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عكس  :علی شایگان

انتشار صکوک اجاره در شبکه بانکی
گفتوگوبا کوروش معدلت در باب انتشار صکوک اجاره

تدوین :محمدحسن حقیقی* :با ابالغ دستورالعمل صکوک اجاره ریالی و ارزی بانک مرکزی در اسفند  1390به شبکه
بانکی ،مدخلی جدید در زمینه توس�عه ابزارهای مالی در نظام بانکی کش�ور به وجود آمد .این دستورالعمل زمینه
مساعدی برای استفاده بانکها ،موسسات مالی ،شهرداریها ،شرکتهای دولتی و حتی خود بانک مرکزی از صکوک اجاره
به منظور تامین دارایی یا تامین نقدینگی (و سرمایه در گردش) فراهم مینماید .این آییننامه که به نوعی بدیل آییننامه
صکوک اجاره سازمان بورس در بازار پول میباشد ،ظرفیتهای خوبی برای شبکه بانکی ایجاد مینماید .از طرفی با توجه به
اینکه انتشار صکوک اجاره تاکنون تحت نظارت سازمان بورس بوده است و با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی ،انتظار میرود
در آینده شاهد توسعه ابزار صکوک اجاره تحت نظارت و هدایت بانک مرکزی باشیم ،مناسب است نقش نظارتی بانک مرکزی
در رابطه با این ابزار و حدود و ثغور آن را مورد تامل مجدد قرار دهیم .با توجه به این مهم ،مصاحبهای با آقای کوروش معدلت
انجام شده است .ایشان که تا اواخر سال  90معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی بود و پس از آن به عنوان مشاور مدیرعامل
بانک تجارت فعالیت مینماید ،نقش مهمی در تدوین دستورالعمل صکوک اجاره در بانک مرکزی بر عهده داشته است .در
ادامه به سواالت و پاسخهای مطرح شده در این مصاحبه پرداخته میشود.
درچندسال اخیرصکوک اجارهدرفضای علمی کشورمطرح گردید
و پس از آن س�ازمان بورس در زمینه عملیاتیسازی این ابزار وارد
گردید .در س�ال گذشته بانک مرکزی نیز بنا به درخواست شورای
پول و اعتبار ،به تدوین دس�تورالعمل مستقل استفاده از صکوک
اجاره در ش�بکه بانکی اقدام نمود .حال س�والی که در ابتدا مطرح
میش�ود آن است که با توجه به وجود ابزار اوراق مشارکت در بازار
پول ،چه نیازی به طرح اوراق اجاره وجود دارد؟

واقعیت آن اس��ت که برخالف بسیاری از کشورها ،بازار پول و
سرمایه ایران در زمینه توسعه ابزارهای مالی مختلف فقیر میباشد.
تنه��ا ابزاری ک��ه در ایران از دهه  70تاکنون مورد اس��تفاده واقع
ش��ده اس��ت ،اوراق مشارکت میباش��د که این اوراق نیز حقیقتاً
جوابگوی نیازهای گوناگونی که در بازار وجود دارد نمیباش��د .ما
در بانک مرکزی عم ًال ش��اهد بودیم که بی��ش از توان و ظرفیت
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اوراق مشارکت ،از این ابزار انتظار وجود دارد و این خود مشکالتی
ایجاد مینمود .مث ًال مسئله ماهیت مشارکت و اینکه عقد مشارکت
از عقود با نرخ س��ود غیر ثابت میباشد در عمل مشکالتی ایجاد
مینمود .با توجه به این مهم ،توسعه ابزارهای مختلف مالی اسالمی
که به لحاظ ریس��ک و بازده متفاوت باشند ،ضروری مینماید .به
نحوی که برای هر قشری از سرمایهگذاران با ترجیحات گوناگون،
ابزار مناسب مالی وجود داشته باشد.
عالوه بر این ،صکوک ابزاری جاافتاده در سطح بینالمللی است.
به نحوی که سایر کشورهای اسالمی ،مانند مالزی ،با انتشار صکوک
در حجم باال ،تامین مالیهای بس��یار خوب��ی انجام دادهاند .حتی
عالوه بر مس��لمانان و کشورهای اسالمی ،کشورهای غیراسالمی
نیز به جذابیت صکوک اجاره پی بردهاند .جالب است که در حال
حاضر ،بزرگترین مشتری صکوک اجاره بحرین ،آمریکا میباشد.

بنابراین صکوک اجاره میتواند طلیعهای باشد بر توسعه ابزارهای
مالی اسالمی در بازار پول کشور و همچنین به دست آوردن نقش
مناسب برای کشور در بازار صکوک اجاره بینالمللی.

در یکی دو سال اخیر صکوک اجاره در بازار سرمایه ایران عملیاتی
شده اس�ت و حتی بانک سامان نیز به عنوان اولین بانک ،اقدام به
انتش�ار این اوراق تحت نظارت سازمان بورس نمود .با توجه به این
مطلب آیا میتوان گفت صکوک اجاره عالوه بر بازار سرمایه ،در بازار
پول نیز عملیاتی شده است؟

تا االن صکوک اجاره در شبکه بانکی کاربردی نشده است .به
عبارت دیگر ،مواردی که تاکنون به عنوان صکوک اجاره منتش��ر
ش��ده ،تحت نظارت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و بر اس��اس
دستورالعمل این نهاد ناظر بوده است .در این رابطه بانکها نیز یا
به عنوان عامل یا به عنوان ضامن فعالیت نمودهاند که البته بانک
مرکزی برای فعالیت آنها ،با در نظر گرفتن شروطی ،مجوز صادر
نمود .نتیجه آنکه هرچند بانکها به صورت غیرمستقیم در فرایند
انتش��ار صکوک اجاره در سازمان بورس دخیل بودند و به نحوی
از ظرفیتهای موجود در بازار پول نیز اس��تفاده میشد ،اما هنوز
صکوک اجاره مستقلی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و تحت
نظارت مستقیم این نهاد در شبکه بانکی منتشر نشده است .البته
در حال حاضر درخواس��تهایی از چندین بانک به منظور انتشار
صکوک اجاره به بانک مرکزی رس��یده اس��ت که در حال بررسی
میباشد.
لطف ًا در رابطه با نقش نظارتی بانک مرکزی در فرایند انتشار صکوک
اجاره تحت نظارت سازمان بورس توضیح دهید.

در رابطه با صکوکی که در بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان
بورس منتشر میشود ،به دلیل آنکه بانکها به نحوی در این فرایند
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دخالت دارند (مث ًال به عنوان ضامن ،عامل و  ،)...نقش نظارتی بانک
مرکزی اهمیت مییابد .چرا که بانکها موظف هستند در چارچوب
قوانین و دستورالعملهای بانک مرکزی فعالیت نمایند .البته اگر
سازمان بورس به هیچ عنوان از ظرفیتهای شبکه بانکی در انتشار
صکوک استفاده ننماید و مث ًال کارگزاریها و نهادهای وابسته به این
س��ازمان کل فرایند انتشار صکوک اجاره را بر عهده بگیرند ،دیگر
نیازی به مجوز بانک مرکزی نیس��ت .تجربهای که تاکنون وجود
داش��ته است نشاندهنده آن اس��ت که سازمان بورس به تنهایی
قادر به پوش��ش دادن فرایند انتش��ار صکوک نبوده و مش��ارکت
بانکهای در این زمینه اساس��ی بوده است .وارد شدن بانکها در
فرایند انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه ،مستلزم رعایت قوانین
و منویات بانک مرکزی ،به عنوان مقام ناظر بازار پول میباش��د و
لذا تمامی بانکها و موسسات مالی که به نحوی در فرایند انتشار
صکوک اجاره تحت نظارت سازمان بورس وارد میشوند ،الزم است
مجوزهای الزم را از بانک مرکزی اخذ نمایند.

در اواخر س�ال  ،1390دس�تورالعمل صکوک اجاره ارزی و ریالی در
بانک مرکزی تدوین و به ش�بکه بانکی ابلاغ گردید .ثمره عملی
ابالغ این دستورالعمل برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری چه
میباشد؟

تا قبل از انتش��ار دستورالعمل صکوک اجاره بانک مرکزی در
اسفند  ،90بانکهایی که قصد تامین مالی از این طریق را داشتند،
تنها راهشان استفاده از ظرفیت سازمان بورس بود .به عبارت دیگر
موظف بودند تحت دستورالعمل و نظارت این نهاد نظارتی فعالیت
نمایند .هرچند در این رابطه از بانک مرکزی نیز مجوز میگرفتند
و بانک مرکزی نیز معموالً با این درخواس��تها موافقت مینمود.
اما از زمان انتشار دستورالعمل صکوک اجاره بانک مرکزی ،دیگر
درخواس��تهای بانکها و موسسات مالی و اعتباری که متقاضی
انتشار صکوک اجاره تحت نظارت سازمان بورس هستند ،در بانک
مرکزی مورد بررسی قرار نمیگیرد؛ چرا که با تصویب دستورالعمل
مستقل در بازار پول ،بانکها مکلف به متابعت از این الگو میباشند
و دیگر منطقی نیس��ت که بخواهند تحت نظارت سازمان بورس
فعالیتنمایند.
محمل قانونی تدوین دستورالعمل صکوک اجاره در بانک مرکزی
کدام است؟ آیا بر اساس قانون ،بانک مرکزی ،به عنوان متولی بازار
پول ،اجازه ورود به مسئله انتشار صکوک را دارد؟

به لحاظ قانونی محمل انتش��ار دس��تورالعمل صکوک اجاره
در ش��بکه بانکی ،قانون برنامه پنجم توس��عه و همچنین بس��ته
سیاستهای پولی ،اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور است که
در تاریخ  1390/11/5ابالغ گردیده است .بندهای مختلفی از قانون
برنامه پنجم توسعه به مسئله صکوک اجاره در شبکه بانکی و نقش
بانک مرکزی تاکید دارند .به طور مشخص ،بند الف ماده  83بیان
میدارد« :به بانک مرکزی اجازه داده میش��ود در چارچوب قانون
بودجه س��نواتی جهت تامین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای
دولتی ،نسبت به انتش��ار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسالمی
در بازارهای بینالمللی اقدام نماید» .بند ب ماده  97نیز ش��ورای
پ��ول و اعتبار را موظف میکند تا در جهت« :ترویج اس��تفاده از
ابزارهای تامین مالی اس�لامی جدید نظیر صکوک جهت کمک
به تامین مالی اسالمی بانکهای کشور» اقدام نماید .بند ف ماده
 224نی��ز بیان میدارد« :به منظور تامی��ن منابع ارزی مورد نیاز
طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و زیس��ت محیطی،
به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود تا در حدود قوانین مقرر
در بودجه س��نواتی ،نسبت به انتشار اوراق بهادار اسالمی یا اوراق
مشارکت ارزی در بازارهای داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک
مرکزی اقدام نمایند» .بسته سیاستهای پولی ،اعتباری و نظارتی
نظام بانکی کشور نیز در بند هفتم بیان میدارد« :در راستای اجرای
م��اده  ،83بند ب ماده  97و بند ف ماده  224قانون برنامه پنجم
توسعه ،بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک
(ریالی و ارزی) جهت تامین مالی شرکتهای دولتی ،شهرداریها

و موسسات مالی و اعتباری میباشد».
همانطور که مالحظه میش��ود ،هم قانون برنامه و هم بسته
پولی ،هر دو بر نقش نظارتی بانک مرکزی تاکید میکنند و به نظر
میرسد بر اس��اس این مواد قانونی ،ورود بانک مرکزی به مسئله
صکوک ،به عنوان مقام ناظر و تدوین دستورالعمل مستقل برای
استفاده از این ابزار در شبکه بانکی یک ضرورت و تکلیف قانونی
میباشد .بنابراین بانک مرکزی مکلف به تدوین دستورالعملهای
صکوک میباشد که تاکنون صکوک اجاره در اسفند  90و صکوک
استصناع در خرداد  91به تصویب رسیدهاند.
علاوه بر قوانینی که ش�ما بیان نمودید ،دو قان�ون دیگر در بحث
صکوک وجود دارد که الزم اس�ت به آنها نیز توجه شود .مورد اول
قان�ون بازار اوراق بهادار مصوب  1384و مورد دیگر قانون توس�عه
ابزارها و نهادهای مالی جدید میباش�د .بر اساس مواد مختلف این
قوانین ،هر نهادی که قصد ورود در انتش�ار صکوک را داشته باشد،
موظف به متابعت از قوانین س�ازمان بورس ب�وده و در صورتی که
شرکتها یا بانکها ،بدون ثبت یا خارج از دستورالعملهای مصوب
سازمان بورس ،اقدام به استفاده از این اوراق نمایند ،بنا به تشخیص
قانون ،مرتکب جرم شده و قانونگذار مجاز به اعمال مجازات علیه
آنان میباشد .با توجه به این مطلب در ظاهر امر به نظر میرسد به
نوعی بین این قوانین و قانون برنامه پنجم تعارض وجود دارد .لطف ًا در
اینرابطهتوضیحدهید.

در ای��ن رابطه ابتدا باید به این مس��ئله توجه کنیم که قانون
برنامه پنجم نسبت به برنامه دو قانون مذکور ،قانون باالدستی به
حساب میآید و در صورتی که تعارضی وجود داشته باشد ،قانون
برنامه محور خواهد بود .عالوه بر این ،به نظر میرسد وقتی قانون
برنامه صراحتاً ش��ورای پول و اعتبار را ،که متولی بازار پول است،
موظف میکند نسبت به توسعه استفاده از صکوک در شبکه بانکی
اقدام ورزد ،خود آمارهای است بر این مطلب که بانک مرکزی باید
مستقیماً در مسئله توس��عه صکوک در شبکه بانکی وارد شده و
نظ��ارت آن را در تمامی مراحل به عهده بگیرد؛ این خود نیازمند
تنظیم دستورالعمل مستقل توسط بانک مرکزی بوده و بانکهایی
که از طریق این دس��تورالعمل وارد تامین مالی از طریق صکوک
اجاره میشوند ،هیچ نیازی به اخذ مجوز از سازمان بورس نخواهند
داشت.

با توجه به مطالبی که ش�ما بیان نمودید ،به نظر میرس�د با ابالغ
دس�تورالعمل بان�ک مرک�زی در رابطه ب�ا صکوک اج�اره در کنار
دستورالعمل صکوک اجاره سازمان بورس ،نوعی تداخل قانونی بین
وظایف نظارتی بانک مرکزی و س�ازمان بورس ایجاد گردیده است.
نظر شما در این رابطه چیست؟

به نظر میرس��د نمیت��وان نام این مس��ئله را تداخل قانونی
گذاش��ت .چرا ک��ه بانک مرکزی مخاطبان خاص خ��ود را دارد و
س��ازمان بورس نیز مخاطبان خود را ج��ذب مینماید .در اینجا
به نحوی تقس��یم کار انجام شده اس��ت و هر یک از این دو نهاد
نظارتی ،ذینفعان خاص خ��ود را دارند .به عنوان نمونه بانکهای

بازار پول و سرمایه ایران در زمینه
توسعه ابزارهای مالی مختلف
فقیر میباشد .تنها ابزاری که در
ایران از دهه هفتاد تا کنون مورد
استفاده واقع شده است ،اوراق
مشارکت میباشد که این اوراق
نیز حقیقتا جوابگوی نیازهای
گوناگونی که در بازار وجود دارد
نیست.

دولتی ،شرکتهای دولتی ،وزارتخانهها ،بانک مرکزی و  ...از ثبت
نزد س��ازمان بورس معاف بوده و استفاده از صکوک اجاره جهت
تامین مالی در این دسته از موسسات نیازمند دستورالعمل مستقلی
میباشد .تنها موردی که شاید همپوشانی محدودی ایجاد نماید،
بانکهای خصوصی هس��تند که قب ًال از طریق سازمان بورس در
مقوله تامین مالی از طریق صکوک اجاره وارد میش��دند ولی در
حال حاضر ،الزم است بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی عمل
نمایند و در غیر این صورت ،بانک مرکزی مجوز مشارکت در فرایند
انتشار صکوک اجاره را به آنها نمیدهد .در واقع این بانکها قب ًال
به صورت غیرمستقیم در فرایند انتشار صکوک اجاره تحت نظارت
بانک مرکزی قرار میگرفتند ،اما در حال حاضر ،به صورت مستقیم
و از ابت��دا در چارچوب بانک مرکزی وارد فرایند انتش��ار صکوک
میشوند.
الزم اس��ت در اینجا به دو نکته اشاره شود ،اوالً همانطور که
مالحظه ش��د ،بند ب ماده  ،97ش��ورای پ��ول و اعتبار را موظف
میکن��د تا در جه��ت ترویج اس��تفاده از ابزاره��ای تامین مالی
اسالمی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تامین مالی اسالمی
«بانکهای کشور» اقدام نماید .واضح است که در اینجا قانونگذار
بین بانکهای دولتی و خصوصی تفکیکی قائل نشده و قانون شامل
ه��ر دو مورد میش��ود .از این رو ،همان وظایفی که بانک مرکزی
نسبت به بانکهای دولتی دارد ،نسبت به بانکهای خصوصی نیز
خواهد داش��ت .ثانیاً در زمینه اوراق مشارکت نیز تجربه مشابهی
وجود دارد و هم س��ازمان بورس به ش��رکتهای وابسته به خود
مجوز انتشار اوراق مشارکت میدهد و هم بانک مرکزی به صورت
مستقل به بانکها و موسسات مرتبط اجازه انتشار اوراق مشارکت
میدهد و تداخل وظایفی هم وجود ندارد.
لطف ًا به طور مشخص بیان نمایید که کار ویژه دستورالعمل صکوک
اج�اره بانک مرکزی که ض�رورت وجود آن در کنار دس�تورالعمل
سازمان بورس را مطرح میسازد کدام است؟

به جرات میتوان گفت اگر دس��تورالعمل بانکی مرکزی کنار
گذاشته شود ،بسیاری از سازمانهای دولتی ،بانکهای دولتی و،...
نمیتوانند و اساس��اً ممکن نیست که بر اساس آییننامه سازمان
بورس تامین مالی کنند .به طور مش��خص ،میتوان کار ویژههای
دستورالعمل بانک مرکزی را فراهم نمودن زمینه انتشار صکوک
جهت تامین مالی بانک مرکزی ،شرکتهای دولتی و خصوصی،
بانکهای دولتی و صکوک اجاره ارزی دانس��ت و تنها موردی که
بین کار ویژه دس��تورالعمل صکوک اجاره بانک مرکزی و سازمان
بورس همپوشانی ایجاد میشود ،در مسئله تامین مالی بانکهای
خصوصی است که مشمول هر دو دستورالعمل میشوند؛ که البته
این همپوشانی خیلی قابل توجه و اساسی نیست .بنابراین میتوان
معتقد به نوعی تقسیم کار و تکمیل وظایف بین بانک مرکزی و
سازمان بورس بود .بدین معنی که دستورالعمل صکوک اجاره بانک
مرکزی ،مکمل و تقویتکننده دستورالعمل سازمان بورس میباشد
و مواردی که شامل آن نمیشود را تحت پوشش خود قرار میدهد.

باتوجهبهاینکهبانکمرکزیوسازمانبورسهردونهادهاینظارتی
وابسته به دولت هستند ،آیا بهتر نبود بانک مرکزی با ایجاد تعامل
سازنده با سازمان بورس از تصویب دستورالعمل مستقل خودداری
کرده و به نحوی دستورالعمل صکوک اجاره سازمان بورس را توسعه
میداد؟ ضرورت این مسئله زمانی بیشتر مطرح میشود که توجه
کنیم بخشی از متن دس�تورالعمل بانک مرکزی ،کام ً
ال شبیه متن
دستورالعملسازمانبورسمیباشد؟

مش��کلی در بانک مرکزی در رابطه با تعامل با سازمان بورس
وجود نداش��ته و ندارد .سازمان بورس تولیت و نظارت بر صکوک
اجاره در ش��رکتهای خصوصی را بر عه��ده دارد و بانک مرکزی
تولیت و مسئولیت سازمانهایی را که به هر دلیل به لحاظ قانونی
نمیتوانند تحت دستورالعمل سازمان بورس فعالیت کنند .حتی در
بانک مرکزی این تجربه وجود داشت که شرکتهای خصوصی به
ما مراجعه میکردند و به منظور انتشار صکوک اجاره درخواست
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صکوک اجاره پرونـــده
مجوز میکردند که بانک مرکزی خود آنها را به سازمان بورس به
عنوان مقام ناظر ارجاع میداد.
نکته مهم آن است که اساساً امکانات و ظرفیت سازمان بورس
به اندازهای نیست که بتواند جوابگوی نیازهای گسترده متقاضیان
دولتی صکوک اجاره (مانند بانکهای دولتی) باش��د و این خود
وجود دس��تورالعمل مجزا در بانک مرکزی را ضروری مینماید.
تا همین االن نیز س��ازمان بورس موفقیت خود در زمینه انتشار
صکوک اجاره توس��ط برخی ش��رکتهای خصوصی را مرهون
همکاری ش��بکه بانکی میباش��د و به جرات میتوان گفت اگر
همکاری خوب بانکها و موسسات اعتباری نبود ،تجارب صکوک
اجاره در بورس با مشکل مواجه میشد و نهادهای سازمان بورس به
تنهایی نمیتوانستند تمام نیازهای موجود در زمینه انتشار صکوک
اجاره را پاسخ دهند .عالوه بر این ،حجم انتشار اوراق توسط بانک
مرکزی ،بس��یار باالتر از حجم اوراق مش��ابه در س��ازمان بورس
میباش��د .مث ً
ال بانک مرکزی حتی در یک نوبت 1600 ،میلیارد
تومان اوراق مشارکت فروخته است؛ که این با ارقام انتشار اوراق در
بورس اص ً
ال قابل مقایسه نیست با توجه به آنچه مطرح شد ،به نظر
میرسد این رویکرد که صکوک اجاره تحت نظارت سازمان بورس
قرار گیرد ،اما سازمان بورس به جای آنکه از ظرفیتهایی که خود
در اختیار دارد در جهت انتشار صکوک اجاره بهره ببرد ،از شبکه
بانکی استفاده نماید ،نوعی دور خواهد بود .چرا که اگر قرار است
بانکهای کشور در مسئله انتش��ار صکوک اجاره دخالت داشته
باشند ،چه بهتر و منطقیتر که بانک مرکزی مستق ً
ال نظارت بر
فرایند انتشار صکوک اجاره را از ابتدا بر عهده گرفته و خود متولی
آن شود .بنابراین اینکه بازار سرمایه بخواهد مدیریت صکوک اجاره
را بر عهده بگیرد اما انتظار داشته باشد تا بانکهای کشور در حکم
کارگزاران بازار سرمایه نقش ایفا کنند ،منطقی نبوده و باید بازار
س��رمایه به صورت مستقل و تنها با استفاده از ظرفیتهای خود
انتش��ار صکوک اجاره را مدیریت نماید .مسئله این موضوع است
که در حال حاضر به لحاظ روانش��ناختی ،بانک خیلی بیشتر از
بورس برای مردم ما شناخته شده است .به عبارت دیگر ،درست
یا غلط ،مردم ایران به بانک توجه بیشتری نسبت به بورس دارند.
از این رو زمانی که س��ازمان بورس از ظرفیتهای ش��بکه بانکی
در انتش��ار صکوک اجاره استفاده میکند و شعب بانک مسئول
فروش اوراق به افراد میشوند ،مردم این طور تصور خواهند کرد
که مس��ئول نظارت (و نهادی که پاسخگوی آنها در شرایط به
وجود آمدن مش��کل و یا بحران است) ،بانک مرکزی است .چون
ای��ن اوراق را از بانکی خری��داری کردهاند که تحت نظارت بانک
مرکزی به فعالیت مش��غول است .بنابراین برای بسیاری از مردم
قابل درک نیست که از یک بانک اوراق اجاره خریداری کنند ،اما
مسئول نظارت و پاسخگوی آنها سازمان بورس باشد و نه بانک
مرکزی .تجرب��های در این زمینه وجود دارد که ذکر آن مفید به
نظر میرسد .بر اساس بسته سیاست پولی بانک مرکزی در سال
نود ،بانکهای عامل از بازخرید اوراق مش��ارکت قبل از سررسید
منع شدند و این وظیفه به سازمان بورس محول گردید .به عبارت
دیگر ،مدیریت بازار ثانویه اوراق مشارکت به سازمان بورس محول
گردید .اما متاسفانه به دلیل عدم وجود ظرفیتهای کافی در بازار
س��رمایه ،این تجربه موفق نبود و عم ً
ال سازمان بورس نتوانست
جوابگوی مدیریت این بازار باش��د .این خود موجبات سرگردانی
دارندگان اوراق مشارکت را فراهم نمود تا اینکه در نهایت با اصالح
بسته پولی ،اجازه بازخرید به بانکهای عامل داده شد .این تجربه
خود نش��ان میدهد که ظرفیت سازمان بورس در حال حاضر به
اندازهای نیست که بتواند کل فرایند انتشار صکوک در کشور را بر
عهده داشته باشد .از اینرو مناسب است ظرفیتسازیهای الزم به
صورت تدریجی صورت پذیرد تا در آینده شاهد آن باشیم که بازار
سرمایه کشور به اندازه توسعه یافته گردیده است که بتوان کل بار
فرایند انتشار صکوک اجاره را بر دوش این نهاد انداخت و در این
رابطه هیچ نیازی به مساعدت شبکه بانکی وجود نداشته باشد؛ به
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هر حال در حال حاضر ،در نظر گرفتن چنین مسئولیتی برای بازار
سرمایه ،بیش از توان این بازار بوده و مشکالتی ایجاد خواهد نمود.
همچنین ،نباید از این نکته نیز غافل بود که ورود بانک مرکزی در
زمینه توسعه استفاده از صکوک اجاره در شبکه بانکی ،میتواند در
بلند مدت ،به آشنایی عموم مردم با صکوک اجاره کمک نموده و
در نهایت استقبال مردم از صکوک اجاره بورس را نیز افزایش دهد.

یکی از معضالتی که در زمینه انتش�ار صکوک اجاره تحت نظارت
بان�ک مرکزی و تحت دس�تورالعمل این نهاد وجود دارد ،مس�ئله
معافیت نهاد واس�ط از پرداخت مالیات اس�ت .در واقع ،بر اس�اس
قوانین موجود ،نهادهای واس�طی که تحت نظارت س�ازمان بورس
فعالیتننمایند،نمیتوانندازمعافیتمالیاتیدرنظرگرفتنبراینقل
و انتقاالت مورد اجاره بهرهمند شوند .پرداخت مالیات باعث افزایش
هزینه تامین مالی برای بانی ش�ده و عم ً
ال استفاده از ابزار صکوک
اجاره را غیراقتصادی میسازد .نظر شما در این رابطه چیست و بانک
مرکزی چه راهکارهایی برای حل آن اندیشیده است؟

بله این مش��کل در حال حاضر وج��ود دارد .اما این خود یک
مسئله حقوقی است و شاید بتوان قوانین را به صورتی تفسیر نمود
که نهاد واسط ،در زمان انتشار صکوک تحت نظارت بانک مرکزی
نیز از معافیت مالیاتی برخوردار شود .حتی اگر بدترین حالت را در
نظر گرفته و فرض را بر این بگذاریم که چنین مسئلهای امکانپذیر
نباشد ،باز هم با پرداخت مالیات ،میتوان فرایند انتشار صکوک را
عملیاتی کرد .شاید گفته شود پرداخت مالیات منجر به پرهزینه
ش��دن تامین مالی از این طریق شده و آن را غیراقتصادی سازد؛
در پاس��خ به این چالش نیز میتوان گفت اگر غیراقتصادی باشد،
طبیعتاً بانکی متقاضی استفاده از این شیوه نخواهد بود ،اما به هر
حال این مانع از ضرورت تهیه دس��تورالعمل توسط بانک مرکزی
بر اس��اس وظیفه قانونیاش نیست .در حال حاضر بانک مرکزی
به منظور حل این مشکل (معافیت مالیاتی نهاد واسط) دو راهکار
اندیشیده است .راهکار اول ارائه الیحهای به مجلس شورای اسالمی
در جهت اخذ معافیت مالیاتی برای صکوک اجاره منتش��ر شده
تحت نظارت بانک مرکزی میباشد (به نحوی که نقل و انتقاالت
موجود در صکوک اجاره از پرداخت مالیات معاف ش��ود) و راهحل
دیگر نیز ،انجام روابط و نقل و انتقاالت بر اساس مبایعهنامه (بدون
ثبت محضری) میباش��د .هر دو راه��کار در حال حاضر در بانک
مرکزی در حال بررسی میباشد تا به نحوی مشکل قانونی انتشار
صکوک اجاره در شبکه بانکی مرتفع گردد.
لطف ًا در رابطه با صکوک ارزی و ظرفیتهای این ابزار توضیح دهید.

هم��ان طور که میدانی��د در دهه اخیر کش��ورهای مختلف
اسالمی و غیر اسالمی در سطح بینالمللی به مسئله تامین مالی
از طریق انتشار صکوک وارد شدهاند .هر چند در این زمینه کشور
ما کمی تاخیر دارد ،اما این ظرفیت وجود دارد که ایران سهم خود
از بازار صکوک بینالمللی ،به ویژه صکوک اجاره ،را بدس��ت آورد.
با توجه به وجود چنین رویکردی ،از سال  1388زمزمههای ورود
ایران در بازارهای جهانی صکوک مطرح گردید .به طور مشخص،
در س��ال  ،1388با مدیریت وزارت اقتصاد ،بندی در قانون بودجه
درج گردید که در آن به شرکتهای دولتی ،وزارت نفت و  ...اجازه
انتشار اوراق مشارکت ارزی در سطح بینالمللی داده شد .در ادامه
با مشارکت بانک مرکزی ،این اوراق (البته با وجود برخی مشکالت
و محدودیتها در سطح بینالمللی) در حجم یک میلیارد یورو و
یک و نیم میلیارد یورو به فروش رفت .این مسئله ادامه داشت تا
اینکه قانون برنامه پنجم و در ادامه بسته پولی سال  ،90صراحتاً
بانک مرکزی را موظف به فراهم س��اختن زمینههای انتشار انواع
مختلف صکوک در سطح بینالمللی نمود .البته الزم به ذکر است
که هدف صکوک اجاره ارزی تنها جمعآوری دالرهای بینالمللی
نیس��ت؛ بلکه این اوراق در داخل کش��ور نیز به فروش رفته و این
خود میتواند به جمعآوری دالرهای داخلی نیز بینجامد که مسلماً
میتواند در مدیریت بازار ارز اثرگذار باشد.
چالشها موجود در زمینه ورود ایران در بازار جهانی صکوک اجاره

کدام است؟

اولین مسئلهای که در زمینه ورود ایران در بازار جهانی صکوک
اج��اره و ک ًال هر نوع صکوک��ی وجود دارد ،موض��وع تحریمهای
ناعادالنه آمریکا و اتحادیه اروپاس��ت .چرا که تحریمهای موجود،
ش��امل هر نوع «اوراق تجاری» کش��ور ایران میشود که صکوک
اجاره نیز نوعی از آن است .این مسئله زمانی خود را بیشتر نمایان
میسازد که توجه شود به منظور موفقیت صکوک اجاره ارزی ،فقط
باال بودن نرخ س��ود اهمیت ندارد؛ بلکه نیاز به همکاری نهادهای
بینالمللی جهت بیمه ،رتبهبندی ،ضمانت ،انتشار و  ...وجود دارد و
مث ًال هر چه اعتبار شرکت ضمانتکننده اوراق بیشتر باشد ،احتمال
موفقیت آن بیش��تر خواهد بود .البته م��ا در بانک مرکزی تالش
کردی��م تا آنجا که ممکن اس��ت راه حلهایی به منظور حل این
مشکالت پیدا کنیم .به عنوان مثال ،یکی از ایدههای مطرح شده،
استفاده از همکاری و جایگاه معتبر بانک توسعه اسالمی میباشد.
در واقع با توجه به اینکه ایران یکی از سهامداران عمده این بانک
میباشد ،مناسب است از جایگاه این بانک در فرایند انتشار صکوک
اجاره ارزی بهرهبرداری شود.
در این زمینه تجربهای که بانک مرکزی در زمینه همکاری با
بانک توس��عه اسالمی دارد قابل ذکر است .در زمان انتشار اوراق
مش��ارکت ارزی ما از نمایندگان بانک توس��عه اس�لامی جهت
همکاری دعوت کردیم .اما مشکلی که وجود داشت بدین صورت
بود که با توجه به اینکه فقه حاکم در این موسسه فقه اهل سنت
میباش��د ،اوراق مشارکت کش��ور ایران را به لحاظ شرعی مورد
تایید قرار ندادند .به طور خاص ،این مس��ئله که خریداران اوراق
مشارکت در ضرر شریک نبوده و با استفاده از عقد صلح ،از تحمل
ضرر معاف میش��وند ،از منظر نمایندگان بانک توسعه اسالمی
اقدامی خالف ماهیت عقد مش��ارکت تش��خیص داده شد و لذا
امکان استفاده از ظرفیت بانک توسعه اسالمی در اوراق مشارکت
ارزی فراهم نگردید .اما در همان زمان ،مسئوالن این بانک تاکید
میکردند که ضرورتی به انتشار صکوک بر اساس عقد مشارکت
که ماهیتاً نمیتواند نرخ س��ود ثابت داشته باشد ،وجود ندارد و
ش��ما میتوانید از صکوک اجاره و  ...استفاده نمایید .با توجه به
این مطلب ،به نظر میرسد چشمانداز استفاده از همکاری بانک
توسعه اسالمی در انتشار صکوک اجاره ارزی نویدبخشتر از اوراق
مشارکت است.
لطف ًا به عنوان آخرین سوال در رابطه با انتظاراتی که بانک مرکزی
از سازمان بورس در زمینه انتشار صکوک اجاره دارد توضیح دهید.

ب��ا توجه به اینکه تا کنون چندین مرتبه صکوک اجاره تحت
نظارت س��ازمان بورس منتشر شده است ،ما از همکاران سازمان
بورس انتظار داریم که ب��ه بانک مرکزی به عنوان رقیب خود در
انتشار صکوک اجاره نگاه نکنند ،بلکه صکوک اجاره بانکی را یک
تکلیف قانونی بر دوش ش��بکه بانکی و اقدامی در جهت توس��عه
بازار صکوک اجاره در کشور ،که در نهایت منافعش به بورس هم
خواهد رسید ،در نظر بگیرند .در این زمینه از سازمان بورس انتظار
م��یرود که اوالً ،تجاربی ک��ه دارد را به ما منتقل نموده و کمک
نماید صکوک اجاره بانک مرکزی در عمل به موفقیت دست یابد
و ثانیاً ،در زمینه صدور مجوز برای ش��رکتهای واسطی که تحت
دستورالعمل و نظارت بانک مرکزی قصد فعالیت دارند ،همکاری
نماید؛ تا نقل و انتقال دارایی در فرایند صکوک اجاره بانکی نیز از
پرداخت مالیات معاف گردد .طبعاً بانک مرکزی و ش��بکه بانکی
نیز با مالحظه حس��ن نیت و همکاری سازمان بورس در توسعه
صکوک اجاره بانکی ،به صورت متقابل ،در انتش��ار صکوک اجاره
بورسی همکاری س��ازندهای خواهد نمود .همانگونه که تاکنون
شبکه بانکی در زمینه انتشار اوراق سازمان بورس همکاری بسیار
سازندهای داشته است .امید است در آینده و با تعامل سازنده بانک
مرکزی و سازمان بورس ،صکوک اجاره و سایر انواع صکوک ،بتوانند
انقالبی در زمینه توسعه بازار پول و سرمایه در کشور ایجاد نمایند.
*کارشناس ارشد رشته معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشگاه امام صادق (ع).

