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هرچند ممکن است ریسک هاي 
مختلفي را بتوانیم براي اوراق اجاره 

متصور شویم، از جمله ریسک 
نکول باني، نکول ضامن، تغییر 

نرخ سود و غیره، ولي به دلیل باال 
بودن کیفیت دارایي هاي پشتوانه 

و کیفیت ارکان مختلف این اوراق، 
ریسک آنها تا حد بسیاري کاهش 

یافته است و حتي مي توان گفت در 
حد صفر است.

هدف بانک سامان به عنوان نخستین بانک، از انتشار اوراق 
اجاره در فرابورس چه بوده است؟ چرا بین روش های مختلف 

تامین مالی از این روش استفاده شده است؟
هدف اصلی بانک سامان از انتشار اوراق )صکوک( اجاره، 
نهادینلله کردن تامین مالی از طریق انتشللار صکوک بوده 
اسللت. تامین مالی از طریق انتشار اوراق موجب می شود تا 
بهای تمام شده منابع جذب شده بین 2تا5 درصد کاهش 
داشته باشد و این امر کمک موثری به بانک ها و شرکت ها 
در راستای مدیریت بهینه منابع می نماید. همچنین، صکوک 
اجاره این ظرفیت را ایجاد می کند که برای کاهش ریسک 
بانک، یکسللری اقالم دارایی در قالب تبدیل به اوراق بهادار 
کردن دارایی ها)3( از ترازنامه خارج شوند. مزیت دیگر انتشار 
صکوک اجاره برای بانک سللامان در مقایسه با روش هایی 
چون سپرده پذیری، مسئله وجود بازار ثانویه برای این اوراق 
می باشللد. بدین معنی که دارنده صکوک اجاره می تواند در 
صورتی که به هر دلیل از سرمایه گذاری خود پشیمان شود، 
وارد بازار بورس شللده و با فللروش اوراق، فرد دیگری را در 
بازار ثانویه جایگزین خود نماید. لذا دیگر بانک ملزم نیست 
که حتما نسبت به خرید اوراق قبل از سررسید اقدام نماید؛ 
برخالف بخش عمده ای از سللپرده های دیللداری. از این رو 
بانک سامان سعی داشت تا با تجربه این روش، الگوی جدید 

از تامین مالی را در شبکه بانکی مطرح نماید. 
همچنین این تجربه تامین مالی از روش های نوین تامین 
مالی اسللالمی در فضای انقباض پولی آن دوران بوده است 
که بانک سامان موفق شد این اقدام را انجام دهد و به عنوان 
بانک پیشرو در این زمینه عمل کند. الزم به ذکر است که 
تمامی شللرایط و قوانین مربوط به انتشار صکوک اجاره به 
عنوان یکی از ابزارهای مالی اسالمی در سازمان بورس نهایی 
شللده بود و در نتیجه مشکل نهادی و ساختاری در جهت 
انتشار برای بانک سللامان به وجود نیامد. همچنین، اوراق 
اجاره بانک سامان در زمان انتشار، نسبت به نرخ های رایج 

بازار پول، نرخ سود باالتری ارائه می نمود.
نحوه استقبال سرمایه گذاران از انتشار اوراق اجاره در زمان 

پذیره نویسی و در بازار ثانویه چگونه بوده است؟
استقبال سرمایه گذاران از صکوک اجاره بانک سامان هم 
در عرضه اولیه و هم در بازار ثانویه بسیار خوب و فراتر از حد 
انتظار بوده اسللت. این  اوراق اجاره تنها در مدت سه دقیقه 

)نمونه( که توسط سازمان بورس تهیه شده را منعقد نموده 
است. بانی و ضامن در این اوراق می بایست متفاوت می بود؛ 
به همین دلیل با بانک های مختلف برای ضمانت مذاکره 
صورت گرفت و درنهایت با بانک اقتصاد نوین توافق حاصل 
شللد. ضمن اینکه انتخاب بانک به عنوان ضامن نیز برای 
افزایش اطمینان سپرده گذاران بوده است. همچنین فروش 
و عرضلله از طریق فرابورس صللورت پذیرفت که بانک به 
جهت مشتری مداری در زمان پذیره نویسی، درخواست های 
مشتریانی را که از طریق شعبه اقدام می کردند را دریافت 
و با همکاری کارگزاری بانک سللامان برای ایشللان خرید 

می نمود. 
فرایند اجرایی انتشار صکوک اجاره بانک سامان در عمل 
بدین صورت بود که شللرکت واسط مالی اسفند، به عنوان 
نهاد واسط یا ناشر اوراق اجاره بانک سامان عمل نمود. این 
شرکت در واقع نهادی با مسئولیت محدود با موضوع فعالیت 
خرید، فروش، اجاره، سللاخت و ایجاد دارایی جهت انتشار 
اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معامالت 
موضوع عقود اسالمی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق 

بهادار و انعقاد قراردادهای مرتبط می باشد. 
شرکت واسط مالی اسفند نسبت به عرضه عمومی اوراق 
اجاره در فرابورس اقدام نمود و سللرمایه گذاران )خریداران 
صکوک(، وکالت بالعزل استفاده از وجوه پرداختی خود را 
جهت خرید، اجاره و اداره دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره 

سامان به شرکت واسط مالی اسفند تفویض نمودند. 
پس از صدور تاییدیه تکمیل فرایند توسللط سللازمان 
بورس و اوراق بهادار، این شرکت به وکالت از دارندگان اوراق 
نسبت به خرید برخی ساختمان های بانک سامان و اجاره به 
شرط تملیک مجدد آنها به همین بانک اقدام نمود. همزمان 
با انجام مراحل انتقال دارایی به شرکت واسط مالی اسفند، 
سازمان بورس و اوراق بهادار تاییدیه برداشت وجوه از حساب 

ناشر و پرداخت به بانی )بانک سامان( را صادر نمود.
براساس برنامه طراحی شده، شرکت واسط مالی اسفند 
به وکالت از دارنللدگان اوراق، وجوه اجاره بهای دریافتی از 
بانی )بانک سللامان( را در سررسیدهای سه ماهه به حساب 
دارندگان اوراق واریز می نماید. عالوه بر این، شرکت تامین 
سرمایه امین به عنوان بازارگردان، متعهد گردیده است که در 
زمان انتشار، اوراق به فروش نرفته را به قیمت اسمی و پس 
از پایان مهلت عرضه عمومی، خریداری نماید. همچنین این 
شرکت به عنوان بازارگردان ایفای نقش نموده و طی قرارداد 
سه جانبه با بانک اقتصاد نوین و شرکت واسط مالی اسفند، 
متعهد شده اسللت تا جهت ایجاد بازاری روان و جلوگیری 
از هجوم دارندگان اوراق بللرای خرید یا فروش اوراق اجاره 
بانک سللامان، موقعیت عکس آنها یعنی خریدار در مقابل 
فروشندگان و برعکس را اتخاذ نموده و از این طریق، از ایجاد 

تغییرات شدید قیمتی در اوراق جلوگیری نماید. 
الزم بلله ذکر اسللت که معامالت دسللت دوم اوراق نیز 
از طریللق فرابورس صورت می گیرد. نرخ سللود اوراق اجاره 
بانک سامان از تاریخ 1390/3/28 تا 1390/11/30 ساالنه 

آزمون صکوک 
آیا صکوک اجاره بانک سامان موفق بوده است؟

مصاحبه با دکتر یوسفعلی شریفی

 رسول خوانساری)1( : هرچند صکوک اجاره پدیده ای است که ماهیتا به بازار سرمایه ارتباط می یابد، اما به دلیل 
منافع مشخصی که برای بانک ها و موسسات مالی به همراه دارد، عالوه بر شرکت ها، به عنوان یک ابزار تامین 
مالی برای این دسته از موسسات مالی نیز مطرح شده است. در سال گذشته، بانک سامان، به عنوان نخستین بانکی که 
در تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره وارد گردید، اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره نمود. اوراق 
اجاره بانک سامان در بیست وهشتم خردادماه سال1390 با هدف توسعه فعالیت های بانکی در بازار سرمایه عرضه گردید 
و با استقبال خوب سرمایه گذاران در دقایق اولیه فروخته شد. در این مصاحبه طی گفت وگو با دکتر یوسفعلی شریفی 
مدیر سرمایه گذاری بانک سامان، به بررسی تجربه این بانک در انتشار اوراق اجاره پرداخته ایم. وی ضمن تبیین اهداف 
بانک از انتشار این اوراق، درباره ویژگی ها و ارکان این اوراق و نیز مزایا و چالش های پیش آمده در زمینه انتشار آن توضیح 

می دهد)2(.

با استقبال گسترده سرمایه گذاران به فروش رسید. در حال 
حاضر نیز می توان گفت پرطرفدارترین اوراق اجاره در بازار، 

اوراق اجاره بانک سامان است.
لطفا در رابطه با ارکان مختلفی که در انتشار اوراق اجاره بانک 
سـامان دخالت داشـتند و همچنین فرایند اجرایی انتشار 

صکوک در این بانک توضیح دهید؟
موضوع انتشللار اوراق اجاره بانک سامان، خرید هشت 
ساختمان متعلق به بانک سامان است که مبلغ انتشار اوراق 
هللزار میلیارد ریللال و نرخ درآمد اجاره در آغاز انتشللار آن 
17/5درصد و در زمان فعلی 20درصد است. دوره اجاره آن 
چهار سال و مقاطع پرداخت اجاره بها سه ماهه است. ارکان 

مختلف این اوراق عبارتند از:
 بانی: بانک سامان )درخواسللت انتشار اوراق جهت تامین 

مالی(
 ضامن اصل و فرع اوراق: بانک اقتصاد نوین )پرداخت اصل 
و سود ضمانت شده به سرمایه گذاران درصورت عدم تعهد 

بانی اوراق( 
 بازارگردان و متعهد پذیره نویس: شرکت تامین سرمایه امین 
 ناشللر: شرکت واسط مالی اسللفند )معرفی شده از جانب 

سازمان بورس( 
 عامل: کارگزاری بانک سامان

بانک سللامان با هر یللک از این ارکان، قللرارداد نوعی 
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17/5درصد و پس از آن و با توجه به ابالغ بسللته سیاستی 
و نظارتی بانک مرکزی و با موافقت ناشللر )شللرکت واسط 
مالی اسفند(، از تاریخ 1390/12/1 به بعد با نرخ 20درصد 

محاسبه و پرداخت شده است.
نهایتا باید توجه کرد که براساس برنامه ریزی انجام شده، 
در سررسید اوراق اجاره بانک سامان در تاریخ 1394/3/28، 
ضمن پرداخت سللود، اصل پول دارندگان اوراق نیز توسط 
شللرکت واسط مالی اسللفند به دارندگان اوراق بازپرداخت 
می شود. دارایی های موضوع انتشار اوراق، یعنی هشت باب 
از ساختمان های متعلق به بانک سامان نیز به بانک سامان 
بازگردانده می شود. یعنی مالکیت آنها که موقتا در اختیار 
شللرکت واسط قرار گرفته بود، مجددا در اختیار خود بانک 

قرار می گیرد. 
 منافعی که انتشار اوراق اجاره برای بانک سامان ایجاد نموده 

است کدام  است؟
بانک سامان در این فرایند توانست خودش را به عنوان 
بانکی که موفق ترین تجربه را در این مسللیر داشللته است 
مطرح نماید؛ به گونه ای که در حال حاضر نیز برای انتشللار 
اوراق اجاره در نهادهای دیگر به بانک سامان برای استفاده 

از تجربه انتشار این اوراق مراجعه می شود. برخی از مزایای 
انتشار صکوک اجاره برای این بانک عبارت بوده اند از: ایجاد 
منبع تامین مالی به ویژه برای شرکت های کوچک تر، افزایش 
نقدینگی، اسللتفاده از دارایی ها در عیللن جدا کردن آنها از 
ترازنامه، هزینه تامین مالی کمتر، ریسک پایین تر به دلیل 
وجود دارایی های پشتوانه و کمک به توسعه بازار سرمایه با 

فراهم کردن امکان تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها.
چالش هایی که بانک سامان در زمینه انتشار اوراق اجاره در 

عمل با آن مواجه بوده کدام است؟ 
شللاید بتوان مدعی شد بانک سللامان در این مسیر با 
مشللکل خاصی مواجه نبود؛ ضمن اینکه از مساعدت موثر 
و فعال نهادهای مقررات گذار نظیر بانک مرکزی و سازمان 
بورس نیز برخوردار بود. لذا تصور نمی شود که چیزی که نام 
آن را مشکل بگذاریم در این رابطه وجود داشت. ولی طبیعی 
اسللت که چون تا آن زمان انتشار چنین اوراقی توسط یک 
بانک تجربه نشللده بود، در مراحل مختلف تصمیم گیری و 
اخذ مجوز در نهادهای مختلف با وقفه هایی مواجه می شدیم. 
در صورتی که بخواهیم دوباره دسللت به انتشللار این اوراق 
بزنیم، به دلیل تجربه قبلی، مدت زمان انتشار نسبت به قبل 

کوتاه تر خواهد بود.
یکی دیگر از مسللائلی که پس از انتشار صکوک اجاره 
بانک سامان پیش آمد، افزایش نرخ های سود بانکی در بسته 
جدید سیاستی- نظارتی بانک مرکزی بود که در آنجا نیز ما 
نماد اوراق را متوقف کردیم تا پس از اخذ مجوزهای مربوطه 
نرخ سللود اوراق را افزایش دهیللم و در عین حال از لحاظ 
سللودآوری باز هم برای بانک سللودآور بوده است. هرچند 
ممکن است ریسک های مختلفی را بتوانیم برای این اوراق 
متصور شویم، از جمله ریسک نکول بانی، نکول ضامن، تغییر 
نرخ سود و غیره، ولی به دلیل باال بودن کیفیت دارایی های 
پشللتوانه و کیفیت ارکان مختلف این اوراق، ریسک آنها تا 
حد بسیاری کاهش یافته اسللت و حتی می توان گفت در 
حد صفر اسللت. البتلله در امیدنامه اوراق اجللاره، یک بند 
کامل به ریسک های احتمالی این اوراق اختصاص دارد که 

سرمایه گذار هنگام خرید از آنها اطالع می یابد. 
چشم انداز استفاده از اوراق اجاره برای سایر بانک های دولتی 

و خصوصی در آینده چگونه خواهد بود؟
به نظر می رسللد که به مرور زمان شرکت ها متوجه این 
نکته شللده اند که تامین مالی از طریق انتشللار اوراق که با 
کمک بانک ها میسر می شللود، راه حل کم هزینه تری برای 
تامین مالی است و این موضوع منجر به گسترش استفاده از 
این سازوکار در بازار شده است. بانک سامان نیز با توجه به 
تجربه خود، آماده است تا طراحی و انتشار این اوراق را برای 
شرکت هایی که مایل باشند، انجام دهد. به نظر می رسد در 
صورتی که برخی اقدامات و بسترهای الزم مانند رتبه بندی 
اوراق، امللکان تغییللر دارایی ها و غیره انجام شللود، امکان 
توسللعه هرچه بیشتر استفاده از صکوک اجاره برای تامین 
مالی فراهم خواهد شد. همچنین، سایر بانک های دولتی و 
خصوصی نیز می توانند در صورت فراهم شللدن زمینه های 
مرتبط، از تجربه بانک سامان )جهت تامین مالی با استفاده 

از ابزار صکوک اجاره( استفاده نمایند. 
پی نوشت:

1- کارشناس ارشد گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
2- از آقای محمدرضا ملک محمدی مدیر امور سرمایه گذاری 
بانک سامان به دلیل حسن همکاری در تهیه این مصاحبه 

تشکر می کنیم.
3- Securitization

به مرور زمان شرکت ها متوجه 
این نکته شده اند که تأمین مالی 

از طریق انتشار اوراق که با کمک 
بانک ها میسر می شود، راه حل کم 
هزینه تری برای تأمین مالی است 
و این موضوع منجر به گسترش 
استفاده از این سازوکار در بازار 

شده است. بانک سامان نیز با 
توجه به تجربه خود، آماده است تا 
طراحي و انتشار این اوراق را براي 
شرکت هاي که مایل باشند، انجام 

دهد. در صورتي که برخي اقدامات 
و بسترهاي الزم مانند رتبه بندي 

اوراق، امکان تغییر دارایي ها و غیره 
انجام شود.
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