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

جدول شماره :1ریسکهای صکوک اجاره

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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صکوک اجاره پرونـــده
و در چند دهه اخیر ،پیش��رفت قابل توجهی نموده اس��ت
(بریگام و دیگران ،1384 ،ص .)37
ریسك در ابزارهای اسالمی نیز مانند نظام مالی متعارف
وجود دارد .در حالت كلی میتوان گفت صكوك در جایگاه
نماینده ابزارهای مالی اس�لامی ،بهصورت ذاتی نسبت به
دیگر ابزارهای مالی از ریسك بیشتری برخوردار است .علت
این موضوع آن اس��ت كه بهطور تقریبی تمام انواع صكوك
مبتنی بر مالكیت دارایی بوده ،بنابراین ریس��ك این دارایی
به سرمایهگذاران منتقل میشود (,Adam & Thomas
.)8 .p ,2004
صكوك اجاره یكی از مهمترین ابزارهای مالی اسالمی
است كه در آن حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعهای
از داراییه��ا ،در برابر اجارهبها از مالك به ش��خص دیگری
منتقل میشود .مدت قرارداد اجاره مشخص است و میتوان
اجارهبه��ا را در ابتدای دوره ،انتهای دوره ،با سررس��یدهای
ماهانه ،فصلی یا س��االنه پرداخت كرد .از آنجا كه صكوك
اجاره اوراق بهاداری اس��ت كه بیانگر مالكیت مش��اع فرد
ن را در بازار ثانویه و به قیمتی كه بهوسیله
است ،میتوان آ 
عاملهای بازار تعیین میشود ،معامله كرد (سروش،1386 ،
ص  .)16جهت انتشار اوراق اجاره وجود دستكم سه نهاد
مالی ضروری اس��ت كه عبارتند از :بانی ،واسط و امین.بانی
شخص حقوقی است كه صكوك اجاره با هدف تامین مالی
آن منتشر میش��ود و به اجاره كردن دارایی مبنای انتشار
صكوك اجاره از واسط (به نمایندگی از دارندگان صكوك)
اقدام مینماید .واس��ط نهاد مالی اس��ت كه صرفا بهمنظور
لوانتق��ال دارایی به وكال��ت از دارندگان صكوك اجاره و
نق 
انتش��ار صكوك اجاره تشكیل میش��ود.امین نیز شخص
حقوقی است كه به نمایندگی از سرمایهگذاران و بهمنظور
حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صكوك
اجاره ،مسئولیت نظارت بر كل فرایند عملیاتی صكوك اجاره
را بر عهده دارد .با توجه به متعدد بودن اركانی كه در انتشار
صكوك اجاره دخالت دارند ،شناسایی ریسكهای این اوراق
و تبیین روشهای مدیریت آن ضرورتی انكارناپذیر اس��ت
(سازمان بورس و اوراق بهادار ،1386 ،ص .)2
انواع ریسكهای صكوك اجاره و روشهای
پوشش آن
به نظر میرس��د در صكوك اج��اره به دلیل آنكه اركان
مختلفی درگیر فرایند انتش��ار این اوراق و مباحث مرتبط
هستند ،ریسكهای گوناگونی به وجود میآید كه هر یك
نیازهای مدیریت ریس��ك خاص خود را میطلبد .در یك
دستهبندی كلی میتوان تمامی این ریسكها را به سهدسته
ریس��كهای بازار اولیه ،بازار ثانویه و موارد مرتبط با دارایی
تقس��یم كرد كه هر یك دارای شقوق مختلفی میباشند.
جدول شماره یک به تمامی این ریسكها اشاره مینماید .در
ادامه به توضیح برخی از این ریسكها پرداخته شده و تالش
میشود راهكارهایی جهت مدیریت آنها نیز ارائه شود.

3

 -1-3ریسك سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی

از آنجا كه واس��ط با انتش��ار اوراق اجاره به جمعآوری
وجوه نقد اقدام میكند ،ممكن است از وجوه نقد دریافتی
سوءاستفاده كند .جهت پوشش این ریسك ،میتوان ترتیبی
فراهم نمود تا وجوه جمعآوریشده به حسابی كه نزد امین
اس��ت واریز شده و واس��ط هنگام پرداخت وجه نقد جهت
خرید دارایی ،از حسابی كه با امین مشترك است استفاده
كند.

 -2-3ریسك عدم فروش دارایی به واسط

ممكن اس��ت تولیدكننده از فروش محصول به واسط
خ��ودداری كند.علت این كار میتوان��د افزایش قابل توجه
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قیم��ت در زمان معامله یا مس��ائلی از این دس��ت باش��د.
جهت پوش��ش این ریسك میتوان از روشهای گوناگونی
مانند استفاده از قرارداد صلح استفاده كرد.بر اساس قرارداد
صلح ،واسط پیش از انتشار اوراق با فروشنده وارد عقد صلح
ش��ده و وی را ملتزم به فروش كاال پس از جمعآوری وجوه
میكند .همچنین میتوان از مواردی چون ضمانتنامه بانكی
و گنجاندن شرط وجه التزام در قرارداد نیز استفاده كرد.

 -3-3ریسك عدم اجاره دارایی بهوسیله بانی

ممكن است «پس خرید» دارایی از فروشنده توسط نهاد
واسط ،بانیاز اجاره دارایی به عللی (تامین مالی از روشهای
دیگ��ر با نرخ پایینتر ،رفع نیاز جهت خرید دارایی و غیره)
منصرف شود .راهكاری قابل طرح در مدیریت این ریسك
نیز میتواند ضمانتنامه بانكی و یا وجه التزام در قرارداد باشد.
 -4-3ریسك نرخ سود (یا اجارهبها)

ریس��ك نرخ سود عبارت است از :تغییری كه در ارزش
اوراق بهادار ،بهعلت تغیی��ر در نرخ بازده دیگر فرصتهای
س��رمایهگذاری اتفاق میافتد.درباره اوراق اجاره ،نكته حائز
اهمیت آن اس��ت كه برخالف سود سهام یا برخی دیگر از
انواع اوراق بهادار ،س��ود (نرخ اجارهبها) سرمایهگذاران ثابت
است .بهعبارت دیگر ،میزان اجارهبهای اوراق در امیدنامه و
قراردادهای مرتبط بهطور كامل مش��خص میشود و فقط
حال��ت انعطافپذیری ك��ه وجود دارد آن اس��ت كه مبلغ
اجارهبها با درصد خاصی كه از ابتدا مش��خص اس��ت رشد
كند.بهعلت ثابتب��ودن اجارهبهای اوراق اجاره ،افزایش نرخ
سود علیالحساب اوراق مشاركت یا سود سپردههای بانكی
(به دلیل تصمیمات سیاستی بانك مركزی) ،سبب میشود
دارندگان اوراق با ریسك سود و هزینه فرصت سرمایهگذاری
روبهروشوند و در صورتی كه صكوك اجاره بازار ثانویه داشته
باشند ،ممكن است ارزش بازاری اوراق كاهش یابد .از اینرو
دارندگان صكوك اجاره با ریسك نرخ سود روبهرو هستند.
راهكاری كه در این زمینه قابل ارائه میباشد تعامل مسئوالن
بانك مركزی با بازار بورس است .بدین صورت كه نرخهای
حدی تغییر نكند كه س��رمایهگذاری
بازارهای رقی��ب به ّ
در صك��وك اجاره را غیراقتصادی نمای��د .عالوه بر این ،در
نظ��ر گرفتن امكان تعدی��ل نرخهای س��ود اوراق اجاره در
قراردادهای تدوین شده نیز میتواند به كاهش این مشكل
بینجامد.
 -5-3ریسك اعتباری

به احتم��ال پرداخت نكردن بهموقع تعهدات مالی یك
ناشر ریسك اعتباری یا ریسك نكول گفته میشود .نكول
زمانی رخ میدهد كه ناشر نتواند یا نخواهد تعهدات خود را
انجام دهد .در اوراق اجاره ،به احتمال عدم پرداخت اجارهبها
توسط بانی ریسك نكول گفته میشود .جهت اطالع از این
ریسك میتوان به رتبه اعتباری ناشر كه توسط موسسات
رتبهبن��دی اعتباری تعیین میش��ود مراجعه ك��رد .اوراق
اجاره همانند س��ایر انواع اوراق بهادار باید از رتبه اعتباری
برخوردار باشند .هر چند در حال حاضر موسسات اعتباری
(برخالف س��ایر كش��ورها) ،در ایران راهاندازی نشدهاند ،اما
یكی از ملزومات مدیریت صحیح ریس��ك اعتباری در بازار
صكوك اجاره كش��ور ،وجود موسسات رتبهبندی میباشد.
این موضوع س��بب میشود س��رمایهگذاران هنگام خرید
اوراق اجاره ،به طور مش��خص از ریسك اعتباری این اوراق
اطالع داشته باش��ند .به هر حال در شرایط فعلی میتوان
جهت پوشش ریس��ك اعتباری ،از ضمانتهایی برای بانی
بهرهمند شد .مثال بانی مبلغی معادل چهار ماه اجاره بها را در
حسابی نزد امین به امانت گذارد ،تا در شرایطی كه قادر نبود
حقوق صاحبان اوراق را بپردازد ،تا رفع مشكل از بانی،امین
به صورت قانونی از تضییع حقوق صاحبان اوراق خودداری

كند .استفاده از ضامن نیز راهكار دیگری برای پوشش این
ریسك است .این راهكار مدتها است كه برای انتشار اوراق
مشاركت در كشور مورد استفاده قرار میگیرد.
 -6-3ریسك نقدینگی

احتم��ال ناتوان��ی ش��ركت در ایفای تعهده��ای مالی
كوتاهمدت ریسك نقدینگی نامیده میشود .این ریسك از
سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی كوتاهمدت ،عدم
توانایی تامین منابع مالی كوتاهمدت در هنگام نیاز و نیز عدم
توانایی تامین مالی كوتاهمدت با هزینههای مقرون به صرفه
ناش��ی میشود.در رابطه با صكوك اجاره ،ریسك نقدینگی
عبارت است از ریسكی كه بانی قادر به فروش محصولها یا
خدمات خود به قیمت متداول بازار نبوده و با مشكل كمبود
نقدینگی مواجه ش��ود .عللی چون عدم وجود تقاضا جهت
خرید محصوالت را میتوان عامل پدیدآمدن چنین ریسكی
دانست .روشهای مختلفی میتواند به منظور مدیریت این
ریسك به كار گرفته شود از جمله :نگهداری اوراق دارای نقد
شوندگی باال مثل اوراق مشاركت توسط بانی ،كسب خطوط
اعتباری كوتاه مدت برای مواقع بحرانی توسط بانی و نهایتا
قرار گرفتن بخش��ی از وجوه نقد بانی به عنوان ضمانت در
حسابی مسدود شده نزد امین.

 -7-3ریسك نقد شوندگی

نقدشوندگی یكی از اصلیترین عوامل موثر در انتخاب
اوراق بهادار شمرده میشود .نقدشوندگی ورقه بهادار ،عبارت
است از سهولت معامله ورقه بهادار در یك بازار خاص .بهطور
كلی سه منبع برای ریسك نقدشوندگی قابل تصور میباشد:
تفاوت بین زمان رس��یدن سفارش خرید و سفارش فروش
در بازار ،وجود قوانین مشخص در مورد معامله اوراق بهادار
و نهایتا وجود تقاضای بس��یار كم برای معامله اوراق بهادار.
با توجه به اینكه صكوك اجاره از نظر فقیهان اهل س��نت
و نیز فقیهان شیعه قابل معامله در بازار ثانویه هستند ،لذا
ریسك نقدشوندگی این اوراق تا حدودی كاهش مییابد .در
واقع با پذیرش صكوك اج��اره در یكی از بورسهای اوراق
بهادار (مانند بورس اوراق بهادار تهران) ،ریسك نقدشوندگی
صكوك اجاره همانند سهام خواهد بود و براساس وضعیت
بازار (میزان تقاضا ،عرضه ،نرخ تورم ،نرخ سود بانكی ،تغییر
در رتبه اعتباری اوراق و غیره) تعیین خواهد شد .همچنین
ریسك نقدش��وندگی را با پدیدآوردن سازوكارهایی مانند
تعهد بازخرید اوراق بهوس��یله بانی ،ناشر یا ضامن و اعطای
اختیار فروش به سرمایهگذاران میتوان تا حدودی پوشش
داد.

 -8-3ریسك تورم

تورم عبارت است از وضعیتی در اقتصاد كه در آن سطح
عمومی قیمتها بهطور معنادار و م��داوم افزایش مییابد.
ریسك تغییرات سطح عمومی قیمتها ،به عنوان ریسك
قدرت خرید نیز شناخته میشود.با افزایش تورم ،دارندگان
صكوك اج��اره چون اجارهبهای ثابت��ی دریافت میكنند،
بنابراین قدرت خریدش��ان كاهش یافته و در حقیقت سود
دارن��دگان صكوك كاهش مییاب��د .در واقع ،افزایش تورم
بازده واقعی سرمایهگذاران را كاهش میدهد و میزان سود
یا زیان س��رمایهگذاران ،بستگی به انتظار و پیشبینی آنان
از س��طح تورم در آینده خواهد داشت.در صورتی كه سطح
تورم كاهش یابد ،ریسك كاهش بازده واقعی سرمایهگذاران
كاهش مییابد .به منظور مواجهه با این ریس��ك اوال الزم
است سیاس��تهای پولی كشور به نحوی تنظیم گردد كه
امكان پیشبینی تورم با خطای كم توس��ط سرمایهگذاران
فراهم ش��ود ثانیا ،در ق��رار صكوك اج��اره ،امكان تعدیل
نرخهای اجارهبها در شرایط خاص دیده شود.
 -9-3ریسك نرخ ارز

صکوک اجاره پرونـــده
بخش عمدهای از صكوك منتشرش��ده در دنیا و بخش
كوچكی از صكوك ایران ،بهصورت بینالمللی ارائه ش��ده و
لذا نوسانات نرخ ارز بر آن اثر میگذارد .این ریسك مختص
صكوك اجاره نبوده و ش��امل دیگ��ر ابزارهای تامین مالی
كه بهوس��یله س��رمایهگذاران خارجی خریداری میشود،
نیز میش��ود .ریسك نرخ ارز ،حاشیه سود سرمایهگذاران و
ناشر را تحتالشعاع قرار میدهد .جهت پوشش این ریسك
میتوان از اوراق مشتقه مانند قرارداد تاخت نرخ ارز( (Cu r
 )rent Swapاستفاده كرد.
 -10-3ریسك ورشكستگی نهادهای مالی

ریس��ك ورشكس��تگی حداقل در رابطه با بانی ،واسط
و امین قابل تصور میباش��د .بدین معنی كه ممكن است
ه��ر یك از نهادها به دالیل مختلف ،در طول دوره صكوك
اجاره ورشكسته شده و امكان عمل به تعهداتی كه نمودهاند
برایشان فراهم نباش��د .به منظور پوشش این نوع ریسك،
الزم اس��ت در ابتدای انتش��ار صكوك اجاره و در زمانی كه
قراردادها بین نهادهای مختلف در حال تنظیم اس��ت ،به
مسئله ورشكستگی اركان مختلف صكوك اجاره توجه شده
و تدابیر قانونی مشخصی برای حل این مشكل در نظر گرفته
شود.
 -11-3ریسك قوانین و مقررات

ای��ن نوع ریس��ك به دو نوع داخلی و خارجی تقس��یم
میشود .ریسك داخلی در شرایطی خودنمایی میكند كه
خأل قانونی یا تغییر ناگهانی قوانین س��رمایه گذاری وجود
داش��ته باش��د و یا حتی در بعضی موارد ،عدم وجود قانون
در مورد نوع خاصی از س��رمایه گذاریها ریس��ك قوانین
را پررنگتر میكند .در رابطه با مدیریت این نوع ریس��ك
میتوان بیان نمود كه در صورتی كه نهادهای نظارتی رویه
ثابتی درباره وضع مقررات مربوطه داش��ته باشند ،ریسك
قوانین و مق��ررات كاهش مییابد .همچنین ،بس��یاری از
ریس��كهای قوانین و مقررات با در نظر گرفتن ش��رایط و
تدابیر خاصی در قراردادهای حقوقی قابل مدیریت میباشند.
بعد دیگر ریس��ك قوانی��ن و مقررات خارج��ی بوده و
هنگامی پدید میآید كه اوراق اجاره در سطوح بینالمللی
منتش��ر شود .این ریس��ك از دو جهت قابل بررسی است.
جهت نخس��ت مربوط به س��رمایهگذاران بینالمللی است
كه تابع قوانین كشور خود هستند و مهمترین ریسك آن
ریس��ك مالیاتی میباشد .جهت دوم زمانی رخ میدهد كه
نهادهای فعال در این اوراق ،متعلق به چند كش��ور باشند.
از آنج��ا كه قوانین و مقررات خاص��ی در رابطه با فعالیت
نهادهای چند ملیتی وجود ندارد ،باید اوراق صكوك اجاره
بینالمللی بهگونهای طراحی ش��وند كه ریس��ك ناشی از
اعمال مقررات كشورهای گوناگون بر نهادهای مالی فعال،
به حداقل ممكن رسد.
 -12-3ریسك شریعت

ریس��ك شریعت نوعی از ریسك است كه به دلیل عدم
انطباق طراحی و انتشار صكوك اجاره با قوانین شریعت (فقه
شیعه) به وجود میآید .این ریسك تنها در مرحله طراحی
اوراق قابل تصور نیست؛ بلكه در مرحله اجرا نیز ممكن است
به وجود بیاید .به عبارت دیگر ،ممكن است در مرحله اولیه
و در طراحی اوراق ،شورای فقهی بر تدوین دستورالعملها
و آئیننامههای صكوك اجاره نظارت كافی داشته باشد اما
در مرحله بعد و زمانی كه صكوك اجاره عملیاتی میشود،
مسائلی پیش آید كه سازگار با موازین شرعی نباشد .جهت
تبیین بهتر این ریسك میتوان به موردی از صكوك اجاره
منتشرش��ده در بحرین اش��اره كرد كه با وج��ود اینكه نام
صكوك را به همراه دارد ،اما به اعتقاد فقیهان اهل س��نت
در فرایند انتشار آن از بیعالعینه استفاده شده كه نامشروع

است .جهت مدیریت این نوع ریسك ،الزم است نظام نظارت
ش��رعی قانونی ،منطقی و معقولی برای تایید شرعی بودن
فعالیت صكوك اجاره در تمامی مراحل وجود داشته باشد.

 -13-3ریسك از بین رفتن كلی یا جزئی دارایی

ممكن اس��ت قبل از سررس��ید صكوك اجاره ،دارایی
مبنای انتش��ار صكوك كه به بانی اجاره داده شده است ،از
بین برود.بر اساس قواعد فقهی ،مستاجر «ید امانی» داشته
و اگر افراط یا تفریط نكرده باشد ،مقصر نخواهد بود .درباره
صك��وك اجاره نیز چنین وضعیتی حاكم اس��ت .بهعبارت
دیگ��ر ،در صورتی كه دارایی موضوع ق��رارداد اجاره به هر
علت از بین برود سرمایه گذاران (دارندگان صكوك و مالكان
اصلی دارایی) دچار زیان خواهند شد؛ چرا كه مالكان اصلی
دارایی پایه هس��تند .جهت پوشش این ریسك ،میتوان از
انواع بیمهها اس��تفاده كرد(البته بعضا بیمهها تمام ضرر را
جبران نمیكنند كه الزم است برای این مسئله نیز تدابیری
اندیشیده شود).

 -14-3ریسك استهالك تدریجی دارایی

ای��ن ریس��ك آنجا مط��رح میش��ود كه م��ورد اجاره
استهالكپذیر باش��د .در صورتی كه دارایی استهالكپذیر
باش��د نرخ و میزان اس��تهالك در امیدنامه كه بهوس��یله
ناش��ر منتشر میشود و بهصورت دقیق آورده خواهد شد و
س��رمایهگذاران با اطالع از میزان استهالك به خرید اوراق
اقدام میكند .در این حالت دارندگان اوراق با ریسك اسقاط
ارزش دارایی هنگام اتمام قرارداد روبهرو هستند.این ریسك
را میت��وان از راه اعطای اختیار ف��روش ()Put Option
به دارندگان صك��وك حداقل نمود .همچنی��ن ،اگر اوراق
بهگونهای طراحی ش��وند كه قرارداد از نوع اجاره به ش��رط
تملیك باش��د ،آنگاه س��رمایهگذاران با ریسك استهالك
دارایی روبهرو نخواهند بود.

-15-3ریسكهزینههایغیرعملیاتی

براس��اس قوانین فقه��ی و حقوقی موجود در كش��ور،
هزینهه��ای غیرعملیاتی یا هزینههای غیرج��اری دارایی
موض��وع قرارداد اجاره ،بر عه��ده موجر (خریداران صكوك
اجاره) اس��ت .بهعبارت دیگر ،موجر ملزم است هزینههایی
كه جهت انتفاع از دارایی الزم و ضروری اس��ت را پرداخت
كند .در این حالت س��رمایهگذاران با ریس��ك هزینههای
غیرعملیاتی روبهرو خواهند ش��د .در این شرایط دارندگان
صكوك اجاره به طور مشخص با دو ریسك روبهرو خواهند
بود كه عبارتند از :ریس��ك عدم اطمینان از دریافت مبلغی
مش��خص در زمانهای از پیش تعیینشده و ریسك عدم
اطالع اززمان كس��ر این هزینهها ازاجارهبها.یكی از راههای
پوشش این ریس��ك آن اس��ت كه امین در ابتدای انتشار
صك��وك ،درص��دی از مبل��غ را جهت انج��ام هزینههای
احتمالی غیرعملیاتی كس��ر كند .در پایان دوره در صورتی
كه هزینههای غیر عملیاتی وجود نداشته باشد ،كل مبلغ به
سرمایهگذاران پرداخت میشود.
نتیجه گیری
این تحقیق تالش نمود تا مسئله ریسك و اهمیت
مدیری��ت آن در صكوك اجاره را مورد بررس��ی قرار داده و
ش عمدهای از ریسكهایی كه ممكن است
عالوه بر این ،بخ 
در فرایند عملیاتی ش��دن صكوك اج��اره به وجود بیاید را
م��ورد بحث قرار دهد .همچنین تالش نمود تا راهكارهایی
اولیه برای مدیریت هر یك از ریسكهای مطرح شده ارائه
كند .با توجه به مباحث مطرح شده میتوان به نكات ذیل
اشاره نمود:
الف -شناس��ایی و مدیریت ریسك در صكوك اجاره از
اهمیت بس��یار زی��ادی برخوردار ب��وده و از به وجود آمدن
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مشكالت و بحرانهای احتمالی در بازار پول و سرمایه كشور
در آینده جلوگیری میكند.
ب -در صورتی مدیریت ریسك صحیحی روی صكوك
اجاره صورت پذیرد ،جذابیت این ابزار مالی اس�لامی برای
مسلمانان دوچندان شده و حتی احتمال ورود غیرمسلمانان
به چنین بازارهایی بیش از پیش خواهد ش��د (الزم به ذكر
است در حال حاضر كشورهای اروپایی و حتی آمریكا نسبت
به خرید صكوك اجاره برخی از كش��ورهای اسالمی اقدام
نمودهاند).
ج -ب��ا توجه به اینكه هم س��ازمان ب��ورس و هم بانك
مركزی در مقوله نظارت بر صك��وك اجاره ورود نمودهاند،
مناس��ب است تدابیر مدیریت ریسك این اوراق در تعاملی
سازنده میان این دو نهاد تقویت گردد.
د -با توجه به اهمیت ریس��ك نكول بانی برای انتش��ار
صكوك اجاره ،رتبه بندی انواع صكوك اجاره ضروری است.
در این رابطه مناس��ب است بانك مركزی و سازمان بورس
زمینه ایجاد و فعالیت موسسات رتبه بندی داخلی ،به منظور
ارائه خدمات رتبهبندی را فراهم نماید و یا با تعامل سازنده
با موسسات رتبه بندی خارج از كشور ،از تجربه و خدمات
آنها اس��تفاده نماید .تنوع اوراق بهادار از نظر رتبه اعتباری،
به توس��عه بازار مالی و ایجاد تنوع در ابزارهای مالی كمك
میكند.
ه -ریسك تورم و نااطمینانی از نوسانات نرخها مشكالت
زیادی در راه توس��عه بازار صكوك اجاره در كش��ور ایجاد
مینماید .در این رابطه مناسب است بانك مركزی با اتخاد
تدابی��ر صحیح پولی ،به كاهش نرخ تورم و یا حداقل ثبات
و پیشبینیپذیر ش��دن روند رشد آن در طول زمان كمك
نماید.
پینوشتها:

 -1این مقاله تلخیص و تكمیلی اس��ت از مقاله «مدیریت
ریس��ك اوراق بهادار اجاره» نوشته آقایان محسن صادقی
و ابوذر س��روش كه در شماره  27فصلنامه علمی پژوهشی
اقتصاد اسالمی به چاپ رسیده است.
 -2كارشناسارش��د رشته معارف اسالمی و مدیریت مالی،
دانشگاه امام صادق (ع).

منابع و مآخذ:

 .1بریگام ،اوجین اف ،.گاپنس��كی ،لوئیس س��ی و آر دی
وز ،فیلی��پ1384 ،ش ،مدیریت مالی میانه ،مترجم :علی
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