقدان این
دسته از موسسات کام ًال احساس میشود .اگر رتبهبندی اعتباری
وجود داشته باشد و اوراق اجاره بر مبنای آن طبقهبندی و از رتبه
اعتباری مناسب برخوردار شوند ،در آن صورت وجود ضامن الزامی
نخواهد بود .به عبارت دیگر ،در آن شرایط انواع اوراق اجاره با توجه
به ریسکهای مختلفی که دارند رتبهبندی شده و این رتبه در نرخ
اوراق (اجاره بها) نیز اثرگذار است .از این رو بعید نیست که در آینده
با انواع مختلف اوراق اجاره در بازار کشور مواجه باشیم که برخی از
آنها ریسک باالتر و البته عایدی بیشتری به همراه دارند.

ریسکهای صکوک اجاره
1
و مدیریت آن
محمدجواد پاكنیت

()2

مقدمه
صكوك اجاره یكی از ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی
است كه بر مبنای عقد اجاره طراحی شده و كمبود ابزارهای
بدهی در نظام مالی اس�لامی را تا حدودی جبران میكند.
این نوع اوراق بهاداریكی از متداولترین ابزارهای مالی اسالمی
است كه در كشورهای مختلف اسالمی و اخیرا ایران مورد
اس��تفاده واقع ش��ده و به عنوان یك تجربه موفق از آن یاد
میشود.یكی از جنبههای مهم و قابل مالحظه در طراحی
صكوك اجاره توجه به ریسك این اوراق و تدبیر راهكارهای
متناسب برای مدیریت آن است .اوراق اجاره سازوكار و اركان
خاص خود را دارد و بنابراین بسیاری از ریسكهای آن نیز
منحصر به فرد اس��ت و باید به طور خاص به آنها پرداخته
ش��ود .از طرف دیگر روشهای مدیریت ریس��ك نیز باید
مبتنی بر ش��ریعت اسالم و به طور خاص فقه شیعه باشد.
بنابراین الزم اس��ت رویكردهای قابل قبول اس�لامی برای

1

2

ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی
بازار اولیه

ریسک عدم فروش کاال به واسط
ریسک عدم اجاره کاال توسط بانی
ریسک نرخ سود (اجارهبها)
ریسک اعتباری
ریسک نقدینگی
ریسک تورم

ریسک بازار ثانویه

پینوشت:

-1کارش��ناس ارش��د پژوهش��ی ،گروه بانکداری اسالمی،
پژوهشکده پولی و بانکی

ضرورت مدیریت ریسك در صكوك اجاره
به لحاظ لغوی فرهنگ وبستر ریسك را در «معرض
خطر قرار گرفتن» تعریف كرده است .به لحاظ اصطالحی
نیز ریسك عبارت است از امكان تفاوت بازده از مقدار مورد
انتظار .درباره س��رمایهگذاری ،ریسك یعنی احتمال اینكه
ب��ازده واقعی از ب��ازده مورد انتظار متفاوت ش��ود .طبیعتا
باید بین ریس��ك و بازدهی تعادل برق��رار كرد؛ یعنی باید
طوری مدیریت صورت پذیرد كه بازدهی شایسته ریسك
تحمل ش��ده حاصل ش��ود .در اصول مدیری��ت مالی تنها
كس��ب بازدهی ،پذیرش ریسك را توجیه میكند.مدیریت
ریسك نیز پدیده نوپایی است كه با هدف مدیریت منطقی
ریس��كهای موجود در فعالیتهای اقتصاد به وجود آمده
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به نظر شما به لحاظ نظارتی تا چه اندازه مقام ناظر (سازمان بورس) به
ابعاد مختلفی که در انتشار اوراق اجاره نیاز به قانونگذاری و نظارت
دارند ،توجه نموده است؟

در تدوی��ن مقررات اوراق اجاره از س��وابق مطالعاتی و تجربی
کشورهای اسالمی ،نظرات کارشناسان داخلی ،حقوقدانان و فقها
استفاده شده اس��ت .من فکر میکنم علیرغم عدم وجود سابقه
انتشار اوراق اجاره در بازار سرمایه کشور و عدم وجود تجربه عملی
در خصوص آن ،مقررات وضع شده تا حدود بسیار زیادی توانسته
ضمن پاس��خگویی به نیاز متقاضیان به جنبهه��ای نظارتی نیز
بپردازد .حتی برای حصول اطمینان از عملیاتی بودن مدل طراحی
ش��ده و تطابق آن با مقررات تدوین شده ،در اولین اوراق اجارهای
که منتشر شد ،خود سازمان رأساً بر شکلگیری نهاد واسط ،فرایند
تهیه گزارشات مربوطه ،نحوه تنظیم قراردادها و هماهنگی میان
ارکان انتش��ار اوراق اجاره نظارت داشت تا مشکالت احتمالی در
طول اجرا را قبل از اس��تفاده عموم رفع نماید .البته به طور قطع
یکسری مسائل در طول زمان و با توسعه بازار اوراق اجاره در کشور
به وجود خواهد آمد که مقام ناظر به صورت موردی به آنها خواهد
پرداخت.

پوشش وكنترل ریس��كهای اوراق اجاره طراحی گردد.در
این تحقیق مهمترین ریسكهای صكوك اجاره بررسی و
تالش میشود تا راهكارهای عملیاتی مشخصی در زمینه
مدیریت ریسك برای اركان صكوك اجاره ارائه شود.

ریسک نقدشوندگی
ریسکهای مالی

ریسک بازار
ریسک سرمایهگذاری مجدد
ریسک اعمال اختیارات
ریسک نرخ ارز
ورشکستگی نهادهای مالی
ریسک سیاسی

ریسکهای غیرمالی

ریسک قوانین و مقررات
ریسک شریعت
ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

ریسکهای مرتبط با دارایی

ریسک استهالک تدریجی دارایی
ریسک هزینههای غیرعملیاتی
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