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چکیده
یکی از مهمترین نهاده هاي تولید ،سرمایه است که به صورت هاي مختلفی از جمله نیروي کار ،وجوه نقد
و وسائل فیزیکی ظاهر می شود ،که براي فرآهم کردن آن حالتهاي مختلفی وجود دارد که یکی از آنها
تامین مالی است .بهترین مزایاي تامین مالی حذف واسطه گري مالی است ،یعنی اوراق بدهی قابل فروش
مستقیم به دست خریداران می رسد .تامین مالی روشهاي زیادي دارد که از مهمترین آنها می توان به
تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی اشاره کرد .اولین روشی که براي تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی
مورد استفاده قرارگرفت اوراق قرضه بود .اوراق قرضه براساس بهره ثابت منتشر می شود که در اسالم بهره
ثابت به منزله رباست و منع شده و همچنین مشکل ورشکستگی بنگاه در این روش هم براي صادر کننده و
خریدار وجود دارد .بنابراین بایستی به دنبال جایگزین مناسب براي آن بود .محققین اسالمی صکوك را
بعنوان ابزار مناسبی براي جایگزینی اوراق قرضه معرفی کردند که در این تحقیق مورد بحث واقع می شود.
و چالش هاي پیش روي آن ذکر شده است .با اینکه براي حل مشکل نقدینگی بانک هاي اسالمی تاکنون
کوشش هاي موفقیت آمیز متعددي در سطح بین المللی انجام گرفته ،هنوز راه بسیار طوالنی براي حل
مشکل مدیریت نقدینگی در بانک هاي اسالمی وجود دارد .با تقویت همکاري میان کشورهاي اسالمی  ،در
زمینه حمایت از بانکداري اسالمی می توان به حل این مشکل کمک نمود .این مهم با استفاده از تهاده
هاي مالی موجود مانند نهاد هاي مالی بین المللی اسالمی ،تسهیل و تسریع می شود .اوراق صکوك از نظر
اقتصادي کارا هستند  ،زیرا اوال صکوك می تواند ابزاري کارا براي کنترل نقدینگی باشد .بانک مرکزي می
تواند در عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق صکوك منتشر شده دولت بپردازد .به نظر می رسد این
کار مناسب تر از انتشار اوراق مشارکت باشد ،زیرا صکوك هم مانند اوراق مشارکت نیست که نقدشوندگی
باالیی داشته باشد .و به این دلیل ابزار کاراتري براي کنترل نقدینگی است.
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مقدمه
سرمایه یکی از نهاده هاي اصلی تولید است .در گذشته سرمایه بیشتر به شکل ابزار و آالت کار انسان مطرح بود .اما ،امروزه
سرمایه به عنوان انباشت نقدینگی براي شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادي نیز در نظر گرفته می شود .دولتها و شرکتهاي
اقتصادي براي شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادي احتیاج به تأمین سرمایه دارند .این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان
شرکت تأمین می شود و یا اینکه از طریق فرآیند تأمین مالی بدست می آید .فرآیند تأمین مالی یکی از مباحث مهم اقتصاد
مالی است .براي تأمین مالی ،روشها و ابزار گوناگونی وجود دارد که هر کدام داراي ویژگیها و خواص مربوط به خود است .بسته
به نیازها ،توان مالی ،شرایط بنگاههاي اقتصادي و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاري و مواجهه با خطر ،این ابزارها و روشها
تبیین و به کار گرفته می شوند .یکی از روشهاي مهم فرآیند تأمین مالی ،تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد .واژة
تبدیل به اوراق بهادار کردن ،یکی از واژههایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمیگذرد .تبدیل به
اوراق بهادار کردن فرآیندي است که طی آن ،نخست داراییهاي مؤسسة مالک دارایی یا بانی از ترازنامة آن مؤسسه جدا
میشود و سپس ،تأمین وجوه را سرمایهگذارانی انجام می دهند که ابزار مالی قابل مبادله را خریده اند .این ابزار مبادله شده
نمایانگر بدهکاري مزبور میباشد .به عبارت دیگر ،تبدیل به اوراق بهادار کردن ،فرآیندي است که در آن واسطههاي مالی مانند
بانکهاي تجاري حذف و اوراق بدهی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایهگذاران فروخته میشود .در واقع ،یک شرکت
تأمین سرمایه ،مجموعهاي از داراییهاي مالی را جمع آوري و اوراق بدهی را براي تأمین مالی مجموعه مورد نظر ،به
سرمایهگذاران بیرونی میفروشد .در فرآیند تبدیل داراییها به اوراق بهادار ،شرکت یا مؤسسهاي که نیاز به تأمین مالی دارد
اقدام به تأسیس یک شرکت با مقصد خاص میکند و آن دسته از داراییهاي خود را که داراي جریانهاي نقدي آتی هستند به
شرکت با مقصد خاص میفروشد .شرکت با مقصد خاص براي اینکه وجه الزم براي خرید داراییهاي مذکور را فراهم کند ،اقدام
به انتشار اوراق بدهی با پشتوانة دارایی میکند و آن را به عموم سرمایهگذاران عرضه میکند .سپس شرکت با مقصد خاص
وجوهی را که از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است ،بابت خرید داراییهاي مالی به بانی پرداخت میکند.
سرمایهگذارانی که اوراق بدهی با پشتوانة دارایی را خریدهاند از محل جریانهاي نقدي حاصل از داراییهاي مالی شرکت با
مقصد خاص بازدهی کسب میکنند .یکی از ابزارهاي مالی مهم و کارا براي فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها،
اوراق قرضه می باشد .به صورت ساده،تأمین مالی از طریق اوراق قرضه اینگونه است که بنگاه اقتصادي سرمایه مورد نیاز خود
را به صورت مستقیم از مردم قرض می گیرد و در زمانهاي معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز
پس می دهد.
قدمت بانکداري در ایران نیز ،به دوران قبل از هخامنشیان بازمیگردد.با این حال،آنچه در خصوص بانکداري ایران بایستی مورد
اشاره قرار گیرد ،نظام بانکی پس از پیروزي انقالب اسالمی وپیدایش بانکداري اسالمی است.قانون بانکداري اسالمی بدون ربا به
پشتوانه انقالب اسالمی و تجدید حیات ارزشهاي دین مبین اسالم،و متعاقب ملیشدن نظام بانکداري کشور در شهریورماه
سال  1632به تصویب رسید.اما به عقیده بسیاري از محققان و کارشناسان سیستم بانکی« ،بانکداري فعلی ایران هنوز متناسب
با بانکداري اسالمی نیست؛زیرا از لحاظ اقتصادي توجیه الزم را ندارد و درضمن مشکل شرعی نیز دارد».از سوي دیگر،تواناییها
وظرفیتهاي بانکداري اسالمی به طور کامل به مرحله ظهورنرسیده است و پاسخگوي نیازهاي بازار نیست (موسویان.)1636،
بر اساس پژوهشی که توسط دو تن از کارشناسان علوم بانکی ایران،صورت گرفته است،در سایر کشورهاي داراي نظام بانکداري
اسالمی نیز ،بانکداري غیر ربوي نسبت به بانکداري ربوي،کارآیی بیشتري ازخود نشان داده است (.محمدي .)1633 ،از سوي
دیگر ،بانکهاي اسالمی باوجود رشد چشمگیر سرمایه و مجموع سپردهها و داراییها،هنوز هم مؤسسات مالی کوچکی محسوب
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میشوند.حضور تعداد اندکی از بانکهاي اسالمی در فهرست صد بانک برتر جهان که هرساله ازسوي مجله معتبر بانکدار
منتشر میشود ،گویاي این واقعیت است.
بدین منظور ،بعد از اجراي موفق ایده بانکداري بدون ربا در خیلی از کشورهاي اسالمی ،دانشمندان مسلمان به فکر طراحی
ابزارهاي مالی اسالمی نیز افتادند و بدین منظور مطالعات گسترده اي روي عقود شرعی و قابلیت آنها براي ابزارسازي صورت
گرفت .متفکران مسلمان در این عرصه نیز موفق بوده اند .آنان توانسته اند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی ،متناسب با
نیازهاي واقعی جوامع اسالمی ،انواعی از ابزارهاي مالی به نام صکوك طراحی کنند .صکوك که انتشار آن ها در بازارهاي
جهانی از حدود سال  2001آغاز شد(.)Jabeen, 2003
بیان مسأله
یکی از مهمترین نهاده هاي تولید ،سرمایه است که به صورت هاي مختلفی از جمله نیروي کار ،وجوه نقد ووسائل فیزیکی
ظاهر می شود ،که براي فرآهم کردن آن حالتهاي مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تامین مالی است .بهترین مزایاي تامین
مالی حذف واسطه گري مالی است ،یعنی اوراق بدهی قابل فروش مستقیم به دست خریداران می رسد .تامین مالی روشهاي
زیادي دارد که از مهمترین آنها می توان به تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی اشاره کرد .اولین روشی که براي تبدیل به اوراق
بهادار کردن دارایی مورد استفاده قرارگرفت اوراق قرضه بود .اوراق قرضه براساس بهره ثابت منتشر می شود که در اسالم بهره
ثابت به منزله رباست و منع شده و همچنین مشکل ورشکستگی بنگاه در این روش هم براي صادر کننده و خریدار وجود دارد.
بنابراین بایستی به دنبال جایگزین مناسب براي آن بود .محققین اسالمی صکوك را بعنوان ابزار مناسبی براي جایگزینی اوراق
قرضه معرفی کردند که در این تحقیق مورد بحث واقع می شود .از لوازم پیشرفت اقتصادي هر کشوري در جهان امروز ،توسعه
بازارهاي مالی آن کشور است .بورس اوراق بهادار وظیفه سازماندهی پساندازهاي خرد و کالن مردم و جهتدهی آن به سمت
فعالیتهاي مولد اقتصادي را بر عهده دارد .هر شرکت تجاري که نیاز به تأمین مالی و یا اعتبار داشته باشد با انتشار اوراق
بهادار خویش در بورس میتواند به این اهداف برسد.
بررسى بیش از دو دهه تجربه بانکدارى اسالمى در کشور نشان دهنده این مطلب است که چالشها و مشکالت موجود در
مواردى منجر به همگرایى و مشابهت نظام بانکدارى بدون ربا در ایران با نظام بانکدارى ربوى گردیده است و به عبارت دیگر،
نظام بانکدارى اسالمى در کشور در مواردى عملکردى شبه ربوى داشته است.ازاینرو به جرأت مىتوان گفت وضع موجود
بانکدارى اسالمى در کشور با وضع ایده آل بانکدارى اسالمى که در سطح گسترده در ادبیات نظرى اقتصاد و مالیه اسالمى مورد
توجه قرار گرفته است،فاصله زیادى دارد .با توجه به این مطلب و تأکیدات مشخصى که نظام جمهوري اسالمی بر اسالمى عمل
کردن نظام بانکى دارند و نیز تعهدى که بانک مرکزى بر تضمین اسالمى بودن عملکرد بازار پول در کشور بر عهده دارد ،به نظر
مىرسد دیگر زمان آن فرا رسیده است که در ذیل طرح تحول در نظام بانکى،تالش گردد سطح اسالمى عمل کردن نظام
بانکى(تا حد ممکن)افزایش یابد.به منظور انجام هر گونه اصالحى،آسیبشناسى دقیق روش هاي تامین مالی اسالمی در کشور
یک نیاز و ضرورت اجتنابناپذیر است.
این تحقیق با استفاده از روش تحلیلى-توصیفى ،تالش مىکند تا به صورت مختصر،ابعاد مرتبط بانکدارى اسالمى در طرح
تحول نظام بانکى را برجسته کرده و این کار را از طریق ارزیابى و آسیبشناسى چالشهاى موجود تامین مالی در بانکدارى
بدون ربا در کشور انجام مىدهد.هدف اصلى این آسیبشناسى ،معطوف نمودن توجه مسئوالن بانک مرکزى و تصمیمگیران
طرح تحول در نظام بانکى به ابعاد مشکلدار نظام بانکدارى در کشور از دیدگاه تطابق با تعالیم اقتصاد و مالیه اسالمى است.گر
چه تمرکز اصلى تحقیق،تنها برجسته نمودن این چالشها مىباشد ،اما در هر مورد تالش مىشود تا ضمن ارائه مثالهایى از
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عدم تطابق عملکرد فعلى نظام بانکى با تعالیم اسالمى،راه حلهایى هر چند ابتدایى نیز ارائه شده و از این طریق ،به منظور
دستیابى به راهحلهایى دقیقتر،زمینه طرح مباحث تکمیلى در محافل علمى فراهم آید .این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی
انجام پذیرفت همچنین از منابع کتابخانه اي و همچنین مقاالت معتبر استفاده شد.
این تحقیق سوال اساسی این است که عوامل درونی و بیرونی (نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت ها) تامین مالی اسالمی
با تاکید بر اوراق صکوك در نظام بانکی کشور کدامند ؟
سئواالت فرعی پژوهش
 نقاط قوت و نقاط ضعف تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك کدامند؟ فرصت ها و تهدید هاي تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك کدامند؟ چه راهبرد هایی براي مقابله با تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك مناسب می باشند؟پیشینه پژوهش
پیشینه داخلی
کاظمی نسب هاشم آبادی ( ،)4931به بررسی و ترویج روش هاي تأمین مالی براي سرمایه گذاران از طریق انتشار صکوك
پرداخت .ایشان ابراز داشتند یکی از مهم ترین مباحث مطرح در علوم مالی ،تأمین مالی است .بدین منظور ابزارهاي مختلف
تأمین مالی طراحی و مورداستفاده قرار می گیرند .اهداف تمام نظام هاي اقتصادي پیشرفت اهداف کالن اقتصادي از طریق
دستیابی به رشد درون زا و مستمر اقتصادي است .در نظام هاي مالی اسالمی به دلیل اهداف و فلسفه وجودي خود و حرمت
ربا به دنبال استفاده از ابزارهاي مالی اسالمی هستند .صکوك به عنوان یکی از ابزارهاي مالی اسالمی و بدون بهره در چند دهه
گذشته توانسته جایگاه مناسبی را در بین دولت ها و شرکت هاي اسالمی پیدا نماید .از آن جا که همواره شرکت ها جهت
تأسیس یا گسترش و توسعه فعالیت هاي خود نیازمند تأمین مالی بوده اند .در یک نظم تأمین مالی با استفاده از ابزارهایی
جهت برآوردن این نیاز تدارك دیده شده است .از این رو مقاله حاضر به روش تحلیلی -توصیفی و با استفاده تجربه کشورهاي
اسالمی صکوك را به عنوان اوراق بهادار اسالمی معرفی می کند .که در واقع صکوك زمینه تسهیل و انتشار اوراق در بازارهاي
ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق را فراهم می کند و شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادي
کشور را ایجاد می نماید.
پیرایش و باقری ( ،)4931به بررسی بکارگیري ابزارهاي تامین مالی اسالمی (صکوك) درایران پرداختند .آنها در مقاله خود
بیان داشتند یکی از نوآوري هاي دهه اخیر درعرصه بحث هاي پولی و مالی اسالمی ،انتشار انواع اوراق بهادار اسالمی به اسم
صکوك است ،این اوراق به طورعمده براي تامین مالی دولت  ،سازمان هاي وابسته به دولت و بنگاه هاي اقتصادي منتشر می
شوند و از آنجا که شروع ابزارهاي تامین مالی از کشورهاي غربی بوده است و با تصویب قانون اوراق بهادار در سال ،1631
زمینه الزم براي طراحی و انتشار انواع مختلف ابزارهاي مالی اسالمی جدید در کشورمان فراهم شده است .دراین میان اوراق
اجاره به عنوان نخستین ابزار جدید (پس از اوراق مشارکت) مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت .بهترین ابزار
بدهی درنظام مالی متعارف در کشورهاي اسالمی اوراق قرضه می باشد ولی به دلیل ربوي بودن آن در کشورمان مردود شمرده
می شود و دولت ها و شرکت هاي اسالمی جهت تامین مالی نیازمند ابزارهایی هستند که مطابق با اصول اسالمی باشد و
استفاده از ابزارهاي مالی صکوك یکی از ابزارهاي فراگیر تامین مالی در نظام اسالمی می باشد و می توان از آن بهره برد.این
متن با هدف آشنایی با ابزارهاي مالی اسالمی و با تاکید بر تعریف انواع اوراق ها و نقش آنها در کاهش ریسک ها به نگارش
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درآمده است .این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از یافته هاي تحقیقات انجام شده تدوین و نتایج بررسی نشان
می دهد که ما با استفاده از انواع صکوك و بررسی مشکالت و ریسک هاي موجود مربوط به انواع صکوك بتوانیم انتخاب
متناسبی داشته باشیم.
سمیع پور ( ،)4931مقاله اي با عنوان بررسی مشکالت مالیاتی تامین مالی از طریق ابزارهاي مالی اسالمی انجام داد .ایشان
بیان داشتند ،تأمین مالی یکی از مهمترین مباحث مطروحه در علوم مالی است .به همین جهت ابزارهاي مختلف تأمین مالی
طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند .با توجه به فقدان تنوع ابزارهاي مالی در ایران ،تنوع در طراحی ابزارهاي مالی و فراهم
نمودن امکان تأمین مالی از طریق آنها یکی از نیازهاي اساسی شرکت ها می باشد .در نظام مالی اسالمی کشورمان ،به عنوان
مثال اوراق صکوك اجاره که یکی از پرکاربردترین ابزارهاي تأمین مالی در حوزه مالی اسالمی است گزینه اي مناسب براي
تأمین مالی شرکت هاي ایرانی است .اما براي اینمنظور باید تدابیر الزم اندیشیده شود و طراحی این ابزار مالی با درنظر گرفتن
کلیه عوامل و شرایط خاص کشورمان انجام گیرد .مسائل مالیاتی از عمده ترین مشکالت موجود در این راه می باشد .به نظر
می رسد براي حل مشکالت مالیاتی پیش روي ابزارهاي مالی اسالمی ،در کوتاه مدت باید سود یا اجاره پرداختی این اوراق
همانند سود اوراق مشارکت و سود سپرده هاي بانکی معاف از مالیات شود ولی در بلند مدت با تصویت قوانین مناسب ،سود یا
اجاره پرداختی این ابزار مالی ،سود اوراق مشارکت ،و سود سپرده هاي بانکی مشمول مالیات شود .اما هزینه آن ها هزینه قابل
قبول مالیاتی باشد.
موسویان و کشاورزیان پیوستی ( ،)4939پژوهشی با عنوان آسیب شناسی انتشار صکوك اجاره در بانک هاي ایران
(مطالعه موردي بانک سپه) انجام دادند .هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوك اجاره در بانک هاي دولتی و ارائه
راهکارهاي کاربردي می باشد که براي دستیابی به این هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی
دستور العمل ها ،رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزي ایران پرداخته شده است .یافته هاي
تحقیق نشان می دهدکه علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوك اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزي به دلیل مشکالت
ساختاري نظیر فقدان راهکار مشخص براي فروش دارایی بانک هاي دولتی به شرکت واسط،فقدان نهادهاي مرتبط با انتشار
صکوك اجاره در دستورالعمل و رویه هاي بانک مرکزي ،عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید در خصوص
معافیت عوارض و مالیات در دستور العمل بانک مرکزي ،فقدان متولی واحد براي انتشار صکوك اجاره و ...امکان بهره گیري
بانک هاي دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسالمی وجود ندارد .در این پژوهش راهکارهاي اجرایی و عملیاتی براي نهادینه
کردن ابزار صکوك اجاره ارائه شده است.
حسینی و همکاران ( ،)4931با انتشار مقاله اي تحت عنوان "نقش صکوك اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت
ها" به بررسی صنعت اوراق بهادار در ایران معرفی متولیان انتشار صکوك در کشور (سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزي
ایران) ،انواع صکوك و مکانیزم انتشار انواع صکوك اجاره در کشور ،نقش صکوك در تأمین مالی شرکت ها ،نقش اوراق
مشارکت بانک مرکزي در تأمین مالی و مقایسه تطبیقی صکوك اجاره و اوراق مشارکت می پردازند .آنها نتیجه گیري می کنند
که دالیل سهم پایین انتشار صکوك اجاره در مقایسه با اوراق مشارکت به مواردي نظیر شناخت کمتر سرمایه گذاران ،نوپا
بودن صکوك اجاره و پیچیده و زمانبر بودن روند اجرایی انتشار صکوك و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط می
شود.
اکبریان فرد و همکاران ( ،)4934مقاله اي با عنوان بکارگیري ابزار صکوك در تأمین مالی با رویکردي اسالمی :چالش ها و
فرصت ها انجام دادند .آنها بیان داشتند ویکردهاي تأمین مالی در دو دهه اخیر افزایش چشمگیري داشته است به نحوي که
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نرخ متوسط رشد ساالنه استفاده از ابزارهاي مالی اسالمی در دنیا برابر با  60درصد بوده است .صرفنظر از تفاوتهاي مذهبی،
نژادي ،این ع ملکرد چشمگیر ،اقتصاد بسیاري از کشورهاي مسلمان و غیر مسلمان را بواسطه افزایش رشد سرمایه گذاري در
این حوزه و فرصست هاي بکارگیري باالتر تحت تأثیر قرار داده است .بدون شک تأمین مالی با رویکردهاي اسالمی به عنوان
یکی از زمینه هاي مهم براي رشد فعالیت هاي مهم اقتصادي در سطح کشورهاي اسالمی شناخته شده است .صکوك به عنوان
یکی از موفقترین ابزارهاي تأمین مالی در کشورهاي اسالمی است که بر اساس قرار داد اجاره عادي و اجاره به شرط تملیک
طراحی شده است .اما این عملکرد و افزایش چشمگیر در استفاده در بازار ك ماکان جدید است و ابعاد آن چندان که باید مورد
توجه قرار نگرفته است .مقاله حاضر بکارگیري و چشم انداز این ابزار مالی در مالیه بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
سپس چالش ها و فرصت هاي پیش رو که بایست توسط مشارکین بازار مورد توجه قرار گیرند ،مورد بحث قرار گرفته است.
نتایج بررسی نشان می دهد ابزار صکوك داراي مزایاي منحصر به فرد و ارزش افزوده است که می تواند ار انتخاب فرصت هاي
سرمایه گذاري و دستیابی به منافع خاص مورد توجه قرار گیرد.
منتظری و همکاران ( ،)4934به بررسی روشهاي تامین مالی سنتی و نوین و مروري جامع بر روش نوین تامین مالی اسالمی
(صکوك) .پرداختند .در این مقاله آنها بیان داشتند امروزه سرمایه ،به عنوان انباشت نقدینگی براي شروع و یا ادامه فعالیت یک
واحد اقتصادي در نظر گرفته می شود .واحدهاي تجاري براي تأمین مالی خود از روشهاي متفاوتی استفاده می کنند :روشهاي
کوتاه مدت ،اجاره اي ،بلند مدت از انواع آن می باشند .هدف از انجام این تحقیق معرفی روشهاي سنتی تأمین مالی و روشهاي
نوین تأمین مالی می باشد .با توسعه بازارهاي مالی در دنیا روز به روز اهمیت و اثر گذاري آنها در تمام جنبه هاي تمدن بشري
از جمله اقتصاد و سیاست افزایش یافته است .بحران هاي مالی ناشی از ریسک هاي اوراق بهادار یا یک نوع ابزار مالی در یک
کشور می تواند به راحتی زنجیرهاي از بحران ها را در گستره بزرگی از کشورها ایجاد کند .مانند بحران ناشی از وام هاي رهنی
در امریکا در اواخر سال  2003که بازارهاي مالی دنیا را با مشکالت بسیاري مواجه کرد .صکوك یک نوع ابزار مالی جدید با
پشتوانه ترازنامه و دارایی فیزیکی است که در دهه هاي اخیر مورد توجه بازارهاي سرمایه به خصوص بازارهاي اسالمی قرار
گرفته است .ابزار مالی صکوك منابع مالی متنوعی را براي توسعه بازار و مدیریت نقدینگی بنگاه هاي اقتصادي فراهم می نماید
که به تشریح ابعاد مختلف و نحوه استفاده از آن در این تحقیق پرداخته ایم.
دولتی و جعفری ( ،)4911در مقاله اي تحت عنوان بررسی چالش هاي مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوك اجاره ،به
بررسی چالش هاي مالیاتی مطرح در آن دوره پرداخته اند .آنها با مطرح نمودن مباحث نظري مالیاتی ،مبانی اوراق صکوك
اجاره و چالش هاي مالیاتی آن لزوم حذف مالیات از انتشار صکوك اجاره را همانند معافیت مالیاتی سپرده هاي بانکی و اوراق
مشارکت را مطرح نمودند.
موسویان و کریمی ( ،)4911به بررسی فرایند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره (صکوك اجاره) پرداختند .آنها اظهار
داشتند در شرایط کنونی اقتصاد کشور طراحی و بکارگیري ابزارهاي مالی جدید امري ضروري است .در بین این ابزارهاي مالی
اسالمی جدید ،صکوك اجاره (اوراق اجاره) از محبوبیت و امتیازات ویژه اي برخوردار است .در زمینه کاربردي نمودن اوراق
اجاره باید اذعان کرد که گرچه موضوع اوراق اجاره توسط کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در اوایل سال
 1633مورد بررسی قرار گرفته و ضوابط آن نیز در بهمن ماه همان سال به تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار رسیده،
لکن این ابزار مالی هنوز در ایران به مرحله اجرا و انتشار نرسیده است .فرایند طراحی و اجرایی شده این اوراق مستلزم طی
مراحل چندگانه طراحی مالی ،بررسی فقهی ،حقوقی ،مدیریت ریسک ،حسابداري و بررسی هاي مالیاتی است .در خصوص
طراحی مالی و فرایند عملیاتی انتشار اوراق اجاره ،نحوه انتشار چهار نوع اوراق اجاره تأمین دارایی ،اوراق اجاره تأمین نقدینگی،
اوراق اجاره رهنی و اوراق اجاره شرکت هاي لیزینگ مورد بررسی قرار گرفته است که تمامی آنها از قابلیت انتشار در ایران
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برخوردارند .نتیجه به دست آمده از بررسی انواع گوناگون اوراق اجاره و قراردادهاي ملحوظ در فرایند انتشار این اوراق ،حاکی از
آن است که از نظر فقهی قراردادهاي بکار رفته در این اوراق از قبیل حقالعملکاري ،بیع نقد ،اجاره عملیاتی ،اجاره سرمایه اي و
بیع سهم مشاع از دارایی اجاره داده شده ،هیچ مشکلی ندارند .به عالوه ،در صورت اجرایی شدن انتشار اوراق اجاره ،این ابزار را
می توان مکمل مناسبی براي اوراق مشارکت طرح هاي سرمایه گذاري و عمرانی تلقی نمود.
پیشینه خارجی
الیی و همکاران( ،)1142در مقاله خود با عنوان«چالش هاي انتشارجهانی مالی :مالی اسالمی از طریق اوراق صکوك » بیان
داشت ،خالصه این تحقیق بصورت زیر است.
به دنبال بحران مالی جهانی در سال  ،2002-2003عالقه جدیدي در انتشار و جمع بندي ایده ها و شیو ه هاي مالی وجو
دارد .و درك اینکه چگونه این ایده ها و شیوه هاي جدید می توانند براي مبارزه با شیوع و انتشار غالب هریک از اینها
جلوگیري کند .با این حال مفاهیم موجود و زبان در ادبیات گسترده تر در مورد انتشار محدودیت ها ،توانایی را براي تحلیل و
ارزیابی اختالف نظر ها به خصوص در طول زمان پایدار و تغییر یافته است .در این مقاله ،مفهوم توسعه را به عنوان یک رویکرد
پس از تعادل براي تجزیه و تحلیل رقابت دائمی مالی جهانی که در سطح رقابت با عمل بازار است را بررسی شده است .یک
چارچوب مفهومی را براي تجزیه و تحلیل دینامیک پیچیده یک طبقه از دارایی هاي مالی که در سال هاي اخیر به عنوان
ورودي قابل توجه از دارایی هاي مالی ساخته شده است را فراهم شده است :صکوك که اغلب به عنوان اوراق قرضه اسالمی
نامیده می شود .تفاوت هاي پویا را در پیروي از ایده ها و شیوه هاي مختلف اعم از اسالمی و سرمایه هاي متعارف برجسته
می کندو حدس زده می شود که که اوراق صکوك در حال رقابت با انتشار موسسات مالی جهانی است و در ظهور آن سهیم
است زیرا اقتصاد جهانی به طوره فزاینده اي در حال انحصاري است.
ابراهیم ( ،)1142در مقاله خود با عنوان «موضوعاتی در بانکداري و مالیه اسالمی :بانکهاي اسالمی سرمایه گذاري منطبق با
شریعت و صکوك» بیان داشت ،پژوهش هاي گوناگون صورت گرفته در زمینه صنعت ماله اسالمی را مورد بررسی قرار می
دهد .این مقاله به ویژه بر بانکداري اسالمی و پژوهش بازار سرمایه اسالمی متمرکز می شود .تا به امروز پژوهش علمی در باره
مالیه اسالمی اساساً به تحقق عملی عملکرد آن بر این استدالل محدود است که مالیه اسالمی از مالیه مرسوم سنتی متمایز
است .درحالیکه براي توجیه قابلیت سوددهی صحیح و کامل مالیه اسالمی باید کارهاي زیادي صورت گیرد این کارها و
پژوهش هاي آتی باید به دنبال قرار دادن پایه هاي اسالمی این صنعت در جایگاه هاي نظري مناسب باشد که ماوراي وضعیت
متفاوت است .عالوه براین به صورت نظري و تجربی اثبات ارتباط آن بر رفاه اقتصادي و سیستم هایی نظیر ثبات اقتصادي
شمول مالی توسعه اقتصادي و سیاست هاي ثبات سازي مورد نیاز است.
کمال و الصوفی ( ،)1142در مقاله خود ابراز داشتند رویکرد ها و مباحث متدلوژیکی روشنفکران برجسته و منتقد مسلمان
( CMIها) در مورد مساله ي ربا یا بهره ي بانکی در دین اسالم را ارائه و اجرا می کند .این مطالعه اساسا بر مبناي متدلوژي و
مباحث فضلور رحمان (اهل پاکستان) بوده و آن ها را با رویکرد هاي سنت گرایان در زمینه ي ربا مقایسه می کند .این مقاله
اهمیت جانشین سازي مباحث  CMIها در ادبیات و شیوه هاي بانکداري و حسابداري اسالمی را نشان داده و استدالل می
کند که این چنین جانشین سازي مانع از ظهور مباحث جدید ،نوآورانه و منتقدانه در مورد مساله ي ربا مخصوصا در
حسابداري اسالمی و عموما در بانکداري اسالمی می شود .این مقاله ضرورت ادغام مباحث و افکار منتقدانه ي  CMIها در
رشته هاي حسابداري و بانکداري اسالمی را براي ما آشکار می سازد ،آن هم مخصوصا اگر این رشته ها خواهان مشارکت در
جهت ارتقا عدالت اجتماعی-اقتصادي و همین طور درصدد یافتن جایگزین هایی براي همتایان معمول و نئولیبرال باشند.
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بک و همکاران ( ،)1149به بررسی مقایسه بانکداري اسالمی با بانکداري متعارف  :مدل کسب وکار ،بهره وري و ثبات
پرداختند .آنها در پژوهش خود به پرسش دو سوال پرداختند و اظهار داشتند ،بانک هاي اسالمی نسبت به بانک هاي متعارف
چقدر متفاوت هستند؟ آیا بحران اخیر ،نگاهی دقیق تر به مدل کسب و کار دینی را براي بانکداري توجیه می کند؟ در هنگام
مقایسه بانک هاي معمول با بانک هاي اسالمی و با کنترل تأثیرات تفاوت زمان در کشورهاي ثابت ،ما تعدادي تفاوت قابل
توجه در جهت گیري کسب و کار پیدا می کنیم .با این حال شواهدي وجود دارد که بانک هاي اسالمی کمتر مقرون به صرفه
هستند ،اما نسبت واسطه گري و کیفیت دارایی باالتري دارند و بهتر سرمایه گذاري شده اند .ما همچنین تنوع ملی-سراسري
بزرگی را در تفاوت هاي بین بانک هاي اسالمی و معمول و همچنین در بین بانک هاي اسالمی در اندازه هاي مختلف پیدا می
کنیم.
وایون ( ،)1141در مقاله خود با عنوان رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانکداري اسالمی ابراز داشت ،هدف این مطالعه در
تعیین عواملی است که رفتار جامعه مسلمان را در کاربرد خدمات بانکداري اسالمی در سوراکارتا تحت تاثیر قرار میدهند.
جمع آوري داده ها از طریق توزیع پرسشنامه انجام میشود  .در مجموع  220 ،پرسشنامه توزیع شد و  123پرسشنامه
برگردادنده شد (نسبت بازگشت  .)�20تجزیه و تحلیل ها با استفاده از روش سلسله مراتب رگرسیون انجام شد .نتایج
استنباطی تجزیه و تحلیل نشان داد که نگرش اثر قابل توجهی دارد  .نفوذ اجتماعی در مراحل اولیه بررسی بسیار مهم است،
اما در مرحله بعد همانند قیمت گذاري و دانش از بین می رود  .هر دو متغیرها به عنوان اعتدال در نظر گرفته میشوند که
نمی توانند رابطه بین نگرش ها و تأثیرات اجتماعی را با هدف کاربرد بانک هاي اسالمی بیان کنند  .متغیر دانش یک متغیر
قابل توجهی در تحت تاثیر قرار دادن استفاده از بانک هاي اسالمی ،به منظور جایگزین نفوذ اجتماعی به عنوان متغیر مستقل
میباشد.
رومی و همکاران ( ،)1144مقاله اي با عنوان روشهاي پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان :شواهد تجربی از بورس
اوراق بهادار کراچی انجام داد .این مطالعه در نظر دارد ،شیوه هاي پرداخت سود سهام بخش هاي غیر مالی بورس اوراق بهادار
کراچی را بررسی کند .تمام پرداخت سود سهام بخش هاي بورس اوراق بهادار کراچی براي دوره  2010-2001مورد بررسی
قرار گرفت .ترکیبی توسعه یافته از شش متغیر همراه با آمار توصیفی براي موشکافی رفتار پرداخت سود سهام از بخش هاي
مختلف مورد استفاده قرار گرفت .ناسازگاري ،بی میلی و نرخ متوسط جزئی از  1.1درصد تا  1درصد از سود سهام توسط
بخشها پرداخت شد .سودآوري در رابطه با سود سهام به اندازه کافی کارآمد نیست  ،و بخش هاي با سودآوري باالتر پرداخت با
نرخ اسمی را مورداستفاده قرار می دهند .باید مورد توجه قرار داد که بسیاري از اعتبارات و وجوه براي دستیابی به فرصت هاي
رشد مالی مورد استفاده قرار می گیرند ،اما تنها بخش هاي بالغ و با سودآوري باال می توانند همگام با رشد فرصت ها و تالش
براي انتقال آنها به سهامداران پیش روند .سرمایه گذاري در بازار در مقابل روندهاي سود سهام تقریبا در تمام بخش ها دیده
می شد .تمام بخش ها تمایل به پرداخت نرخ سود در آغاز ،وسط داشته و حداقل در طول چند سال گذشته به ویژه در سال
 ، 2010دستخوش تغییر شده اند .اداره امور شرکت باید به منظور حمایت از حقوق فردي سهامداران تقویت شود
طرابلسی ( ،)1144به بررسی مقاله خود با عنوان تاثیر بحران مالی بر روي اقتصاد جهانی :آیا نظام مالی اسالمی می تواند
کمک کننده باشد؟ پرداخت .هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اقدامات مختلفی می باشد که توسط روساي  G3و  G20براي
مواجهه با بحران مالی اخیر و نشان دادن اینکه آیا چنین تصمیماتی بازگشتی به سمت مکتب حمایتی دارد ،مورد قبول می
باشد .این مقاله مقدمه اي را در ارتباط با نظام اقتصادي جدید بر مبناي اصول بانک اسالمی که حذف بهره را در نظر دارد،
مطرح می کند .چنین طرز فکري ممکن است مشکل سوداگري (احتکار) را حل کرده و چنین بحرانی را به پایان برساند .بر
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اساس این یافته ها ،این بحران مالی بیشتر کشورهاي توسعه یافته را مجبور کرده است تا بهره بانکی خود را پایین تر آورده و
نرخ بهره تقریبا پایینی را به اجرا در آورند ،حرکتی که شبیه به اصول مورد قبول بانکداري اسالمی می باشد .این مقاله دیدگاه
هایی را در مورد بحران مالی ،بازگشت به سمت مکتب حمایتی و نقش بانکداري اسالمی نشان می دهد.
مبانی نظری
تاریخچه انتشار صکوک
یکی از جذابیتهاي اسناد و اوراق قرضة رایج این است که از آنها به عنوان ابزار مدیریت نقدینگی استفاده میشود ولی
بانکهاي اسالمی نمیتوانند از چنین ابزارهاي ربوي استفاده کنند .اولین تالشها براي غلبه بر مسألة نقدینگی که بانکهاي
اسالمی با آن مواجه بودند ،توسط بانک مرکزي مالزي در ژوالي  1236و پس از آن انجام شد که نخستین بانک اسالمی مالزي
کار خود را شروع کرد و از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت میکردند استفاده نکرد .بنابراین اوراق بیبهره با
نام گواهی سرمایهگذاري دولتی منتشر شد .این گواهیها نشاندهندة بدهی بانک اسالمی مالزي به دولت بود .نرخ بهره از پیش
تعیین شدهاي براي این اوراق وجود نداشت ،بلکه نرخ بازدهی آنها توسط دولت و به تشخیص آن اعالم میشد .کمیتهاي به
نام کمیتة سود تقسیمی مرکب از وزارت امور مالی ،بانک مرکزي ،واحد برنامهریزي اقتصادي و بخش امور مذهبی دفتر
نخستوزیري ،براي اعالم منظم نرخ ها تعیین شد .رابطة ثابتی براي تعیین نرخ بازدهی وجود نداشت ،بلکه تأکید بر مالحظات
کیفی به جاي صرفاً مالحظات کَ می مطرح بود .براي تعیین نرخ بازدهی ،معیارهاي مختلفی مانند شرایط کالن اقتصادي ،نرخ
تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت.
بانک مرکزي مالزي پس از این که به بانکهاي معمولی اجازه داد سپردههاي اسالمی را بپذیرند و تسهیالت اسالمی اعطا
ک نند ،متوجه شد براي کمک به توسعة ابزارهاي اسالمی الزم است بازار پول بین بانکی ایجاد شود .از این رو در  13دسامبر
 1226رهنمودهایی براي چگونگی اجراي بازار پول اسالمی بین بانکی جدید منتشر شد .این بازار در سوم ژانویه  1221در
کواالالمپور افتتاح شد که وظیفة اصلیا ش تسهیل معامالت بین بانکی ابزارهاي مالی اسالمی به خصوص اوراق سرمایهگذاري
بین بانکی مضاربه بود.
بانک سرمایهگذار در اوراق سرمایهگذاري بین بانکی مضاربه ،سود واقعی را پیشاپیش نمیداند زیرا به سود ناخالص بانک
سرمایهپذیر بستگی دارد .نسبت تقسیم سود از قبل تعیین شده و اصل مبلغ در انتهاي دورة وام بازپرداخت میشود .در 2
فوریه  ،1223بانک مرکزي براي افزایش اطمینان سرمایه گذاران نرخی به عنوان حداقل نرخ مرجع براي اوراق دولت مالزي به
عالوه یک مقدار اضافی  0/1درصدي تعیین کرد .البته بانکهاي سرمایهپذیر ملزم به اعالم نسبت سود براساس این نرخ مرجع
نبودند ،ولی این نرخ میتوانست راهنمایی براي بانکهاي سرمایهگذار جهت طبقهبندي بازدهی قابل انتظار و همچنین یک نرخ
راهنما هنگام مذاکرات براي تعیین نسبت سود باشد .شرکت ملی رهن مالزي برنامة جدیدي براي خرید اوراق بدهی اسالمی
در دسامبر  2001ارائه کرد .این برنامه و همچنین تأسیس صندوقهاي مشترك سرمایهگذاري اسالمی مبتنی بر
سرمایهگذاريهاي صکوك توسط بانک آر اچ بی ،1نوآوري مالزي در به کارگیري ابزارهاي مالی اسالمی جدید بودند (آدام،
.)2001
البته قبل از انتشار اولین صکوك جهانی توسط مالزي در دسامبر  2001میالدي ،مؤسسة پولی بحرین براي اولین مرتبه در
حوزة کشورهاي خلیج فارس در  16ژوئن سال  ،2001اسناد دولتی مطابق با قوانین اسالمی منتشر کرد .ارزش این اسناد 21
میلیون دالر آمریکا ،به شکل اوراق  6ماهه و با عنوان اوراق بهادار "صکوك سلم" بود.
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با توجه به اینکه دولت مالزي از دهة  1230اوراق قرضة اسالمی منتشر میکرده است ،بعضی از دولتهاي عربی مجبور
شده اند به جاي استفاده از بازارهاي داخلی ،به خاطر مخالفت اسالم با معاملة اوراق بهادار مبتنی بر بهره ،از بازارهاي بینالمللی
اسالمی استقراض کنند .دولتها اوراقی را منتشر کردهاند که بانک هاي تجاري داخلی مجبورند آنها را تا سررسید نگهدارند و
معامله نکنند .این امر نقدینگی بانکها و همچنین دولتها را در تأمین مستقیم منابع از عموم با مشکل مواجه میکند .بحرین
با انتشار اوراق بهادار "صکوك سلم" جدید و ارائة یک بازدهی ثابت  6/21درصدي سالیانه که مبتنی بر بهره نبود ،توانست این
مسأله را حل کند .بازدهی این اوراق براساس بازدهی مورد انتظار دولت از وجوه به کار گرفته شده و نه نرخ بهره بازار محاسبه
شده بود .اولین سررسید این اوراق در  12سپتامبر  2001بود و پس از آن ،انتشار این اوراق هر سه ماه یکبار تکرار شد.
ارزش عرضة اولیه این اوراق در ژوئن  21 ،2001میلیون دالر آمریکا بود که با استقبال  30میلیون دالر آمریکا مواجه شد.
حداقل مبلغ پذیرهنویسی ،ده هزار دالر آمریکا تعیین شد .این حداقل براي اوراق بهادار اجاره نیز که به ارزش  100میلیون
دالر آمریکا در آگوست  2001عرضه شد ،تعیین گردید .این اوراق با سررسید در سال  ،2003به تاریخ  1سپتامبر 2001
منتشر شد .نرخ اجارة آنها  1/21درصد و مورد تضمین دولت بحرین بود .کل ارزش پرتفوي صکوکی که تا قبل از اکتبر سال
 2006توسط بحرین مدیریت میشد ،بالغ بر  1میلیارد دالر آمریکا بود که چشمانداز سالهاي آتی را بسیار امیدوارکننده نشان
میدهد .در فوریه  2002در بحرین ،مرکز اسالمی مدیریت نقدینگی تأسیس شد .تأسیسکنندگان این مرکز ،مرکز مالی کویت،
بانک اسالمی دبی و بانک اسالمی بحرین ،هر یک با سرمایة  1میلیون دالر آمریکا بودند .این مرکز داراییهاي مشروع را از
دولتها ،نهادهاي مالی و شرکتها خریداري و جمع آوري کرد .بنابراین اوراق بهادار صکوك با قابلیت معامله و بر مبناي ارزش
داراییهاي پایه منتشر شد (آدام.)2001 ،
در سوم جوالي سال ( ،)2002دولت مالزي اقدام به انتشار گواهی امین 2به مبلغ  300میلیون دالر نمود که سررسید آنها سال
 2003است .هر یک از این گواهیهاي امین بیانگر مالکیت مشاع داراییهاي امین یعنی همان قطعات زمین میباشد .وجوه
حاصل از انتشار براي ساخت طرحهاي زیر به کار رفت:
-

بیمارستان سالیانگ

-

بیمارستان Tenuku Ampuan Rahimah

-

یک ادارة دولتی

-

مجتمع دولتی

ساختار صکوك مالزي شبیه ساختار صکوك قطر میباشد .یک شرکت با هدف خاص 6تشکیل شد که زمین را از دولت مالزي
خریداري کرد و سپس آن را به دولت اجاره داد .در پایان مدت یعنی در سررسید (سال  )2003دولت مالزي این اوراق را به
قیمت اسمی بازخرید میکند .پرداخت مبلغ اجارهبها توسط دولت مالزي تضمین شد .این اوراق توسط مؤسسة مودي 1با رتبة
 Baa2و توسط مؤسسة استاندارد وپورز با رتبة  BBBطبقهبندي شد.
بانک توسعه اسالمی نیز در سال  2006صکوکی ترکیبی به ارزش  100میلیون دالر با سررسید سال  2003منتشر کرد .هر
صکوك بیانگر سود مشاع دارندة آن در داراییهاي امین بود .داراییهاي امین توسط مؤسسة "همبستگی اعتماد خدمات
محدود "1که یک مؤسسة امین بود نگهداري می شد .این مؤسسة امین فقط براي کمک به اجراي فرآیند انتشار صکوك
تأسیس شد .دارندگان اوراق صکوك مستحق دریافت جریانهاي نقدي حاصل از داراییهاي امین بودند .این داراییها از طریق
�
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ترکیب قراردادهاي اجاره ،مرابحه و استصناع به وجود آمدهاند و نرخ بازدهی آنها  %6/321است .اوراق مرابحه و استصناع در
بازار ثانویه قابل معامله نیستند زیرا سند بدهی هستند و معاملة آنها در حکم معاملة پول است .از این رو  %11پرتفوي این
صکوك را قرارداد اجاره تشکیل میدهد .این مساله باعث می شود مانع شرعی معامله آن در بازار ثانویه رفع گردد
(موسوي.)1633،
در  3اکتبر سال  2006بزرگترین انتشار صکوك تا آن تاریخ یعنی عرضة  300میلیون دالري "صکوك" جهانی قطر انجام
گرفت .این صکوك در سال  2010قابل بازخرید است؛ از این رو دورة این انتشار  3ساله میباشد .سود دارندگان صکوك هر
سال  2بار پرداخت میشود 2 :آوریل و  2اکتبر .حداقل ارزش اسمی هر برگه گواهی 10.000 ،دالر آمریکا بود و برگههاي
باارزشتر با مضربی از  1000به  10.000دالر آمریکا اضافه میشد .مدیر مشترك این انتشار ،بانک اچ اس بی سی 3و بانک
اسالمی بینالمللی قطر با همکاري بانک اسالمی ابوظبی ،بانک بینالمللی خلیج فارس ،مرکز مالی کویت ،بانکداران
سرمایهگذاري بینالمللی تجارت مالزي ،بانک توسعة اسالمی و بانک اسالمی قطر بود.
ناشر داراي مجوز یا شرکت با هدف خاص این صکوك ،شرکت صکوك جهانی قطر است که یک شرکت سهامی در قطر
میباشد و براساس بند  1مادة  33قانون شرکتهاي تجاري مصوب سال  2002تأسیس شده است .موضوع فعالیت این شرکت
تنها فعالیت در زمینة صکوك است .سرمایة اسمی ناشر  60ریال قطر است که به سه سهم  10ریالی تقسیم شده است .دولت
قطر به عنوان فروشنده ،قطعه زمینی را براي  3سال به صورت اجارة  3ساله به این شرکت تحویل داده است که بعد از  3سال
به دولت برگردانده میشود .پرداختها براساس قرارداد اجاره انجام میشود و مدیریت آن بر عهدة بانک اچ اس بی سی است.
(رضایی.)1621،
پرداخت سود اوراق صکوك توسط دولت قطر تضمین شده است .در واقع دولت قطر از یک ابزار بدهی با نرخ سود متغیر براي
تأمین مالی استفاده کرده است .اوراق صکوك مذکور توسط مؤسسة استاندارد وپورز 3با درجه رتبة  A+رتبهبندي شدهاند.
بازدهی دارندگان این گواهیها متغیر است و براساس نرخ بین بانکی لندن (نرخ مرجع رقابتی) 3به عالوه  0/1درصد تعیین
میشود .این گواهی ها شبیه و قابل مقایسه با اوراق با نرخ شناور رایج است .شاید اتکاي نرخ بازدهی به نرخ مرجع رقابتی مورد
انتقاد قرار گیرد و بازدهی این اوراق را شبیه بهره نشان دهد ولی نرخ مرجع رقابتی تنها به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار
میگیرد و بازدهی به دارایی پایه  -قطعه زمینی که توسط دولت قطر تأمین شده است  -مربوط میشود .البته بهتر است با
توجه به اینکه بازدهی باید براساس سود پروژههایی باشد که با صکوك تأمین مالی میشود ،در آینده الگوهاي دیگري
جایگزین نرخ مرجع رقابتی شود .در مورد صکوك دولتی ،شاخصهاي کالن اقتصادي نظیر رشد تولید ناخالص داخلی 2واقعی
یا رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در کشورهایی مثل قطر (براي در امان بودن بازدهی از مخاطره مستقیم قیمت نفت)،
جایگزینهاي خوبی هستند (آدام.)2001 ،
برخی انواع صکوک
اوراق مشارکت :با توجه به اینکه اوراق مشارکت بر اساس قرارداد شرکت منتشر می شود بنابراین ،شراکت افراد در عین یا دین
یا منفعت و یا حق است و دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت ،در سود حاصل از اجراي طرح
مربوط ،شریک خواهند بود .همچنین ،اوراق بهادار مشارکت به دو صورت منتشر می شود :در حالت اول ،ناشر اوراق مشارکت،
بخشی از سرمایه مورد نیاز تأسیس بنگاه اقتصادي یا فعالیت سودآور را خودش تهیه می کند و بخش دیگر را از طریق واگذاري
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اوراق مشارکت ،تأمین میکند و در حالت دوم ،ناشر اوراق ،تنها به مدیریت پروژه و فعالیت اقتصادي می پردازد و همه سرمایه
مورد نیاز پروژه و فعالیت را از طریق انتشار اوراق جذب می کند (میر مطهري.)1631 ،
استصناع :درباره اوراق استصناع نیز نحوه کار بدین صورت است که مؤسسه تأمین مالی با اشخاص حقیقی یا حقوقی براي
تأمین مالی ،قرارداد می بندد و در مقابل ،به جاي پرداخت همه یا بخشی از مبالغ به صورت نقدي ،اوراق استصناع با سررسید
مشخص ،داده می شود؛ همچنین ،این اوراق ،در بازار ثانوي ،مبادله کردنی و داراي بازده معین است(شیرانی.)1633 ،
سلف :درباره اوراق سلف ،ناشر با انتشار این اوراق ،وجوه سرمایه گذاران را تجهیز و با وکالت از طرف آنان ،کاال را به صورت
سلف از بانی می خرد و ناشر پس از تحویل گرفتن کاال در سررسید به وکالت از سرمایه گذاران ،کاال را در بازار می فروشد،
سپس وجوه حاصل از فروش کاال را پس از کسر کارمزد معین به سرمایه گذاران می پردازد(طوسی.)1633 ،
تأمین مالی اسالمی
پس از بحران مالی جهانی ،سیاستگذاران به دنبال راهکاري براي تقویت واسطهگريهاي مالی که توسط بانکها و موسسات
غیربانکی صورت میپذیرد ،هستند .هدف اصلی ،بررسی و شناسایی محرك ایجاد مخربترین بحران مالی قرن و در نتیجه
ایجاد یک سیستم مالی باثباتتر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادي است .تامین مالی اسالمی ویژگیهاي متعددي دارد
که سازگار با این هدف است .تامین مالی اسالمی به آن دسته از خدمات مالی اشاره دارد که با فقه و شریعت اسالمی سازگار و
مواردي نظیر قمار ،سفتهبازي ،بهره و ...را ممنوع کرده است .درواقع اساس تامین مالی اسالمی بر رفتار عادالنه و حفظ قداست
قراردادها است .از آنجا که کلید اصلی تامین مالی اسالمی مشارکت طرفین قرارداد در سود و زیان پروژهها و وامهاي مالی
است ،لذا این اصول نوید حمایت از ثبات مالی میدهد .تامین مالی اسالمی از پتانسیل عملکرد مهمی در جهت ثبات و ترویج
برخوردار است و با توجه به اینکه از سرمایهگذاران خواسته میشود که در زیان احتمالی وامها شریک شوند ،لذا اهرم مالی
کمتر و انگیزه بیشتري براي مدیریت ریسکهاي بزرگتر بهوجود میآید .از طرفی این ویژگی تقسیم ریسک به اطمینان از
صحت عملکرد موسسات مالی خصوصی و منع رونق انواع وامدهی و ایجاد حباب در امالك و مستغالت که پیشامدهاي بحران
مالی جهانی بودند ،کمک بسزایی میکند .همچنین تمرکز بر سرمایهگذاري دارایی محور و تقسیم ریسک تامین مالی در این
روش ،امکان دسترسی شرکتهاي کوچک و متوسط به منابع مالی به منظور حمایت از رشد فراگیر آنان و تامین مالی
پروژههاي زیربنایی در مقیاس بزرگ را بهوجود میآورد .سرمایهگذارانی که مشارکت در تامین مالی پروژههاي ساخت و ساز
جادهها ،پلسازي و پروژههاي مشابه کردهاند ،بازده سرمایهگذاريهاي خود را تا زمان سررسید پروژهها دریافت میکنند .در
نهایت خدمات مالی اسالمی وعده بهبود گنجایش مالی براي تعداد زیادي از مسلمانان که صرفا تمایل به استفاده از خدمات
بانکی اسالمی را دارند داده است.
اما چالشهاي ترویج این صنعت و رشد آن به شیوهاي سالم چیست؟ این موضوع و دیگر مسائل مربوطه در کارگروه صندوق
بینالمللی پول مورد بحث قرار گرفت و مشخص شد که براي رشد و شکوفایی ،این صنعت مستلزم حل و توجه به مسائل زیر
است:
-

افزایش شفافیت قانونی و هماهنگسازي ،مطابقت با استانداردهاي اسالمی ،از جمله نحوه برخورد در شراکت سود
سرمایهگذاري حسابهاي سرمایهگذاري و الزامات افشا و همچنین ارائه توضیحات بیشتر در مورد ابزارهاي تطبیق با
شریعت در الزامات محاسباتی بازل III

-

تاکید بر اهمیت سازگاري بیشتر در رعایت شریعت در داخل و خارج از کشورها

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 2پاییز  ،6931ص 99-61
http://MaJournal.ir

-

تاکید بر اهمیت توسعه شبکه ایمنی(حفاظت از سپرده گذاران و ارائه نقدینگی اضطراري) و چارچوبهایی که به
موسسات اسالمی که با مشکالت روبهرو هستند اجازه دهد تا مشکالت خود را به شیوهاي که موجب اجتناب از ایجاد
اختالل در بازار شود ،حل کنند.

-

کاهش مالیات و موانع قانونی مشارکت در ریسک تامین مالی.

-

تعمیق بازار براي اوراق بهادار کوتاه و بلندمدت مطابق با شریعت ،از طریق محک مستقل موضوعات بهصورت منظم و
قوانین شفاف تر حاکم بر رفتار با وثیقه.

داراییهاي مالی اسالمی با نرخ دو رقمی طی دهه گذشته رشد داشتهاند ،بهطوريکه از حدود  200میلیارد دالر در سال
 2006به حدود  1300میلیارد دالر تا پایان سال  2016رسیده که بخش عمدهاي از سرمایهگذاري (حدود 30درصد) در
بانکداري اسالمی و الباقی از 11درصد در صکوك و 1درصد در صندوقهاي اسالمی و تکافل (بیمه اسالمی) تشکیل شده است.
در حال حاضر بانکداري اسالمی حدود 11درصد و یا بیشتر از سیستم بانکی  10کشور در خاورمیانه و آسیا را دربرمیگیرد.
همچنین انتشار صکوك با افزایش  20برابري نسبت به دوره مشابه ،به مبلغ  120میلیارد دالر تا سال  2016رسیده است.
به دنبال افزایش بهره برداري در این بازارها ،تعداد و تنوع ناشران داراییهاي مالی اسالمی در حال رشد و رسیدن به مرزهاي
هنگکنگ ،لوکزامبورگ ،سنگال ،آفریقاي جنوبی و انگلستان هستند.
تأمین مالی اسالمی ،نوعی تأمین مالی رایج در کشورهاي اسالمی است که مبتنی بر اصول شرعی و ضوابط کلی معامالت در
فقه می باشد .در این سیستم ،دریافت و پرداخت بهره ،ضرر و ضرار ،غرر و اکل مال به باطل ممنوع می باشد .این در حالی
است که سازوکار بازار پول و سرمایه در کشورهاي غیراسالمی ،مبتنی بر بهره بوده و از این جهت سیستم تأمین مالی سنتی
کامالً با سیستم اسالمی متمایز است .از دیدگاه تخصصی ،سیستم تأمین مالی اسالمی بر پایه عقود شرعی بوده و با هدف
جایگزین کردن ابزارهاي مالی مبتنی بر بهره ،بخصوص ابزارهاي با درآمد ثابت به کار گرفته می شود .در اکثر کشورهاي
اسالمی ،هر دو سیستم به طور موازي وجود دا رد ،اما ایران تنها کشوري است که صرفاً از سیستم مالی اسالمی استفاده می
کند.
ابزار تأمین مالی اسالمی
ابزار تأمین مالی اسالمی صکوك می باشد .اصطالح صکوك براي ابزارهاي مالی اسالمی ،نخستین بار در سال  2002میالدي
در جلسه کمیته فقهی بانک توسعه اسالمی براي ابزارهاي مالی اسالمی پیشنهاد شد (سروش )1633 ،دایرةالمعارف قاموس
عام لکل فن و مطلب ،در مورد واژه صکوك چنین بیان می کند:
صک به معناي سند و سفته است و معرب واژه چک در فارسی است .عرب ها این واژه را توسعه دادند و آن را بر کلیه انواع
حوالجات و تعهدات به کار بردند .آنها این واژه را بر کتاب به صورت عام و بر سند اقرار به مال ،به صورت خاص اطالق کردند.
در عرف عرب این واژه ،حواله ،انواع سفته ،سند و هرآنچه که تعهد یا اقراري از آن ایفاد شود را شامل می شود (نجفی.)1631،
از آنجا که صکوك نوعی اوراق بهادار است ،بهتر است از واژه اوراق ،که در زبان فارسی ملموس و داراي پیشینه است ،به جاي
صکوك استفاده شود.
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس اوراق بهادار ،صکوك را این گونه تعریف می کند:
�شوند و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن ،در دارایی
اوراق بهاداري هستند که بر اساس قراردادهاي شرعی منتشر می
مبناي انتشار اوراق می باشند و دارایی عبارت است از :هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد قرار
گیرد و مشخصات مندرج در ضوابط اوراق را داشته باشد (مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس.)1633 ،
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استاندارد شمارة  ، 13شریعت سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسالمی نیز صکوك را این گونه تعریف کرده است:
گواهی هایی با ارزش اسمی یکسان ،که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی ،بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط
خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یا مجموعه اي از دارایی ها ،منافع حاصل از دارایی و یا ذي نفع یک پروژه یا یک
فعالیت سرمایه گذاري خاص می شود ()AAOIFI, 2001, Standard, No. 13
به نظر می رسد ،تعریف دوم از دقت بیشتري برخوردار باشد؛ چراکه دقیقاً موارد انتشار را که شامل مالکیت دارایی(مثل اوراق
مشارکت) ،مالکیت منافع دارایی(مثل اوراق اجاره) و انتفاع از منافع یک پروژه(مثل اوراق منفعت) را به صراحت بیان کرده
است در حالی که در تعریف اول ،همه این موارد در ضمن کلمه دارایی آمده است.
نتایج
سوال اول - :نقاط قوت و نقاط ضعف تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك در نظام بانکی کدامند؟
در این مرحله ابتدا با استفاده از منابع متعدد (مانند منابع اسنادي و کتابخانه اي و نیز اخذ نظرات کارشناسان مرتبط)،
فهرستی از عوامل داخلی مؤثر در ارتباط با روش هاي تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك جمع آوري شد.

جدول  :1عوامل داخلی مؤثر در ارتباط با روش هاي تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك (منبع :یافتههاي پژوهش)
نقاط قوت
•
•

•

•

•

•

صکوك نقدینگی بانی را افزایش میدهد.
داراییهایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیرنقد هستند
از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن میشود.
با اینکه قسمتی از داراییها از شرکت بانی جدا میشود
اما با این حال باز هم بانی میتواند از داراییها استفاده
کند.
از آنجا که صکوك با پشتوانة دارایی منتشر میشود لذا
داراي ریسک کمتر است و هزینة تأمین مالی را نیز
کاهش می دهد .یک راه دیگر کاهش هزینة تأمین مالی
استفاده از افزایش اعتبار 10است.
صکوك با فراهم کردن امکان تبدیل داراییها به اوراق
بهادار به توسعة بازار سرمایه کمک میکند
چنانچه براي دادوستد اوراق صکوك یک بازار ثانویه
فراهم شود آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم
افزایش مییابد

نقاط ضعف
•
•
•

•
•

نبود مرجع قانونی ناظر
ابهامات در زمینه مزیت اوراق منتشر شده
نبود بازار ثانویه (تاکنون فهرست اوراق پذیرفته شده
در بورس و نحوه معامله اوراق مشارکت به طور
رسمی در بورس تعیین نشده است).
ابهام در سودقطعی
اختالف چشمگیر تورم و سود علیالحساب اوراق
مشارکت

سوال دوم :فرصت ها و تهدید هاي تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك کدامند؟
این مرحله نیز مانند مرحله قبل با استفاده از منابع متعدد (منابع اسنادي و کتابخانه اي و نیز اخذ نظرات کارشناسان مرتبط)،
فهرستی از عوامل خارجی مؤثر بر روش هاي تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك جمع آوري شد.
که نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است.
��

Credit Enhancing
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جدول  2:عوامل خارجی مؤثر بر روش هاي تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك (منبع :یافتههاي پژوهش)
فرصت ها

تهدیدها

صکوك قابلیت معامله و نقد شوندگی در بازار ثانویه و در فرآیند انتشار اوراق صکوك به هر دلیل خسارتی وارد
آید آنگاه از ارزش آن دارایی کاسته خواهد شد (از بین
قابلیت باز خرید دارند.
رفتن داراییها)
صکوك به وسیلة مؤسسات رتبه بندي ،درجه بندي مبلغ اجاره بها معموالً ثابت تعیین میشود و دارندگان
اوراق صکوك در هر دوره اجاره بهاي ثابتی را دریافت
اعتباري می شوند
میکنند .بنابراین چنانچه نرخ سود متداول در بازار افزایش
یابد آنگاه آنها در مقایسه با نرخ سود بازار ،سود کمتري را
دریافت میکنند (ریسک نرخ سود)
صکوك ایجاد کننده فرصت هایی از جمله :با نام یا بی
نام بودن ،قیمت اسمی مشخص ،سررسید مشخص یا
به عبارتی مدت معین ،لزوم بازپرداخت اصل اوراق در
سررسید ،قابلیت خرید و فروش اوراق از طریق شعب
منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار
(درصورت پذیرش) هستند.

چنانچه ارزش داراییها در تاریخ سررسید (پایان مدت
اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آنگاه دارندگان اوراق
صکوك با زیان سرمایهاي مواجه میشوند (ریسک کاهش
قیمت دارایی)

در صکوك ،وجوه دریافتی حتماً باید در طرحهاي هدف از فروش اوراق مشارکت جذب نقدینگی مردم است.
مشخص تولیدي ،عمرانی ،یا خدمات به کار گرفته فروش اوراق مشارکت علیرغم اثرات تورمی هزینههاي
زیادي را به دولت تحمیل میکند و هر چه این اوراق
شود
افزایش یابد هزینههاي ناشی از آن براي بانک مرکزي و
دولت افزایش پیدا میکند.
اوراق مشارکت براي طرح یا طرح هاي مشخص فقدان یکپارچگی در فرایند هایی که از اصول دینی
استفاده کرده اند.
استفاده میشود
به اوراق مشارکت سودي بعنوان علی الحساب به نرخ چالش به کار گیري صکوك در بازار هاي جهانی همکاري
معین تعلق می گیردو سود قطعی آن هم در کشور هایی است که بعضا در ساختار بازار هنوز قوانینی در
پایان طرح و یا در سررسید ازمحل سود قطعی طرح مورد خدمات دینی ندارند و هر کشور از قوانین متفاوتی
براي خود استفاده می کند.
تعیین و ما به التفاوت پرداخت می شود
فقدان صالحیت حرفه اي (حقوقدانان ،محققان و اساتید و
 )...که در استاندارد هاي سیستم قدیمی و اسالمی تجربه
شده و عدم آگاهی کارنان و ظاهرا معرفی نمودند.
سوال سوم :چه راهبرد هایی براي مقابله با تامین مالی اسالمی با تاکید بر اوراق صکوك مناسب می باشند؟
 -1با اینکه براي حل مشکل نقدینگی بانک هاي اسالمی تاکنون کوشش هاي موفقیت آمیز متعددي در سطح بین
المللی انجام گرفته ،هنوز راه بسیار طوالنی براي حل مشکل مدیریت نقدینگی در بانک هاي اسالمی وجود دارد .با
تقویت همکاري میان کشورهاي اسالمی  ،در زمینه حمایت از بانکداري اسالمی می توان به حل این مشکل کمک
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نمود .این مهم با استفاده از تهاده هاي مالی موجود مانند نهاد هاي مالی بین المللی اسالمی ،تسهیل و تسریع می
شود.
 -2اوراق صکوك از نظر اقتصادي کارا هستند  ،زیرا اوال صکوك می تواند ابزاري کارا براي کنترل نقدینگی باشد .بانک
مرک زي می تواند در عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق صکوك منتشر شده دولت بپردازد .به نظر می رسد این
کار مناسب تر از انتشار اوراق مشارکت باشد ،زیرا صکوك هم مانند اوراق مشارکت نیست که تقدشوندگی باالیی
داشته باشد .و به این دلیل ابزار کاراتري براي کنترل نقدینگی است .همچنین بانک مرکزي خود نمی تواند اقدام به
انتشار اوراق صکوك کند و فقط می تواند اوراق صکوك دولتی را خرید و فروش کند که از این جهت هم انحرافی که
در اوراق مشارکت اتفاق افتاده است دیگر روي نخواهد داد.
 -6در مورد استقبال بنگاه هاي خواهان تامین مالی از اوراق صکوك نیز می توان گفت با توجه به کم هزینه بودن و
بازخرید نکردن این اوراق پیش از زمان سررسید ،استقبال خوبی از این اوراق صورت خواهد گرفت .ضمن اینکه
انتشار اوراق بهادار سبب می شود که شرکت مربوطه با شرکاي جدید روبرو نباشد و در مقابل پولی که از طریق
فروش صکوك به دست می آورد ،ملزم نیست که دیگران را در حوزه مدیریت دخالت دهد.
 -1از آنجا که این اوراق مبتنی بر دارایی هاي موجود جهت تأمین نقدینگی منتشر می شوند و دارایی هاي دولت و
شرکتهاي دولتی از هم منفک هستند و هر کدام ارکان مستقلی دارند ،الزم است این داراییها به تفکیک مزبور براي
دولت و براي شرکتهاي دولتی مشخص شود.
 -1روش هایی که در تامین مالی ساختار یافته براي بهبود کیفیت اعتباري محصوالت مالی و اوراق بهادار بکار می رود،
به سازوکارهاي ارتقاي رتبه اعتباري معروف هستند .این روش ها جز مهم تبدیل به اوراق بهادارسازي در تامین مالی
ساختار یافته محسوب می گردند .با توجه به گسترش ابزارهاي مالی اسالمی در بازارهاي مالی و لزوم کاهش ریسک
اعتباري و افزایش جذابیت این ابزارها ،به نظر می رسد استفاده از سازوکارهاي ارتقاي رتبه اعتباري در این ابزارها
بسیار مفید بوده و تاکنون کشورهاي اسالمی از برخی سازوکارهاي ارتقاي رتبه اعتباري در اوراق بهادار اسالمی
استفاده نموده اند ،اما کاربرد برخی دیگر از این سازوکارها با چالش هاي فقهی مواجه بوده و الزم است سازگاري آنها
با موازین شریعت مورد بررسی قرار گیرند.
 -3هزینه هاي جانبی انتشار اوراق صکوك ،تقریبا رقمی معادل نیمی از سود پرداختی اوراق است که بخش زیادي از
آن به عنوان کارمزد به ضامن ،متعهد پذیره نویس و بازرگران پرداخت می گردد ،بنابراین الزم است مطالعات
کارشناسی الزم جهت کاهش هزینه هاي انتشار از طریق حذف یا تعدیل ارکان انتشار صورت پذیرد.
 -3یکی از چالش هاي جدي بانیان در راستاي انتشار صکوك ،تالش در جهت یافتن ضامن معتبر بانکی است که هم
زمانبر بوده و هم هزینه اي بر بانی تحمیل می نماید.در خصوص رفع این مشکل راهکارهاي زیر به نظر مناسب می
باشد:
•

اول :شرایط ضامن بانکی و غیر بانکی به طور دقیق در دستوالعمل ذکر گردیده و ابهامی در مورد شرایط و
خصوصیات ضامن وجود نداشته باشد.

•

دوم :امکان محدود نمودن ضمانت تنها به سود اوراق و نه به اصل آن( با توجه به وجود دارایی در برخی انواع اوراق)
و یا به نسبتی از اصل و سود اوراق وجود داشته باشد.

یکی از زیرساخت هاي الزم در جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسالمی استقرار موسسه هاي رتبه بندي در کشور است .این نهاد
ها با رتبه بندي اوراق بهادار اسالمی عالوه بر کاهش هزینه هاي انتشار اوراق( به خاطر حذف یا کاهش نقش برخی ارکان مانند
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ضامن) ،سبب تنوع در نرخ هاي بازدهی اوراق متناسب با ریسک آنها خواهد شد .که این امر خود بر جذابیت بیشتر این بازار
هم براي بانیان و هم براي سرمایه گذاران خواهد افزود .وجود موسسات رتبه بندي حلقه مفقوده ي بازار سرمایه محسوب می
گردد .وظیفه اصلی موسسات رتبه بندي ،تعیین احتمال نکول ناشر در ایفاي تعهدات مربوطه است .این رتبه ها در حقیقت
ابزار مدیریت ریسک سرمایه گذاران و نهاد هاي اعتباري محسوب می شوند .رتبه بندي اوراق بهادار سبب می گردد تا ریسک
اعتباري اوراق بهادار بصورت شفاف و روشن تعیین گردیده و بازدهی اوراق متناسب با ریسک اوراق تعیین گردد.
نتیجه گیری و بحث
سرمایه و نحوة تأمین آن یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است و یکی از راههاي تأمین مالی تبدیل به اوراق بهادار کردن
دارایی ها است و یکی از ابزارهاي مهم این کار استفاده از اوراق قرضه می باشد .اوراق قرضه در ایران به دالیل شرعی و قانونی
نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد ،بنابراین باید جایگزینهایی براي آن یافت .یکی از این جایگزینهاي مورد استفاده اوراق
مشارکت است که نقایص و کاستیهاي آن به اختصار مشخص گردید و گفته شد که یکی از جایگزینهاي دیگر که می تواند
مورد استفاده قرار گیرد ،اوراق صکوك و به ویژه صکوك اجاره می باشد .این اوراق نیز معرفی و ویژگیهاي آن و همچنین
تاریخچه اي از استفادة این اوراق به وسیلة سایر کشورها بیان شد .نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که:
 -1صکوك ابزاري جدید ،آزمون شده و مناسب براي فرآیند تأمین مالی ،هم براي شرکتهاي دولتی و هم براي شرکتهاي غیر
دولتی است.
 -2صکوك می تواند به عنوان ابزاري مکمل و یا جانشین اوراق مشارکت براي کنترل نقدینگی باشد.
 -6صکوك ابزاري قانونی ،مقبول و کارآ است که امکان به کار گیري آن در ایران فراهم است ،هر چند احتیاج به فراهم کردن
زیر ساختهایی دارد که به طور خالصه عبارتند از:
الف :استاندارد کردن دارایی هاي مورد استفاده در صکوك و فرآیند ارزیابی آنها
ب :تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه بندي اوراق صکوك و ایجاد مؤسسات رتبه بندي
ج :ایجاد بازار ثانویة مناسب براي خرید و فروش اوراق صکوك و تسهیل نقد شوندگی آن ها.
بنابراین دولت می تواند با یک برنامه ریزي مناسب و با زمینه سازي براي استفاده از این ابزار جدید مالی ،گام مهمی در اجراي
قانون بانکداري بدون ربا بردارد .همچنین استفاده از این ابزار جدید مالی می تواند برطرف کنندة بسیاري از مشکالت مربوط
به تأمین مالی بنگاههاي اقتصادي باشد ،که همة این موارد از وظایف ذاتی دولت اسالمی براي نیل به توسعه اي پایدار می
باشد.
منابع و مآخذ
 .1اکبریان فرد .مریم؛ حامد آراد؛ میثم نبی پور و سحر اجاغ ،1621 ،بکارگیري ابزار صکوك در تأمین مالی با رویکردي
اسالمی :چالش ها و فرصت ها ،اولین همایش ملی حسابداري و مدیریت ،نور ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
 .2پیرایش .رضا و زهرا باقري ( ،)1621بررسی بکارگیري ابزارهاي تامین مالی اسالمی (صکوك) درایران ،کنفرانس ملی
هزاره سوم و علوم انسانی ،شیراز ،مرکز توسعه آموزش هاي نوین ایران (متانا(
 .6حسینی ،سیدعلی؛ حکمت ،هانیه و کاشف ،معصومه ( .)1622نقـش صـکوك اجـاره و اوراق مـشارکت در تـأمین
مـالی شـرکت هـا ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش حسابداري ،سال دوم ،شماره .3
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 نخستین، بررسی مشکالت مالیاتی تامین مالی از طریق ابزارهاي مالی اسالمی،1621 ، محمدجواد. سمیع پور.1
 دانشگاه آزاد، شیراز،) بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت، بانک،کنفرانس بین المللی بورس
اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس
. پژوهشکده پولی و بانکی:تهران.بررسی عقود در بانکداري اسالمی.)1631(  احمد، اسد اله و شعبانی. فرزین و ش.1
 بررسی و ترویج روش هاي تأمین مالی براي سرمایه گذاران از طریق انتشار،1621 ، جابر. کاظمی نسب هاشم آبادي.3
 گروه آموزش و پژوهش شرکت، گرگان، همایش سراسري مباحث کلیدي در علوم مدیریت و حسابداري،صکوك
. مرکز آموزش علمی و کاربردي هالل احمر استان گلستان،مهندسی عمران بناي تدبیر
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