صکوک اجاره پرونـــده

آزمون صکوک
آیا صکوک اجاره بانک سامان موفق بوده است؟
مصاحبه با دكتر یوسفعلی شریفی
رسول خوانساری( : )1هرچند صكوك اجاره پدیدهای است كه ماهیتا به بازار سرمایه ارتباط مییابد ،اما به دلیل
منافع مشخصی كه برای بانكها و موسسات مالی به همراه دارد ،عالوه بر شركتها ،به عنوان یك ابزار تامین
مالی برای این دسته از موسسات مالی نیز مطرح شده است .در سال گذشته ،بانك سامان ،به عنوان نخستین بانكی كه
در تامین مالی از طریق انتشار صكوك اجاره وارد گردید ،اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صكوك اجاره نمود .اوراق
اجاره بانك سامان در بیستوهشتم خردادماه سال 1390با هدف توسعه فعالیتهای بانكی در بازار سرمایه عرضه گردید
و با استقبال خوب سرمایهگذاران در دقایق اولیه فروخته شد .در این مصاحبه طی گفتوگو با دكتر یوسفعلی شریفی
مدیر سرمایهگذاری بانك سامان ،به بررسی تجربه این بانك در انتشار اوراق اجاره پرداختهایم .وی ضمن تبیین اهداف
بانك از انتشار این اوراق ،درباره ویژگیها و اركان این اوراق و نیز مزایا و چالشهای پیش آمده در زمینه انتشار آن توضیح
میدهد(.)2
هدف بانك سامان به عنوان نخستین بانك ،از انتشار اوراق
اجاره در فرابورس چه بوده است؟ چرا بین روشهای مختلف
تامین مالی از این روش استفاده شده است؟

هدف اصلی بانك سامان از انتشار اوراق (صكوك) اجاره،
نهادین��ه كردن تامین مالی از طریق انتش��ار صكوك بوده
اس��ت .تامین مالی از طریق انتشار اوراق موجب میشود تا
بهای تمام شده منابع جذب شده بین 2تا 5درصد كاهش
داشته باشد و این امر كمك موثری به بانكها و شركتها
در راستای مدیریت بهینه منابع مینماید .همچنین ،صكوك
اجاره این ظرفیت را ایجاد میكند كه برای كاهش ریسك
بانك ،یكس��ری اقالم دارایی در قالب تبدیل به اوراق بهادار
كردن داراییها( )3از ترازنامه خارج شوند .مزیت دیگر انتشار
صكوك اجاره برای بانك س��امان در مقایسه با روشهایی
چون سپردهپذیری ،مسئله وجود بازار ثانویه برای این اوراق
میباش��د .بدین معنی كه دارنده صكوك اجاره میتواند در
صورتی كه به هر دلیل از سرمایهگذاری خود پشیمان شود،
وارد بازار بورس ش��ده و با ف��روش اوراق ،فرد دیگری را در
بازار ثانویه جایگزین خود نماید .لذا دیگر بانك ملزم نیست
كه حتما نسبت به خرید اوراق قبل از سررسید اقدام نماید؛
برخالف بخش عمدهای از س��پردههای دی��داری .از این رو
بانك سامان سعی داشت تا با تجربه این روش ،الگوی جدید
از تامین مالی را در شبكه بانكی مطرح نماید.
همچنین این تجربه تامین مالی از روشهای نوین تامین
مالی اس�لامی در فضای انقباض پولی آن دوران بوده است
كه بانك سامان موفق شد این اقدام را انجام دهد و به عنوان
بانك پیشرو در این زمینه عمل كند .الزم به ذكر است كه
تمامی ش��رایط و قوانین مربوط به انتشار صكوك اجاره به
عنوان یكی از ابزارهای مالی اسالمی در سازمان بورس نهایی
ش��ده بود و در نتیجه مشكل نهادی و ساختاری در جهت
انتشار برای بانك س��امان به وجود نیامد .همچنین ،اوراق
اجاره بانك سامان در زمان انتشار ،نسبت به نرخهای رایج
بازار پول ،نرخ سود باالتری ارائه مینمود.
نحوه استقبال سرمایهگذاران از انتشار اوراق اجاره در زمان
پذیرهنویسی و در بازار ثانویه چگونه بوده است؟

استقبال سرمایهگذاران از صكوك اجاره بانك سامان هم
در عرضه اولیه و هم در بازار ثانویه بسیار خوب و فراتر از حد
انتظار بوده اس��ت .ایناوراق اجاره تنها در مدت سه دقیقه
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با استقبال گسترده سرمایهگذاران به فروش رسید .در حال
حاضر نیز میتوان گفت پرطرفدارترین اوراق اجاره در بازار،
اوراق اجاره بانك سامان است.
لطفا در رابطه با اركان مختلفی كه در انتشار اوراق اجاره بانك
س�امان دخالت داش�تند و همچنین فرایند اجرایی انتشار
صكوك در این بانك توضیح دهید؟

موضوع انتش��ار اوراق اجاره بانك سامان ،خرید هشت
ساختمان متعلق به بانك سامان است كه مبلغ انتشار اوراق
ه��زار میلیارد ری��ال و نرخ درآمد اجاره در آغاز انتش��ار آن
17/5درصد و در زمان فعلی 20درصد است .دوره اجاره آن
چهار سال و مقاطع پرداخت اجارهبها سه ماهه است .اركان
مختلف این اوراق عبارتند از:
بانی :بانك سامان (درخواس��ت انتشار اوراق جهت تامین
مالی)
ضامن اصل و فرع اوراق :بانك اقتصاد نوین (پرداخت اصل
و سود ضمانت شده به سرمایهگذاران درصورت عدم تعهد
بانی اوراق)
بازارگردان و متعهد پذیرهنویس :شركت تامین سرمایه امین
ناش��ر :شركت واسط مالی اس��فند (معرفی شده از جانب
سازمان بورس)
عامل :كارگزاری بانك سامان
بانك س��امان با هر ی��ك از این اركان ،ق��رارداد نوعی

هرچند ممکن است ريسکهاي
مختلفي را بتوانيم براي اوراق اجاره
متصور شويم ،از جمله ريسک
نکول باني ،نکول ضامن ،تغيير
نرخ سود و غيره ،ولي به دليل باال
بودن کيفيت داراييهاي پشتوانه
و کيفيت ارکان مختلف اين اوراق،
ريسک آنها تا حد بسياري کاهش
يافته است و حتي ميتوان گفت در
حد صفر است.

(نمونه) كه توسط سازمان بورس تهیه شده را منعقد نموده
است .بانی و ضامن در این اوراق میبایست متفاوت میبود؛
به همین دلیل با بانكهای مختلف برای ضمانت مذاكره
صورت گرفت و درنهایت با بانك اقتصاد نوین توافق حاصل
ش��د .ضمن اینكه انتخاب بانك به عنوان ضامن نیز برای
افزایش اطمینان سپردهگذاران بوده است .همچنین فروش
و عرض��ه از طریق فرابورس ص��ورت پذیرفت كه بانك به
جهت مشتریمداری در زمان پذیرهنویسی ،درخواستهای
مشتریانی را كه از طریق شعبه اقدام میكردند را دریافت
و با همكاری كارگزاری بانك س��امان برای ایش��ان خرید
مینمود.
فرایند اجرایی انتشار صكوك اجاره بانك سامان در عمل
بدین صورت بود كه ش��ركت واسط مالی اسفند ،به عنوان
نهاد واسط یا ناشر اوراق اجاره بانك سامان عمل نمود .این
شركت در واقع نهادی با مسئولیت محدود با موضوع فعالیت
خرید ،فروش ،اجاره ،س��اخت و ایجاد دارایی جهت انتشار
اوراق بهادار برای تامین مالی طرحهای مبتنی بر معامالت
موضوع عقود اسالمی ،مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق
بهادار و انعقاد قراردادهای مرتبط میباشد.
شركت واسط مالی اسفند نسبت به عرضه عمومی اوراق
اجاره در فرابورس اقدام نمود و س��رمایهگذاران (خریداران
صكوك) ،وكالت بالعزل استفاده از وجوه پرداختی خود را
جهت خرید ،اجاره و اداره دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره
سامان به شركت واسط مالی اسفند تفویض نمودند.
پس از صدور تاییدیه تكمیل فرایند توس��ط س��ازمان
بورس و اوراق بهادار ،این شركت به وكالت از دارندگان اوراق
نسبت به خرید برخی ساختمانهای بانك سامان و اجاره به
شرط تملیك مجدد آنها به همین بانك اقدام نمود .همزمان
با انجام مراحل انتقال دارایی به شركت واسط مالی اسفند،
سازمان بورس و اوراق بهادار تاییدیه برداشت وجوه از حساب
ناشر و پرداخت به بانی (بانك سامان) را صادر نمود.
براساس برنامه طراحی شده ،شركت واسط مالی اسفند
به وكالت از دارن��دگان اوراق ،وجوه اجاره بهای دریافتی از
بانی (بانك س��امان) را در سررسیدهای سهماهه به حساب
دارندگان اوراق واریز مینماید .عالوه بر این ،شركت تامین
سرمایه امین به عنوان بازارگردان ،متعهد گردیده است كه در
زمان انتشار ،اوراق به فروش نرفته را به قیمت اسمی و پس
از پایان مهلت عرضه عمومی ،خریداری نماید .همچنین این
شركت به عنوان بازارگردان ایفای نقش نموده و طی قرارداد
سهجانبه با بانك اقتصاد نوین و شركت واسط مالی اسفند،
متعهد شده اس��ت تا جهت ایجاد بازاری روان و جلوگیری
از هجوم دارندگان اوراق ب��رای خرید یا فروش اوراق اجاره
بانك س��امان ،موقعیت عكس آنها یعنی خریدار در مقابل
فروشندگان و برعكس را اتخاذ نموده و از این طریق ،از ایجاد
تغییرات شدید قیمتی در اوراق جلوگیری نماید.
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه معامالت دس��ت دوم اوراق نیز
از طری��ق فرابورس صورت میگیرد .نرخ س��ود اوراق اجاره
بانك سامان از تاریخ  1390/3/28تا  1390/11/30ساالنه

صکوک اجاره پرونـــده
به مرور زمان شرکتها متوجه
این نکته شدهاند که تأمين مالی
از طریق انتشار اوراق که با کمک
بانکها میسر میشود ،راهحل کم
هزینهتری برای تأمين مالی است
و این موضوع منجر به گسترش
استفاده از این سازوکار در بازار
شده است .بانک سامان نيز با
توجه به تجربه خود ،آماده است تا
طراحي و انتشار اين اوراق را براي
شرکتهاي که مايل باشند ،انجام
دهد .در صورتي که برخي اقدامات
و بسترهاي الزم مانند رتبهبندي
اوراق ،امکان تغيير داراييها و غيره
انجام شود.

عكس  :علی شایگان

17/5درصد و پس از آن و با توجه به ابالغ بس��ته سیاستی
و نظارتی بانك مركزی و با موافقت ناش��ر (ش��ركت واسط
مالی اسفند) ،از تاریخ  1390/12/1به بعد با نرخ 20درصد
محاسبه و پرداخت شده است.
نهایتا باید توجه كرد كه براساس برنامهریزی انجام شده،
در سررسید اوراق اجاره بانك سامان در تاریخ ،1394/3/28
ضمن پرداخت س��ود ،اصل پول دارندگان اوراق نیز توسط
ش��ركت واسط مالی اس��فند به دارندگان اوراق بازپرداخت
میشود .داراییهای موضوع انتشار اوراق ،یعنی هشت باب
از ساختمانهای متعلق به بانك سامان نیز به بانك سامان
بازگردانده میشود .یعنی مالكیت آنها كه موقتا در اختیار
ش��ركت واسط قرار گرفته بود ،مجددا در اختیار خود بانك
قرار میگیرد.
منافعی كه انتشار اوراق اجاره برای بانك سامان ایجاد نموده
است كدا م است؟

بانك سامان در این فرایند توانست خودش را به عنوان
بانكی كه موفقترین تجربه را در این مس��یر داش��ته است
مطرح نماید؛ بهگونهای كه در حال حاضر نیز برای انتش��ار
اوراق اجاره در نهادهای دیگر به بانك سامان برای استفاده

از تجربه انتشار این اوراق مراجعه میشود .برخی از مزایای
انتشار صكوك اجاره برای این بانك عبارت بودهاند از :ایجاد
منبع تامین مالی بهویژه برای شركتهای كوچكتر ،افزایش
نقدینگی ،اس��تفاده از داراییها در عی��ن جدا كردن آنها از
ترازنامه ،هزینه تامین مالی كمتر ،ریسك پایینتر به دلیل
وجود داراییهای پشتوانه و كمك به توسعه بازار سرمایه با
فراهم كردن امكان تبدیل به اوراق بهادار كردن داراییها.
چالشهایی كه بانك سامان در زمینه انتشار اوراق اجاره در
عمل با آن مواجه بوده كدام است؟

ش��اید بتوان مدعی شد بانك س��امان در این مسیر با
مش��كل خاصی مواجه نبود؛ ضمن اینكه از مساعدت موثر
و فعال نهادهای مقرراتگذار نظیر بانك مركزی و سازمان
بورس نیز برخوردار بود .لذا تصور نمیشود كه چیزی كه نام
آن را مشكل بگذاریم در این رابطه وجود داشت .ولی طبیعی
اس��ت كه چون تا آن زمان انتشار چنین اوراقی توسط یك
بانك تجربه نش��ده بود ،در مراحل مختلف تصمیمگیری و
اخذ مجوز در نهادهای مختلف با وقفههایی مواجه میشدیم.
در صورتی كه بخواهیم دوباره دس��ت به انتش��ار این اوراق
بزنیم ،به دلیل تجربه قبلی ،مدت زمان انتشار نسبت به قبل

كوتاهتر خواهد بود.
یكی دیگر از مس��ائلی كه پس از انتشار صكوك اجاره
بانك سامان پیش آمد ،افزایش نرخهای سود بانكی در بسته
جدید سیاستی -نظارتی بانك مركزی بود كه در آنجا نیز ما
نماد اوراق را متوقف كردیم تا پس از اخذ مجوزهای مربوطه
نرخ س��ود اوراق را افزایش دهی��م و در عین حال از لحاظ
س��ودآوری باز هم برای بانك س��ودآور بوده است .هرچند
ممكن است ریسكهای مختلفی را بتوانیم برای این اوراق
متصور شویم ،از جمله ریسك نكول بانی ،نكول ضامن ،تغییر
نرخ سود و غیره ،ولی به دلیل باال بودن كیفیت داراییهای
پش��توانه و كیفیت اركان مختلف این اوراق ،ریسك آنها تا
حد بسیاری كاهش یافته اس��ت و حتی میتوان گفت در
حد صفر اس��ت .البت��ه در امیدنامه اوراق اج��اره ،یك بند
كامل به ریسكهای احتمالی این اوراق اختصاص دارد كه
سرمایهگذار هنگام خرید از آنها اطالع مییابد.
چشمانداز استفاده از اوراق اجاره برای سایر بانكهای دولتی
و خصوصی در آینده چگونه خواهد بود؟

به نظر میرس��د كه به مرور زمان شركتها متوجه این
نكته ش��دهاند كه تامین مالی از طریق انتش��ار اوراق كه با
كمك بانكها میسر میش��ود ،راهحل كمهزینهتری برای
تامین مالی است و این موضوع منجر به گسترش استفاده از
این سازوكار در بازار شده است .بانك سامان نیز با توجه به
تجربه خود ،آماده است تا طراحی و انتشار این اوراق را برای
شركتهایی كه مایل باشند ،انجام دهد .به نظر میرسد در
صورتی كه برخی اقدامات و بسترهای الزم مانند رتبهبندی
اوراق ،ام��كان تغیی��ر داراییها و غیره انجام ش��ود ،امكان
توس��عه هرچه بیشتر استفاده از صكوك اجاره برای تامین
مالی فراهم خواهد شد .همچنین ،سایر بانكهای دولتی و
خصوصی نیز میتوانند در صورت فراهم ش��دن زمینههای
مرتبط ،از تجربه بانك سامان (جهت تامین مالی با استفاده
از ابزار صكوك اجاره) استفاده نمایند.
پینوشت:

 -1كارشناس ارشد گروه بانكداری ،پژوهشكده پولی و بانكی
 -2از آقای محمدرضا ملكمحمدی مدیر امور سرمایهگذاری
بانك سامان به دلیل حسن همكاری در تهیه این مصاحبه
تشكرمیكنیم.
3- Securitization
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