اوراق به��ادار معاف از ثبت موضوع ماده 27قانون بازار اوراق بهادار
و نظارت بر آن را برعهده س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده
است .عالوه بر این ،براساس قوانین موجود ،طراحی ابزارهای نوین
تامین مالی (از جمله صكوك اجاره) ،از طریق انجام كار كارشناسی
و لحاظ اصول ش��ریعت (از طریق تشكیل كمیته فقهی) توسط
س��ازمان بورس و طرح موضوع در شورای عالی بورس و درنهایت
تصویب آن ،امكانپذیر میگردد.
آیا براساس قوانین موجود ،فرایند تامین مالی بانكها و موسسات
مالی با استفاده از صكوك اجاره ،تحت نظارت مستقیم بانك مركزی
قرار میگیرد یا سازمان بورس و اوراق بهادار؟

عکس  :علی شایگان

ابعاد حقوقی و قانونی استفاده از صکوک
اجاره در شبكه بانكی
مصاحبه با دكتر محمد سلطانی
فرشته مالكریمی( :)1یكی از ابزارهای مالی نوین در نظام بانكی كشور ،صكوك اجاره میباشد .صكوك اجاره در حقیقت
اوراق بهاداری اس�ت كه دارنده آن به صورت مشاع ،مالك بخشی از دارایی است كه منافع آن براساس قرارداد اجاره به
مصرفكننده یا بانی واگذار ش�ده اس�ت .انتش�ار صكوك اجاره تحت نظارت بانك مركزی از جهات مختلف مورد مداقه و توجه
صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفته است .یكی از مهمترین حوزههایی كه در فرایند انتشار صكوك اجاره همواره مورد عنایت
قرار گرفته است ،ابعاد قانونی و حقوقی آن است .بهطور قطع طراحی هر نوع ابزار مالی جدید میبایست با مالحظه جوانب حقوقی
و ایجاد بسترهای مناسب قانونی انجام پذیرد تا ابزار طراحی شده از كارایی الزم برخوردار بوده و چالشهای احتمالی آینده حداقل
گردند .به منظور آشنایی بیشتر با ابعاد قانونی و حقوقی صكوك اجاره مصاحبهای با دكتر محمد سلطانی ،رئیس گروه مشاوران
حقوقی سازمان بورس انجام شده است كه در ادامه به سواالت و پاسخهای مطرح شده در این مصاحبه پرداخته میشود.
لطفا در ابتدا در رابطه با س�یر تاریخی قانونگذاری صكوك اجاره و
بهطوركلیصكوكدركشورتوضیحبفرمایید.

پیشتر بازار اوراق بهادار به همراه بازار پول ،تحت نظارت بانك
مركزی قرار داشت تا اینكه با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشكل
پولی در س��ال ،1383نظریه تفكیك بازار پول از س��رمایه شكل
قانونی پیدا كرد .بدینمنظور ماده 3قانون مذكور ریاس��ت شورای
عالی بورس را مستقیما برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی نهاد.
پیرو این قانون ،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران در
س��ال 1384با ترسیم ساختار مستقل بازار سرمایه تحت نظارت

[ ] 126

فصلنامه تازههای اقتصاد تابستان  1391شماره 136

ش��ورای عالی بورس و س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و با هدف
حمایت حداكثری از حقوق سرمایهگذاران (و ساماندهی ،حفظ و
توسعه بازار شفاف ،منصفانه و كارا) ،انتشار هرگونه اوراق بهادار را
منوط به ثبت نزد سازمان با رعایت مقررات كرده و عرضه عمومی
اینگونه اوراق به هر طریق ،بدون رعایت مفاد قانون بازار را ممنوع
اع�لام كرد (مواد 2و 20قان��ون بازار اوراق به��ادار) .قانون اخیر و
همچنین قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور
تسهیل اجرای سیاس��تهای كلی اصل 44قانون اساسی مصوب
 ،1388صدور مجوز عرضه عمومی هرگونه اوراق بهادار به استثنای

نگاهی گذرا به م��واد قانونی مربوط به بازار پول تحت نظارت
بانك مركزی ،نش��ان میدهد كه اوراق به��ادار علیاالصول خارج
از نظارت چنین نهادی اس��ت .از طرف دیگ��ر« ،اوراق بهادار» در
بند 24ماده 1قانون بازار اوراق بهادار تعریف ش��ده و شورای عالی
بورس به عنوان مرجع تعیین اوراق بهادار قابل معامله معرفی شده
است .این شورا نیز صكوك اجاره را نوعی اوراق بهادار مطرح نموده
است .همچنین ،در پی تصویب ابزارهای مالی اسالمی جدید توسط
ش��ورای عالی بورس ،قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
به منظور رفع موانع قانونی انتش��ار این اوراق و تسهیل در فرایند
اجرایی آن« ،نهاد واس��ط» را به عنوان یك نهاد مالی به رسمیت
ش��ناخته و برای این نهاد تسهیالتی را در زمینه حقوقی و اداری،
كه مهمترین آن معافیتهای مالیاتی میباشد در نظر گرفته است
(بند «د» ماده 1و مواد 11و 12قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
جدید) .بنابراین ،صكوك اجاره براساس قوانین موجود نوعی اوراق
بهادار میباشد و الزم است تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و
اوراق بهادار قرار گیرد .همچنین ،استفاده ذینفعان انتشار صكوك
اجاره (مانند نهاد واسط) ،از تسهیالت قانونی در نظر گرفته شده،
مشروط به متابعت از ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
از اینرو ،قرار گرفتن صكوك اجاره تحت نظارت بانك مركزی تنها
در صورتی قابل قبول است كه قانون صراحتا مقرر نموده باشد.
آیا امكان تداخل وظایف نظارتی س�ازمان بورس و بانك مركزی در
زمینه انتشار صكوك اجاره در شبكه بانكی وجود داشته و راهحل
این مشكل در وضعیت حقوقی و قانونی فعلی چیست؟

زمانیكه بخش��ی از صكوك منتش��ره تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار و بخش دیگر تحت نظارت بانك مركزی باشد،
الجرم بحث تداخل وظایف پیش میآید .در حال حاضر با تصویب
دستورالعمل انتشار صكوك اجاره در نظام بانكی ،تداخل در انجام
نظارت بر فرایند اجرایی شدن انتشار صكوك اجاره بانكی بین بانك
مركزی و سازمان بورس متصور میباشد كه البته كاهش تداخل
وظای��ف منوط به تبیین دقیق مبانی نظارتی ه��ر یك از این دو
نهاد نظارتی اس��ت .در این میان ،یك��ی از راهكارهای قابل بحث
این است كه شورای بورس برخی از اقسام صكوك اجاره همچون
صكوك منتشره توسط بانكها و شهرداریها را ـ به تبعیت از اوراق
مش��اركت ـ از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف نماید.
یادآور میش��ود ماده 27قانون بازار پس از شمارش چهار دسته از
اوراق بهادار معاف از ثبت نزد سازمان ،بند 5خود را به «سایر اوراق
بهاداری كه به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند ،از قبیل
اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر» اختصاص
داده است.
در صورت عدم اعالم شورای بورس مبنی بر معافیت صكوك
اجاره منتشره در بازار پول از ثبت نزد سازمان ،باید تفسیری صحیح
از قوانینی كه با در نظر گرفتن محدویتهای مشخص ،اجازه انتشار
اوراق بهادار تحت نظارت بانك مركزی را میدهند صورت پذیرد.
در وضعی��ت حقوقی فعلی و با توجه به آنچه تاكنون گفته ش��د،
بانك مركزی فقط در حدود مصرحات قانونی میتواند اجازه انتشار
صكوك اجاره را بدهد كه موارد مزبور در حال حاضر به شرح ذیل
قابل بیان اس��ت :بانك مركزی میتواند مطابق بند(الف) ماده83
قانون برنامه پنجم توس��عه اقدام به انتشار اوراق مشاركت و

صکوک اجاره پرونـــده
انواع صكوك اسالمی در بازارهای بینالمللی نماید .ناشر این
اوراق بانك مركزی است و در چارچوب قانون بودجه و منحصرا در
بازارهای بینالمللی منتشر شده و الزامی به اخذ مجوز از سازمان
بورس و اوراق بهادار وجود ندارد .شركتهای دولتی و شهرداریها
به موجب ماده 83قانون برنامه پنجم اجازه دارند در راستای تامین
س از تایید وزارت امور
منابع ارزی طرحهای سرمایهگذاری خود «پ 
اقتصادی و دارایی و بانك مركزی» اقدام به انتش��ار انواع صكوك
اسالمی نمایند .انتشار این اوراق صرفا بهصورت ارزی است و نیازی
به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ندارند.
از سوی دیگر بند «ف» ماده 224قانون برنامه پنجم كه امكان
انتش��ار صكوك اسالمی با رعایت ضوابط بانك مركزی و خارج از
نظارت س��ازمان بورس را مقرر داشته ،شرایطی را هم ذكر كرده
است؛ از جمله اینكه ناشر اوراق ،شركتی دولتی بوده و اوراق لزوما
ارزی و نه ریالی باشد و نیز طرحهای مبنای انتشار صكوك ارزی
از توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیستمحیطی برخوردار باشد.
ای��ن اوراق صرفا در صورت وجود مجوز و در حدود ارقام مقرر در
قانون بودجه س��االنه و با رعایت ماده 81قانون برنامه پنجم قابل
انتشار هستند .بنابراین در صورت جمع این شرایط ،اوراق یاد شده
ب��ا تایید بانك مركزی و معاون��ت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیسجمهور قابل انتش��ار بوده و از نظارت سازمان بورس خارج
است.
نكته مهمی كه در رابطه با انتشار صكوك اجاره تحت نظارت
بانك مركزی باید مورد توجه قرار گیرد ،امكان اس��تفاده از نهاد
واس��ط تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار و برخورداری
از معافیتهای مالیاتی آن است .توضیح اینكه در تعریف بند (د)
مادهیك قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ،تصریح شده
است كه «نهاد واسط» از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق
بهادار بوده و بدیهی است كه چنین نهاد واسطی فقط در صورت
پذیرش قواعد و مقررات س��ازمان بورس و اوراق بهادار و فعالیت
تحت نظر آن میتواند وجود داشته باشد .در قانون توسعه ابزارها
و نهادهای مالی جدید ،پس از آنكه از معافیت مالیاتی نهاد واسط
سخن گفته شده ،تصریح ش��ده كه وجوه حاصل از انتشار اوراق
بهادار باید در حساب خاصی متمركز شود كه برداشت از آن تحت
نظارت و با تایید س��ازمان بورس و اوراق بهادار صورت میگیرد؛
ضم��ن اینكه دس��تورالعمل فعالیت نهاد واس��ط نیز به تصویب
ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار رس��یده است .نتیجهای كه از
مباحث مطرح ش��ده میتوان گرفت آن است كه صكوك اجاره
منتشره تحت نظارت بانك مركزی اوال محدود به موارد مصرح در
مستثنیات قانون بازار ،قانون برنامه پنجم و قوانین ساالنه بودجهای
است و در سایر موارد ،انتشار این اوراق تحت نظارت عام سازمان
ب��ورس و اوراق بهادار قرار دارد .ثانیا ،برای انتش��ار صكوك ،حتی
در صورتی كه صكوك منتش��ره تحت نظارت بانك مركزی بوده
و از ثبت نزد سازمان معاف باشد ،استفاده از خدمات نهاد واسط
(به مفهومی كه در قانون توس��عه ابزارها آمده) ،باید با اخذ مجوز
س��ازمان و تحت نظارت آن ص��ورت گرفته و بانك مركزی مجاز
به ایجاد نهادهای واس��ط جدید خارج از حیطه نظارت س��ازمان
بورس نمیباش��د؛ مگر اینكه صكوك مزبور با استفاده از خدمات
س شده نظام
نهاد واسط منتشر نگردد یا اینكه واسط (ناشر) تاسی 
بانكی ،صرفا تحت نظارت بانك مركزی فعالیت نموده كه در این
حالت به تبع از معافیتهای مالیاتی محروم میگردد.
قانون برنامه پنجم در بند ب ماده ،97شورای پول و اعتبار را موظف
میكند تا در جهت« :ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی اسالمی
جدید نظیر صكوك جهت كمك به تامین مالی اسالمی بانكهای
كش�ور» اقدام نماید .ظاهرا این ماده قانونی ،یكی از مبانی حقوقی
برای تهیه دستورالعمل مستقل صكوك اجاره توسط بانك مركزی
قرار گرفته است .لطفا در این رابطه توضیح دهید.

به نظر میرسد به لحاظ حقوقی ،در این ماده از قانون برنامه،
صرفا ترویج اس��تفاده از ابزارهای تامین مالی اس�لامی از قبیل

صكوك مجاز شناخته ش��ده و بدیهی است كه صرف «ترویج»،
نفیا یا اثباتا داللتی بر تولیت بانك مركزی نس��بت به صكوك و
ضرورت تدوین دستورالعمل مستقل ندارد .ضمنا ،عبارت انتهایی
این بند كه به «كمك به تامین مالی اس�لامی بانكهای كشور»
اشاره میكند نیز روشن مینماید كه مقصود از ترویج ،تنها اشاعه
استفاده از صكوك در میان بانكها است .در این خصوص نیز صرفا
اوراق مشاركت منتشره توسط بانكها از ثبت نزد سازمان معاف
است (بند 2ماده 27قانون بازار) .به عبارت دیگر ،ترویج استفاده از
صكوك ،داللتی بر عدم رعایت مقررات سازمان بورس در استفاده
از صكوك اجاره توسط بانكها و موسسات مالی نداشته و انتشار
ای��ن اوراق صرفا در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه میس��ر
است؛ چراكه صكوك اجاره ورقه بهاداری است كه انتشار آن طبق
قوانین ،معاف از ثبت نزد سازمان نمیباشد و باید با اخذ مجوزهای
الزم عرضه گردد.

با توجه به اینكه صكوك اجاره براساس تركیبی از عقود بیع ،اجاره
به ش�رط تملیك ،صلح ،وكالت و غیره ش�كل گرفته اس�ت و این
تركیب در قوانین باالدستی مانند قانون مدنی یا تجارت بهصورت
مش�خص وجود ندارد ،بهنظر میرسد با نوعی خال حقوقی مواجه
هستیم .نظر شما در این رابطه چیست؟

قوانی��ن مادر همچ��ون قانون مدنی یا تج��ارت و نیز قوانین
باالدس��تی ،محل طرح مباحث مربوط به اوراق اجاره یا انتش��ار
آن نیس��ت .قانون ب��ازار اوراق به��ادار به عنوان قان��ون مادر در
حوزه بازار س��رمایه ،تصویب ابزاره��ای مالی جدید و آییننامهها
و دس��تورالعملهای اجرایی الزم را در اختیار شورای بورس قرار
داده اس��ت .عالوه بر این ،با توجه به اینكه عمده مباحث حقوقی
انتشار اوراق اجاره (پس از مبانی قانونی اصل جواز انتشار اینگونه
اوراق) ،به روابط اركان انتشار این اوراق و نیز حقوق سرمایهگذاران
مربوط میش��ود ،در بس��یاری از موارد سكوت قانونی ،استناد به
برخی مواد قانونی مانند ماده 10قانون مدنی (كه كلیه قراردادهای
خصوصی بین افراد را در صورتی كه خالف قوانین نباشد ،نافذ و
معتبر تلقی كرده است) ،راهگشا خواهد بود؛ چراكه اكثر این روابط
در قالب قرارداد خصوصی و در سایه اصل حاكمیت اراده تنظیم
میگردند .مش��كل قانونی قابل توجه در این زمینه فقدان توجه
نسبت به مباحث مالیاتی انتشار اوراق بهادار اسالمی ،الزامات ثبتی
و نیز تعامل بین نهادهای اجرایی است كه قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالی جدید در جهت رفع این مشكالت تصویب و اجرایی
شد .عدم شمول الزامات قانونی افشای اطالعات درخصوص ناشران
دولتی هم كه مانع شفافیت الزم در بازار سرمایه نسبت به اینگونه
اوراق میشود ،نقصان دیگر قانونی در این زمینه است.
دادگاههای كشور در صورت به وجود آمدن اختالف بین ذینفعان
مختلف موجود در انتشار صكوك اجاره ،بر چه اساسی حكم صادر
میكنند؟

در این خصوص توجه به مفاد قانون بازار ضروری است؛ چراكه
قانونگذار جهت تس��ریع و دقت در حلوفصل اختالفات ناشی
از فعالیت حرفهای در بازار س��رمایه ،هیاتی تحت عنوان «هیات
داوری» را تاس��یس نموده اس��ت .به موجب ماده 36قانون بازار
«اختالفات بین كارگزاران ،بازارگردانان ،معاملهگران ،مش��اوران
س��رمایهگذاری ،ناشران ،سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذیربط،
ناشی از فعالیت حرفهای آنها ،در صورت عدمسازش در كانونها،
تداوری رسیدگی میش��ود» .بدینترتیب با اطالق
توس��ط هیا 
عنوان «فعالیت حرفهای» بر اختالف��ات مورد بحث ،دادگاههای
عمومی فاقد صالحیت جهت رس��یدگی بوده و در صورت رجوع
به آنها ،نیز ملزم به صدور قرار عدم صالحیت ذاتی و ارجاع مورد
به این هیات خواهند بود .در زمینه روابط حقوقی اركان انتش��ار
اوراق اجاره ،س��ازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تهیه و تدوین
قراردادهای نمونه كرده كه به دلیل پیشبینیهای الزم و در نظر
گرفتن ابعاد مختلف در آنه��ا ،حتیاالمكان زمینه عدم به وجود
آمدن اختالف و حل سریع آن در صورت ایجاد ،فراهم شده است.

اما بای��د توجه كرد كه در اختالفاتی كه ممكن اس��ت فیمابین
اركان انتش��ار اوراق اجاره و نیز سرمایهگذاران در صكوك تحت
نظارت بانك مركزی حاصل شود ،دادگاه عمومی دارای صالحیت
رسیدگی به منازعات است كه البته خطر افزایش مدت رسیدگی
و نیز ناآشنایی احتمالی محاكم با این ابزار یكی از ریسكهای قابل
توجه در این زمینه است كه این خود میتواند در آینده مشكالتی
ایجاد نماید.
مهمترینكاستیهایقانونیوحقوقیدستورالعملبانكمركزیدر
رابطه با صكوك اجاره كدام است؟

یكی از مهمترین اشكاالت این است كه دستورالعمل انتشار
صكوك اجاره مصوب شورای پول و اعتبار درخصوص اوراق ریالی
فاقد مبنای حقوقی است .در واقع مواد 97 ،83و 224قانون برنامه
پنجم و نیز سایر قوانین مرتبط ،اجازه انتشار صكوك ریالی تحت
نظارت بانك مركزی را نمیدهند تا برای فراهم س��اختن امكان
انتشار آن ،تصویب دستورالعمل الزم آید .با این حال شورای پول
و اعتبار به تأسی از دستورالعمل انتشار اوراق اجاره و دستورالعمل
فعالیت نهادهای واس��ط مصوب ش��ورای عالی ب��ورس ،اقدام به
تصویب دستورالعمل اجرایی انتشار صكوك اجاره نموده است.
ایراد قابل توجه دیگر این اس��ت كه نس��بت به نحوه افشای
اطالع��ات در خصوص اوراق اج��اره و وظایف بانی در این زمینه
اشارهای صورت نگرفته اس��ت؛ درحالیكه ورق بهادار به خودی
خود ارزشی نداشته و مهم اطالعات نهفته در پس اوراق است.
ایرادات دیگری نیز درخصوص دس��تورالعمل قابل ذكر است
كه جزئیتر محسوب میش��وند .بهطور مثال میتوان به نقش و
كاركرد «متعهد پذیرهنویس��ی» در این دستورالعمل اشاره نمود.
در واقع «تعهد پذیرهنویس��ی» بنا به تعریف بند 29ماده 1قانون
بازار اوراق بهادار عبارت است از« :تعهد شخص ثالث برای خرید
اوراق بهاداری كه ظرف مهلت پذیرهنویس��ی بهفروش نرس��د».
بدینترتیب متعهد پذیرهنویسی برای فرضی است كه پذیرهنویسی
توسط سرمایهگذاران به صورت كامل تحقق نیافته و چنین نهاد
مالی برای جلوگیری از انتفاء كامل تامین مالی وارد عمل میشود؛
این در حالی است كه در ماده 24دستورالعمل بانك مركزی ،بهرغم
تصریح به ضرورت وجود متعهد پذیرهنویسی ،حكم به بیاعتباری
تامین مالی ناقص و رد وجوه گردآوری شده به سرمایهگذاران داده
شده است .این مسئله با وجود متعهد پذیرهنویسی كه در ماده22
به آن تاكید ش��ده اس��ت ،در تناقض به نظر میرسد؛ مگر اینكه
بخواهیم بگوییم متعهد پذیرهنویس��ی در همه م��وارد وارد عمل
نمیش��ود .اشكال دیگر در رابطه با صكوك اجاره این است كه در
بند «و» ماده 1دستورالعمل ،سخن از «تاسیس» ناشر توسط عامل
و در ماده 7آن سخن از «تعیین و معرفی» ناشر توسط عامل رفته
كه دو عنوان مزبور قابل جمع به نظر نمیرس��ند .عدم اش��اره به
نمونه قراردادهای ذینفعان و اركان صكوك اجاره نیز یكی دیگر از
چالشهای دستورالعمل بانك مركزی میباشد.
پیشنهاد شما در رابطه با چالشهای حقوقی دستورالعمل صكوك
اجارهبانكمركزیچیست؟

همانگونه كه ذكر ش��د ،سازمان بورس و اوراق بهادار در چند
سال گذشته تجربه مناس��بی در زمینه قانونگذاری و نظارت بر
انتش��ار انواع مختلف صكوك كسب نموده است كه بانك مركزی
نیز میتواند با تعامل سازنده با س��ازمان بورس ،از این تجارب در
جهت ایفای نقش نظارتی خود بهرهبرداری نماید .به طور مشخص
بانك مركزی میتواند ضمن در نظر گرفتن نكات حقوقی مطرح
شده ،نسبت به اصالح دس��تورالعمل صكوك اجاره مصوب اقدام
نموده و درخصوص تنظی��م قراردادهای فیمابین اركان صكوك،
وضعیت حقوقی نهاد واس��ط و نیز افزایش حمایتهای قانونی از
سرمایهگذاران تدابیر الزم را اتخاذ كند.
پینوشت:

 -1كارشناس ارشد گروه بانكداری اسالمی پژوهشكده پولی
و بانکی

[ ] 127

فصلنامه تازههای اقتصاد تابستان  1391شماره 136

