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چکیده
با توجه به عدم مشروعیت ربا و ابزارهایی نظیر اوراق قرضه در کشورهای اسالمی ،متخصصان حوزهی
مالی در این کشورها همواره به دنبال طراحی روشهای جدید بودهاند .یکی از روشهای مطرح شده در
سالهای اخیر ،طراحی روش تأمین مالی از طریق انتشار صکوک میباشد؛ به طوری که در حال حاضر
صکوک به عنوان ابزاری بسیار شناخته شده حتی در کشورهای غیر مسلمان هم مورد استفاده قرار میگیرد.
در کشور ما از میان این ابزارها ،اوراق اجاره و مشارکت بسیار رواج یافته است .در این مقاله سعی شده
است با ارائه و تحلیل آمار و ارقام موجود ،به بررسی و مقایسهی تطبیقی این دو نوع اوراق به لحاظ مکانیزم
مقبولیت و سهم هر یك در تأمین مالی شرکتها پرداخته شود.
واژههای کلیدی :صکوک ،اوراق اجاره ،اوراق مشارکت ،تأمین مالی ،ابزارهای مالی اسالمی
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مقدمه
امروزه روشهای تأمین مالی با نرخ بهرهی ثابت در نظام مالی سرمایهداری رایج است و
ابزارهای بدهی تأمین مالی که مهمترین آن اوراق قرضه است؛ در سطح بسیار گسترده ای کاربرد
دارند .استفاده از این ابزار در نظام مالی اسالمی ربوی بوده و مردود شمرده شده است .از آنجایی
که اسالم ،مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع کرده است؛ متخصصان در کشورهای مسلمان
همیشه به فکر طراحی ابزارهای مالی مطابق با شرع بودهاند .از جمله این ابزارها میتوان به اوراق
مشارکت اشاره نمود .از آن جایی که اوراق مشارکت بر مبنای یك طرح انتفاعی منتشر میگردد و
در مدت زمان تا سررسید خود ،سود علیالحساب و در سررسید به محاسبه سود قطعی و پرداخت
آن به دارندگان اوراق میپردازد؛ با شرع مطابقت داشته و در سالهای اخیر توسط شرکتهای
دولتی و غیر دولتی بسیاری انتشار یافته است .در ایران برای اولین بار اوراق مشارکت برای پروژهی
نواب صفوی در سال  3199انتشار یافت.
مشکلی که در اوراق مشارکت منتشره توسط بانك مرکزی وجود داشت؛ این موضوع بود
که این اوراق به پشتوانه یك طرح فیزیکی منتشر میگردد؛ در حالی که یکی از مهمترین
معضالت پیش روی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در سالهای اخیر ،نحوهی تأمین مالی برای
خرید دارایی و تأمین نقدینگی میباشد که در این گونه موارد چنین اوراقی کاربردی ندارد .لذا
تالش های کارشناسان و متخصصان مالی زیادی سبب به وجود آمدن ابزارهای مالی اسالمی
جدیدی تحت عنوان صکوک گردید (شرکت کارگزاری بانك ملی ایران).

اوراق بهادار اسالمی از ابتدا تا کنون
ایدهی اولیهی طراحی و انتشار ابزارهای مالی اسالمی به نظریات اقتصاد اسالمی ارائه شده
طی  62سال گذشته بر میگردد .در آن سالها ،بانكهای اسالمی جهت غلبه بر مشکالت
نقدینگی ،به جای استفاده از اوراق قرضه به استفاده از ابزارهای مالی جدیدی روی آوردند که
همگی مبتنی بر عقود اسالمی مانند اجاره ،مشارکت ،مضاربه و ...بودند .در جوالی  ،2389بانك
مرکزی مالزی به عنوان پیشرو در این زمینه ،از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت
میکردند؛ استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون بهره به نام گواهی سرمایهگذاری دولتی
استفاده کرد .این اوراق ،بهرهی از پیش تعیین شده نداشتند؛ بلکه نرخ بازدهی آنها توسط دولت
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اعالم میشد .نرخ سود از رابطهی ثابتی تبعیت نمیکرد و بر مالحظات کیفی طرح بیشتر تاکید
میشد .برای تعیین نرخ بازدهی ،معیارهای مختلفی از جمله شرایط کالن اقتصادی ،نرخ تورم و
نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار میگرفت .بدین ترتیب شبههی ربوی بودن
سود به ظاهر برطرف میشد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق میکردند (سوری.)3199 ،
آیت اهلل صدر به عنوان یکی از پیشگامان اقتصاد اسالمی ،اقدام به معرفی پارادایمهای جدیدی
در این حوزه نمود .به موازات گسترش نظری موضوعات اقتصاد اسالمی ،تالشهای زیادی جهت
ایجاد بازار پول و سرمایه اسالمی صورت گرفت .مبتنی بر چنین نظریاتی بود که بانكهای اسالمی
در برخی از کشورهای اسالمی آغاز به کار کردند.
محققین خارجی ایدهی انتشار اوراق اجاره به عنوان نخستین ابزار مالی اسالمی را به

منذرقحف نسبت میدهند که نظرات خود را در مقاله ای با عنوان " استفاده از اوراق بهادار
اجارهی دارایی برای پوشش شکاف بودجه" در سال  3999مطرح کرد (سروش .)3192 ،با وجود
این ،انتشار عملی صکوک (به خصوص صکوک اجاره) برخاسته از دو عامل اساسی است :اولین
عامل از تولد ایده ای که درون مؤلفههای شریعت میباشد؛ ناشی میشود و عامل دوم ،افزایش
تبدیل داراییها به اوراق بهادار در بازارهای مالی بوده است .ایدهی تبدیل کردن داراییها به اوراق
بهادار در دههی  3992در تأمین مالی متعارف رایج شد و در دههی  3992در ساختارهای مختلف
معامالت مالی توسط بانكهای سرمایهگذاری اسالمی مورد استفاده قرار گرفت.
قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی در دسامبر  5223میالدی ،موسسهی پولی
بحرین برای اولین مرتبه در حوزهی کشورهای خلیج فارس در  31ژوئن سال  ،5223اسناد دولتی
مطابق با قوانین اسالمی منتشر کرد .ارزش این اسناد  52میلیون دالر آمریکا ،به شکل اوراق  1ماهه
و با عنوان اوراق بهادار "صکوک سلم" بود (شرکت تأمین سرمایه نوین.)3192 ،
در دهه  42شمسی ،جمهوری اسالمی ایران توانست بانکداری اسالمی را به طور کامل و بدون
وجود سیستم موازی به اجرا درآورد.
ایران در سال  )3191( 3996مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت را تهیه کرد و شهرداری
تهران به عنوان ناشر ،اولین اوراق مشارکت را (در قالب نخستین ابزار مالی اسالمی) منتشر
نمود .به دلیل عدم اطالع محققان حوزهی مطالعات اسالمی از این ابداع کشورمان ،بسیاری از آنها
ایدهی طراحی و انتشار ابزارهای اسالمی در بازار سرمایهی ایران را به اوایل سالهای 3999
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( )3194یعنی  1سال پس از تصویب ضوابط اجرایی انتشار اوراق مشارکت نسبت میدهند .بنابراین
ایران اولین کشوری است که اقدام به طراحی و انتشار چنین ابزارهایی نموده است .لیکن به دلیل
عدم اطالع رسانی بینالمللی ،این موضوع به سایر کشورها منتقل نشده است.
با وقوع حوادث  33سپتامبر ،مسلمانان به علت مواجهه با مشکالت متعدد در کشورهای غربی،
بیش از پیش به استفاده از ابزارهای اسالمی بازار سرمایه و سرمایهگذاری در کشورهای اسالمی
روی آوردند .از آن زمان کلمه صکوک در دنیا بسیار گسترش یافت تا جایی که حتی کشورهای
غیر اسالمی جهت جذب سرمایه مسلمانان اقدام به استفاده از این ابزار نمودند (ابوذر.)3192 ،
استفاده از لفظ صکوک برای اوراق بهادار اسالمی نخستین بار در سال  5225در جلسهی فقهی
بانك توسعهی اسالمی پیشنهاد شد (ابوذر و صداقی.)3199 ،
در حال حاضر چندین کشور در زمینهی انتشار صکوک فعال هستند؛ ولی روند انتشار در
سطح شرکتها به سرعت بیشتری نیاز دارد .در طول چند سال گذشته بخش عمدهی حجم
صکوک منتشر شده مربوط به انتشار توسط دولتها (و نه شرکتها) بوده است .با توجه به
کاهش تأمین مالی از طریق انتشار سهام جدید ( )IPOتوسط شرکتها در سالهای اخیر در
کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسالمی منطقه ،حجم تأمین مالی از حدود  31میلیارد دالر
در سال  5229میالدی به حدود  322میلیون دالر در سال  5232میالدی کاهش پیدا کرده است و
این کشورها به ابزارهای تأمین مالی جدید از جمله اوراق مشارکت و صکوک جهت تأمین مالی
رو آوردهاند و لذا سال  5233بیشترین میزان انتشار این اوراق را داشته است (شرکت تأمین
سرمایه نوین.)3192 ،

صنعت اوراق بهادار در ایران
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،مرجع صدور اوراق بهادار در ایران بانك مرکزی و سازمان
بورس و اوراق بهادار میباشند که هر یك انواعی از اوراق بهادار به شرح زیر را منتشر میکنند:
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مراجع صدور مجوز برای انتشار اوراق بهادار در ایران:
 .2بانک مرکزی
بانك مرکزی در راستای تجمیع سپردههای اندک مردم و بهکارگیری آن در طرحهای
سرمایهگذاری ،اقدام به انتشار گواهی سپردهی ،گواهی سپردهی خاص و اوراق مشارکت دولتی و
شهرداریها میکند.
گواهی سپردهی عام :گواهی سپردهی عام ،وجوه را با هدف سرمایهگذاری در طیف
گسترده ای از داراییهای متنوع بانك ،از سپرده گذاران دریافت میکند .دستورالعمل گواهی
سپرده مدت دار ویژهی سرمایهگذاری (عام) مصوب نهصد و سی و دومین جلسهی شورای پول و
اعتبار مورخ  3199/33/1میباشد .طبق مادهی  2دستورالعمل مزبور مدت و سود علیالحساب این
گونه سپردهها متناسب با سایر سپردهها توسط کمیسیون اعتباری بانك مرکزی تعیین میشود.
گواهی سپردهی خاص :در گواهی سپردهی خاص ،وجوه با هدف سرمایهگذاری در
پروژه (های) خاص گردآوری میشود.
دستورالعمل گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایهگذاری (خاص) نیز مصوب نهصد و سی و
دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ  99/33/1میباشد .طبق ماده  1دستورالعمل مزبور ،گواهی
سپرده خاص قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران میتوانند این گواهی را بدون فسخ عقد
وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس و اوراق بهادار ،بانكها یا مؤسسات اعتباری معامله و
حقوق خود را صلح نمایند.
اوراق مشارکت دولتی و شهرداریها :طبق بند  6مادهی  3آیین نامه اجرایی قانون نحوهی
انتشار اوراق مشارکت ،اوراق مشارکت عبارت است از:
" اوراق بهادار با نام یا بی نامی که به موجب قانون یا مجوز بانك مرکزی جمهوری اسالمی
ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز
طرحهای عمرانی -انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنهی کشور یا برای تأمین منابع مالی
مورد نیاز جهت ایجاد ،تکمیل و توسعه طرحهای سود آور تولیدی ،ساختمانی و خدماتی توسط
دولت ،شرکتهای دولتی و شهرداریها منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در
اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضهی عمومی واگذار میگردد" .
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 .1سازمان بورس و اوراق بهادار
انواع اوراق بهاداری که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر میشود ،عبارتند از:
سهام عادی :انتشار سهام را میتوان به دو بخش طبقه بندی نمود:
 .3انتشار سهام توسط شرکتی که در مرحلهی تاسیس است.
 .5انتشار سهام توسط شرکتی که موجود است و برای تأمین مالی خود اقدام به افزایش
سرمایه میکند (شرکت تأمین سرمایه نوین.)3192 ،

واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
صکوک :در اوراق قرضه ناشر تنها متعهد میشوند اصل و فرع این اوراق را در زمان سررسید
به دارندگان آن پرداخت کند و در مقابل قرض دهندگان نیز هیچ دخالتی در چگونگی فعالیت
قرض گیرندگان نداشته و در شرایط رکود و رونق با اطمینان کامل بازدهی حاصل از نرخ بهره را
دریافت میدارند (شرکت تأمین سرمایه نوین.)3192 ،
یکی از ابزارهای مناسبی که میتواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد؛ صکوک
است .صکوک دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایهگذاری است که
درصد سود و زیان میتواند ثابت یا شناور باشد .به این ترتیب ،بازده صکوک مقدار ثابتی نیست و
بر حسب ارزش واقعی محاسبه میشود (شرکت تأمین سرمایه نوین .)3192 ،صکوک اوراق بهادار
اسالمی است که با در گیر کردن یك دارایی مشخص فیزیکی منطبق با قانون بانکداری اسالمی
و بدون ربا است .صکوک جمع کلمه عربی صك میباشد که آن هم معرب واژهی چك در
زبان فارسی است.
سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ،صکوک را اینگونه تعریف کرده
است" :گواهیهایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی ،بیانگر
پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندهی آن مالك یك یا
مجموعه ای از داراییها ،منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یك پروژه یا یك فعالیت
سرمایهگذاری خاص میشود" (حدادی.)3192 ،
به طور کلی به اوراق بهادار اسالمی انتفاعی با هدف تأمین مالی "صکوک" گفته میشود.
اوراق بهادار اسالمی را میتوان از ابعاد مختلفی دسته بندی کرد:
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 بر اساس ترکیب عقود مختلف در طراحی اوراق بهادار اسالمی ،میتوان آنها را به 35
نوع تقسیم بندی کرد که شامل اوراق اجاره ،مشارکت ،سفارش ساخت (استصناع) ،خرید
دین (اوراق رهنی) ،مرابحه (فروش اقساطی) ،سلف ،جعاله ،مساقات ،مضاربه ،مزارعه،
وقف و قرضالحسنه میباشد.
 منذرقحف ،تقسیم بندی دیگری را بر اساس بازدهی اوراق بهادار اسالمی (صکوک)
ارائه نموده است .از نظر وی اوراق بهادار اسالمی را میتوان به صورت زیر تقسیم بندی
کرد:

 .3اوراق بهادار با بازدهی ثابت
 .5اوراق بهادار با بازدهی متغیر
 .1اوراق بهادار قابل تبدیل
 تقسیم بندی دیگری نیز توسط آیت اهلل تسخیری ارائه شده است .بر اساس این تقسیم
بندی میتوان ابزارهای مالی را با توجه به بازدهی اوراق بهادار اسالمی و نوع قرارداد

منعقد شده برای آن و با توجه به دارایی پایه به صورت زیر تقسیم نمود:
 .3اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین (مانند اوراق سفارش ساخت ،اوراق مرابحه)
 .5اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی (اوراق اجاره)
 .1اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی (اوراق مشارکت ،مضاربه ،مزارعه
و مساقات)
 به نظر میرسد تقسیم بندی ابزارهای مالی در قالب زیر از تقسیم بندیهای صورت گرفته
کاملتر و مناسبتر باشد .این تقسیم بندی مبتنی بر هدف سرمایهگذار ایجاد شده است:
 .3اوراق بهادار غیرانتفاعی (اوراق وقف و اوراق قرضالحسنه)
 .5اوراق بهادار انتفاعی
 با درآمد ثابت (اوراق اجاره ،اوراق مرابحه ،اوراق سلف ،اوراق سفارش
ساخت (استصناع) و اوراق رهنی)
 با درآمد متغیر (به اوراق مشارکت ،اوراق مضاربه ،اوراق مساقات و اوراق
مزارعه)
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 قابل تبدیل (ابوذر.)3192 ،
در ادامه به شرح مختصری در خصوص هر یك از انواع صکوک پرداخته میشود:
صکوک قرضالحسنه :اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر
میشود و به موجب آن قرارداد ،ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آنها به دارندگان اوراق بدهکار
است و بایستی در سررسید به آنان بپردازد .این اوراق که از سوی متفکران مسلمان پیشنهاد و در
برخی کشورها به مرحلهی اجرا نیز رسیده ،دو نوع میباشد :یکی اوراق قرضالحسنه بدون جایزه و
دیگری اوراق قرضالحسنه با جایزه.
صکوک اجاره :اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع ،مالك بخشی از دارایی
است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است .در صکوک
اجاره حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعه ای از داراییها در برابر اجاره بها از مالك به شخص
دیگری منتقل میشود.
مدت قرارداد اجاره مشخص است و میتوان اجاره بها را در ابتدای دوره ،انتهای دوره ،با
سررسیدهای ماهانه ،فصلی یا ساالنه پرداخت کرد .از آن جا که صکوک اجاره اوراق بهاداری
است که بیان گر مالکیت مشاع فرد است؛ میتوان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که به وسیله
عاملهای بازار تعیین میشود ،معامله کرد.
صکوک مرابحه :اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع ،مالك دارایی
مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارندهی ورق مالك و طلبکار
آن دین است .این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانویه میباشند .بازار اولیه این
اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی مشکلی ندارد و بازار
ثانوی آنها بر اساس جواز خرید و فروش دین است.
صکوک مضاربه :مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطالح عبارت است
از اینکه شخصی (مالك) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل ،سهم معینی از
سود آن سرمایه را بگیرد؛ سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت.
سود فعالیت تجاری نیز گرچه تا حدودی قابل پیش بینی است؛ اما در عمل تابع عوامل مختلفی
است که احتمال دارد مغایر با پیش بینی درآید .در نتیجه سود اوراق کامالً متغیر و در پایان دورهی
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مالی قطعی میشود .علمای شیعه برخالف اهل تسنن عقد مضاربه را منحصر در تجارت میدانند؛
به همین جهت در ایران این عقد تنها در تجارت منعقد میگردد (موسویان.)3194 ،
صکوک مشارکت :اوراق بهادار با نامی که با مجوز سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار
تهران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز
طرحهای نوسازی و توسعهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس منتشر میشود .این اوراق بدون
تضمین دولت و بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران انتشار مییابند.
صکوک مزارعه :اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مزارعه طراحی شده است .ناشر
اوراق مزارعه با واگذاری اوراق ،وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده ،با آن وجوه اراضی
قابل زراعت خریداری میکند؛ سپس آن اراضی را به قرارداد مزارعه از طرف دارندگان اوراق به
کشاورزان واگذار میکند تا روی آن اراضی زراعت کنند و در پایان سال زراعی محصول را با هم
تقسیم کنند .در اوراق مزارعه ،دارندهی اوراق نقش مالك زمین زراعی و ناشر اوراق نقش وکیل
مالك و کشاورز نقش عامل (زارع) را ایفا میکند .پس اوراق مزارعه سند مالکیت مشاع دارندهی
اوراق بر اراضی مزروعی معین میباشد.
صکوک مساقات :اوراق مساقات اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مساقات طراحی
شده است؛ ناشر اوراق مساقات با واگذاری اوراق ،وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده با
آن وجوه باغات قابل بهره برداری را خریداری سپس به وکالت از طرف دارندگان اوراق به
قرارداد مساقات به باغبانان واگذار میکند تا به آنها رسیدگی کنند و در پایان محصول به دست
آمده را با هم تقسیم کنند .در این اوراق دارندهی اوراق نقش مالك ،ناشر نقش وکیل و باغبان
نقش عامل در قرارداد مساقات را ایفا میکنند و اوراق مساقات سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق
بر باغات معین است (.)www. spv. ir
صکوک استصناع :این نوع از اوراق مبتنی بر عقد استصناع بوده و از جمله اوراق بهادار با
بازدهی ثابت محسوب میشوند .اوراق استصناع با هدف ایجاد ابزاری جدید در زمینه تأمین مالی
پروژهها و تأمین مالی پیمانکاران طراحی شده است .اوراق استصناع را میتوان اوراق بهاداری
دانست که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر میکند .در اوراق سفارش ساخت در قبال
ساخت یك دارایی یا طرح مشخصی در آینده ،مبلغی به سازنده (پیمانکار) پرداخت میشود.

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال دوم ،شماره  ،8بهار9312

32

اوراق استصناع را میتوان به صورت با نام و بی نام و همچنین قابل معامله و غیر قابل معامله منتشر
کرد (ابوذر.)3192 ،
صکوک سلف :در ساختار صکوک سلف (سلم) ،یك موسسه با موسسهی دیگری به
نمایندگی از طرف خریداران صکوک سلف وارد قرارداد میشود و هدف از این قرارداد ،این
است که بین کاالها و خریداران واسطه شود و به عنوان یك رابط جهت تسهیل فعالیت اقدام
نماید .در رابطه با انتشار صکوک سلف باید توجه داشت که کاالهایی که در این صکوک قرار
میگیرند نباید جزء کاالهایی باشد که برای این عقود در شرع مجاز دانسته نشدهاند؛ و بنابراین
انواع طال و سکه را نمی توان جهت انتشار صکوک سلف به عنوان دارایی پایه قرار داد ( www.

.)spv. ir
از میان انواع صکوک مذکور ،صکوک اجاره و مشارکت پرکاربردترین انواع آن میباشند
که در این مقاله نیز به بررسی بیشتر آنها پرداخته میشود (شرکت تامین سرمایه امین.)3192 ،

صکوک اجاره و مکانیزم انتشار آن
اوراق اجاره را میتوان از جهات مختلفی تقسیم بندی کرد:
بر اساس نوع عقد اجاره؛ اوراق اجاره عملیاتی و اوراق اجاره به شرط تملیك.
بر اساس نوع بانی؛ اوراق اجاره شرکتهای عادی و اوراق اجاره مؤسسات مالی (بانكها و
مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و لیزینگها).
بر اساس هدف انتشار؛ اوراق اجاره تأمین دارایی ،اوراق اجاره تأمین نقدینگی و اوراق
اجاره رهنی.
اوراق اجاره تأمین دارایی ،اوراقی است که در آن نهاد واسط ،یك دارایی (یا مجموعهای
از داراییها) را از طرف سرمایهگذاران ،از فروشندهای خریداری نموده و به بانی اجاره میدهد.
این اوراق از آن جهت اوراق اجاره تأمین دارایی نامیده شدهاند که به منظور به دست آوردن یك
دارایی خاص برای بانی توسط واسط منتشر میشود (مانند عملکرد شرکتهای لیزینگ).
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نگاره ( : )1ساز و کار عملیاتی انتشار اوراق اجاره تأمین دارایی

انتشار این نوع اوراق اجاره میتواند به دو صورت اجاره عملیاتی (با اجاره بهای ثابت و سود و
زیان فروش متغیر) و اجاره سرمایه ای (با اجاره بهای ثابت و قابل پیش بینی) انجام پذیرد.
در اوراق اجاره تأمین نقدینگی ،واسط با واگذاری اوراق به مردم و جمع آوری وجوه ،به
وکالت از طرف آنها یك دارایی (ثابت مشهود) را از بانی خریداری کرده ،سپس مجدداً به وی
اجاره میدهد .این نوع از اوراق ،مبتنی بر فروش و اجاره مجدد است .در این حالت بانی توانسته
است با وثیقه قرار دادن دارایی خود و با استفاده از اوراق اجاره ،اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز
خود کند.
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نگاره ( : )2ساز و کار عملیاتی انتشار اوراق اجاره تأمین نقدینگی

در این نوع از اوراق اجاره ،دارایی در مقابل اجاره بهای معین برای مدت مشخصی به بانی
اجاره داده میشود و در قرارداد اجاره شرط میشود که واسط در سررسید دارایی را به بانی
تملیك کند .درآمد صاحبان اوراق در این حالت عبارت است از مجموع اجاره بهای ماهانه که
کامالً قابل پیش بینی میباشد.
در اوراق اجاره تأمین نقدینگی ،امکان استفاده از اجارهی عملیاتی چندان متصور نیست و تنها
اجاره سرمایه ای قابل اجر است .زیرا بانی تنها به دنبال به دست آوردن نقدینگی جهت بهبود
وضعیت مالی خود است و دارایی ثابت وی ،نقش حیاتی در ادامه فعالیت شرکت دارد و منطقی به
نظر نمیرسد که دارایی را به سرمایهگذاران بفروشد.
شرکتهایی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند میتوانند به کمك این اوراق ،یك
یا چند دارایی خود را از طریق انتشار این اوراق به فروش رسانند و با کسب وجه نقد و نیز اجاره
مجدد دارایی خود ،مشکالت مالی را تا حدی مرتفع کنند.
در اوراق اجاره رهنی که بیشتر مورد استفاده بانكها ،لیزینگها و مؤسسات اعتبار دهنده
میباشد ،بانی (بانك) تسهیالتی که قبالً در قالب عقد اجاره به شرط تملیك پرداخته کرده را به
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شخص ثالثی (واسط) میفروشد .ابتدا واسط ،اوراق اجاره را منتشر مینماید و سپس داراییهایی
که بانك در قالب عقد اجاره به شرط تملیك در طی زمان به افراد مختلفی داده است را از وی
خریداری کرده و با فروش این داراییها رابطه بانی و واسط قطع میشود و واسط از طرف
سرمایهگذاران مالك داراییهایی میشود که بانی آنها را قبالً به صورت اجاره به شرط تملیك
به گیرندگان تسهیالت واگذار نموده است .درآمد صاحبان اوراق در این حالت کامالً قابل پیش
بینی است.

نگاره ( : )3ساز و کار عملیاتی انتشار اوراق اجاره رهنی

عالوه بر مکانیزمهای فوق ،میتوان به مدلهای ترکیبی اوراق اجاره و اوراق استصناع اشاره
نمود:
به عنوان نمونه اگر قرار باشد به طور همزمان اقدام به خرید کارخانه و تجهیزات موجود و هم
چنین خرید تجهیزاتی که قرار است در آینده ساخته شود نمود؛ بایستی یك عقد اجاره بابت اجاره
تجهیزات موجود و یك عقد استصناع بابت سایر تجهیزاتی که قرار است ساخته شود بسته شود؛
بدین منظور از یك مدل ترکیبی اجاره و استصناع به شرح نگاره شماره  6استفاده میشود (شرکت
تأمین سرمایه امین.)3192 ،

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال دوم ،شماره  ،8بهار9312

36

نگاره ( : )4ساز و کار عملیاتی انتشار اوراق صکوک ترکیبی

صکوک اجاره و ریسکهای مقابل آن
دارندهی ورقهی صکوک اجاره نیز مانند هر سرمایهگذار دیگر در بازار سرمایه با ریسكهایی
روبروست .در حالت کلی ریسكهای یك ورقه بهادار را میتوان از زوایای مختلفی مورد
بررسی قرار داد .جدول زیر ریسكهای پیش روی دارندگان اوراق اجاره را در بردارد ( www.

.)spv. ir
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ریسک پیش روی سرمایهگذاران
ریسك جمع آوری وجوه به میزان کافی
ریسك سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی

بازار اولیه

ریسك عدم فروش کاال به واسط
ریسك عدم اجاره کاال توسط بانی
ریسك نرخ سود (اجاره بها)
ریسك اعتباری
ریسك نقدینگی

بازار ثانویه

ریسکهای مالی

ریسك تورم
ریسك نقد شوندگی
ریسك بازار
ریسك سرمایهگذاری مجدد
ریسك اعمال اختیارات
ریسك نرخ ارز
ریسك ورشکستگی نهادهای مالی

مالی

ریسکهای غیر

ریسك سیاسی
ریسك قوانین و مقررات
ریسك ابعاد شریعت
ریسك از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

ریسکهای مرتبط با
داراییها

ریسك استهالک تدریجی دارایی
ریسك هزینههای غیر عملیاتی

جدول ( : )1ریسکهای صکوک اجاره
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نقش صکوک در تأمین مالی شرکتها
با توجه به رشد روز افزون استفاده از انواع اوراق بهادار اسالمی ،در این بخش از مقاله ،میزان
انتشار صکوک در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد .حدوداً نزدیك به  46میلیارد
دالر صکوک در سال  5233در میان همهی کشورها منتشر شده است که این رقم نسبت به سال
 %92 ،5232افزایش داشته است و بخش عمدهی آن در بخشهایی از آسیا و کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس متمرکز شده است.
به جز انتشار دورهای صکوک توسط بانك مرکزی بحرین و گامبیا ،ناشر بیشترین میزان اوراق
صکوک ،مالزی بوده است .دولت مالزی از طریق بانك مرکزی این کشور به تنهایی %45
صکوک منتشرهی جهان را به خود اختصاص داده است .هر چند مالزی بیش از  %42صکوک
جهان را منتشر کرده است ولی کشورهای دیگر نیز در این میان مشارکت داشتهاند .به گونه ای که
بعد از مالزی جزایر کایمان ،نیوجرسی ،ویرجین بریتانیا و برمودا (کشورهای عضو منطقه
 )Offshore Centerدر رتبهی دوم و اندونزی در مرتبهی سوم قرار دارد .یمن ،ایران و اردن نیز
از جمله جدیدترین کشورهایی هستند که در سال  5233جزو ناشران صکوک بودهاند.

نگاره ( : )5سهم کشورهای مختلف از میزان صکوک منتشرهی جهان در سال 2111
منبع  :مرکز تحلیل دادهی بلومبرگ ()BNM
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مقایسهی میزان انتشار اوراق صکوک از اول سال  5222تا انتهای سال  5233نشان میدهد که
رشد چشمگیری در این زمینه در جهان وجود داشته است؛ به نحوی که در سال  5222جمعاً به
ارزش  422 ،9میلیون دالر آمریکا صکوک منتشر شده است در حالی که در سال  5233این رقم به
 41492میلیون دالر میرسد.
روند رو به رشد انتشار صکوک در دنیا

نگاره ( : )6روند رو به رشد انتشار صکوک در دنیا در طی سالهای  2115تا  -2111میلیون دالر
منبعwww. zawya. com :

سهم روشهای مختلف تأمین مالی به تفکیك انواع عقود اسالمی در کل بانكهای اسالمی
جهان در سالهای مختلف در طی سالهای  5229تا  5233در نگاره شماره 9ارائه شده است.
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میزان انتشار صکوک در جهان به تفکیک انواع آن

نگاره ( : )7میزان انتشار صکوک در جهان به تفکیک انواع آن در طی سالهای  2112تا )2111میلیون
دالر (
منبعwww. zawya. com :

حجم انتشار بر اساس ماهیت ساختاری و نوع صکوک منتشر شده در سالهای  5229تا 5233
به ترتیب اولویت عبارت است از صکوک مرابحه ،مشارکت ،اجاره ،استصناع و غیره .به طور
متوسط در حدود  %4 .65از کل صکوک منتشر شده از نوع صکوک مرابحه %13 ،صکوک
مشارکت و  %32صکوک اجاره میباشد.
در ایران نیز ،با توجه به این که انتشار اولین صکوک در اسفند ماه ( 3199سه ماهه اول )5233
به همت شرکت تأمین سرمایه نوین و ضمانت بانك اقتصاد نوین برای تأمین مالی شرکت
هواپیمایی ماهان به مبلغ  222 ،593میلیون ریال صورت گرفت؛ بازار صکوک مانند سایر
کشورهای اسالمی رونق یافت .به دنبال آن ،اوراق اجاره بانك سامان ،مدیریت سرمایهگذاری امید
و دومین صکوک هواپیمایی ماهان نیز تا پایان شهریور ماه  3192عرضه شد.
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علی رغم نوپا بودن تأمین مالی به شیوهی انتشار صکوک در ایران ،به جرات میتوان گفت
که این اوراق از استقبال خوبی برخوردار بوده است .به طوری که میتوان روند فزایندهی انتشار
آن را در نمودار زیر مشاهده نمود.
میزان صکوک پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نگاره ( : )2رشد میزان صکوک پذیرفته شده در بورس و فرا بورس ایران در طی سالهای  1322تا
 -1331میلیارد ریال
منبع :سایت شرکت فرا بورس ایران ()www. irfarabourse. com

نقش اوراق مشارکت منتشرهی بانک مرکزی در تأمین مالی
اوراق مشارکت ،اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون نحوهی انتشار اوراق
مشارکت به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد
مشارکت در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنه کل کشور و
طرحهای سود آور تولیدی ،ساختمانی و خدماتی را دارند؛ واگذار میگردد .دارندگان این اوراق
به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریك
خواهند بود (بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران).

فصلنامه پژوهش حسابداری ،سال دوم ،شماره  ،8بهار9312

52

تمایز اوراق صکوک با اوراق مشارکت در این است که سود در اوراق صکوک تضمین شده
نیست و با انواع مختلفی که دارد؛ وجوه معینی برای سرمایهگذاری معینی به شمار میرود ولی در
اوراق مشارکت کل وجوه سرمایهگذاری میشود و سود در اوراق مشارکت تضمین شده است و
در زیان سرمایه گذار سهمی ندارد .ولی در صکوک چنین نیست .اوراق صکوک عالوه بر
کاربردهای اوراق مشارکت ،دارای کاربردها و منافع دیگری نیز است (سوری.)3199 ،
این ابزار در ایران از سال  3191به منظور تأمین مالی پروژههای حایز شرایط به کار گرفته شد
تا از این طریق سرمایههای خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در
اختیار پروژههای خاصی قرار گیرد .طی سالها ،اوراق مشارکت به عنوان اصلیترین ابزار در بازار
مالی ایران وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آن به بخشهای تولیدی را به عهده داشته
است و از آن می توان به عنوان ابزار موفقی نام برد که با استقبال فراوانی روبه رو بوده و توانسته هم
ناشران را منتفع سازد و هم سرمایهگذاران را صاحب سود نماید.
اولین اوراق مشارکت منتشر شده در کشور که در سال  3191انتشار یافت مربوط به شهرداری
تهران می باشد که با هدف نوسازی بافت فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود
علیالحساب  52درصد در سال منتشر شد.
از سال  3191تا پایان سال  ،3199جمعاً  592هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش
رسیده است که بخش اعظمی از آن به پروژههای برقی ،آبی ،عمرانی انتفاعی ،احیای بافتهای
فرسوده شهری ،پتروشیمی و توسعهی میادین گازی اختصاص یافته است.
همان گونه که در نگاره شماره  9مالحظه میشود؛ انتشار و فروش اوراق مشارکت از سال
 3191به جز سال  3199روند رو به رشدی داشته است .در مجموع میتوان گفت همواره استفاده از
ابزار اوراق مشارکت برای تأمین مالی طرحها جذاب بوده و به خصوص در سالهای اخیر با
استقبال فراوانی رو به رو شده است ،به طوری که تنها در سال  3199رقمی بالغ بر  329هزار میلیارد
ریال از این اوراق به فروش رسیده است (جدول شماره  .)3انتشار این میزان اوراق به منزلهی ثبت
رکورد جدیدی در تاریخ انتشار اوراق مشارکت در کشور میباشد (بانك مرکزی جمهوری
اسالمی ایران).

53

نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکتها

میزان انتشار اوراق مشارکت (میلیارد ریال)

سال

میزان فروش اوراق مشارکت (میلیارد ریال)

3131

37

37

3131

227

227

3137

103

103

3131

2712

2132

3133

1310

1310

3132

2170

2133

3131

2120

2120

3120

1300

1011

3123

1300

7133

3122

33227

33311

3121

31300

32710

3121

33000

33000

3127

31200

37337

3121

1070

21730

3123

33200

33211

3122

33300

33113

3121

331120

371207

جمع

111311

217002

جدول ( : )2میزان انتشار و فروش اوراق مشارکت در طی سالهای  1373تا 1323
منبع :سایت بانک مرکزی ایران ()www. cbi. ir
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میزان انتشار اوراق مشارکت (میلیارد ریال)

نگاره ( : )3روند انتشار اوراق مشارکت در ایران در طی سالهای  1373تا 1323

منبع :سایت بانک مرکزی ایران (cbi. ir

)www.

طی سال های اخیر فرآیند انتشار اوراق مشارکت با دریافت تقاضای انتشار از سوی ناشران
آغاز و با تکمیل مدارک و مستندات الزم همانند دریافت مصوبهی هیئت محترم وزیران و
مصوبهی مجمع عمومی برای شرکتهای دولتی که انتشار آنها در قانون بودجه کشور پیش بینی
نشده یا مجوز وزارت کشور برای شهرداریهایی که انتشار اوراق مشارکت برای آنها در قانون
بودجه پیش بینی شده است و سایر مدارک مورد نیاز ادامه مییابد؛ پس از آن ،چنانچه کمیسیون
اعتباری و رئیس کل بانك با انتشار اوراق توسط متقاضی موافقت نمایند؛ مجوز انتشار این اوراق
در چارچوب قوانین و مقررات صادر و به بانك عامل ابالغ میگردد.

صکوک در مقابل اوراق مشارکت
همان طور که پیشتر اشاره شد اولین اوراق مشارکت منتشر شده تحت نظارت بانك مرکزی
در ایران در سال  3191و توسط شهرداری تهران صورت گرفته است .از آن سال به بعد میزان
انتشار اوراق مشارکت دولتی در ایران رو به افزایش بوده است؛ به طوری که پس از تصویب انتشار
اوراق بهادار اسالمی (صکوک) در بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران،
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علی رغم استقبال سرمایهگذاران و شرکتها از این روش تأمین مالی و روند رو به رشد آن ،هنوز
هم اوراق مشارکت دولتی جایگاه خود را حفظ کرده و میزان انتشار آن با اوراق صکوک قابل
مقایسه نیست.
میزان صکوک و اوراق مشارکت منتشره

نگاره ( : )11مقایسهی تطبیقی میزان صکوک و اوراق مشارکت منتشره در سالهای  1322و 1323
منبع :سایت بانک مرکزی ایران و شرکت فرا بورس ایران

تفاوتهای موجود در نحوهی انتشار اوراق اجاره و اوراق مشارکت در جدول شماره  5به
طور خالصه آورده شده است.
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جدول ( : )3تفاوتهای موجود در نحوهی انتشار اوراق مشارکت و اوراق اجاره
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نتیجه گیری
همان طور که مالحظه شد خأل حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه کشورهای
اسالمی تا حد زیادی با انتشار اوراق بهادار اسالمی پر شده است .بررسی آمار و ارقام موجود نشان
میدهد که علی رغم رشد چشمگیر انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران طی سالهای اخیر ،باز
هم سهم اوراق مشارکت بانك مرکزی در تأمین مالی شرکتها بیشتر بوده است .به نظر میرسد
یکی از علل گرایش کمتر شرکتها به استفاده از صکوک در فرایند تأمین مالی ،نوپایی مفهوم
صکوک در ایران است .امید است رفته رفته با گذر زمان ،این ابزار در تأمین مالی شرکتها
شناخته شدهتر شده و سهم گسترده تری را به خود اختصاص دهد که این مهم مستلزم آگاهی
شرکتها نسبت به مزایای تأمین مالی از طریق انتشار صکوک است.
به عالوه ،پیچیده و زمان بر بودن روند اجرایی انتشار صکوک و اخذ مجوز از سازمان بورس
و اوراق بهادار نیز احتماالً یکی دیگر از عللی است که سبب شده شرکتها بیشتر به سمت انتشار
اوراق مشارکت بانك مرکزی متمایل شوند.
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