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شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شــرکت مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه بــه موجــب مــاده  2دســتورالعمل
فعالیــت نهادهــای واســط مصــوب  89/5/11شــورای عالــی بــورس و اوراق بهــادار
تاســیس گردیــده و موضــوع فعالیــت آن :تأســیس ،اداره و راهبــری نهادهــای واســط
موضــوع بنــد «د» مــاده  1قانــون «توســعه ابزارهــا ونهادهــای مالــی جدیــد» بــه
منظــور تســهیل اجــرای سیاســتهای كلــی اصــل چهــل و چهــارم قانــون اساســی
بــر اســاس دســتورالعمل فعالیــت نهادهــای واســط ،مصــوب شــورای عالــی بــورس و
ســایر مقــررات مربوطــه اســت .همچنیــن ایــن شــرکت ،بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات
مربوطــه میتوانــد نســبت بــه ســایر فعالیتهــا اقــدام نمایــد.

وظایف شرکت مدیریت دارایی مرکزی در قبال انتشار صکوک
شــرکت مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه در بــازار
ســرمایه دارد بایــد حافــظ منافــع خریــداران اوراق بهــادار اســامی (صکــوک) بــوده و
بــر تمــام مراحــل اعــم از خریــد و اجــاره دارایــی ،فــروش و بازخریــد اوراق ،نحــوه
بکارگیــری ســرمایه جــذب شــده بــا توجــه بــه ماهیــت اوراق ،نحــوه پرداخــت ســود
اوراق و نحــوه عملکــرد نهادهــای واســط و ارکان انتشــار اوراق نظــارت نمایــد.
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سایر وظایف این شرکت عبارتند از:
.1ارائــه پیشــنهاد و راهــکار در راســتای توســعه ابزارهــای مالــی اســامی (صکــوک) بــه
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
.2بررســی پیشــنهادات نهادهــای مالــی در خصــوص شــیوه های جدیــد تامیــن مالــی
از طریــق انتشــار اوراق بهــادار
.3تعییــن و معرفــی شــرکت واســط مالــی توســط
شــرکت مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه بــر
اســاس نامــۀ موافقــت اصولــی ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار
.4بررسی وثیقۀ بانی جهت طرح تامین مالی

 .5نظارت بر عقد قرارداد بین ارکان انتشار اوراق
 .6پیگیــری در خصــوص پرداخــت اجاره بهــا و اقســاط بــه دارنــدگان اوراق توســط
عامــل پرداخــت (شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه)
 .7تهیــه و ارائــه گــزارش در خصــوص تخلــف بانــی و ضامــن جهــت پرداخــت اجاره بهــا
و اقســاط اوراق در مواعــد مقرر
 .8پیگیری هــای الزم بــه منظــور واریــز وجــوه حاصــل از فــروش اوراق بــه حســاب
نهــاد واســط مربوطــه
 .9نظــارت بــر خریــد دارایــی توســط ناشــر و اجــاره آن بــه بانــی و بررســی دارایــی از
حیــث انطبــاق بــا مشــخصات ذکــر شــده
شرکت واسطمالی ( ناشر )
نهاد مالی است که جهت تامین مالی از طریق عقود اسالمی و با هدف افزایش شفافیت و
کاهش ریسک ،تاسیس می شود.
تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در بهمن ماه 1388

ماده :1

ماده :11

ماده :12

امکان استفاده از عقود
اسالمی برای تامین
مالی از طریق انتشار
اوراق بهادار

معافیت واسط از
پرداخت هر گونه مالیات
بر درآمد مربوط به
تامین مالی عمومی

معاف بودن درآمدهای
حاصل از فروش دارایی
به نهاد واسط

مقدمه
بازارهــای مالــی وظيفــه پشــتیبانی از بخــش واقعــی اقتصــاد را بــر عهــده دارنــد
تــا شــرایط الزم جهــت توســعه و رشــد پايــدار اقتصــادی را فراهــم نماينــد .در
تقســیمبندی بازارهــای مالــی میتــوان بــه دو بــازار پــول و ســرمایه اشــاره نمــود .در
ذیــل بــه تعریــف مختصــر دو بــازار مذکــور میپردازیــم.
بــازار پــول :بــازاری بــرای دادوســتد پــول و دیگــر دارایی هــای مالــی جانشــین
نزدیــک پــول اســت کــه سررســید کمتــر از یکســال دارنــد.
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بــازار ســرمایه :بــازاری اســت کــه ابزارهــای مالــی بلنــد مــدت بــا سررســید بیــش از
یکســال در آن مــورد معاملــه قــرار میگیــرد.
ســازمان ها ،شــرکت ها و مؤسســات جهــت تأســیس ،تجهیــز و یــا گســترش
فعالیت هــای خــود ،نیازمنــد منابــع مالــی میباشــند کــه در بازارهــای مالــی متعــارف
ایــن نیــاز از طریــق انتشــار اوراق قرضــه مرتفــع میگــردد .اوراق قرضــه مبتــی بــر
قــرض بــا بهــره اســت کــه از دیــدگاه اســام ربــا و حــرام بــوده ،و از ایــن رو نمیتــوان
در بازارهــای اســامی از ایــن اوراق جهــت تأمیــن مالــی اســتفاده کــرد.
اندیشــمندان مســلمان بــا توجــه بــه اهمیــت تأمیــن مالــی شــرکت ها از روشهــای
اســامی ،ابتــدا بــه ایجــاد نظــام بانکــداری اســامی و ســپس بــه فکــر طراحــی بــازار
ســرمایه اســامی افتادنــد .در ایــن میــان نقــش ابزارهــای مالــی اســامی یــا ُصکــوک
در نظــام تأمیــن مالــی اســامی بســیار برجســته اســت.

(صکوک)
تعریف ابزارهای مالی اسالمی ُ
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ُصکــوک ،اوراق بهــادار بــا ارزش مالــی یکســان و قابــل معاملــه در بازارهــای مالــی
هســتند کــه بــر پایـهی یکــی از قراردادهــای مــورد تأییــد اســام طراحــی شــده اند و
دارنــدگان اوراق بــه صــورت مشــاع مالــک یــک یــا مجموعــه ای از دارایــی هــا و منافــع
حاصــل از آنهــا می باشــند.
ــرب واژهی چــک در
ُصکــوک جمــع َصــک بــه معنــای ســند و ســفته اســت و ُم َع َّ
فارســی اســت .اعــراب ایــن واژه را توســعه داده و بــر کلیـهی انــواع حوالجــات ،تعهــدات
و اســناد مالــی بــکار بردنــد.

(صکوک)
تاریخچه انتشار ابزارهای مالی اسالمی ُ

توســعه محصــوالت مالــی مــدرن منطبــق بــا موازیــن شــریعت ،نســبتا موضوعــی
جدیــد بــوده و قدمــت آن بــه اوایــل ســال  1970و ظهــور اولیــن بانــک اســامی
بــر می گــردد .در ســال های اخیــر ،پژوهشــگران دینــی و فعــاالن بــازار بــر ایــن
مســئله تاکیــد کرده انــد کــه محصوالتــی تولیــد کننــد کــه عــاوه بــر داشــتن منافــع
محصــوالت مالــی متعــارف ،جنبه هــای شــرعی نیــز در آن مــد نظــر قــرار گیــرد .از
آنجــا کــه بــازار مالــی اســامی رونــدی رو بــه رشــد را طــی می کنــد ،فرآینــد توســعه
ابزارهــا نیــز همچنــان ادامــه دارد .برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه در آینــده ،ارزش

بــازار مالــی اســامی بــه تریلیون هــا دالر رســیده و بســیاری از نهادهــا و موسســات
مالــی در سراســر جهــان در مالــی اســامی و از جملــه در زمینــه صکــوک فعــال شــوند.
جمهــوری اســامی ایــران در ســال  1994میــادی مقــررات ناظــر بــر انتشــار اوراق
مشــارکت را تهیــه کــرد و شــهرداری تهــران بــه عنــوان ناشــر ،اولیــن اوراق مشــارکت
را جهــت تأمیــن مالــی پــروژه بزرگــراه شــهید نــواب صفــوی منتشــر نمــود .بدلیــل
عــدم اطــاع محققــان حــوزهی مطالعــات مالــی اســامی از ایــن ابــداع ،ایدهی اســتفاده
از ابزارهــای مالــی اســامی را بــه اوایــل ســال های  1997میــادی یعنــی  3ســال
پــس از تصویــب ضوابــط اجرایــی انتشــار اوراق مشــارکت ایــران نســبت می دهنــد.
بنابرایــن ،ایــران بــه عنــوان اولیــن کشــوری بــود کــه اقــدام بــه طراحــی و انتشــار
چنیــن ابزارهایــی نمــود .البتــه توســعهی ابزارهــای مالــی و طراحــی انــواع مختلــف آن
توســط ســایر کشــورهای اســامی بــه ویــژه کشــورهای عربــی و مالــزی بــوده اســت.
(صکوک) با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت)
تفاوت ابزارهای مالی اسالمی ُ

ُ -1صکــوک بیانگــر مالکیــت یــک دارایــی مشــخص اســت در حالــی کــه اوراق قرضــه
فقــط حاکــی از تعهــد بدهــی هســتند .یعنــی رابط ـهی بیــن ناشــر و خریــدار اوراق
قرضــه رابطــه وامدهنــده و وامگیرنــده اســت کــه نــرخ بهــرهی وام هــم ثابــت اســت و
ایــن همــان رباســت.
 -2دارایــی موضــوع انتشــار ُصکــوک از نظــر شــرعی بایــد مجــاز و منطبــق بــا موازیــن
شــرعی باشــد .در حالیکــه در اوراق قرضــه داراییهایــی کــه از نظــر اســام پذیرفتــه
نیســت نیــز میتوانــد پشــتوانه اوراق قــرار گیــرد.
 -3اعتبــار اوراق قرضــه بــه اعتبــار ناشــر آن وابســته اســت و بــا آن ســنجیده میشــود
در حالــی کــه اعتبــار ُصکــوک بــه ناشــر بســتگی نــدارد بلکــه بــه ارزش دارایــی
پشــتوانه بســتگی دارد.
 -4فــروش ُصکــوک در بــازار ثانــوی ،فــروش مالکیــت یــک دارایــی اســت امــا فــروش
اوراق قرضــه فــروش بدهــی اســت.
 -5در ُصکــوک امــکان افزایــش اصــل دارایــی و در نتیجــه ارزش خــود ورقــه ُصکــوک
وجــود دارد در حالیکــه اصــل بدهــی در اوراق قرضــه قابلیــت افزایــش نــدارد.
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(صکوک)
مزایای استفاده از ابزارهای مالی اسالمی ُ
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ُصکــوک دارای مزیتهــای متعــددی بــوده و بــه عقیــده برخــی صاحــب نظــران ،ایــن
نــوع اوراق بهــادار اســامی پُــل ارتباطــی بیــن دو بــازار پــول و ســرمایه بهشــمار
مــیرود .برخــی از عمــده مزایــای صکــوک بــه شــرح زیــر میباشــد:
 -1افزایش نقدینگی بانی (تأمین مالی شونده) از طریق انتشار ُصکوک
 -2در صــورت انتشــار ُصکــوک بــه پشــتوانهی داراییهایــی کــه نقدینگــی پایینــی
دارنــد و یــا غیــر نقــد هســتند ،داراییهــای مذکــور از ترازنامــه خــارج شــده و وجــوه
نقــد جایگزیــن آن میشــود.
 -3علیرغــم اینکــه قســمتی از داراییهــا از شــرکت بانــی جــدا میشــود امــا بــا ایــن
حــال بــاز هــم بانــی میتوانــد از داراییهــا اســتفاده کنــد.
 -4از آنجــا کــه ُصکــوک بــا پشــتوانهی دارایــی منتشــر میشــود لــذا دارای ریســک
کمتــری اســت و هزین ـهی تأمیــن مالــی را نیــز کاهــش میدهــد.
 -5کمــک بــه توســعهی بــازار ســرمایه بــا فراهــم کــردن امــکان تبدیــل داراییهــا
بــه اوراق بهــادار.
 -6چنانچــه بــرای دادوســتد ایــن نــوع اوراق بــازار ثانــوی فراهــم شــود آنــگاه قابلیــت
نقدشــوندگی ایــن اوراق هــم افزایــش مییابــد.

(صکوک)
ساختار اجمالی اوراق بهادار اسالمی ُ
ابزارهای مالی
اسالمی

ابزارهای انتفاعی

ابزارهای با بازدهی معین
(اوراق اجاره ،اوراق مرابحه،
اوراق استصناع ،اوراق سلف،
اوراق منفعت ،اوراق جعاله)

ابزارهای با بازدهی انتظاری
(اوراق مشارکت ،اوراق
مضاربه ،اوراق مزارعه ،اوراق
مساقات)

ابزارهایغیرانتفاعی

اوراق وقف

اوراق قرض الحسنه

 .1ابزارهای مالی غیر انتفاعی

 -1-1اوراق قرض الحســنه :اوراق بهــاداری اســت کــه بــر اســاس قــرارداد قــرض
بــدون بهــره منتشــر می شــود و بــه موجــب آن قــرارداد ،ناشــر اوراق بــه میــزان ارزش
اســمی آنهــا از دارنــدگان اوراق اســتقراض می کنــد و بــه همــان مقــدار بــه آنــان
بدهــکار اســت و بایســتی در سررســید معیــن یــا عندالمطالبــه بــه آنــان بپــردازد.
 -2-1اوراق وقــف :اوراق بهــادار بــا نامــی اســت کــه بــه قیمــت اســمی مشــخص
بــرای مــدت معیــن (زمــان احــداث پــروژه) منتشــر می شــود و بــه واقفینــی کــه
قصــد مشــارکت در طرحهــای عــام المنفعــه را دارنــد واگــذار می گــردد؛ بــه بیــان
دیگــر ،اوراق وقــف؛ اوراق بهــادار غیرانتفاعــی اســت کــه بــر اســاس قــرارداد صلــح بــه
منظــور وقــف منتشــر مــی شــود.

 .2ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین و قابل فروش در بازار ثانوی

 -1-2اوراق اجــاره :اوراق بهــاداری اســت کــه براســاس عقــد اجــاره منتشــر
می شــود و نشــان دهنده مالکیــت مشــاع دارنــدگان آن ،در دارایــی مبنــای انتشــار
اوراق اســت کــه اجــاره داده می شــود.
 -2-2اوراق مرابحــه :اوراق بهــاداری هســتند کــه دارنــدگان آنهــا بــه صورت مشــاع

9

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص)

مالــک دارایــی مالــی (دینــی) هســتند کــه بــر اســاس قــرارداد مرابحــه حاصــل شــده
اســت ،ایــن اوراق بازدهــی ثابــت داشــته و قابــل فــروش در بــازار ثانــوی می باشــند.
 -3-2اوراق اســتصناع :اســناد و گواهیهــای دارای ارزش یکســان هســتند و بــرای
تجمیــع وجــوه الزم جهــت ســاخت کاالیــی اســتفاده میشــوند کــه تحــت تملــک
دارنــده ُصکــوک اســت.
 -4-2اوراق َســ َلفَ :ســلَف از اقســام بیــع و عکــس نســیه اســت .هنگامیکــه
شــخصی تولیــد یــا ارائــه کاالی معینــی را مــورد هــدف قــرار میدهــد ،بــا انتشــار
ایــن نــوع ُصکــوک قــادر خواهــد بــود تــا منابــع مالــی مــورد نیــاز خــود را تأمیــن کنــد.
در واقــع ســرمایه گذاران در ایــن اوراق ،کاالی مــورد نظــر را پیــش خریــد کرده انــد.
 -5-2اوراق منفعــت :ســند مالــی بهــاداری اســت کــه بیانگــر مالکیــت دارنــدهی آن
بــر مقــدار معیــن خدمــات یــا منافــع آینــده از یــک دارایــی بــادوام میباشــد ،کــه در
ازای پرداخــت مبلــغ معینــی بــه وی منتقــل شدهاســت.
 -6-2اوراق ُجعالــه :اوراق مالكيــت مشــاع خدمتیاســت كــه براســاس قــرارداد
جعالــه تعهــد انجــام و تحویــل آن شــده اســت .بعــد از پایــان خدمــت (موضــوع
جعالــه) ،صاحبــان اوراق ،مالــک مشــاع نتیجــه خدمــت خواهنــد بــود .نتیجــه خدمــت
ممکــن اســت امتیــاز مالــی یــا دارایــی فیزیکــی باشــد.
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 .3ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری

 -1-3اوراق مشــارکت :ســندی اســت گویــای مالکیــت دارنــده آن نســبت بــه
بخشــی از یــک دارایــی حقیقــی کــه متعلــق بــه دولــت ،شــرکت های تعاونــی یــا
خصوصــی اســت و تــا سررســید اوراق ،هــر نــوع تغییــر قیمــت دارایــی متوجــه صاحــب
اوراق مشــارکت اســت.
 -2-3اوراق مضاربــه :سندیاســت گویــای مالکیــت دارنــدگان آن بطوریکــه
ناشــر اوراق مضاربــه بــا واگــذاري اوراق ،وجــوه متقاضيــان اوراق را جمــع آوري كــرده
و بــه عنــوان مضاربــه در اختیــار بانــی قــرار می دهــد ،بانــی در فعاليــت اقتصــادي
ســودآور (بازرگانــي) بــه كار مي گيــرد و در پايــان هــر معاملــه یــا پايــان هــر دورهی
مالــي ســود حاصلــه را براســاس نســبت هايي كــه روي اوراق نوشــته شــده ،ميــان
خــود و صاحبــان اوراق تقســيم مي كنــد.
 -3-3اوراق مزارعــه :ســند مالکیــت مشــاع دارنــدگان اوراق بــر زمیــن یــا

زمین هــای زراعــی یــا دیگــر نهاده هــای تولیــدی زراعــی معیــن اســت کــه بــه
قــرارداد مزارعــه بــرای کشــت و زرع در اختیــار عامــل مزارعــه گذاشــته شــده اســت.
 -4-3اوراق مســاقات :ســند مالکیــت مشــاع دارنــدگان اوراق بــر بــاغ یــا باغ هــایِ
مثمــر یــا دیگــر نهاده هــای تولیــدی باغــی معیــن اســت کــه بــه قــرارداد مســاقات
بــرای باغــداری در اختیــار عامــل قــرارداد مســاقات گذاشــته شــده اســت.

کارکرد ابزارهای تأمین مالی اسالمی در بخشهای مختلف اقتصادی
 -1بهتریــن شــیوه تامیــن ســرمایه پروژه هــا و فعالیت هــای اقتصــادی بــزرگ اســت
کــه خــارج از تــوان مالــی یــک فــرد یــا یــک شــرکت خصوصــی و حتــی یــک دولــت
اســت؛
 -2راهــکار بســیار خوبــی بــرای ســرمایه گذارانی اســت کــه در پــی ســرمایه گذاری
مــازاد منابــع مالــی خویــش هســتند و در عیــن حــال مایل انــد منابــع خــود را در
صــورت نیــاز ،بــه آســانی بازپــس بگیرنــد؛
 -3شیوه بسیار خوبی برای مدیریت نقدینگی است؛
 -4ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت ریسک و نااطمینانی است؛
 -5وســیله بســیار مناســبی بــرای توزیــع عادالنــه ثروت هــا و درآمدهاســت،
ســرمایه گذاری از طریــق ایــن ابزارهــا موجــب می شــود ثــروت و درآمــد در گســتره
وســیع تری و بــدون آنکــه فقــط در اختیــار شــمار معــدودی از ثروتمنــدان باشــد،
جریــان یابــد و ایــن از جملــه بزرگتریــن هدف هایــی اســت کــه اقتصــاد اســامی
همــواره در پــی آن اســت.
 -6بــه دلیــل تنــوع ســاختاری ،قابلیــت فراوانــی در تامیــن منابــع مالــی بــرای
فعالیت هــای مختلــف اقتصــادی دارد.
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(صکوک)
ارکان و الزامات انتشار اوراق بهادار اسالمی ُ
متعهد
پذیره نویس

عامل فروش

بازارگردان
ضامن
(رتبه بندی
اعتباری)
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نهاد واسط
بانـی

انتشار صکوک

عامل پرداخت

 -1بانــی :شــخص حقوقــی اســت کــه نهــاد واســط بــرای تأمیــن مالــی وی در قالــب
عقــود اســامی ،اقــدام بــه انتشــار اوراق بهــادار اســامی می نمایــد.
 -2شــرکت مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه :نهــاد مالــی اســت کــه
بــه موجــب دســتورالعمل فعالیــت نهادهــای واســط مصــوب  1389/5/11شــورای
عالــی بــورس و اوراق بهــادار تأســیس شــده اســت و بــهعنــوان یکــی از ارکان انتشــار
اســامی(صکوک) ،وظیفــه تأســیس و راهبــری نهادهــای واســط را در
اوراق بهــادار
ُ
بــازار ســرمایهی ایــران عهــدهدار میباشــد .در واقــع ایــن شــرکت نقــش امیــن را
دارد کــه جهــت حفــظ منافــع دارنــدگان اوراق بهــادار اســامی و حصــول اطمینــان
از صحــت عملیــات ناشــر ،نســبت بــه مصــرف وجــوه ،نحــوهی نگهــداری حســابها و
صورتهــای مالــی و عملکــرد اجرایــی بــه صــورت مســتمر ،رســیدگی و اظهــار نظــر
مینمایــد .از دیگــر وظایــف ایــن شــرکت انجــام کلیـهی امــور اداری ،مالــی ،مدیریتــی،
حقوقــی و قانونــی نهــاد واســط و همچنیــن نگهــداری حســابها و دفاتــر مالــی نهــاد
واســط و رد آن پــس از اتمــام مــدت قــرارداد اســت.
 -3نهــاد واســط :نهــاد واســط در قالــب حقوقــی شــرکت بــا مســئولیت محــدود،
توســط شــرکت مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه تشــکیل می گــردد و بــه
عنــوان عامــل انتشــار انــواع اوراق بهــادار اســامی یــا همــان ُصکــوک ،تنهــا نهــادی
اســت کــه می توانــد اوراق بهــادار اســامی (صکــوک) منتشــر نمایــد .هــر نهــاد واســط

در هــر زمــان نمی توانــد بــرای تأمیــن مالــی بیــش از یــک طــرح ،اوراق بهــادار
منتشــر نمایــد.
 -4دارایــی :هــر نــوع مــال منقــول یــا غیرمنقــول بــا مشــخصات تعیین شــده در
دستورالعملاســت کــه می توانــد مبنــای انتشــار اوراق بهــادار اســامی واقــع شــود.
 -5فروشــنده :شــخص حقوقــی یــا حقیقــی معتبــری اســت کــه اقــدام بــه فــروش
دارایــی بــه نهــاد واســط می نمایــد.
 -6ضامــن :شــخص حقوقــی اســت کــه پرداخــت جریــان درآمــدی و حســب مــورد
بهــای خریــد دارایــی مبنــای انتشــار اوراق بهــادار اســامی توســط بانــی بــه نهــاد
واســط را تضمیــن می نمایــد.
 -7عامــل فــروش :شــخص حقوقیاســت کــه نســبت بــه عرضــهی اوراق بهــادار
اســامی از طــرف ناشــر بــرای فــروش اقــدام می نمایــد.
 -8عامــل پرداخــت :شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویهی
وجــوه اســت کــه نســبت بــه پرداخت هــای مرتبــط بــا اوراق بهــادار اســامی در
سررســیدهای معیــن بــه ســرمایه گذاران اقــدام می نمایــد.
 -9عمــر اقتصــادی :مــدت زمانیاســت کــه انتظــار مــی رود یــک دارایــی از لحــاظ
اقتصــادی توســط یــک یــا چنــد کاربــر قابــل اســتفاده باشــد یــا تعــداد تولیــد یــا
واحدهــای مشــابهی کــه انتظــار مــی رود در فرآینــد اســتفاده از دارایــی توســط یــک
یــا چنــد اســتفاده کننــده کســب شــود.
 -10مقــررات :منظــور قوانیــن ،مصوبــات هیئــت وزیــران ،شــورای عالــی بــورس،
ســازمان و همچنیــن اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی ملــی ابــاغ شــده
توســط ســازمان حسابرســی و مراجــع ذیصــاح قانونــی می باشــد.
 -11بازارگــردان :بازارگــردان ،کارگــزار معاملهگــر يــا شــرکت تأميــن ســرمايهاي
اســت کــه بــا اخــذ مجــوز الزم بــا تعهــد بــه افزايــش نقدشــوندگي و تنظيــم عرضــه
و تقاضــاي اوراق و تحديــد دامنــهی نوســان قيمــت آن ،بــه داد و ســتد آن اوراق
ميپــردازد .بازارگــردان نهــادي اســت كــه در روان نمــودن بــازار ثانــوي اوراق بهــادار
نقــش دارد و زمانــي كــه بــازار اوراق بهــادار بــا كســاد روب ـهرو گــردد ايــن نهــاد بــا
خريــد و فــروش اوراق بــه جریــان بــازار كمــك ميكنــد .بازارگــردان موظــف اســت
تــا در مواقعــی کــه دارنــدهی اوراق بــه نقدينگــي نيــاز دارد و خواهــان فــروش اوراق
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خویــش در بــازار ثانــوی اســت امــا بــه دلیــل رکــود بــازار خریــدار مناســبی بــرای اوراق
نمییابــد اوراق را از دارنــده ،خریــداری نمایــد .بازارگــردان بــه تبــادل اوراق اشــتغال
دارد .از یــک ســو اوراق را خریــداری و از ســوی دیگــر بــه فــروش آنهــا مبــادرت
م ـیورزد .از ايــن رو بــه لحــاظ حقوقــي بازارگــردان ماننــد هــر خريــدار ديگــر اوراق
عمــل مينمايــد ،و تفــاوت ايــن نهــاد بــا خريــدار عــادي اوراق در ايــن اســت كــه
بازارگــردان موظــف بــه خريــد اوراق در وضــع رکــود بــازار اوراق بهــادار اســت.
 -12پذیرهنویســی :فرآینــد خریــد اوراق بهــادار از ناشــر و یــا نماینــدهی قانونــی آن
و تعهــد پرداخــت وجــه كامــل آن طبــق قــرارداد اســت( .بنــد  28مــاده يــك قانــون
بــازار اوراق بهــادار)
 -13متعهــد پذیره نویــس :شــخص حقوقــی اســت کــه متعهــد بــه خریــد اوراق
بهــاداری اســت كــه ظــرفمهلــت «پذیرهنویســی» بــهفــروش نرســد .بــر اســاس ايــن
تعريــف ميتــوان گفــت نهــاد متعهــد پذيرهنويســي شــخصي جــدا از خريــداران اوراق
اســت و در صورتيكــه اوراق مطابــق پيشبينيهــاي انجــام شــده بــه فــروش نرســد،
نهــاد واســط موظــف خواهــد بــود تــا بــا انعقــاد قــرارداد بــا متعهــد پذيرهنويــس
مابقــي اوراق را بــه او بفروشــد و بــا اســتفاده از ايــن روش منابــع الزم جهــت خريــد
دارايــي مــورد نظــر را فراهــم آورد.
 -14رتبه بنــدی اوراق :کارکــرد اصلــی ایــن مؤسســات ،رتبه بنــدی اوراق بدهــی
شــرکت ها بــا توجــه بــه ریســک عــدم بازپرداخــت یــا ورشکســتگی اســت .حضــور ایــن
مؤسســات فضــای تأمیــن مالــی را شــفاف و قابــل اجــرا می کنــد.

ساختار برخی از انواع ُصکوک در بازار سرمایه ایران

ُصکــوک اجــاره یکــی از مهمتریــن انــواع ُصکــوک می باشــد کــه علمــای شــیعه و اهــل
تســنن در مــورد مشــروعیت آن اتفــاق نظــر دارنــد و از نظــر اینکــه می توانــد عامــل

توســعهی اقتصــادی و عامــل ایجــاد عدالــت اقتصــادی باشــد مــورد قبــول اقتصاددانــان
میباشــد و همچنیــن جهــت اجــرای سیاســتهای پولــی و مالــی نیــز می توانــد
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

تعریف اوراق اجاره
اوراق بهــادار بــا نــام و قابــل نقــل و انتقالــی اســت کــه هــر ورقـهی آن نشــان دهنــدهی

مالکیــت مشــاع دارنــدهی آن در دارایــی مبنــای انتشــار اوراق اجــاره اســت.
در اوراق اجــاره ،حــق اســتفاده از منافــع یــک دارایــی یــا مجموعــه ای از دارایی هــا،
در قبــال اجاره بهــا از مالــک بــه شــخص دیگــری منتقــل می شــود .مــدت قــرارداد
اجــاره مشــخص اســت و اجاره بهــا را می تــوان در ابتــدای دوره ،انتهــای دوره بــا
سررســیدهای ماهانــه ،فصلــی یــا ســاالنه پرداخــت کــرد .از آنجــا کــه ایــن اوراق
بیانگــر مالکیــت مشــاع فــرد اســت می تــوان آن را در بــازار ثانــوی و بــه قیمتــی کــه
توســط عوامــل بــازار تعییــن می شــود ،معاملــه کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از انــواع اوراق اجــاره جهــت تامیــن دارایــی و برخــی
دیگــر نیــز جهــت تامیــن نقدینگــی بانــی بــکار گرفتــه می شــود.

رویه اجرایی انتشار اوراق اجارهی تامین دارایی و تامین نقدینگی

 -1در ایــن روش بانــی پــس از ارائ ـهی درخواســت خــود در خصــوص خریــد دارایــی
(ماننــد زمیــن ،هواپیمــا ،تاسیســات و تجهیــزات مــورد نیــاز و ،)...و یــا درخواســت
فــروش دارایی هــای خــود جهــت تامیــن نقدینگــی ،بــا مراجعــه بــه امیــن (شــرکت
مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه) شــرکت واســط را تشــکیل میدهــد.
 -2شــرکت واســط بعــد از کســب مجوزهــای الزم ،اوراق بهــادار اجــاره را منتشــر
نمــوده و وجــوه حاصــل از انتشــار اوراق را جمــع آوری می کنــد ،ســپس بــه وکالــت
از طــرف ســرمایه گذاران ،دارایــی مــورد نیــاز را خریــداری نمــوده و بهصــورت اجــاره
بــه شــرط تملیــک بــه بانــی اجــاره می دهــد (بانــی و فروشــنده دارایــی می تواننــد
یــک شــخص باشــند).
 -3بانــی دارایــی را از شــرکت واســط تحویــل گرفتــه و اجاره بهــای خــود را در مواعــد
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مقــرر بــه نهــاد واســط پرداخــت می نمایــد.
 -4شــرکت واســط مبالــغ اجاره بهــای اوراق را از طریــق شــرکت ســپردهگذاری
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه بــه ســرمایهگذاران پرداخــت مینمایــد.

مدل عملیاتی انتشار اوراق اجاره تامین دارایی و تامین نقدینگی
شرکت مدیریت دارایی
مرکزی بازار سرمایه
وجوه نقد
سرمایه گذاران

فروش اوراق اجاره

توزیع اجاره بها
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بررسی فقهی ُصکوک اجاره

واریز اجاره بها

شرکتسپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و
تسویهوجوه

شرکت واسط مالی
(ناشر)

فروش دارایی

فروشنده (بانی)

اجاره دارایی
(اجاره به شرط
تملیک)

خت
ردا
پ

جاره
ا

به ا

پرداخت وجه

بانی

در اوراق اجــاره ،معامــات متعــدد و مختلفــی شــکل می گیــرد کــه همــه آنهــا بــر
اســاس فقــه اســامی ،صحیــح یــا قابــل تصحیــح اســت ،معامــات اصلــی اوراق اجــاره
و توجیــه فقهــی آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:
 -1اصــل تاســیس شــرکت واســط (ناشــر) می توانــد در قالــب شــرکت ســهامی خــاص
یــا عــام و بــا مجــوز ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تشــکیل شــود کــه از منظــر فقهــی
هماننــد شــرکت های ســهامی ،تابــع عقــد شــرکت اســت؛
 -2واگــذاری اوراق اجــاره و گرفتــن وجــوه آنهــا از متقاضیــان اوراق در قالــب قــرارداد
وکالــت خواهــد بــود؛
 -3خریــد کاالهــای ســرمایه ای و مصرفــی بــادوام و واگذاری آنهــا در قالــب قراردادهای
بیــع ،اجــاره و اجــاره بــه شــرط تملیــک بــوده کــه همگــی از نظــر شــرعی بالاشــکال
می باشــند؛
 -4فــروش اوراق اجــاره در بــازار ثانــوی ،از بــاب فــروش ســهم الشــرکه فــرد در

دارایی هــای مــورد اجــاره اســت کــه از نظــر فقهــی صحیــح و قیمــت فــروش
می توانــد بــا توافــق و رضایــت طرفیــن تعییــن شــود ،بعــد از معاملــه ،صاحــب جدیــد
اوراق در تمــام مســائل حقوقــی جانشــین صاحــب قبلــی اوراق خواهــد بــود.

بررسی اقتصادی ُصکوک اجاره

 -1از آنجــا كــه اوراق اجــاره ابــزار مناســبي بــراي جــذب نقدينگــي در دســت مــردم
و هدايــت آنهــا بــه ســمت تأميــن نيازهــاي ســرمايهاي بنگاههــاي اقتصــادي و
طرحهــاي عمرانــي دولــت میباشــد ،ايــن اوراق بــه رشــد اقتصــادي كشــور كمــك
ميكنــد ،البتــه بــه شــرط ايــن كــه كاالهــاي ســرمايهاي و بــا دوام خريــداري شــده
بــه وســيله ايــن اوراق از توليــدات داخلــي باشــد ،در غیــر اینصــورت ممكــن اســت
نتيجــه عكــس بــه همــراه داشــته باشــد و باعــث خــروج ســرمايه هاي مالــي بــه
ســمت كشــورهاي خارجــي شــود.
 -2اگــر بــازار اوليــه و ثانويــه اوراق اجــاره بــه صــورت رقابتــي ســالم اداره شــود و نــرخ
بازدهــي اوراق بــه ســمت نــرخ متوســط بازدهــي ســرمايه در بخــش واقعــي اقتصــاد
حركــت كنــد ،انتظــار مـيرود اوراق اجــاره ابــزار مناســبي بــراي توزيــع عادالنــه ارزش
افــزوده بيــن عوامــل توليــد (ســرمايه و نيــروي انســانی) باشــد ،در غیــر اینصــورت
انتظــار م ـيرود بــه جهــت قــدرت چانــه زنــي بــاالي عامــل ســرمايه ،نــرخ بازدهــي
اوراق بيــش از ســهم واقعــي آنهــا از ارزش افــزوده باشــد و در بلنــد مــدت ،توزيــع
منافــع بــه نفــع عامــل ســرمايه ســوق پيــدا كنــد.
 -3اوراق اجــاره می توانــد بــراي تأميــن نيازهــاي ســرمايهاي دولــت ،وزارتخانه هــا،
شــهرداري ها و نهادهــاي وابســته بــه دولــت بــه كار رود؛ بــه ويــژه ايــن كــه دولــت
مي توانــد بــه وســيله ايــن ابــزار ،نقدينگــي بخــش خصوصــي را بــه ســمت تأميــن
مالــي پروژه هــاي عمرانــي ســوق دهــد.
 -4در صــورت گســترش قابــل توجــه اوراق اجــاره و شــكل گيري بــازار منســجم
بــراي آن هــا ،بانــك مركــزي ميتوانــد در موقــع نيــاز بــا ورود بــه ايــن بــازار و خريــد
و فــروش اوراق اجــاره ،روي حجــم نقدينگــي و نــرخ بازدهــي اوراق تأثيــر گــذارد.
بنابرايــن اوراق اجــاره فــي نفســه بــراي عمليــات بــازار بــاز و ابــزار سياســت پولــي
كارايــي خواهــد داشــت.
در مجمــوع ميتــوان گفــت بــا توجــه بــه معيارهــاي اقتصــادي ،اوراق اجــاره میتوانــد
ابــزار مالــي مناســبي بــراي بازار ســرمايه در كشــورهاي اســامي باشــد.
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ُصکوک مرابحه

مرابحــه ،قــرارداد فروشياســت كــه فروشــنده بــه وســيله آن ،قيمــت تمــام شــدهی
كاال ،اعــم از قيمــت خريــد ،هزينههــاي حمــل و نقــل ،نگهــداري و ســاير هزينههــاي
مرتبــط را بــه اطــاع مشــتري میرســاند ،ســپس بــا افــزودن مبلــغ يــا درصــدي بــه
عنــوان ســود ،بــه وي ميفروشــد .بيــع مرابحــه ميتوانــد بــه صــورت نقــد يــا نســيه
منعقــد شــود و بــه طــور معمــول ،نــرخ ســود نســيهی آن بيشــتر اســت.
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تعریف اوراق مرابحه
اوارق بهادارياســت كــه دارنــدگان آنهــا بــه صــورت مشــاع مالــك دارايــي مالــي
(دينــي) هســتند كــه بــر اســاس قــرارداد مرابحــه حاصــل شــده اســت .ايــن اوراق
بازدهــي ثابــت داشــته و قابــل فــروش در بــازار ثانــوي مــي باشــد.
الزم به ذکر است که اوراق مرابحه جهت تامین دارایی بانی منتشر می شود.

بررسی فقهی ُصکوک مرابحه

کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بعــد از بررســی اوراق مرابحــه ،بــه نتیجــه
زیــر رســید :
اوراق مرابحــه تامیــن دارایــی کــه مبتنــی بــر قراردادهــای بیــع مرابحــه ،وکالــت و
خریــد دیــن اســت ،بــه اعتقــاد مشــهور فقهــای شــیعه اشــکالی نــدارد و مــی توانــد
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

بررسی اقتصادی ُصکوک مرابحه

اوراق مرابحــه براســاس ســود بــرای صاحبــان اوراق طراحــی میشــود در نتیجــه ایــن
اوراق از صنــف ابزارهــای مالــی انتفاعــی خواهــد بــود و از ســوی دیگــر میتواننــد
ابــزار مناســبی بــرای صاحبــان وجوهــی کــه بــه دنبــال ســود معیــن از ســرمایهگذاری
هســتند ،باشــد .باتوجــه بــه امــکان شــکلگیری بــازار ثانــوی ایــن اوراق بــه نظــر
میرســد اوراق مرابحــه از درجــهی نقدشــوندگی باالیــی برخــوردار باشــد.
اوراق مرابحــه بــرای تأمیــن مالــی دولــت ،مؤسســات وابســته بــه دولــت ،بنگاههــای
اقتصــادی و خانوارهــا نیــز می توانــد بــه کار گرفتــه شــود بنابرایــن بــه طــور همزمــان
روی اجــزای مختلــف تابــع درآمــد ملــی ماننــد هزینههــای مصرفــی ،هزینههــای
دولــت و هزینههــای ســرمایهگذاری تأثیــر میگــذارد در نتیجــه تأثیــر ایــن اوراق
روی رشــد واقعــی اقتصــاد تابــع شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد خواهــد بــود ،البتــه
میتــوان از طریــق ابزارهــای کنترلــی ســهم بخشهــای تولیــدی را در ایــن ابــزار
تقویــت کــرد.

رویهی اجرایی انتشار اوراق مرابحه تامین دارایی
 -1در ایــن روش بانــی بــا مراجعــه بــه امیــن (شــرکت مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار
ســرمایه) و تشــکیل شــرکت واســط ،درخواســت خــود را در خصــوص نیــاز تأمیــن
مالــی جهــت خریــد کاال ارائــه می نمایــد.
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 -2شــرکت واســط بعــد از کســب مجوزهــای الزم ،اوراق بهــادار مرابحــه را منتشــر
نمــوده و وجــوه حاصــل از انتشــار اوراق را جمـعآوری می کنــد ،ســپس بــه وکالــت از
طــرف ســرمایه گذاران ،دارایــی مــورد نیــاز بانــی را خریــداری نمــوده و بــه قیمتــی
باالتــر بــه بانــی بهصــورت اقســاطی می فروشــد.
 -3بانــی دارایــی را از واســط تحویــل گرفتــه و اقســاط خــود را در مواعــد مقــرر
پرداخــت می نمایــد.
 -4واســط اقســاط اوراق را از طریــق شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و
تســویه وجــوه بــه ســرمایهگذاران پرداخــت مینمایــد.

مدل عملیاتی انتشار اوراق مرابحه تامین دارایی
شرکت مدیریت دارایی
مرکزی بازار سرمایه

سرمایه گذاران

توزیع اجاره بها

پرداخت عایدات
و اصل سرمایه

شرکتسپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و
تسویهوجوه

اط
اقس
خت
ردا
پ

فروش نسیه
دارایی

20

وجوه نقد
فروش اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی
(ناشر)

پرداخت وجه
فروش نقد دارایی

فروشنده

بانی

صکوک رهنی
هــدف از انتشــار اوراق رهنــی ،بکارگیــری منابــع حاصــل در خریــد نقــدی بخشــی از
مطالبــات رهنــی موضــوع بیانیــه بانــی می باشــد.

تعریف اوراق رهنی
اوراق رهنــی ،اوراق بهــاداری اســت کــه بــه منظــور خریــد مطالبــات رهنــی توســط
ناشــر منتشــر می شــود .مطالبــات رهنــی شــامل مطالبــات مــدت دار اشــخاص

حقوقــی ناشــی از قراردادهــای مبادلــه ای از قبیــل فــروش اقســاطی ،اجــاره بــه شــرط
تملیــک و جعالــه (بــه اســتثنای ســلف) اســت کــه دارای وثیقــه رهنــی می باشــد.

مدل عملیاتی انتشار اوراق رهنی
شرکت مدیریت دارایی
مرکزی بازار سرمایه
وجوه نقد

پرداخت اقساط

پرداخت اقساط گیرندگان تسهیالت

ساط
ت اق
داخ
پر

فروش دارایی

وجه نقد

شرکتسپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و
تسویهوجوه

شرکت واسط مالی
(ناشر)
پ
ردا
خت
اقس
اط

سرمایه گذاران

فروش اوراق رهنی

وجوه نقد

بانی
(بانک ،لیزینگ)

فروش اقساطی

تولید کننده
یا فروشنده

رویهی اجرایی انتشار اوراق رهنی
 -1بانــی (بانــک یــا شــرکت لیزینــگ) بــا اســتفاده از منابــع ســپرده ای ،کاالهــای
مــورد نیــاز متقاضیــان تســهیالت را از مراکــز فــروش یــا تولیدکننــدگان بــه صــورت
نقــد خریــداری می کنــد.
 -2بانــی (بانــک یــا شــرکت لیزینــگ) کاالهــای خریــداری شــده را بــه صــورت مرابحــه
(فــروش اقســاطی) بــه متقاضیــان تســهیالت واگــذار کــرده از آنــان رهــن می گیــرد.
 -3در ایــن روش بانــی پــس از ارائــهی درخواســت خــود مبنــی بــر فــروش دیــون
حاصــل از تســهیالت مرابحــه (فــروش اقســاطی) ،بــا مراجعــه بــه امیــن (شــرکت
مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه) شــرکت واســط را تشــکیل می دهــد.
 -4ناشــر ،بعــد از کســب مجوزهــای الزم از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،اقــدام
بــه انتشــار اوراق کــرده و آنهــا را از طریــق بــازار ســرمایه بــه مــردم (ســرمایه گذاران
مالــی) واگــذار می کنــد.
 -5ناشــر ســرمایهی نقــدی جمــع آوری شــده را جهــت خریــد دیــون حاصــل از
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تســهیالت مرابحــه رهنــی بــه بانــی می پــردازد و دیــون را خریــداری (تنزیــل) می کنــد.
 -6بانــی اقســاط ماهانــه یــا فصلــی تســهیالت مرابحــه رهنــی را بــه نمایندگــی از
طــرف شــرکت واســط دریافــت کــرده و در اختیــار نهــاد واســط قــرار می دهــد.
 -7واســط مبالــغ اقســاط را از طریــق شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و
تســویه وجــوه بــه ســرمایه گذاران مالــی می پــردازد.

ُصکوک استصناع

اســتصناع در اســتعمال عرفــی یعنــی ســفارش یــا درخواســت ســاخت کاالیــی از یــک
صنعتگــر ،و بــه عبــارت دقیق تــر مــراد از قــرارداد اســتصناع يــا قــرارداد ســفارش
ســاخت ايــن اســت كــه كســي بــه نــزد صنعتگــر بيايــد و از او بخواهــد تعــدادي از
كاالهايــي را كــه میســازد بــه ملکیــت او درآورد ،در ايــن حــال قــراردادي ميــان ايــن
دو بــه امضــاء مــي رســد كــه بــر اســاس آن صاحــب صنعــت ،كاالي مــورد توافــق را
بــراي او بســازد و مبلــغ مــورد توافــق را دريافــت كنــد.

تعریف اوراق استصناع
اســناد و گواهيهــاي داراي ارزش يکســان هســتند و بــراي تجميــع وجــوه الزم جهــت
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ســاخت كااليــي اســتفاده مي شــوند كــه تحــت تملــك دارنــدهی صكــوك اســت.

انواع اوراق استصناع

 -1اوراق اســتصناع مــوازی :در ایــن روش ،بانــی (ماننــد یــک وزارتخانه ،شــهرداری،
شــرکت دولتــی یــا خصوصــی یــا یــک بانــک) بــا مراجعــه بــه موسســه امیــن و تشــکیل
شــرکت واســط ،تامیــن مالــی و اجــرای پــروژه را از طریــق قــرارداد اســتصناع بــه آن
مــی ســپارد و بــه جــای قیمــت پــروژه ،اوراق بهــادار اســتصناع بــا سررســیدهای معیــن
می پــردازد .واســط ،طبــق قــرارداد اســتصناع دومــی ،ســاخت پــروژه مــورد نظــر را
بــه پیمانــکار مربوطــه ســفارش می دهــد و در مقابــل ،متعهــد می شــود قیمــت
پــروژه را طبــق زمانبنــدی مشــخص بــه وی بپــردازد ،ســپس واســط با کســب مجــوز از
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،اوراق اســتصناع کــه حکایــت از بدهــی بانــی بــه واســط
می کنــد را بــه مــردم مــی فروشــد و بدهــی خــود بــه پیمانــکار را پرداخــت می کنــد؛
 -2اوراق اســتصناع و اجــاره بــه شــرط تملیــک :در ایــن روش ،بانــی (ماننــد

یــک وزارتخانــه یــا شــهرداری یــا شــرکت دولتــی یــا خصوصــی) بــا مراجعــه بــه امین و
تشــکیل شــرکت واســط ،متعهــد می شــود چنانچــه واســط ،کاال یــا پــروژه خاصــی را
احــداث یــا تولیــد نمایــد ،آنــرا از واســط بــه صــورت اجــاره بــه شــرط تملیــک دریافــت
خواهــد کــرد .واســط طبــق قــرارداد اســتصناع ،ســاخت کاال یــا پــروژه مــورد نظــر را
بــه پیمانــکار ســفارش مــی دهــد و در مقابــل متعهــد می شــود قیمــت کاال یــا پــروژه
را طبــق زمانبنــدی مشــخص بپــردازد.

رویهی اجرایی انتشار اوراق استصناع
 -1در ایــن روش بانــی (ماننــد یــک وزارتخانــه ،شــهرداری ،شــرکت دولتــی یــا
خصوصــی) بــا مراجعــه بــه امیــن (شــرکت مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه) و
تشــکیل شــرکت واســط ،متعهــد می شــود چنانچــه واســط ،کاال یــا پــروژهی خاصــی
را احــدث یــا تولیــد نمایــد ،آنرا از واســط بــه صــورت (الــف ،ب یــا ج) دریافــت
خواهدکــرد:
الــف -اجــاره بــه شــرط تملیــک؛ درصورتیکــه بانــی قصــد اجــاره بــه شــرط
تملیــک دارایــی پــس از ســاخت آنرا داشــته باشــد.
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ب -خریــد اقســاطی دارایــی؛ درصورتیکــه بانــی قصــد خریــد اقســاطی دارایــی
پــس از ســاخت آنــرا داشــته باشــد.
ج -خریــد نقــدی دارایــی؛ درصورتیکــه بانــی قصــد خریــد دارایــی بــه صــورت
یکبــاره پــس از ســاخت آنرا داشــته باشــد.
 -2واســط طبــق قــرارداد اســتصناع ،ســاخت کاال یــا پــروژه مــورد نظــر را بــه پیمانــکار
ســفارش می دهــد و در مقابــل متعهــد می شــود قیمــت کاال یــا پــروژه را طبــق
زمانبنــدی مشــخص بپــردازد ،واســط بعــد از کســب مجوزهــای الزم ،اوراق بهــادار
اســتصناع را منتشــر نمــوده و وجــوه حاصــل از انتشــار اوراق را جمــع آوری می کنــد،
ســپس بــه وکالــت از طــرف آنــان قیمــت پــروژه را بــه پیمانــکار می پــردازد.
 -3واســط ،کاال یــا پــروژه را از پیمانــکار تحویــل گرفتــه ،بــه وکالــت از طــرف صاحبــان
اوراق در اختیــار بانــی (در قالــب اجــاره بــه شــرط تملیــک یــا فــروش اقســاطی یــا
فــروش نقــدی) قــرار می دهــد.
 -4بانــی اصــل و عایــدات اوراق را از طریــق شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق
بهــادار و تســویه وجــوه بــه ســرمایهگذاران پرداخــت مینمایــد.

مدل عملیاتی انتشار اوراق استصناع
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بررسی فقهی اوراق استصناع
همــه قراردادهــای مــورد اســتفاده در بــازار اولــی و ثانــوی اوراق اســتصناع ،اعــم از
اســتصناع ،وکالــت ،خریــد دیــن ،اجــاره و فــروش ســهم مشــاع از دارایــی فیزیکــی
اجــاره داده شــده ،بــه نظــر کمیتــه فقهــی صحیــح اســت و هیــچ محــل اشــکال
نیســت؛ کمــا اینکــه ایــن قراردادهــا در قوانیــن مدنــی و تجــارت ایــران نیــز مطــرح
اســت.

بررسی اقتصادی اوراق استصناع
 -1بــا توجــه بــه ايــن كــه اوراق اســتصناع ميتواننــد ابــزار مناســبي بــراي جــذب
نقدينگــي در دســت مــردم و هدايــت آنهــا بــه ســمت پروژههــاي عمرانــي و توليــدي
باشــند ،ايــن اوراق بــه رشــد اقتصــادي كمــك ميكننــد ،البتــه بــه شــرط ايــن كــه
پــروژه مــورد نظــر از جهــت توجيــه اقتصــادي ،كارشناســي و تأييــد شــود.
 -2دولــت ميتوانــد از طريــق قراردادهــاي بلنــد مــدت اســتصناع ،روي نرخهــاي
بازدهــي و ســود ســرمايه تأثيــر گــذارد و آن نرخهــا را بــه ســمت نرخهــاي تعادلــي
كــه در آن ارزش افــزوده ناشــي از بــه كارگيــري ســرمايه رعايــت شــود ،ســوق دهــد و
بــه ايــن ترتيــب در بلنــد مــدت بــه عدالــت توزيعــي درآمــد كمــك كنــد.
 -3بــا اســتفاده از روش اســتصناع ،دولــت و نهادهــاي دولتــي و شــهرداريها
ميتواننــد كســري بودجــه خــود را در پروژه هــاي عمرانــي تأميــن مالــي كننــد.
از آن جــا كــه سررســيد ايــن اوراق بــه طــور عمــده پــس از اتمــام و بهــره بــرداري
طــرح اســت ،ســرمايهگذاري از ايــن طريــق يــا اص ـ ً
ا اثــر تورمــي نخواهــد داشــت و
يــا خيلــي ماليــم خواهــد بــود .همچنيــن در مقايســه بــا روشهــاي ديگــر تأميــن
كســري بودجــه ماننــد اســتقراض از بانــك مركــزي ،روش انتشــار اوراق اســتصناع
مناســب تر اســت.
 -4چنانچــه بيــان شــد اوراق اســتصناع ابــزار مناســبي اســت كــه مي توانــد جــاي
خالــي اوراق قرضــه را در سياســت پولــي از طريــق عمليــات بــازار بــاز پــر كنــد.
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صکوک منفعت
یکــی دیگــر از اوراق بهــاداری کــه بــرای پرکــردن خـأ حاصــل از حــذف اوراق قرضــه،
در بــازار مالــی اســامی پیشــنهاد شــده ،اوراق بهــادار منفعــت اســت کــه می توانــد بــا
اســتفاده از قراردادهــای مجــاز شــرعی ،طراحــی و در توســعه بخــش خدمــات و توســعه
کمــی و کیفــی بــازار ســرمایه اســامی کمــک کنــد.

تعریف اوراق منفعت
26

ورق منفعــت ســند مالــی بهــاداری اســت کــه بیانگــر مالکیــت دارنــده آن بــر مقــدار
معیــن خدمــات یــا منافــع آینــده از یــک دارایــی بــادوام اســت کــه در ازای پرداخــت
مبلــغ معینــی ،بــه وی منتقــل شــده اســت؛ ماننــد گواهــی حــق اقامــت در هتــل معین
بــرای روز معیــن ،حــق اســتفاده از خدمــات آموزشــی دانشــگاه بــرای تــرم یــا ســال
معیــن ،حــق اســتفاده از یــک ســاعت پــرواز بــرای مقصــد معیــن و حــق اســتفاده از
خدمــات حــج یــا عمــره بــرای ســال معیــن.

بررسی فقهی اوراق منفعت
صاحبــان دارایــی و شــرکت های خدماتــی ،می تواننــد منافــع و خدمــات آینــده را در مقابــل
مبلــغ معینــی بــه قــرارداد صلــح بــه متقاضیــان تملیــک کننــد .بــه مقتضــای قــرارداد صلــح،
متقاضــی مالــک منافــع و خدمــات می شــود و حــق دارد در سررســید معیــن از آن اســتفاده
کنــد کمــا اینکــه می توانــد تــا فرارســیدن مــدت ،بــه قــرارداد صلــح بــه دیگــری واگــذار کند.

بررسی اقتصادی اوراق منفعت

الف -معیارهای اقتصاد خرد
 -1بــه طــور معمــول ،قیمــت منافــع و خدماتــی کــه از طریــق اوراق منفعــت
واگــذار می شــود ،بــه تناســب مــدت زمــان باقــی مانــده تــا سررســید ،پایین تــر از
قیمــت اســمی آن منافــع و خدمــات اســت؛ در نتیجــه کســی کــه در اوراق منفعــت
ســرمایه گذاری می کنــد از محــل خریــد و فــروش اوراق منفعــت ســود می بــرد.
 -2اوراق منفعــت را می تــوان در کوتاه مــدت جــزو ابزارهــای مالــی بــا ســود معیــن
و در بلند مــدت جــزو ابزارهــای مالــی بــا ســود انتظــاری و متغیــر بــه حســاب آورد.
ب -معیارهای اقتصاد کالن
 -1از آنجــا کــه شــرکت های خدماتــی می تواننــد از طریــق اوراق منفعــت ،ســرمایه
نقــدی الزم بــرای توســعه فعالیت هــای اقتصــادی خــود را داشــته باشــند ،ایــن ابــزار
می توانــد در رشــد بخــش خدمــات تاثیــر مثبــت داشــته باشــد.
 -2اگــر بــازار اولیــه و ثانویــه اوراق منفعــت بــه ســمت رقابــت ســالم حرکــت کنــد
و انواعــی از اوراق منفعــت از نظــر موضــوع و زمــان در بــازار رواج پیــدا کنــد ،نــرخ
بازدهــی اوراق بــه ســمت ارزش افــزوده واقعــی حرکــت می کنــد و بــه عدالــت
توزیعــی درآمــد بیــن صاحبــان عوامــل تولیــد کمــک می کنــد.
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رویه اجرایی انتشار اوراق منفعت

 -1بانــی (موسســه خدماتــی) ،طــرح واگــذاری منافــع دارایی هــای بــادوام یــا
محصــوالت خدماتــی خــود را شناســایی کــرده و بــا مراجعــه بــه امیــن (شــرکت
مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه) شــرکت واســط را تشــکیل می دهــد.
 -2بانــی (موسســه خدماتــی) ،طــی قــراردادی منافــع دارایی هــای بــادوام یــا
محصــوالت خدماتــی خــود را بــرای مــدت زمــان معینــی بــه واســط واگــذار می کنــد.
 -3واســط (ناشــر) ،بعــد از کســب مجوزهــای الزم از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،
بــه انتشــار اوراق منفعــت اقــدام کــرده ،منافــع و خدمــات خریــداری شــده را بــه مــردم
(ســرمایه گــذاران مالــی) واگــذار کــرده و وجــوه ســرمایه گذاران مالــی را جمــع آوری
می کنــد.
 -4ناشــر بــا اســتفاده از وجــوه جمــع آوری شــده از واگــذاری اوراق منفعــت ،بدهــی
خــود بــه بانــی از بابــت خریــد منافــع و خدمــات را می پــردازد.
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مدل عملیاتی انتشار اوراق منفعت
شرکت مدیریت دارایی
مرکزی بازار سرمایه
وجوه نقد
سرمایه گذاران
توزیع اقساط
شرکتسپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و
تسویهوجوه

فروش اوراق منفعت

اط
اقس
خت
ردا
پ

شرکت واسط مالی
(ناشر)

پرداخت وجه
واگذار کردن منافع

بانی (موسسه
خدماتی)

صکوک وکالت
وکالــت در لغــت بــه معنــای تفویــض و واگــذاری کاری بــه کســی و اعتمــاد کــردن بــه
وی اســت و در اصطــاح عقــدی اســت کــه بــه ســبب آن یکــی از طرفیــن ،دیگــری را
بــرای انجــام امــری نایــب خــود قــرار می دهــد.

تعریف اوراق وکالت
اوراق وکالــت گواهی هایــی هســتند کــه بــه وســیله بانــی بــه منظــور تامیــن مالــی
جهــت تملــک یــا ســرمایه گذاری در دارایی هــا ،کاالهــا یــا خدمــات منتشــر
می شــود .ایــن اوراق بیانگــر مالکیــت مشــاع دارنــدگان آنهــا در دارایی هــا،
کاالهــا یــا خدمــات پایــه ای ایــن اوراق اســت .در مرحلــه بعــد ،ایــن تملک هــا یــا
ســرمایه گذاری ها در اختیــار وکیــل قــرار مــی گیــرد تــا آن هــا را از طــرف دارنــدگان
اوراق مدیریــت کنــد .دارنــدگان اوراق ریســک ایــن تملک هــا و ســرمایه گذاری ها
را پذیرفتــه و در عــوض ،حــق کســب ســود ناشــی از آن هــا را بدســت می آورنــد.

کاربرد اوراق وکالت
در انتشــار اوراق وکالــت بــه طــور معمــول بانــی بــه دنبــال جــذب ســرمایه بــرای
کســب و کار خــود اســت .ایــن امــر مــی توانــد بــه صــورت حمایــت از طرح هــا یــا
ســرمایه گذاری های جدیــد یــا ارتقــای دارایی هــای ترازنامــه انجــام شــود .ســرمایه
حاصــل از انتشــار اوراق وکالــت در طــول دوره ،ســرمایه گذاری می شــود امــا
می توانــد بــرای توســعه دارایــی ،خدمــات یــا بهبــود وضعیــت کســب و کار (افزایــش
اعتبــار ،افزایــش ســهم بــازار ،افزایــش شــهرت و )...نیــز اســتفاده شــود .افــزون بــر این،
بانــی کنتــرل و مدیریــت وجــوه ایــن اوراق را از راه ســاختار اوراق وکالــت بــر عهــده
دارد .بــه همیــن علــت ،اوراق وکالــت مــورد رجحــان کســانی اســت کــه می خواهنــد
ســرمایه در گــردش خــود را افزایــش داده یــا ترازنامــه خــود را بهبــود بخشــند.

رویۀ اجرایی صکوک وکالت
 -1ناشر (نهاد واسط) نسبت به انتشار اوراق وکالت اقدام می کند؛
 -2مبالــغ اســمی اوراق از طــرف ســرمایه گذاران توســط نهــاد واســط جمــع آوری
می شــود؛
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 -3نهــاد واســط بــه عنــوان مــوکل ،قــرارداد وکالــت را بین خــود و بانی منعقــد می کند
کــه طبــق آن قــرارداد ،وکیــل /مدیر ســرمایه گذاری (بانــی) موافقــت می کنــد در
چارچــوب مشــخص شــده از طــرف واســط ،پرتفویــی از ســرمایه گذاری ها را تشــکیل
داده و مدیریــت نمایــد؛
 -4نهاد واسط وجوه را در اختیار بانی قرار می دهد؛
 -5بانــی وجــوه جمــع آوری شــده حاصــل از انتشــار صکــوک را در موضــوع قــرارداد
وکالــت ،ســرمایه گذاری مــی کنــد؛
 -6بانــی بــا تشــکیل پرتفــوی ســرمایه گذاری در چارچــوب موضــوع قــرارداد ،آنــرا
مدیریــت و بازدهــی کســب می کنــد؛
 -7بانــی در مواعــد مقــرر بــه صــورت علی الحســاب ســود بــه نهــاد واســط پرداخــت
می کنــد.
 -8نهــاد واســط از طریــق شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی و تســویه وجــوه ســود علــی
الحســاب را بــه ســرمایه گــذاران می پــردازد.

مدل عملیاتی صکوک وکالت
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شرکت مدیریت دارایی
مرکزی بازار سرمایه

وجوه نقد
سرمایه گذاران
پرداخت عایدات
و اصل سرمایه

کسب بازدهی

تع
داخ
پر

دات
ای

صل
وا

سرم

پرداخت سود

وجوه نقد

شرکتسپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و
تسویهوجوه

فروش اوراق وکالت

ایه

شرکت واسط مالی
(ناشر)

پرداخت وجه

بانی

سبد سرمایه

بررسی فقهی اوراق وکالت
اوراق وکالــت ،ســند مالــی قــرارداد وکالــت اســت .هــر ورق وکالــت نشــان می دهــد
کــه صاحــب ســرمایه (مالــک) چــه میــزان ســرمایه در اختیــار وکیــل خــود (بانــی)
قــرار داده و چــه نســبتی از ســود حاصــل از فعالیــت اقتصــادی بــه عنــوان حــق الوکالــه
بــه وکیــل پرداخــت می شــود؛ بنابرایــن رابطــه دارنــده ورق بــا ناشــر رابطــه وکالــت
خواهــد بــود و رابطــه صاحبــان اوراق بــا همدیگــر رابطــه صاحبــان ســرمایه در شــراکت
اســت .در ایــن بــاره صاحبــان ســرمایه بــه صــورت مشــاع ســرمایه مــورد نیــاز وکیــل
را تامیــن می کننــد.
نتیجــه اینکــه معامله هــای بــازار اولــی و ثانــوی اوراق وکالــت تــا زمانیکــه مطابــق
ضوابــط عقــد وکالــت عمــل شــود از جهــت فقــه اســامی قابــل قبــول اســت.

صکوک جعاله
جعالــه عبــارت اســت از متعهدشــدن شــخص حقیقــی یــا حقوقــی بــه پرداخــت اجــرت
(جعــل) معیــن در برابــر انجــام کار معیــن .کســی کــه تعهــد می کنــد را جاعــل و
انجــام دهنــده کار را عامــل می گوینــد.

تعریف اوراق جعاله
اوراق بهــادار بــا نامــی اســت کــه نشــان دهندۀ مالکیــت مشــاع دارنــدگان آن در کلیــه
حقــوق حاصــل از قــرارداد جعالــه بــرای نهــاد واســط (بــه وکالــت از صاحبــان اوراق)
می باشــد .ایــن اوراق قابــل معاملــه در بورس هــا یــا بازارهــای خــارج از بــورس
می باشــند.

کاربرد اوراق جعاله
اوراق جعالــه کاربــرد گســترده ای بــرای توســعۀ بخــش خدمــات می توانــد داشــته
باشــد .بــرای مثــال بــه منظــور تامیــن مالــی بخــش خدمــات از جملــه صنعــت
گردشــگری ،می تــوان انواعــی از مدل هــای عملیاتــی بــرای اوراق جعالــه طراحــی
کــرد.

بررسی فقهی اوراق جعاله
از نظــر فقهــی افــزون بــر قــرارداد محــوری جعالــه ،تمــام معاملههــای بـهکار رفتــه در
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بــازار اولیــه اوراق جعالــه ،مــورد اتفــاق فقیهــان اســت و نســبت بــه معاملههــای بــازار
ثانویــه اوراق نیــز غیــر از معاملــه خریــد و فــروش دیــن کــه بــا نظــر مشــهور فقیهــان
و قوانیــن مدنــی ایــران مطابــق اســت ،دیگــر قراردادهــا مــورد اتفــاق فقیهــان اســت.
بنابرایــن بــه اعتقــاد کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،طراحــی ایــن اوراق
بــا مشــکل فقهــی خاصــی روبـهرو نخواهــد بــود.

رویه اجرایی اوراق جعاله
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 -1ناشر (نهاد واسط) نسبت به انتشار اوراق جعاله اقدام می کند؛

 -2مبالــغ اســمی اوراق از طــرف ســرمایه گذاران توســط نهــاد واســط جمــع آوری
می شــود؛
 -3نهــاد واســط بــا پیمانــکار وارد قــرارداد جعالــه دوم (بــه اصطــاح قــرارداد جعالــه
مــوازی) می شــود و بــه تدریــج بــا انجــام هــر مرحلــه از طــرح ،جعــل مشــخص شــده
را بــه وی پرداخــت می کنــد؛
 -4پیمانــکار بــا اتمــام طــرح آنــرا در اختیــار نهــاد واســط قــرار داده و نهــاد واســط
پــروژه را مســتقیما در اختیــار بانــی (بــه عنــوان مثــال :ســازمان میــراث فرهنگــی)
قــرار می دهــد؛
 -5نهــاد واســط از طریــق شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی و تســویه وجــوه ســود علــی
الحســاب را بــه ســرمایه گــذاران می پــردازد.

مدل عملیاتی انتشار اوراق جعاله
شرکت مدیریت دارایی
مرکزی بازار سرمایه

سرمایه گذاران

وجوه نقد

پرداخت عایدات
و اصل سرمایه

فروش اوراق جعاله
ایه
سرم
صل
وا
دات
عای
خت
ردا
پ

شرکتسپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و
تسویهوجوه

شرکت واسط مالی
(ناشر)

وجوه نقد (جعل)
تحویل پروژه

پیمانکار

تحو
یل پ
روژه

پ
رداخ
ت ها
ی
د
ور
ه ای

بانی

صکوک خرید دین
اوراق خریــد دیــن ،اوراق بهــادار بانامــي اســت كــه بــه منظــور خریــد مطالبــات
مــدتدار اشــخاص حقوقــی بــه اســتثنای مطالبــات ناشــی از عقــد ســلف منتشــر
میشــود .منظــور از مطالبــات ،مطالبــات ریالــی مــدتدار اشــخاص حقوقــی از
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اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ناشــی از عقــود مبادلــهای از قبیــل فــروش اقســاطی،
اجــاره بــه شــرط تملیــک و جعالــه (بــه اســتثنای ســلف) میباشــد.

کاربرد اوراق خرید دین
اوراق خریــد دیــن بــه منظــور خریــد مطالبــات ریالــی مــدتدار اشــخاص حقوقــی از
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ناشــی از عقــود مبادلــه ای از قبیــل فــروش اقســاطی،
اجــاره بــه شــرط تملیــک و جعالــه (بــه اســتثنای ســلف) منتشــر میشــود .بــا انتشــار
اوراق مذکــور ،بنگاههــای اقتصــادی (بعنــوان بانــی) میتواننــد مطالبــات و اســناد
مــدت دار خــود را بــه کســر فروختــه و مشــکل نقدینگــی خــود را مرتفــع ســازند.

رویه اجرایی اوراق خرید دین
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 -1ناشر (نهاد واسط) نسبت به انتشار اوراق خرید دین اقدام می کند؛
 -2مبالــغ اســمی اوراق از طــرف ســرمایه گذاران توســط نهــاد واســط جمــع آوری
می شــود؛
 -3نهــاد واســط مطالبــات را از بانــی خریــداری نمــوده و وجــوه حاصــل از انتشــار اوراق
را در اختیــار وی قــرار می دهــد؛
 -4بدهــکاران (گیرنــدگان تســهیالت) اقســاط مربوطــه را بــه بانــی پرداخــت کــرده و
بانــی ایــن مبالــغ را در اختیــار نهــاد واســط قــرار می دهــد؛
 -5نهــاد واســط از طریــق شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی و تســویه وجــوه اقســاط را
بــه ســرمایه گــذاران می پــردازد.

مدل عملیاتی انتشار اوراق خرید دین
شرکت مدیریت دارایی
مرکزی بازار سرمایه

سرمایه گذاران
پرداخت عایدات
و اصل سرمایه

فروش مطالبات
پرداخت وجوه دریافتی از
محل اقساط مطالبات

پرداخت اقساط

شرکتسپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و
تسویهوجوه

وجوه نقد
فروش اوراق خرید دین شرکت واسط مالی
ایه
سرم
صل
وا
دات
عای
خت
ردا
پ

وجوه نقد

بانی (عامل وصول)

بدهکاران

مورد کاوی صکوک منتشره داخلی

بررسی موردی صکوک مرابحه سایپا ،منتشره در سال 1395
چکیده
ایــن گــزارش مــوردی قصــد دارد تــا انتشــار اوراق مرابحــه شــرکت ایرانــی تولیــد
اتومبیــل ســایپا (ســهامی عــام) را بــا حجــم  5,000میلیــارد ریــال در نمادهــای
صایپــا 998و صایپــا 908بررســی نمایــد .صکــوک مرابحــه ســایپا با سررســید  4ســاله و
نــرخ ســود ســالیانه  18درصــد توســط واســط مالــی مهــر دوم (بــا مســئولیت محــدود)
مــورخ  26آبــان  1395منتشــر شــد .ایــن مســاله فرصــت خوبــی بــرای صنعــت کشــور
بــه وجــود مــی آورد تــا بــه جــای وابســتگی بــه نظــام پولــی کشــور بــا ایجــاد فرصــت
در بــازار ســرمایه بتوانــد از ایــن طریــق تامیــن مالــی نمایــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،ایــن انتشــار موفــق ســایپا ســبب شــد کــه در ســال هــای آتــی
نیــز شــرکت ســایپا چندیــن بــار از طریــق انتشــار انــواع صکــوک در بــازار ســرمایه
اقــدام بــه تامیــن مالــی نمایــد.
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مشخصات صکوک مرابحه سایپا
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نوع دارايي

مواد و قطعات مورد نیاز جهت تولید محصوالت شرکت
سایپا

حجم اوراق

 5,000میلیارد ریال

نوع اوراق

مرابحه

عمر اوراق

4

مقاطع پرداخت اجاره

هر  3ماه یکبار

مبلغ اسمی هر ورقه

یک میلیون ریال

نرخ اجاره بها

ساالنه  18درصد

تاریخ انتشار اوراق

1395/08/26

تاریخ سررسید اوراق

1399/08/26

مشاور عرضه

شرکت تامین سرمایه امید

ناشر

شرکت واسط مالی مهر دوم

عامل فروش

شرکت کارگزاری بانک سپه و شرکت کارگزاری
سپهرباستان

ضامن

بانک تجارت ،بانک دی و بانک توسعه تعاون

عامل پرداخت اجاره بها

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

بازارگردان و متعهد پذیره
نویس

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان و شرکت تامین
سرمایه امید

ساختار طرح تامین مالی:
هــدف از انتشــار اوراق مرابحــه توســط شــرکت واســط مالــی مهــر دوم (بــا مســئولیت
محــدود) ،بــه کارگیــری منابــع حاصــل بــرای خریــد مــواد و قطعــات مــورد نیــاز جهت
تولیــد خــودرو و فــروش اقســاطی آنهــا بــه شــرکت ایرانــی تولیــد اتومبیــل (ســایپا)
ســهامی عــام مــی باشــد.
رویه اجرایی:
 -1در ایــن روش ،بانــی (شــرکت ایرانــی تولیــد اتومبیــل ســایپا) پــس از ارائــهی
درخواســت در خصــوص تامیــن مالــی جهــت خریــد مــواد و قطعــات مصرفــی مــورد

نیــاز خــود ،بــه مشــاور عرضــه مراجعــه کــرده و پــس از ارائــه اســناد و مــدارک مــورد
نیــاز جهــت انتشــار اوراق بهــادار ،موافقــت اصولــی از ســوی ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار صــادر مــی شــود .شــرکت مدیریــت دارایــی مرکــزی بــازار ســرمایه جهــت
صــدور موافقــت اصولــی ،نهــاد واســط مهــر دوم را بــه بانــی اختصــاص مــی دهــد.
 -2شــرکت واســط مالــی مهــر دوم بعــد از کســب مجوزهــای الزم ،اوراق بهــادار
مرابحــه را منتشــر نمــوده و وجــوه حاصــل از انتشــار اوراق را جمــع آوری می کنــد،
ســپس بــه وکالــت از طــرف ســرمایه گذاران ،دارایــی را از فروشــنده خریــداری نمــوده
و بهصــورت اقســاطی بــه بانــی بــا قیمــت باالتــر مــی فروشــد.
 -3بانــی دارایــی را از نهــاد واســط تحویــل گرفتــه و اقســاط خــود را در مواعــد مقــرر
بــه نهــاد واســط جهــت پرداخــت بــه خریــداران اوراق واریــز مــی نمایــد.
 -4نهــاد واســط ،اقســاط اوراق را از طریــق شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق
بهــادار و تســویه وجــوه بــه خریــداران اوراق پرداخــت مینمایــد.

مورد کاوی صکوک منتشره خارجی

بررسی موردی صکوک وکالت شرکت ملی تناگا( )TENAGAمالزی
چکیده
در ایــن مــوردکاوی ،صکــوک  750میلیــون دالری شــرکت ملــی تنــاگا(– )TNB
بزرگتریــن شــرکت بــرق مالــزی -را کــه توســط شــرکت واســط  Global TNBدر
اکتبــر  2016منتشــر شــد بررســی نماییــم.
شــرکت واســط (TNB Globalناشــر) قصــد دارد تــا طبــق برنامــه انتشــار صکــوک
چنــد ارزی ،شــرکت ملــی (TNBبانــی) را بــه مبلــغ  2،5میلیــارد دالر تامیــن مالــی
نمایــد؛ کــه در ایــن گــزارش بــه بررســی اولیــن انتشــار تحــت ایــن برنامــه کــه در
ســاختار وکالــت صــورت گرفتهاســت میپردازیــم .ترکیــب داراییهــای ملمــوس و
ناملمــوس بــرای هــر یــک از انتشــارهای تحــت برنامــه کلــی تامیــن مالــی میتواننــد
بــه ایــن صــورت باشــند:
• داراییهــای مبنــای انتشــار ملمــوس :الــف) حقــوق مربــوط بــه خدمات(خدمــات
مربــوط بــه تامیــن بــرق در مالــزی) ،ب) امــاک ،ج) ســهام منطبــق بــا شــریعت.
• داراییهــای مبنــای انتشــار ناملمــوس :الــف) مطالبــات برقــی ،ب) کاالهــای منطبــق
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با شــرعیت.
داراییهــای مبنــای انتشــار در صکــوک  750میلیــون دالری ( TNBاولیــن انتشــار
تحــت برنامــه کلــی تامیــن مالــی  )TNBشــامل  100درصــد حقــوق مربــوط بــه
خدمــات میگــردد.
عوایــد حاصــل از انتشــار صکــوک وکالــت در فعالیتهــای منطبــق بــا شــریعت بانــی
(شــرکت  )TNBمــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت.
مشخصات صکوک وکالت TNB
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ناشر

TNB Global

بانی

TNB

ساختار

وکالت

رتبهبندیانتشار

 A3توسط  Moody'sو  +BBBتوسط S&P

حجم انتشار

 750میلیون دالر

تاریخ انتشار

 19اکتبر 2016

تاریخ سررسید

 19اکتبر 2026

عمر صکوک

 10سال

نرخ سود

 3.244درصد سالیانه

اختالف سود با اوراق
قرضه دولتی ایاالت
متحده

 1.45درصد

نرخ سود اوراق قرضه
دولتی ایاالت متحده

 1.794درصد

فرمت انتشار

آییننامه ثبت S

قانون حاکم

قانون انگلیس و قانون مالزی(برای اسناد مرتبط با داراییها)

معرفی TNB
 TNBبزرگتریــن شــرکت تولیــد و توزیــع بــرق در مالــزی اســت و ارزش کل
داراییهــای آن برابــر اســت بــا  110،7میلیــارد رینگیــت مالــزی TNB .همچنیــن
بــا ســابقه فعالیــت  56ســاله ،بــا تجربــه تریــن شــرکت فعــال در حــوزه انــرژی در

مالــزی بــه شــمار میآیــد .فعالیــت اصلــی  TNBشــامل تولیــد ،انتقــال و توزیــع بــرق
میباشــد TNB .در بخــش تولیــد دارای  6نیــروگاه حرارتــی و  3نیــروگاه برقآبــی
میباشــد و همچنیــن از عملیــات و خدمــات ســه تولیدکننــده بــرق مســتقل()IIP
پشــتیبانی مینمایــد TNB .در بخــش انتقــال ،بــرق تولیــد شــده توســط خــود و
IIPهــا را بــه غــرب مالــزی منتقــل میکنــد و در بخــش توزیــع آن را در اختیــار
اســتفادهکنندگان نهایــی قــرار میدهــد.
رویه اجرایی
• ناشــر ،صکــوک را بیــن صاحبــان اوراق توزیــع کــرده و در قبــال آن وجــه نقــد
دریافــت مــی کنــد؛
• ناشــر(در نقــش خریــدار)  ،بخشــی از عوایــد ناشــی از صکــوک را جهــت خریــد
داراییهــا (ملــک ،ســهامهای منطبــق بــا شــریعت ،مطالبــات برقــی و یــا ترکیبــی از
آنهــا) از ( TNBدر نقــش فروشــنده) ،اختصــاص میدهــد.
• ناشــر بخشــی از درآمــد حاصــل از صکــوک را بــه خریــد حــق مالکیــت خدمــات از
(TNBبانــی) اختصــاص میدهــد.
• ( TNBبانــی) درآمــد حاصــل از حــق مالکیــت خدمــات را بصــورت دورهای بــه ناشــر
پرداخــت میکنــد.
• ناشــر در نقــش موجــر ،داراییهــا را بــه بانــی اجــاره میدهــد و اجــاره بهــا را
دریافــت میکنــد.
• ناشــر بخشــی از درآمــد حاصــل از صکــوک را بــه خریــد کاالهــای منطبــق بــا
شــریعت از یــک تامینکننــده کاال اختصــاص میدهــد و ســپس کاالهــا را بــه TNB
بــه عنــوان خریــدار طبــق قــرارداد مرابحــه مــی فروشــد.
• در تاریــخ انتشــار ،ارزش داراییهــای ملموســی کــه پرتفــوی وکالــت را تشــکیل
میدهنــد بایــد برابــر بــا حداقــل  51درصــد عوایــد ناشــی از صکــوک باشــد .پــس از
تاریــخ انتشــار و در دوره عمــر اوراق ،ارزش ایــن داراییهــا نبایــد از  33درصــد ارزش
ســرمایه گــذاری وکالــت کمتــر باشــد.
• ناشــر TNB ،را بــه عنــوان وکیــل انتخــاب میکنــد تــا خدمــات وکالــت ،یعنــی
خدمــات مربــوط بــه پرتفــوی وکالــت ،ســهامها ،داراییهــای ملکــی و ســرمایهگذاری
مرابحــه را ارایــه نمایــد.
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• در تاریــخ انحــال یــا در شــرایط خــاص دیگــر TNB ،بــه عنــوان متعهــد ،ملــزم بــه
خریــد پرتفــوی وکالــت بــا قیمــت اعمــال مشــخص اســت.
دارایــی مبنــا در اولیــن انتشــار تحــت برنامــه کلــی تامیــن مالــی 100 ،درصــد حــق
مالکیــت خدمــات اســت؛ کــه کلیــه خدمــات مربــوط بــه تولیــد و توزیــع بــرق در
مالــزی ،فعالیــت و نگهــداری تاسیســات و درآمدهــای حاصــل از خدمــات را در بــر
میگیــرد
اسناد اصلی این معامله عبارتند از:
قــرارداد امیــن ،قــرارداد عاملیــت ،توافقنامــه خریــد و فــروش داراییهــا ،قــرارداد
واگــذاری حــق مالکیــت خدمــات ،قــرارداد اجــاره ،قــرارداد وکالــت ،تعهــد خریــد ،تعهد
فــروش ،تعهــد واگــذاری حــق مالکیــت و قــرارداد مرابحــه.
ویژگی های قابل توجه این معامله عبارتند از:
 در مقایســه بــا دیگــر انتشــارهای صکــوک شــرکتهای آســیایی در ســال ،2016ایــن صکــوک بــا بیشــترین حجــم و در عیــن حــال بــا کمتریــن هزینــه منتشــره شــد.
 ایــن معاملــه ،اولیــن صکــوک منتشــره در آســیا میباشــد کــه  100درصــد دارای ـیمبنــای انتشــار آن را حــق مالکیــت خدمــات تشــکیل میدهــد.
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نگاه آخر
بــه نظــر میرســد ،بــا ایــن موفقیتهــاُ ،صکوکــی کــه تــا پیــش از ایــن ،نامــی
نهچنــدان شــناخته شــده حتــی بــرای برخــی از فعــاالن بــازار ســرمایه در ایــران
داشــت ،بــه یکــی از بازیگــران مهــم ایــن بــازار تبدیــل شــده اســت و در میانمــدت و
بلندمــدت خواهــد توانســت ســرمایهگذاران خُ ــرد و غیــر حرف ـهای را نیــز بــه ســمت
خــود جلــب نمایــد ،زیــرا از یــک ســو همخوانــی آن بــا مقــررات دینــی ،نظــر بســیاری
از متشــرعین را بــه خــود جلــب نمــوده و از ســوی دیگــر ،در برخــی از مــوارد بــا توجــه
بــه ریســک پاییــن و حتــی اغلــب صفــر آن ،رقیبــی بــزرگ بــرای ســایر فرصتهــای
ســرمایهگذاری موجــود در بــازار ســرمایه و سیســتم بانکــی اســت.
ایــن گســترش روزافــزون ،البتــه یــک پیــش بینــی صرف ـاً تئوریــک نیســت بلکــه در
جهــان نیــز شــاهد اقبــال روزافــزون ســرمایه گذاران مســلمان بــه ُصکــوک هســتیم
بطوریکــه کشــورهای غربــی نیــز بــه ایــن امــر مبــادرت ورزیدهانــد.
امیدواریــم شــاهد پویایــی و گســترش هرچــه بیشــتر بــازار پــول و بــازار ســرمایه
اســامی در میهــن عزیزمــان باشــیم.
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یادداشت:
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