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محورهای همایش
محور اصلی:

«نقش بازارهای مالی در رونق تولید»

سایر محورهای همایش:
نقش بازار پول در رونق تولید
نقش بازار سرمایه در رونق تولید
نقش بازار بیمه در رونق تولید
برگزار کننده:

| کلیه حقوق محفوظ است |
» نظــرات ارائــه شــده در ایــن مجموعــه صرفـاً منعکــس کننــده آراء
نویســندگان محتــرم مقــاالت بــوده و لزومــاً بیانگــر نظــرات مؤسســه
انجمــن مالــی اســامی ایــران نمیباشــد.
» نقــل تمــام یــا قســمتی از مقــاالت منــدرج در ایــن مجموعــه،
بــدون ذکــر مأخــد و نــام نویســنده مجــاز نمیباشــد.
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پیشگفتار
بسم اهلل الرحمن الرحیم
پــس از گذشــت چنــد دهــه از انقــاب اســامی و اســتقرار نظام
جمهــوری اســامی در کشــور ،ایــن انتظــار وجــود دارد کــه نظــام
مالــی کشــور مــا تــا حــد ممکــن بــا نظــام مالــی مــد نظــر اســام
انطبــاق داشــته یــا حداقــل تضــاد و تعارضــی بــا آن نداشــته
باشــد .خصوصــا اکنــون کــه در عرصــه ی بیــن الملــل شــاهد آن
هســتیم کــه چــه در کشــورهای اســامی و چــه در کشــور هــای
غیــر اســامی ،توجــه بســیاری بــه مســاله مالــی اســامی اعــم از
بانکــداری اســامی ،بــازار ســرمایه اســامی و ابزارهــای مخصــوص
آن و مســائل مربــوط بــه بیمــه اســامی و تکافــل وجــود دارد،
ایــن نیــاز بیشــتر احســاس میشــود .در کشــور مــا بــرای پاســخ
گویــی بــه ایــن نیــاز اقدامــات مختلفــی صــورت گرفتــه اســت کــه
از جملــه ی آنهــا میتــوان بــه تصویــب قانــون بانکــداری بــدون
ربــا ،تشــکیل کمیتــه فقهــی در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،
تشــکیل شــورای فقهــی در بانــک مرکــزی و ...اشــاره کــرد.
اگرچــه ایــن اقدامــات هرکــدام در حرکــت بــه ســمت نظــام
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مالــی اســامی ســهم خاصــی داشــته انــد امــا حقیقــت آن اســت
کــه تحقــق نظــام مالــی اســامی نیازمنــد پژوهــش هایــی جامــع،
عمیــق و دقیــق اســت کــه بــدون وجــود نهادهــای پژوهشــی و
آموزشــی کارآمــد کــه حلقــه ی اتصــال بیــن حــوزه هــای اجرایــی
و پژوهشــگران و اندیشــمندان ایــن حــوزه باشــند ،ممکــن نیســت.
انجمــن مالــی اســامی ایــران نیــز ،بــر همیــن اســاس و بــا
حمایــت اندیشــمندان حــوزه ی مالــی اســامی کشــور در ســال
 1394تاســیس شــد .هــدف اصلــی از تاســیس ایــن انجمــن
عبــارت اســت از  :ارتقــای جایــگاه نظــام مالی اســامی(بانک،بورس
و بیمــه) درعرصــه ملــی و بیــن المللــی از طریــق گســترش،
پیشــبرد و ارتقــای علمــی دانــش مالــی اســامی ،توســعه کمــی و
کیفــی نیروهــای متخصــص و بهبــود بخشــیدن بــه امــور آموزشــی
و پژوهشــی در زمینــه مالــی اســامی.
آرمــان مــا در انجمــن مالــی اســامی ایــران ،نزدیــک شــدن
بــه نظــام اقتصــادی و مالــی مــد نظــر اســام نــاب اســت کــه
امیــدوارم بــا اتــکال بــه خداونــد منــان و همراهــی و پشــتکار همــه
ی پژوهشــگران ،فعــاالن و عالقــه منــدان حــوزه ی مالــی اســامی
در ایــن مســیر موفــق باشــیم.
یکــی از برنامــه هایــی کــه انجمــن در راســتای اهــداف خــود
بــه آن میپــردازد ،برگــزاری همایــش مالــی اســامی بصــورت
ســاالنه اســت کــه بلطــف خداونــد متعــال ،پنجمیــن همایــش
مالــی اســامی انجمــن بــا محــور «نقــش بازارهــای مالــی در
رونــق تولیــد» در آذر مــاه  98بــا موفقیــت برگــزار گردیــد.
مجموعــه ی پیــش رو ،شــامل مقــاالت برتــر ارائــه شــده در
ایــن همایــش میباشــد .ایــن مقــاالت حوزههــای مختلــف مالــی
اســامی از جملــه مســائل مربــوط بــه بــازار ســرمایه ،بــازار پــول
و بانــک هــا ،بــازار بیمــه و حــوزه ی حســابداری را شــامل مــی
شــوند.
تردیــد نمــی توان داشــت کــه اگــر همــکاری و همیاری اســاتید
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و ســخنرانان عالیقــدر مدعــو وجــود نمیداشــت ،نیــل بــه اهــداف
مذکــور بــه گونــه ای کــه حاصــل گردیــد ،میســر نمیشــد .لــذا
وظیفــه خــود میدانــم از بــذل همــکاری و همگامــی همــه عزیزانــی
کــه در برگــزاری پنجمیــن همایــش مالــی اســامی ،انجمــن مالــی
اســامی ایــران را یــاری کردنــد ،سپاســگزاری نمایــم.
امیــد اســت حاصــل ایــن تــاش ،مــورد اســتفاده خواننــدگان
عزیــز قــرار بگیــرد.
علی صالحآبادی
				
رئیس انجمن مالی اسالمی ایران
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چکیده
بازار بین بانکی یکی از روشهای تجهیز منابع در نظام بانکی ایران است.
افزایش حجم معامالت و به طور کلی روند عملکرد این بازار ،اهمیت رو به

افزایش آن را در نظام بانکی ایران خاطر نشان میسازد .از طرفی ،بخش

واقعی اقتصاد در صورتی میتواند پویا و فعال باشد که با بخش مالی ارتباط
تنگاتنگی داشته باشد و از آنجایی که در کشور ایران بخش عمدهای از
تأمین مالی بنگاههای تولیدی توسط شبکه بانکی انجام میشود ،اهمیت نقش
این نهاد مالی روشنتر میشود .حال بانکها که پشتیبان بخش واقعی اقتصاد
 1این مقاله مستخرج از یک طرح پژوهشی با حمایت معاونت پژوهشی و مرکز رشد دانشگاه امام
صادق (ع) است.
2استادیار گروه مالی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)،
hasanzadeh.hosein@gmail.com
 3استادیار گروه مالی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)،
Ghavam@isu.ac.ir
 4نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مدیریت مالی-بانکداری دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتیm_simiari@sbu.ac.ir ،
 5دانشجوی کارشناسیارشد معارف اسالمی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)،
a.aghaie@isu.ac.ir
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هستند و نقش کلیدی در کمک به رونق تولید دارند ،با مشکالتی از جمله
ریسک نقدینگی مواجه هستند و بازار بین بانکی بهعنوان محلی برای حل این
مشکل باید از پویایی و کارآمدی الزم برخوردار باشد .پژوهشهای متعددی به
بررسی این بازار و چالشهای آن پرداختهاند .در این پژوهش ،پس از مطالعات
گسترده کتابخانهای ،مرور پژوهشهای پیشین و با استفاده از آخرین دادهها و
جدیدترین اطالعات و با مصاحبههای دقیق از کارشناسان اجرایی و نخبگان
علمی فعال در این حوزه ،چالشهای بازار بین بانکی ایران در عرصههای
شرعی ،نظارتی ،اجرایی ،ساختاری و علمی و تخصصی احصاء و اهمیت کارا

بودن این بازار در رونق تولید تبیین شده است .اگر بازار بین بانکی برای
بانک ها به محلی مطمئن برای کسب بازدهی نسبتاً مناسب با ریسک تقریباً
صفر تبدیل شود ،نه تنها به رونق تولید ملی کمک نخواهد کرد ،بلکه مانعی
برای هدایت نقدینگی به بخش تولید خواهد شد.

واژههاي كلیدي :بازار بین بانکی  -تجهیز منابع بانکی  -بانکداری اسالمی-
ریسک نقدینگی -رونق تولید -بخش واقعی اقتصاد
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 .1مقدمه
بازار بین بانکی نقش مهمی در مدیریت ریسک نقدینگی توسط بانکها دارد؛
همچنین زمینه ی مناسبی برای حضور بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت این
بازار برای سیاستگذاری پولی فراهم میکند .اگر بازار بین بانکی وجود

نداشته باشد ،بانکها مجبور خواهند بود حجم بزرگی از منابع مالی را به-
صورت نقدی نگهداری کنند تا در مواقع بحرانی بتوانند بدهی سپردهگذاران
را بپردازند و با ورشکستگی مواجه نشوند (بیندسیل ،2014 ،ص .)68بازار
بین بانکی هسته اصلی بازار پول را تشکیل میدهد .در بازار بین بانکی ،بانک-
های دارای مازاد منابع خود را برای مدت زمان مشخص در اختیار بانکهایی
که کسری منابع دارند ،قرار میدهند .معموالً مبادالت بازار بین بانکی زیر یک
هفته و حجم عظیمی از آن به اصطالح ،شبانه است (حاجیان،1392 ،
ص.)31
از طرف دیگراستمرار فعالیتهای واسطهگری و حمایتگرانه بانکها از

تولید منوط به رعایت مدیریت منابع–مصارف ،مدیریت ریسکهای نقدینگی
و اعتباری و تأمین مالی کوتاهمدت بانکها از طریق بازار بین بانکی است.

اهمیت این موضوع وقتی بیشتر میشود که به شرایط خاص وضعیت تأمین
مالی و تأمین سرمایه درگردش بخشهای تولیدی در ایران توجه شود؛
بهطوری که با توجه به اقتصاد نفتی کشور و به تبع آن حاکمیت دولت بر
تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد ،درآمد حاصل شده از این طریق پس از طی
مراحل مختلف به نقدینگی تبدیل و این نقدینگی نیز بهعنوان سپرده در
شبکه بانکی قرار میگیرد.
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این مقاله با بررسی عملکرد و اهمیت بازار بین بانکی بهعنوان بازوی
پشتیبان شبکه بانکی در مدیریت ریسک نقدینگی و مصاحبههای باز و
هدفمند از خبرگان و کارشناسان این بازار ،به دنبال احصاء و تبیین
چالشهای عدم توسعه بازار بین بانکی ایران و اثرات آن در کمک به بخش
واقعی اقتصاد و رونق تولید است.
 .2عملکرد بازار بین بانکی
بازار بین بانکی در ایران ،با هدف تسهیل جریان منابع ریالی کوتاهمدت بین
بانکها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی در تاریخ  1387/4/18بهطور
رسمی شروع به کار کرد .البته الزم به ذکر است که بازار پول ایران سابقه
داشتن بازار بین بانکی ارزی را نیز دارد ولی این بازار در جریان بحران ارزی
سال  1391و پس از تغییر سیاستهای ارزی کنار گذاشته شد .بانک مرکزی
بهعنوان عضو و مدیر بازار ،مسئولیت تنظیم ،برنامهریزی ،سازماندهی،
هماه نگی ،تدوین مقررات ،نظارت ،کنترل و تسویه معامالت این بازار را بر

عهده داشته و جهت اعمال سیاستهای پولی در بازار مداخله مینماید
(گزارش سال 1393بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران).
طبق دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی ،اعضای این
بازار عبارتند از :بانک مرکزی ،بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات
اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی .بانک مرکزی ،نهاد
تنظیمکننده بازار است و کلیه امور مربوط به برنامهریزی ،سازماندهی،
هماهنگی ،تدوین مقررات ،نظارت ،کنترل و تسویه معامالت را بر عهده داشته
و جهت اعمال سیاست پولی در بازار شرکت مینماید.
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اجزاء ناظر بازار بین بانکی عبارتند از :هیأت عامل بانک مرکزی،
کمسیون اعتباری بانک مرکزی و کمیته مدیریت عملیات بازار بین بانکی
ریالی (خوانساری.)1393 ،
معامالت مجاز در این بازار عبارتند از :تودیع وجوه به صورت سپرده،
خرید و فروش دین ،اوراق مشارکت ،گواهی سپرده (عام ،خاص و ویژه) و
سایر معامالت مورد توافق بانک مرکزی .مسئولیت اعضا ،مسئولیت
معاملهگران و اصول حاکم بر معامالت در آییننامه به تفکیک ذکر شده است.
در حال حاضر تنها ابزار مورد استفاده در بازار بین بانکی ایران ،تودیع سپرده
است .اعضای بازار بین بانکی ریالی میتوانند وجوه خود را نزد یکدیگر به-
صورت سپردهگذاری (شامل گواهی سپرده منتشرشده توسط خود) در
چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تودیع نمایند .مدت متعارف سپردهها
میتواند یکشبه ،یک هفته ،یک ماهه ،دو ماهه ،سه ماهه ،شش ماهه ،نه
ماهه و یک ساله باشد .نرخ سود علیالحساب سپردهها طبق توافق طرفین
تعیین میشود .حداقل مبلغ سپردهگذاری 10میلیارد ریال است و برای مبالغ
بیشتر ،ضرایبی از  5میلیارد ریال اعمال میشود .سپردههای بین بانکی ریالی
مشمول پرداخت ذخیره قانونی نیستند .ساعت کار این بازار ،شنبه تا
چهارشنبه از  8:30تا  15و پنجشنبه از  8:30تا  13است .شرطبندی ،تبادل
هدایا و کالهبرداری در این بازار ممنوع است.
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عملکرد بازار بین بانکی ریالی
الف) اطالعات كلی بازار بین بانکی از منظر آمار ()1390-1397

حجم معامالت (میلیارد ریال)
۱2۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰
2۰۰۰۰۰۰۰
97

96

95

94

93

92

91

90

۰

نمودار -1بازار بین بانکی ریالی(بانک مرکزی ج.ا.ا)
با توجه به اینکه در بازه مذکور حجم نقدینگی حدود  500درصد رشد داشته
و همچنین حجم مطالبات غیرجاری بانکهای کشور روز به روز افزایش یافته
است ،افزایش حجم معامالت این بازار توجیه میشود .عالوه بر این
سیاستهای تنبیهی بانک مرکزی جهت مقابله با بانکها برای انجام اضافه
برداشت هم مؤثر بوده است .هم چنین باید اشاره کرد که در طی بیش از یک
د هه فعالیت بازار بین بانکی در ایران ،تعداد اعضای این بازار رشد 200
درصدی داشته و از  10عضو به  30عضو رسیده است که خود بر افزایش
حجم معامالت ،مؤثر است (گزارش سال  1396بانک مرکزی)
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تعداد معامالت

۵۰۰۰۰.۰۰
۴۰۰۰۰.۰۰
3۰۰۰۰.۰۰
2۰۰۰۰.۰۰
۱۰۰۰۰.۰۰

96

97

94

95

93

92

91

90

۰.۰۰

نمودار -2بازار بین بانکی ریالی(بانک مرکزی ج.ا.ا)
با مقایسه نمودار قبلی و نمودار تعداد معامالت ،این نکته فهم میشود
که با افزایش حجم معامالت ،تعداد معامالت نیز فزونی یافته و این دو با هم
رابطه مستقیم دارند.

میانگین نرخ سود (درصد)
3۰.۰۰
2۵.۰۰
2۰.۰۰
۱۵.۰۰
۱۰.۰۰
۵.۰۰
97

96

95

94

93

92

91

90

نمودار -3بازار بین بانکی ریالی(بانک مرکزی ج.ا.ا)
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افزایش نرخ سود بازار بین بانکی میتواند تا  34درصد که توسط بانک
مرکزی جهت جریمه اضافه برداشت بانکها تعیین شده است ،افزایش یابد؛
در واقع می توان این نرخ را سقف نرخ سود در این بازار متصور شد .همانطور
که در نمودار نیز مشخص است در فاصله بین سال  1390تا  1393روند
افزایشی با توجه به وضعیت تورمی و همچنین افزایش ساالنه حجم نقدینگی
توجیه میشود .عالوه بر اینکه تا سقف  34درصد هم فاصله دارد ولی پس از
آن بانک مرکزی نرخهای بازار را به صورت دستوری کنترل کرد و پایین آورد

که به نظر میرسد با توجه به این دخالتها دیگر نمیتوان لفظ بازار را بر این

معامالت اطالق کرد؛ زیرا عرضه و تقاضا با اختالل جدی مواجه شده و از
مسیر طبیعی خود بدون دلیل قانعکننده و پذیرفته خارج شده است همچنان
که در ایجاد کریدور نرخ بهره هم اشکاالتی ایجاد میکند.
البته در سال  1397با توجه به بحران ارزی پیش آمده و افزایش نمایی
نرخ تورم ،نرخ سود بین بانکی نیز بینصیب نمانده و علیرغم سرکوبهای
نهاد ناظر ،اندکی رشد کرده است.
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ب) اطالعات ساالنه بازار بین بانکی از منظر آمار ()1390-1393

فراوانی نوع معامالت سال 1390
۱۰۰%

۱2۰۰۰۰۰

۸۰%

۱۰۰۰۰۰۰

۶۰%

۶۰۰۰۰۰

۴۰%

۴۰۰۰۰۰

2۰%
۰%

میلیارد ریال

۸۰۰۰۰۰

2۰۰۰۰۰
سایر

شش
ماهه

سه دو ماهه یک دو هفته یک
هفته
ماهه
ماهه

درصد فراوانی

یک
شبه

۰

حجم معامالت (میلیارد لایر)

نمودار -4بازار بین بانکی ریالی(بانک مرکزی ج.ا.ا)

فراوانی نوع معامالت سال 1391
۶۰%

۸۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰

۴۰%

۴۰۰۰۰۰

2۰%
۰%

2۰۰۰۰۰

سایر

شش سه ماههدو ماهه یک دو هفته یک یک شبه
هفته
ماهه
ماهه
درصد فراوانی

حجم معامالت (میلیارد لایر)

نمودار  -5بازار بین بانکی ریالی(بانک مرکزی ج.ا.ا)
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۰
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۸۰%

۱۰۰۰۰۰۰
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فراوانی نوع معامالت سال 1392
۱۰۰%
۶۰%
۴۰%
2۰%
۰%

دو یک سه دو هفته یک
سایر شش سه
هفته
ماهه ماهه ماهه ماهه هفته
درصد فراوانی

یک
شبه

میلیارد ریال

۸۰%

3۰۰۰۰۰۰
2۵۰۰۰۰۰
2۰۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۰

حجم معامالت (میلیارد لایر)

نمودار  -6بازار بین بانکی ریالی(بانک مرکزی ج.ا.ا)

فراوانی نوع معامالت سال 1393
۱۰۰%
۸۰%
۶۰%
۴۰%
2۰%
۰%

درصد فراوانی

میلیارد ریال

۱2۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰
2۰۰۰۰۰۰
۰

حجم معامالت (میلیارد لایر)

نمودار -7بازار بین بانکی ریالی(بانک مرکزی ج.ا.ا)
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ذکر این نکته الزم است که از سال  1394به بعد آمار جزئیات مبادالت
ساالنه بازار بین بانکی از گزارشات بانک مرکزی حذف شده است فلذا در این
قسمت از دادههای سال  1390تا  1393استفاده شده است .حال با نگاهی
گذرا به فراوانی نوع معامالت از سالهای  1390تا  1393این نکته حاصل
میشود که اکثر معامالت این بازار از نوع یک شبه 6هستند و دیگر انواع
معامالت سهم بسیار کمتری دارند .این نکته با ماهیت این بازار که برای
تأمین مالی کوتاهمدت و بسیار کوتاهمدت بانکها تشکیل شده است،
همخوانی دارد .البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بر اساس

مصاحبههای انجام شده ،معموالً معامالت یک شبه پس از گفتگوی متعاملین،
تمدید میشود که گاهی ،این استمهال به  6ماه هم میرسد.
 .3پیشینه پژوهش و نوآوري
با توجه به اهمیت بازار پولی بین بانکی و نیاز روزافزون بانکها به این بازار
جهت مدیریت نقدینگی ،در ادامه جدیدترین مطالعات سالهای اخیر در این
حوزه ،مرور میشود.
محبی و همکاران ( )1396در مقاله «شوکهای مالی و نقش سیاست
پولی در اقتصاد ایران با فرض وجود بازار بین بانکی در یک مدل »DSGE
چهارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی اقتصاد ایران را با توجه به
وجود بخش بانکی و بازار بین بانکی طراحی و نقش بانک مرکزی و بازار بین
بانکی را در مواجه با شوکها تبیین کرده است .در این پژوهش مشخص
گردید که بخش بانکی نقش بسیار بااهمیت و تأثیرگذاری در انتقال
شوکهای بهرهوری ،بازار سرمایه و نقدینگی در سطح اقتصاد دارد.

Over Night
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موسویان و همکاران ( )1396در مقاله «توافقنامه بازخرید (رپو) در بازار
بین بانکی اسالمی» توافقنامه بازخرید در سایر کشورها را بررسی و نقد کرده
و سپس توافقنامه بازخرید اسالمی را معرفی و امکانسنجی فقهی میکنند.
نتیجه این پژوهش نشان میدهد توافقنامه بازخرید رایج با برخی اصالحات
در موضوع و شرطهای قرارداد میتواند بهعنوان توافقنامه بازخرید اسالمی در
بازار بین بانکی کشور استفاده شود.
شمسینژاد و موسویان ( )1397در مقاله «آسیبشناسی بازار بین بانکی
در ایران» با مطالعه منابع و مصاحبه با کارشناسان بازار بین بانکی ،به 21
عامل آسیبزا در این حوزه رسیدند؛ سپس با توزیع پرسشنامه و با استفاده
از آزمون فریدمن آنها را رتبهبندی کردند که در جدول  1نشان داده خواهد
شد.
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جدول  -1رتبهبندی عوامل آسیبزا در بازار بین بانکی فعلی (شمسینژاد و
موسویان :1397 ،ص)138
برخی از مطالعات انجام شده که به آنها اشاره شد ،درصدد تبیین
ماهیت بازار بین بانکی ،نقش این بازار در مدیریت نقدینگی و اعمال
سیاستهای پولی بانک مرکزی بوده و برخی دیگر ابزارهای قابل استفاده در
این بازار را معرفی و تبیین میکنند .نوآوري این پژوهش چنین است :اوالً

در این پژوهش از آمارهای جدید در دسترس برای تحلیل بازار بین بانکی
استفاده شده است؛ ثانیاً آسیبها و چالشهای بازار بین بانکی با نگاهی جامع
و اساسیتر احصاء و تبیین شده است؛ ثالثاً با مراجعه حضوری و مصاحبه باز
با کارشناسان اجرایی و علمی این بازار و تحلیل مضامین ،چالشهای جدیدی
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احصاء شده است و رابعاً به بررسی رابطه بین بازار بین بانکی و رونق تولید
پرداخته شده است که باوجود پژوهشهای فراوان درباره این بازار ،این مورد
دارای سابقه مشابه نیست.
 .4روش پژوهش
در این پژوهش منابع و پژوهشهای قبلی در حوزه بازار بین بانکی مرور شد؛
سپس با ده نفر از خبرگان این امر شامل پژوهشگران اقتصاد و مالی اسالمی،
پژوهشگران بازار بین بانکی و مسئولین اجرایی این امر ،مصاحبههای باز و
هدفمند انجام شد .پس از تحلیل مضمون مصاحبهها ،چالشهای بازار بین
بانکی ایران استخراج شد.
 .5چالشهاي بازار بین بانکی ایران
بر اساس مطالعه پژوهشهای حوزه بازار بین بانکی و مصاحبه با خبرگان
دانشگاهی و اجرایی ،چالشهای زیر برای عملکرد  10ساله بازار بین بانکی در
ایران قابل ذکر است؛

 -1پذیرش و عضویت در بازار بین بانکی
الف) وجود نداشتن شرایط و ضوابط شفاف؛ در بازار بین بانکی
ریالی ایران ،برخی مؤسسات مالی و اعتباری عضو هستند و برخی عضو
نیستند .با توجه به معیارهایی که وجود دارد ،باید شرایط عضویت یا
عدم عضویت این مؤسسات به طور شفاف مشخص شود تا وحدت رویه
مشاهده شود .در واقع ،شرایط پذیرش مؤسسات و بانکها در این بازار
شفافیت الزم را ندارد .همچنین از طرف دیگر نیز باید الزاماتی جهت

باقی ماندن بانکهای عضو در این بازار پیشبینی شود و درصورتیکه
این الزامات رعایت نشد ،با عضوهای متخلف برخورد شود .باید دقت

25

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

داشت هرچه نظارت نهاد ناظر با کیفیت بهتر و با شفافیت بیشتر انجام
پذیرد ،کارایی این بازار افزایش خواهد یافت.
ب) تعداد زیاد اعضاي بازار و دشواري نظارت؛ در برخی کشورها
سیستم بازار بین بانکی از اساس متفاوت است و اختیارات و دامنه

عملکرد بانکهای عضو با هم فرق دارد؛ برای مثال در انگلستان15 ،

بانک بزرگ به صورت متمرکز ،وامدهی میکنند و بقیه بانکها که عمدتاً
کوچک هستند ،از طریق آنها به سیستم بازار بین بانکی متصل هستند
(شمسکار  .)1383،درحالی که در ایران چنین قاعدهای حکمفرما
نیست .آیا واقع ًا ضرورت دارد و مناسب است که این تعداد عضو در بازار
بین بانکی وجود داشته باشند؟ یا بهتر است تعداد اعضا کم شود و بقیه
بانکها به بانکهای عضو مراجعه نمایند؟ با توجه به این نکته که تعداد
زیاد اعضای بازار بین بانکی با توجه به سامانههای موجود و عدم ارتقای
آنها ،نظارت را مشکلتر و پیچیدهتر میکند.
-2چالشهاي شرعی بازار بین بانکی
الف) تطبیق نداشتن ماهیت بازار بین بانکی با سپردهگذاري

متقابل (وكالت و شراكت)؛ سپردهگذاری یک شبه و در مدت زمان

کم ،در عمل نمیتواند با حقیقت سپردهگذاری (یعنی وکالت بانک
سپردهگذار (دارای مازاد منابع) به بانک سپردهپذیر (کسری منابع))
همخوانی داشته باشد؛ زیرا برای وکالت و شراکت در سپردهگذاری و
سپردهپذیری الزم است سود واقعی محاسبه و تسویه انجام شود
درحالیکه در بازار بین بانکی با توجه به مدت زمان کم آن ،مجالی برای
این اتفاق نمیماند .درنتیجه این قرارداد بسیار به قرض شبیه است .در
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حالتیکه بانک سپردهپذیر ،منابع را به صورت شبانه وام میگیرد و باید
پس از مدت کوتاهی (مثال یک شب) با بانک سپردهگذار تسویه کند،
چگونه میتواند در این مدت محدود سودی به بانک وامدهنده بدهد که
آن سود از محل فعالیت واقعی به دست آمده باشد؟ این دقیقاً مسئلهای
است که در بازار بین بانکی ایران وجود دارد و تحقیق و همت بانک
مرکزی را جهت ایجاد و بهکارگیری عقد مناسب با شرایط این بازار
میطلبد.
عالوهبراین در وضعیت فعلی بازار بین بانکی ،بخش عمده و
قابلتوجهی از معامالت این بازار با سپردهگذاری متقابل انجام میشود
که این خود بر اهمیت پیگیری بررسی جایگزینهای مناسب میافزاید.
هم چنین باید دقت داشت که استفاده از عقدی در غیر از موضع
مناسب خود ،در اصل کار اشکال ایجاد میکند زیرا به دلیل اختالف در

شرایط موجود با عقد مورد استفاده ،هدف اصلی محقق نخواهد شد .این

دقیقاً اشکالی است که در بازار بین بانکی ایران مشاهده میشود و لزوم
استفاده از عقود جایگزین را چندین برابر میکند.
ب) وجود نداشتن قصد جدي بر انجام معامله شرعی توسط

متعاملین؛ بازیگران بازار بین بانکی ،قصد واقعی ندارند؛ یعنی برای مثال
سپردهگذار (بانکی که مازاد منابع دارد) قصد نمیکند که به بانکی که با
این پول یک شبه یا در یک مدت معین کار میکند وکالت دهد یا با
سرمایهاش شریک شود تا بانک سپردهپذیر پس از کسر حقالوکاله و
سهم خود ،مابقی را به سپردهگذار سود بدهد .عالوه براین به دلیل
ماهیت کوتاه مدت این بازار وجود چنین قصدی دور از انتظار است .در
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واقع این عقود بیشتر از آنکه بازار بین بانکی ایران را منطبق با نظر
شارع کند و آن را اسالمی سازد ،بیشتر ظاهر و پوسته آن را شبیه به
بازار بین بانکی اسالمی کرده است ولی در حقیقت امر و در ماهیت ،از
آن جهت که قصد جدی از طرف متعاملین (بانکهای دارای مازاد منابع
و کسری منابع) برای بهکارگیری این عقود وجود ندارد ،نمیتوان چنین
بازاری را اسالمی دانست.
ج) اهتمام نداشتن بانکها و فعاالن بازار بین بانکی بر جنبه

شرعی قرارداد بازار بین بانکی؛ اگر بازیگران بازار بین بانکی،
خودشان فارغ از تصمیمها و ابالغهای بانک مرکزی ،اهتمام به نوشتن
یک قرارداد شرعی برای عملیات بازار بین بانکی داشته باشند ،عقد بازار
بین بانکی بین دو بانک دارای مازاد و کسری وجوه ،مشروع خواهد بود.
مشکل اینجاست که اهتمام جدی از بانکها بر این امر وجود ندارد و
شرعی نبودن قرارداد بازار بین بانکی دغدغه ایشان نیست.

-3چالش داللی برخی بانکها
برخی بانکها به دلیل اعتبار کمتری که دارند نمیتوانند از برخی بانک-
های دیگر در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند؛ در این میان بانکهایی
هستند که اعتبار مناسبی دارند و میتوانند از بانکهای دارای مازاد
منابع ،منابع مالی دریافت کنند ،هرچند خودشان کسری منابع نداشته
باشند؛ در اینجا اتفاقی که میافتد این است که بانکی که اعتبار مناسب
دارد و کسری ندارد ،منابع را از بانک دارای مازاد منابع گرفته و در همان
ر وز در بانکی که کسری منابع دارد با نرخی بیشتر از آنچه خودش
سپردهپذیری کرده است ،سپردهگذاری میکند؛ درنتیجه از اختالف این
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دو نرخ با داللی سود میبرد .در واقع در یک روز ،همان بانکی که سپرده
پذیر بوده همزمان سپردهگذار نیز شده است .این مشکل بیشتر ضعف
نهاد ناظر در نظارت را مشخص میکند .همچنین عدم تعریف ابزارهای
تنبیهی پیشگیرانه از سوی نهاد ناظر نیز مؤثر است.
با عنایت به توضیحات فوق ،برخی بانکها بهجای صرف وقت و
تالش برای حمایت از بخشهای تولیدی-خصوصاً بخش صنعت و
کشاورزی -و ایجاد ارزشافزوده برای کشور به دنبال سفتهبازی بوده و
نه تنها خود از ضعف نهاد ناظر بهره جسته بلکه از هدایت منابع بانک
تسهیالت دهنده به بخش واقعی اقتصاد نیز جلوگیری کرده است.
 -4سهلگیري بانک مركزي براي برخی بانکهاي بیانضباط و تنبیه
نکردن آنها

بانک مرکزی در قبال بانکهایی که کسری منابع دارند ،رفتار دوگانه
دارد؛ اگر بانکی که نزد بانک مرکزی کسری دارد ،بانک معتبر و قوی

باشد -ولو مقدار این کسری کم باشد -سریعاً توسط بانک مرکزی جریمه
میشود؛ ولی بانکهایی که کسریهای زیاد دارند و وضعیت مناسب
ندارند ،جریمه نمیشوند .برای مثال ،بانکی با وضعیت نامناسب 10 ،هزار
میلیارد بدهی دارد و بانک منضبط دیگری ،مقدار کمی بدهکار است.

بانک منضبط برای حفظ اعتبارش هم که شده همه تالشش را میکند تا

حسابش نزد بانک مرکزی با کسری بسته نشود ولی بانک دیگری با

بدهکاریهای زیاد در یک جلسه با بانک مرکزی صحبت میکند و
نتیجه این میشود تا تمام کسریهایش را با نرخ  18درصد حساب شود.

در واقع آن بانک منضبط با نرخ  18تا  20درصد از بازار بین بانکی
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سپرده پذیری داشته است تا با کسری بسته نشود ولی این بانک بدون

هیچ دغدغهای نهایتاً با نرخ  18درصد نیز کسریهایش حساب شد .این
فضا باعث میشود رقابت واقعی بانکها مخدوش شود و بازار بین بانکی
از کارایی و پویایی فاصله بگیرد و اعتبار خودش را در جهت برآوردن

هدف تشکیل خود (تأمین مالی کوتاهمدت و بسیار کوتاهمدت بانکهای
عضو) از دست بدهد .عالوهبر همه اینها ،اعتبار بانک مرکزی نیز

خدشهدار میشود.

 -5نرخ وسوسهكننده اعطاي تسهیالت در بازار بین بانکی براي

بانک هاي داراي مازاد و عدم تمایل ایشان به اعطاي تسهیالت به

اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بانکی

اگر نرخ بازار بین بانکی نرخ نسبتاً باالیی باشد ،بانکها بجای تسهیالت-
دهی ،اقدام به وامدهی در این بازار وام میکنند که ریسکش از اعطای
تسهیالت ،کمتر است و بازده معقولی متناسب با ریسک نیز دارد .برای
مثال در شرایطی که نرخ تسهیالت مثالً  18درصد است ،بازار بین بانکی
با ریسک تقریباً صفر 16 ،درصد میتواند سودآوری داشته باشد؛
درنتیجه بانکها منابع خود را به تسهیالت تخصیص نمیدهند تا در
بازار بین بانکی سپردهگذاری کنند و این برای کل اقتصاد خطرناک

است؛ زیرا منابعی که میتواند از طریق اعطای تسهیالت ،با ورود به
بخش تولیدی و تأمین سرمایه درگردش آنها مشکالت نقدینگیشان را
حل کرده و موجب رونق در آن شرکت و همچنین در کل اقتصاد شود
صرفاً بین بانکها مبادله شده و طرف بدهکار و بستانکار ترازنامه تکتک
بانکها را سنگینتر میکند درحالی که این سنگینی بخش مالی اقتصاد
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نه تنها موتور محرکی برای بخش واقعی به حساب نمیآید ،بلکه
نویدبخش رخوت برای بخش واقعی است.
 -6مکانیزم نامناسب اعالم مازاد و كسري بانکها
در حال حاضر ،در سامانه بازار بین بانکی ،هر بانک منابعی که میخواهد
وام بدهد یا وام بگیرد را اعالم میکند؛ این اعالم میتواند مطابق با
واقعیت کسری یا مازاد منابع ،نباشد و با انگیزههای کسب سود بیشتر یا
دیگر اغراض همراه باشد.
این در حالی است که بانک مرکزی میتواند با افزایش نظارت مؤثر
بر این بخش ،از تقاضا و عرضه مصنوعی پول جلوگیری کرده و این وجوه
را به سمت تقاضای واقعی موجود در بخشهای تولیدی هدایت کند.

 -7عدم تقارن اطالعاتی
اعالم نکردن میزان دقیق کسری بانکهای متقاضی منابع و متعاقب آن
عدم تعیین نرخ اعطای تسهیالت مبتنی بر میزان ریسک ایشان که
ناشی از عدم تقارن اطالعاتی بهوجود آمده بین بانکهای دارای مازاد
منابع و بانکهای دارای کسری منابع است ،مشکل ایجاد میکند .این در
حالی است که بانک مرکزی حساب تمام بانکها را دارد؛ این بانک
مرکزی است که مازاد یا کسری منابع بانکها را در هر روز در
سیستمش دارد و میتواند بهطور واقعی این مقدار را اعالم کند .به نظر
می رسد که نهاد ناظر با توجه به اینکه اطالعات معامالت صورت پذیرفته
در این بازار را به صورت کامالً شفاف دارد ،باید حداقل آن را در اختیار
شبکه بانکی قرار دهد و اطالعات را در قالب گزارشهای ماهانه و روزانه

31

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

برای آنها افشا کند .با توجه به اینکه افشای اطالعات به صورت آنالین
هم اکنون در بورس اوراق بهادار در حال انجام است پس کامالً در
دسترس و شدنی است .این در حالی است که در حال حاضر گزارشهای
بازار بین بانکی با اختالف یکساله توسط بانک مرکزی افشا میشود و
طبیعتاً ارزش آنها بسیار کاهش مییابد.
 -8تطبیق نداشتن ویژگیهاي بازار بین بانکی با نیازهاي شبکه بانکی
كشور

هر کشوری شرایط سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی و مالی منحصر به خود را
دارد؛ درنتیجه باید بر اساس آن سیستمهای خود را در بخشهای
مختلف ازجمله سیستم بانکی طراحی کند .بدین منظور باید
سیستمهای موفق دنیا مرور شده و شرایط بومی هر منطقه در آن لحاظ
شود تا بتوان به نحو کارایی از آنها بهره برد .در طراحی بازار بین بانکی
ایران ،این نکته لحاظ نشده و بر اساس عملکرد بیشتر از  10ساله این
بازار ،نقاط ضعف قابل مالحظهای مشاهده میشود .برای مثال در ایران
بانکها فقط برای کسریهای نزد بانک مرکزی به این بازار مراجعه می-
کنند درحالیکه میتوان بر اساس عقود اسالمی تعریف بازار بین بانکی
ایران را از تأمین صرف نقدینگی کوتاهمدت و بسیار کوتاهمدت شبکه
بانکی ،فراتر برد و شرایط الزم برای تأمین مالی بلندمدتتر برای مقاصد
گوناگون ازجمله فرصتهای سرمایهگذاری را ایجاد کرد .همچنین نیاز
بانکهای داخلی در ایران و ماهیت آنها ،ایجاد و تقویت بازار بین بانکی
بلندمدت را اقتضا میکند.
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در بسیاری از اوقات طرحها و فرصتهای سرمایهگذاری مناسبی به
بانکها پیشنهاد میشود که به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از مشکالتی
همچون افزایش روزافزون مطالبات معوق ،تسهیالت تکلیفی بدون توجیه
اقتصادی و  ...این پروژهها اجرایی نمیشود .حال اگر زیرساختهای الزم
در بازار بین بانکی فراهم آید ،بانکها میتوانند به کمک یکدیگر این
طرحها را عملیاتی کرده و موجب رونق تولید شوند.
عالوه بر این در مورد تأمین مالی کوتاهمدت و بسیار کوتاهمدت
بانکها ،بازار بین بانکی با ضعف عدم انطباق با سایر سامانههای بانکی
نظیر ساتنا ،شاپرک و  ...مواجه است که این خود موجب کاهش کارایی
این بازار و ایجاد مشکل برای بانکها در برآورده کردن الزامات بانک
مرکزی مبنی بر ذخیرهگیریهای مربوطه مانند مبالغ معین شده برای
ذخیره قانونی در انجام عملیات تسویه میشود.
 -9فعال نبودن بازار ارزي بین بانکی
شوک های ارزی و التهابات آن در فرض وجود بازار ارزی بین بانکی بهتر
مدیریت می شوند .بازار بین بانکی ارزی حدود یک دهه در بازار بین
بانکی ایران وجود داشته است ولی پس از بحرانهای ارزی متوقف شد.
مهمترین چالش های بازار ارزی بین بانکی چنین عنوان شده است :حجم
پایین معامالت در بازار بین بانکی ارزی ایران در مقایسه با سایر
کشورها ،محدود بودن معامالت بازار به معامالت نقدی ،انحصار دوجانبه
در بازار بین بانکی ارز ،فقدان دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین
بانکی ارزی ،درجه شفافیت پایین و عدمکفایت استراتژیهای مدیریت
ریسک بازار (همتی.)1395 ،
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البته باید به ساختار جدید ایجاد بازار ارز بین بانکی عنایت ویژه
شود تا به راحتی و با ایجاد ناآرامیهای ارزی دچار اختالل و فروپاشی
نشود .همچنین سیستم قبلی این بازار موجب تسهیل خروج منابع ارزی
از کشور میشد زیرا تأمینکننده ارز این بازار عمدتاً بانک مرکزی بود که
منابع را از محل فروش نفت تأمین میکرد و آن را در اختیار بانکها و
مؤسسات مجاز قرار میداد و آنها صرف ًا مصرفکننده بودند .از سوی
دیگر نیز این فرآیند موجب به افزایش قاچاق میشد (مرکز پژوهشهای

مجلس شورای اسالمی ،بازار بین بانکی در ایران).

علیرغم مسائل اثرگذار بیرونی همچون تحریمهای موجود و
سنگاندازی در راه مبادالت مالی بینالمللی ،بهنظر میرسد با ایجاد بازار
بین بانکی ارزی و انجام مبادالت با کشورهای دوست و همسایه میتوان
منابع الزم جهت ایجاد پویایی در بخش واقعی اقتصاد را فراهم کرده و
کمک شایانی به بخشهای تولید کننده نیازهای اساسی کشور رساند.
 -10اتصال نداشتن بازار بین بانکی ایران به دنیا
در دنیای امروزی کل دنیا در حال اتصال به یکدیگر است ازجمله در
فضای پولی ،بانکی و مالی .اتصال بازار بین بانکی ایران به بانکهای دنیا،
فضای گستردهتری برای بازار بین بانکی فراهم میکند .برای مثال در
یک کشور روز است و در کشور دیگری شب؛ منابع میتوانند از نظام
بانکی کشوری که شب است و تعطیل ،به بانکهای کشوری که روز
است و مشغول فعالیت ،جابجا شوند .درنتیجهی این اتصال ،معضالت
ارزی نیز کمتر میشود ولی باید توجه داشت که در اینجا مسائل
سیاسی هم اثرگذار هستند و پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال
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تحریمهای یکجانبه مالی آنها بر ایران انجام مبادالت بینالمللی ارزی
بهشدت محدود شده است و کمتر بانکی در جهان حاضر به نقض
تحریمهای آمریکا میشود.
 -11نقض كاركرد اقتصادي بازار بین بانکی در صورت یک شبه نبودن

آن

در بازار بین بانکی ایران بانکهایی که با کسری منابع مواجه هستند ،از
بانکهای سپردهگذار وجوه موردنیازشان را عمدتاً به صورت یکشبه وام
میگیرند ولی به دلیل اینکه مشکالت نقدینگیشان در این مدت بسیار
کوتاه برطرف نمیشود ،سررسید وام خود را دائماً افزایش میدهند.در
مواردی این افزایش سررسید تا  6ماه هم به طول میانجامد و بانکهای
دارای کسری با این کار روزبهروز وابستگی تضعیفکننده خود به بازار
بین بانکی را تشدید کرده و تنبلتر میشوند .این امر با فلسفه و کارکرد
بازار بین بانکی تعارض دارد؛ زیرا بازار بین بانکی محلی کوتاهمدت جهت
تأمین کسری منابع است و مناسب نیست این روش به روش بلندمدتی
برای جبران کسری منابع تبدیل شود بلکه راهحلی اساسی نیاز است؛

این راهحل موقت و کوتاهمدت است .البته دقت شود که بحث مذکور
مربوط به تأمین کسری بانکهاست و باید مواظب بود در این مورد
بانکها به صورت بلندمدت به بازار بین بانکی وابسته نشوند ولی در مورد
بحث سرمایهگذاری و عملیاتی کردن پروژههای داری حاشیه سود
مناسب موضوع متفاوت میشود و میتوان با گسترش تعریف بازار بین
بانکی ازآنجهت استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری نیز بهره جست که
این موضوع تحقیق و بررسی جداگانه نیاز دارد.
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البته بخشی از این مشکل بانکها به ارائه تسهیالت بدون
کارشناسی و شناخت کافی نسبت به فرد تسهیالت گیرنده برمیگردد؛
به طوری که به دلیل وجود اطالعات نامتقارن بین بانک و شخص
دریافتکننده وام ،بانک از نکول رخ داده متحمل خسارت میشود .باید
تاکید شود لزوما اینطور نیست که بانکها صرفا با پرداخت تسهیالت به
شرکتهای تولیدی از آنها حمایت کنند .چه بسا گاهی اوقات با عدم
پرداخت آن به شرکتی که دارای طرح توجیهی خوبی نیست و فعالیت

آن کمکی به اقتصاد کشور نمیکند از پویایی و کارایی اقتصاد حمایت
شود.
 -12عدم استفاده از ظرفیت بازار بین بانکی جهت اعمال سیاستهاي

پولی و عملیات بازار باز

بانک مرکزی در یک دهه فعالیت این بازار در ایران ،صرف ًا نقش
نظارتکننده را بر عهده داشته است و سعی داشته بهعنوان نهاد ناظر
نقش نظارتی خود را ایفا کند این در حالی است که بازار بین بانکی
ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد تا با عملیات

بازار باز در این بازار و با همکاری بانکها ،سیاستهای کوتاهمدت پولی
خود را به سرانجام برساند و با اثرگذاری بر متغیرهای کالن همچون نرخ
سود و تورم ،ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانده و از بخش واقعی اقتصاد
پشتیبانی کند .همچنین این بازار ظرفیت اجرای سیاستهای پولی
بلندمدتتر را نیز دارد .ناگفته نماند فرآیند اجرایی عملیات بازار باز
توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است ولی هنوز اجرایی نشده است.
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 -13عدم استفاده از ظرفیت بازار بین بانکی جهت ایجاد كریدور نرخ
سود

بانک مرکزی از قابلیتهای این بازار جهت ایجاد کریدور نرخ سود
استفاده نکرده است .هرچند ایجاد کریدور نرخ سود با چالشهای شرعی
و اجرایی فراوانی روبرو است ولی نهاد ناظر میتواند با سرمایهگذاری
روی آن گامهای بزرگی را در نظام بانکی بردارد و این کریدور را برای

داخل طراحی و بومیسازی کند .سرمایهگذاری روی این موضوع
ازآنجهت اهمیت دارد که میتوان با استفاده از آن نرخ سود پایه را
تعیین و باقی نرخهای سود را بر اساس آن اعالم کرد تا بر اساس آن از
انجام فعالیتهای سفتهبازانه بانکها در این بازار جلوگیری کرده و منابع
آنها را به بخشهای تولیدی کشور هدایت کرد .در مکانیزم کریدوری،
نرخ بهرهای که بانک مرکزی به مازاد سپردههای بانکها نزد خود
میپردازد بهعنوان نرخ کف و آن نرخ بهرهای که در قالب پنجره تنزیل از
بانکهای دارای کسری میگیرد و همان جریمه اضافه برداشت است،
بهعنوان نرخ سقف کریدور تعیین میشود .حال بین این دو نرخ ،بانکها
با یکدیگر در بازار بین بانکی معامله میکنند زیرا هر معاملهای خارج از
این محدوده ،توجیه اقتصادی ندارد.
 -14استفاده نکردن از ظرفیت بازار بین بانکی جهت تبادل اوراق بازار
پول

بازار بین بانکی بستر بسیار مناسبی جهت مبادله اوراق بازار پول توسط
بانکها است؛ اما بانک مرکزی از آن استفاده نمیکند .در مورد این
مسئله ،چالش جدی وجود دارد؛ زیرا از طرفی به لزوم تنوعسازی در
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ابزارهای بازار پول تأکید میشود ولی از طرف دیگر تالش و جدیتی
جهت عرضه آن در بازار بین بانکی دیده نمیشود.
بهنظر میرسد اگر این چالش حل شود ،هم عمق بازار بین بانکی

افزایش یافته و از طریق آن ریسک نقدینگی شبکه بانکی بهتر مدیریت
می شود و هم عمق ابزارهای بازار پول بیشتر شده و از آنها در جهت
اهدافی همچون تأمین سرمایه درگردش بخشهای تولیدی میتوان
استفاده کرد.
 -15حضور نامتوازن بانکهاي دولتی با بانکهاي خصوصی و
خصوصیشده در بازار بین بانکی

افزایش چشمگیر سهم بانکهای خصوصی و حفظ سهم بانکهای

خصوصی شده در سپردهگذاری بین بانکی و افزایش سهم سپردهگیری

بانکهای دولتی بیانگر این است که دو نوع بانک اول در واقع
تأمینکننده کسریهای موجود در بانکهای دولتیاند .این موضوع
نویدبخش آن است که بازار بین بانکی عملکرد رضایتبخشی داشته و به
خوبی در حال تعمیق و گسترش است ولی در عین حال نشان میدهد
معماری صحیح نبوده و بازار بین بانکی به محلی برای جبران ضعفهای
موجود در سیستم بانکهای دولتی تبدیل شده است .البته نفس این
موضوع خوب است ولی اینکه بانکها به دلیل وجود چنین فضایی برای
جبران کسری ،به دنبال اصالح عملکرد و ساختار خود نباشند خطر
بزرگی برای شبکه بانکی است .الزم به ذکر است هرچه سالهای اخیر
ال بالعکس شده است و این
نزدیک و نزدیکتر شده است ،عدم توازن کام ً
نشان میدهد مشکل مذکور از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی و
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خصوصی شده ،رسیده است به این معنا که بخش عظیمی از
سپردهگیریها توسط بانکهای خصوصی و خصوصیشده انجام میگیرد
و در مقابل این بانکهای دولتی هستند که بخش عمدهای از منابع را
تأمین میکنند.
 -16وجود روابط نامناسب بین بانکهاي تجاري با یکدیگر
به دلیل ضعف موجود در زیرساختهای اجرایی بازار بین بانکی و عدم
نظارت صحیح بر این بازار ،گاهی اوقات بانکها به صورت دو به دو وارد
مذاکره شده و بر اساس منافع پشت پرده خود ،بر روی نرخی که حتی
شاید خارج از عرف بازار باشد ،به توافق میرسند .این پدیده موجب
تضعیف و استفاده ناصحیح از ظرفیت بازار بین بانکی میشود و انگیزه
اعضا را برای شرکت در این بازار و رقابت صحیح جهت برطرف کردن
ریسک نقدینگی و حداکثر کردن منافع اقتصاد کشور به خطر میاندازد.
 -17اضافه برداشت مانعی بر سر راه بازار بین بانکی
بانک مرکزی باید با جدیت تمام جلو هرگونه اضافه برداشت را بگیرد و تا
آنجایی که سیستم بازار بین بانکی ظرفیت و توانایی دارد ،درخواستها
برای اضافه برداشت را به این بازار ارجاع دهد .با این کار پایه پولی
کنترل شده و از افزایش چاپ پول پرقدرت و در ادامه افزایش نقدینگی
منع شده است و عالوه بر آن بر ظرفیتهای بازار بین بانکی و پویایی آن
و مهمتر از همه عمق آن افزوده میشود .اما در ایران در عمل بانک
مرکزی برای منع انجام اضافه برداشت قوانین محکمی ندارد و این کار

خصوصاً توسط بانکهای تخصصی بیشتر انجام میشود و بازار بین

بانکی را به حاشیه میبرد .نتیجه این فرآیند غلط این میشود که به
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دلیل عدم کارایی بازار بین بانکی ،بهمرورزمان از کارایی و پیشرفت
شبکه بانکی و حتی ارتباط آنها با بانک مرکزی نیز کاسته میشود.
 -18عدم دخالت مؤثر عملکرد بانکها در بازار بین بانکی توسط نهاد

ناظر

بانک مرکزی با اعالم نرخ دستوری برای بازار بین بانکی ،همه را ملزم به
رعایت آن میکند درحالیکه باید مکانیزم جدیدی برای این بازار
طراحی کند تا بانکهای شایسته متضرر نشوند .نهاد ناظر بر اساس اصل
شایستگی و عملکرد مالی موفق ،مبادالت بین بانکها را ساماندهی
نکرده است درحالیکه انجام این کار ضروری به نظر میرسد و اجرای آن
مستلزم پویایی و تغییرات روزانه نرخ سود انجام معامالت برای تکتک
بانکهاست.
 -19عدم استفاده از ظرفیت بازار بین بانکی جهت اتصال بازارهاي

مالی

به نظر میرسد برای افزایش کارایی در کل سیستم مالی کشور اعم از
بازار پول و سرمایه ،باید بخشهای مختلف این بازار به هم متصل شود تا
با رقابتیتر شدن فضا و عمیق شدن قسمتهای مختلف زمینه پویایی
هرچه بیش تر بخش مالی اقتصاد فراهم آید و از آن طریق در بخش
واقعی اقتصاد نیز تحوالتی رخ دهد .یکی از زمینههای ایجاد این اقدام
بزرگ ،بازار بین بانکی است که میتوان با استفاده از آن ابزارهای بازار
پول و بازار سرمایه را در شبکه بانکی مبادله کرد ولی درعینحال از این
ظرفیت استفاده نشده است .در واقع اگر ابزارهای بازار پول و بازار
سرمایه در این بازار مبادله شوند و زمینه تبادل آنها در بورس اوراق
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بهادار بهعنوان بازار ثانویه فراهم شود ،رونق مهمی در این عرصه رخ
خواهد داد .البته باید دقت شود که انجام این کار نیاز به زیرساختها و
قوانین و مقررات بسیار مطمئن دارد تا نهتنها موجب تسری ریسک
سیستمیک به کل بخش مالی اقتصاد و فروپاشی آن نشود بلکه بهعنوان
ضربهگیر ریسکهای بازارهای دیگر را خنثی کرده و اقتصاد را از
بحرانهای احتمالی مصون دارد که بررسی این موضوع نیاز به تحقیقات
گسترده دارد.
 -20عدم وجود تضمین بازپرداخت در مبادالت بازار بین بانکی
در دستورالعمل بانک مرکزی از سپردهگذاری متقابل ،بیع خرید دین و
استفاده از اوراق مختلفی که در تائید نهاد ناظر است بهعنوان ابزار مورد
قبول بانک مرکزی جهت انجام مبادالت بین بانکی ذکر شده است .حال
آنکه حداقل در سپردهگذاری متقابل به مکانیزم و فرآیند بازپرداخت
وام اشاره ای نشده است که این نشان از عدم وجود تضمین قانونی جهت

بازپرداخت وام است .این موضوع ریسک نکول را باال برده و بانکهای
سپردهگذار در بازار بین بانکی را با مشکل مواجه میکند .هرچند عدم
بازپرداخت وجوه از طرف بانک سپردهپذیر اعتبارش را خدشهدار میکند
ولی این به تنهایی نمیتواند تضمین خوبی قلمداد شود.
 -21عدم تطابق بازار بین بانکی ایران با اصول اقتصاد اسالمی
برای آسیبشناسی بازار بین بانکی الزم است با یک نگاه سیستمی،
سیستم باالدستی آن را شناسایی کنیم .بازار بین بانکی ،یکی از

روش های تجهیز منابع در نظام بانکی است .نظام بانکی ،خود جزو نظام
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پولی اقتصاد ،در عرض نظام بازار سرمایه و بیمه قرار دارد؛ تمام این اجزا
در فرانظام اقتصادی قرار دارند.

نظام اقتصاد اسالمی
نظام پولی اسالمی
نظام بانکی اسالمی
بازار
بین بانکی

پژوهشگران اقتصاد اسالمی ،مشخصههایی برای نظام پولی و بانکی
اسالمی ذکر کردهاند .برای مثال ،عیوضلو و کریمی ریزی ( )1397اصول
نظام پولی و بانکی اسالمی را بهعنوان یکی از اجزای نظام اقتصاد
اسالمی ،اینگونه برمیشمارند« :ثبات پول در چارچوب نظام پولی و مالی
اقتصاد اسالمی»« ،رابطه نظام پولی و بانکی با بخش حقیقی اقتصاد»،
«خلق ارزش از طریق پول»« ،قیمتگذاری و سهمبری سرمایه نقدی از
فعالیت اقتصادی»« ،عدم تعادلهای ناشی از ساختار سیستم بانکداری
متعارف»« ،تخصیص و دسترسی عادالنه»« ،نظارت تخصصی نهاد
تنظیمگر بر اساس الزامات اجرایی عقود».
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به نظر میرسد بازار بین بانکی موجود با اصول فوقالذکر ،در چالش
جدی قرار دارد .آیا نقل و انتقال وجوه در بازار بین بانکی ،با «بخش
واقعی اقتصاد» در رابطه است که در ازایِ ارزشافزوده ایجاد شده ،واریز
و دریافت سود صورت میگیرد؟ سپردهگذاری متقابل که بهعنوان روش
مرسوم در وضعیت فعلی استفاده میشود ،چه ارتباطی با بخش حقیقی
اقتصاد دارد؟ چه مبادله حقیقیای صورت میگیرد؟ کارکرد اصلی بازار
بین بانکی برای تأمین نیازهای نقدینگی در کوتاهمدت است؛ آیا در بازه

زمانی کوتاهمدت (غالباً یکشبه) عمالً سرمایهگذاری و اعطای تسهیالتی
صورت میگیرد که سود آن محاسبه و پرداخت شود؟ در اصل
«قیمتگذاری و سهمبری سرمایه نقدی از فعالیت اقتصادی» ،نرخ سود
بازار بین بانکی ،باید بر اساس نرخ سود فعالیتی که در واقعیت اقتصاد
صورت گرفته است ،پرداخت و دریافت شود .این نرخها بر اساس کدام
فعالیت اقتصادی ،دریافت و پرداخت میشوند؟
 .6آسیبشناسی بازار بین بانکی در رونق تولید
اگر نظام بانکی ،نقدینگی را به بخش واقعی اقتصاد هدایت نمایند و در
تخصیص تسهیالت و اعتبارات ،بهترین و کاراترین گزینه 7را انتخاب
نمایند ،بازار بین بانکی میتواند با پشتیبانی از شبکه بانکی و مدیریت
ریسک نقدینگی بانک ها ،در جهت رونق تولید نقش ایفا کند .اما اگر
توجه ویژه بانکها به بازار بین بانکی جلب شود و با ریسک نکول تقریباً
 7یعنی اعطای اعتبارات و تسهیالت به محلی که از نظر اقتصادی ،مالی و فنی توجیه کافی را
دارد؛ بانک دچار «انتخاب معکوس» نشده و حداکثر تالش برای پرهیز از «مخاطره اخالقی»
صورت گرفته است .بهطورکلی می توان گفت اعطای تسهیالت و اعتبار به بخش واقعی اقتصاد
با رعایت جدیدترین نکات فنی تخصیص تسهیالت و اعتبارات.
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صفر و سود نسبتاً جذّاب متناسب با این ریسک کم ،نزد یکدیگر
سپردهگذاری نمایند ،این بازار به محلی مطمئن برای کسب سود مناسب
با ریسک بسیار کم برای سپردهگذاری بانکها تبدیل خواهد شد .در این
صورت ،بازار بین بانکی نهتنها به هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد
کمکی نخواهد کرد ،بلکه خود در هدایت نقدینگی به تولید ،اختالل
ایجاد کرده و مانعی برای رونق تولید خواهد شد.
 .7جمعبندي و نتیجهگیري
عملکرد بازار بین بانکی ایران بر اساس آخرین آمارهای موجود حاکی از
رشد حجمی و اهمیت روزافزون توجه به این بازار است .در این مقاله با
مطالعات کتابخانهای ،مرور پیشینه پژوهش بازار بین بانکی و مصاحبه از
خبرگان علمی و اجرایی ،چالشهای شرعی ،نظارتی ،اجرایی ،ساختاری
و علمی و تخصصی بازار بین بانکی ایران با نگاهی جامع ،احصا و تبیین
شد.
با مرور چالش های موجود در بازار بین بانکی ایران مشخص شد این
بازار در طی بیش از یک دهه فعالیت خود ،علیرغم داشتن اثرات مثبت
و مؤثر بر شبکه بانکی خصوصاً کاهش ریسک نقدینگی و استفاده از
منابع مازاد بانکها و همچنین ایجاد محلی جهت تعیین نرخ سود پایه و
اجرای سیاستهای پولی و عملیات بازار باز ،با مشکالت قابلتوجهی
مواجه است .مجموعه شبکه بانکی و بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر باید
در راستای برطرف کردن این مشکالت و چالشها بکوشند تا بازار بین
بانکی ،رسالت اصلی خود -برطرف کردن نیازهای کوتاهمدت شبکه
بانکی و پوشش ریسک نقدینگی آنها -را به بهترین نحو انجام دهد .اگر
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این چالش ها برطرف شوند ،بازار بین بانکی با پوشش ریسک نقدینگی،
موتور محرکی برای انتقال منابع موجود در شبکه بانکی به بخش واقعی
اقتصاد خواهد شد و با ایجاد رونق در آن ،نشاط اقتصادی به جامعه و
اقتصاد تزریق خواهد شد.
حمایت بازار بین بانکی از تولید ملی ،به سیاست و عملکرد بانکها
بستگی دارد .اگر بانکها بدون توجه به بخش واقعی اقتصاد ،تمام
توجهشان را معطوف به بازار بین بانکی بهعنوان یک منبع مطمئن و
سودآور معطوف نمایند ،این بازار موجب جریان نیافتن نقدینگی بانکها
به بخش واقعی اقتصاد واقعی خواهد شد؛ بهگونهای که در یک شبکه
بسته ،بانکها و مؤسسات اعتباری به یکدیگر تسهیالت داده و بدون
اینکه به بخشهای مهم در رونق تولید ازجمله صنعت ،کشاورزی،
ساختمان ،خدمات و صنایع دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا نفعی
برسانند ،دائماً ترازنامه یکدیگر را حجیمتر کرده و نقدینگی بدون فایده
میآفرینند .درنتیجه این کار بخش مالی اقتصاد روزبهروز چاقتر شده و
بدون پشتیبانی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد باعث خلق پول و ایجاد
تورم و درنهایت بحران مالی میشود.
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چکیده
يكي از اهداف مهم اقتصاد مقاومتي ،مردمي شدن اقتصاد است ،كه اين هدف
مهم ميتواند از طريق بازار سرمايه محقق شود .از طرفي مهمترين مشكالت
اقتصادی و ركود حاكم بر بخش های مولد اقتصادی و فضای كسب و كار در
ايران ،تامين منابع مالي است .در اين پژوهش با معرفي ظرفيتهای بازار بدهي
در مردمي سازی اقتصاد ،بررسي عوامل موثر بر عدم مشاركت مردم در بازار
سرمايه و نيز راهكارهای بهينه جهت مشاركت آحاد مردم و همچنين بررسي
چالشهای پيش روی بخش خصوصي در تامين مالي از بستر بازار بدهي ،بيش
از پيش به نقش حياتي بازار بدهي در نظام تامين مالي ،تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتي و مردمي سازی اقتصاد پرداخته شده است .اگرچه بازار سرمايه با
طراحي و ارائه ابزارهای نوين مالي همچون :اوراق مشاركت ،صكوك استصناع،
اجاره ،مرابحه ،سلف موازی ،منفعت و اسناد خزانه اسالمي و ...نقش حياتي در
توسعه تامين مالي اسالمي در ايران ايفا ميكند ،اما حلقه مفقوده تعميق بازار
بدهي را ميتوان در عدم مردميسازی و هدايت منابع مالي آحاد مردم به سمت

 . 1كارشناسي ارشد حقوق مالي ،دانشگاه تهران_ Aaligholipour@gmail.com

 . 2كارشناسي ارشد مهندسي مالي ،دانشگاه صنعتي اميركبير
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بازار بدهي و وجود چالش های تامين مالي از بستر بازار برای بخش خصوصي
دانست.
واژههاي کلیدي :مردمي سازی اقتصاد ،اقتصاد مقاومتي ،بازار بدهي ،بازار
سرمايه ،ابزارهای نوين مالي ،تعميق بازار بدهي
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 -1مقدمه
ايران اسالمي با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخاير و منابع غني
و متنوع و زيرساختهای گسترده و مهمتر از همه ،برخورداری از نيروی انساني
متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پيشرفت ،اگر از الگوی اقتصادی بومي
و علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي كه همان اقتصاد مقاومتي است،
پيروی كند نه تنها بر همه مشكالت اقتصادی فائق ميآيد ،بلكه خواهد توانست
در جهاني كه مخاطرات و بياطمينانيهای ناشي از تحوالت خارج از اختيار،
مانند بحرانهای مالي ،اقتصادی ،سياسي و  ...در آن رو به افزايش است ،با
حفظ دستاوردهای كشور در زمينههای مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسي و سند چشمانداز بيست ساله ،اقتصاد متكي به
دانش و فناوری ،عدالت بنيان ،درونزا و برونگرا ،پويا و پيشرو را محقق سازد و
الگوئي الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را عينيت بخشد (رهبر معظم انقالب،
.)1392
مقام معظم رهبری با تبيين اقتصاد مقاومتي بهعنوان مدل اقتصادی
پيشرفت كشور به گونهای كه در برابر تحريمهای اقتصادی و بحرانهای مالي
بتواند پايداری خود را حفظ نمايد .نام ميبرد .ايشان در فرمايشهای ديگری
مردمي سازی اقتصاد را محور اقتصاد مقاومتي نام برده و فرمودهاند:اين
اقتصادی كه به عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح ميشود ،مردمبنياد است؛ يعني بر
محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست ،اقتصاد مردمي است؛ با ارادهی مردم،
سرمايهی مردم ،حضور مردم تحقّق پيدا ميكند(.حرم مطهر رضوی .)1393/1/1
اقتصاد دانشبنيان پايه اقتصاد مقاومتي است ،اقتصادهايي در برابر
تحريمها مقاوم هستند كه از فناوریهای روز بهره گيرند اما در صورتي كه
اقتصاد كشور به فناوریهای خارجي وابسته باشد ،نميتوان شرايطي را فراهم
كرد تا اقتصاد در مقابل تحريمها از خود مقاومت نشان دهد .تحريمهای گسترده
بينالمللي در سالهای گذشته ،بيثباتي در قوانين و رويهها و عدم شفافيتها،
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تامين مالي و سرمايهگذاری جديد را با مشكالت جدی مواجه ساخته است و
ركود بر بخش عظيمي از اقتصاد چيره شده است.
اتكا به تامين مالي با بهرهگيری از ظرفيتهای بازار سرمايه 1ميتواند
اقتصاد كشور را در برابر تحريمها مقاوم كند ،چراكه بازار سرمايه با دارا بودن
ابزارهای مالي نوين و متنوع متناسب با موازين و آموزههای دين مبين اسالم،
سبب جهتدهي سرمايههای خرد و كالن شخصيتهای حقيقي و حقوقي با
طيف وسيعي از اهداف و نيازها به سمت اين ابزارها و گزينههای سرمايهگذاری
شده؛ كه اين رسالت مهم منجر به مشاركت مردم در اقتصاد جهت تامين منابع
مالي پروژهها ميشود ،لذا ريسک تحريمها را كاهش و به تحقق اقتصاد مقاومتي
كمک خواهد كرد .شفافيت عملكرد و رقابتپذيری بازار سرمايه ،ريسکهای
مترتب از جمله ريسک نكول ،اعتبار و رانت را به حداقل ميرساند كه در صورت
استفاده موثر و كارا از ظرفيتهای بازار سرمايه ميتوان منابع مالي قابل توجهي
را برای تخصيص به بخش خصوصي تامين نمود.
رشد سرمايهگذاری در هر كشوری از چنان درجه اهميتي برخوردار است
كه از آن بهعنوان پيش شرط قطعي توسعه اقتصادی ياد ميشود .بر همين
اساس نيز تامين مالي طرحها و پروژههای بخش عمومي و خصوصي از جمله
موضوعات مورد بحث و در كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته بوده است
و به يكي از مباحث جذاب و چالشي برای بازارهای مالي 2تبديل شده است.
يكي از مهمترين مشكالت فضای كسب و كار در ايران ،دسترسي به منابع مالي
است؛ تامين مالي در يک نگاه كلي برای هر بنگاه اقتصادی از دو محل اصلي
يعني بازار پول 3و بازار سرمايه امكانپذير است .اما متاسفانه نظام تامين مالي
در ايران بانک محور بوده و تكيه اصلي آن بر بازار پول قرار گرفته است (درواقع
بهطور سنتي بانکها محل اصلي تامين مالي شركتها هستند)؛ به نحويكه با
وجود توسعه كمي و كيفي بازار سرمايه ،همچنان سهم نظام بانكي از تامين
Capital market
Financial market
3
Money market
1
2
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مالي بسيار بيشتر است .نقش مهم و پررنگ نظام تامين مالي در رشد و پيشبرد
اهداف اقتصاد مقاومتي كشور ،محدود شدن بانکها در تسهيالتدهي به
بنگاهها ،تنگناهای مالي موجود و مشكالت ساختاری نظام بانكي كه اصالح و
تجديد ساختار آن در كوتاه مدت امكان پذير نيست ،همچنين عدم تطابق
سررسيد ميان منابع كوتاهمدت بانكي و مصارف بلندمدت پروژههای كالن،
بهرهگيری از اين ظرفيتها با استفاده از ابزارهای مالي اسالمي ،1امكان
بهرهمندی شركتها و بنگاههای اقتصادی را از منابع مالي در سايه فشار و
انجماد منابع بانكي فراهم ميآورد.
تامين مالي از بستر بازار سرمايه از طريق افزايش سرمايه شركتهای
بورسي موجود ،عرضه اوليه سهام شركتهای جديد در بورس (يا انتشار
واحدهای صندوق پروژه) و انتشار انواع صكوك صورت ميپذيرد ،كه دو مورد
اول در رده تامين مالي مبتني بر سرمايه و مورد سوم در رده تامين مالي مبتني
بر بدهي (انتشار اوراق بدهي) طبقهبندی ميشوند.
پيشينه جذاب تامين مالي و متعادل شدن نرخ سود در اين بازار پالسهای
مثبتي برای عرضه اوراق بدهي 2به شمار ميروند .عرضههای اوليه 3در بازار
بدهي بهعنوان قدرتمندترين ابزار تامين مالي از طريق بازار سرمايه به شمار
ميروند ،چرا كه هدف اوليه از تشكيل بازار بدهي ،ايجاد مكانيزمي برای تامين
مالي كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصي و دولتي بوده
است ،از اينرو نبايد از نقش بازار بدهي غافل شد ،اين بازار بهعنوان يكي از
اركان اصلي نظام جامع تامين مالي نقشي كليدی در رشد و توسعه اقتصادی
كشورها دارد .در شرايطي كه كشور با كاهش قابل توجه درآمدهای نفتي مواجه
شود ،ضرورت توسعه بازار بدهي بيش از گذشته نمايان ميشود .به جرات
ميتوان ادعا كرد در حال حاضر بازار بدهي يكي از بازارهای مفقوده در نظام
پولي و مالي ايران است و بدون توسعه مناسب اين بازار نميتوان اميد چنداني
Islamic financial instruments
Debt instruments
3
)Initial public offering (IPO
1
2
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به نظام تامين مالي و به تبع آن عمقبخشي بازار سرمايه و همچنين بازار پول
داشت.
 -2ابزارهاي تامین مالی بازار بدهی
بازار بدهي بدليل داشتن نوسان كمتر و تضامين باال ،جز بازارهای با ريسک
پايين و بهطبع بازدهي كمتر بهحساب ميآيد .اين بازار كه بهعنوان جايگزين
سپرده بانكي از آن ياد ميشود ،فرصتي را ميتواند فراهم آورد كه فشار تأمين
مالي از بانک ها به اين بازار منتقل شود .در كشور ما طي ساليان متدد نظام
بانكي همواره نقش تأمين مالي را برعهده داشته ،كه نتيجه آن فاصله گرفتن
بانک از نقش اصلي خود بهعنوان واسطهگری مالي بوده است .از طرفي بانک با
پذيرش نقش مشاركت كننده بجای واسطه مالي عمال اجازه مشاركت مردم در
اقتصاد را از بين برده است.
يكي از عمده مباني جامعه اسالمي مشاركت مردم در امور جمعي و
اجتماعي است .كه اقتصاد نيز از اين موضوع مبرا نبوده و يكي از موضوعاتي
اجتماعي است.در آيات و روايات متعددی بر مشاركت مردم در امور اقتصادی
و اجتماعي تأكيد شده است .معروفترين آيات ،اين آيه است« :وَ تَعاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِ ْث ِم وَ الْعُدْوان»(مائده )2/اين تاكيد بر مشاركت
در كار خير در كنار روايتي مانند «ليس في المال الصامت نفل؛در مال راكد،
زياده و رشدی نيست(».امام علي(ع)) قرار دهيم ،به اين جمع بندی خواهيم
رسيد كه مشاركت اقتصادی كه نوعي جمع شدن ثروت عمومي برای آباداني و
عمراني امری ضروری و ارزش ديني است بر جامعه تكليف شده است .لذا
بايستي راه حلي ارائه نمود كه سبک زندگي امروزی بتواند ارزشهای اسالمي
را حفظ نمايد .به عبارتي بايستي سازوكار رو تدوين شده يا تبليغ شود كه
موتدين جامعه بتوانند با اسودگي خاطر به مشاركت اقتصادی بپردازند .كه اين
مستلظم اين است كه در حوزه سرمايهگذاری و مشاركت اقتصادی ابزارهای
مختلف جهت تأمين نياز جامعه طراحي شده و توسعه داده شود .اتفاقي كه در
ساليان گ ذشته شكل نگرفت و باعث شد فشار تأمين مالي كشور بدون هيچ
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زيرساخت مناسب بازار به بانکها تحميل شود .اين فشار تأمين مالي در كنار
نبود ابزارهای سرمايهگذاری شرعي باعث شده شبه ربوی بودن بانکها بين
متدين جامعه شكل بگيرد و درنتيجه مشاركت اقتصادی با ترديدیهای همراه
شد .بانکها درحالي كه بايستي نقش واسطهگری در مشاركت سرمايههای
مردمي داشته باشند ،امروزه بهعنوان مشاركت كننده در تأمين مالي وارد
ميشود كه بدليل ريسک پروژهها ورود بانک صرفا منجر به افزايش ريسک بانک
و به طبع اقتصاد شده است .چيزی كه امروزه در ترازنامه بانکها بهعنوان
مطالبات سوخت شده و يا مشكوك الوصول از آن ياد ميشود .در واقع حضور
بانک به عنوان مشاركت كننده در نظام تأمين مالي باعث شده است هزينههای
نكول اين مشاركت ها در بهای تمام شده پول منتقل شود كه خود اين عامل
باعث باال ماندن نرخ بهره در كشور مي شود.

حال باتوجه به اينكه ابزارهای نوين مالي اسالمي نيازهای سرمايهگذاران و
متقاضيان سرمايه را رفع نموده است .به نظر ميرسد با توسعه فرهنگي اين
ابزارها در مناطق مختلف كشور ،ميتواند نقدينگي را به سمت طرحهای دارای
بازدهي حقيقي هدايت كرد و از انحراف منابع نيز جلوگيری نمود .ابزارهای
تأمين مالي اسالمي جديد اين قالبيت را دارد كه مردم را در طرحهای اقتصادی
مشاركت دهد .درحالي كه امروزه بازار بدهي اين فرصت را به جامعه ميدهد
كه افراد با سرمايه های خرد و كوچک بتوانند در تأمين مالي بلند مدت حضور
داشته باشند .بازار بدهي با ابزارهای كه در تأمين مالي از آن استفاده ميكند
اين قالب را دارد كه حتي سرمايههای محلي را در تأمين مالي محلي نيز استفاده
نمايد .بهعبارتي سرمايه محلي كه در بانک سپرده شده اند ممكن است هيچ
وقت موجب رشد آن منطقه نشود ،ولي ابزارهای مالي اسالمي اين خاصيت را
دارد كه منابع را در يک موضوع معين بكار گرفت و اين دغدغه توسعه محلي
و منطقه كشور را نيز ميتواند رفع نمايد .هر چقدر نظام مالي بتواند ابزارهای
مورد نياز جامعه را دقيق جواب دهد ،قطعا حضور مردم در اقتصاد و مشاركت
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در عمران و آباداني بيشتر و بيشتر خواهد شد .كه اين باعث افزايش ثروت
جامعه خواهد شد.
بدين جهت بازارهای اسالمي ابزارهای تامين مالي مبتني بر بدهي
مختلفي ،منطبق با آموزههای دين مبين اسالم ،برای
و سرمايهگذاران منابع مالي مطرح ميكنند ،ابزارهای تامين مالي مبتني بر
بدهي اين بازارها شامل اوراق مشاركت ،مرابحه ،اجاره ،استصناع (سفارش
ساخت) ،سلف ،منفعت ،اوراق رهني و اسناد خزانه اسالمي ميباشند .هريک از
اين ابزارها و روشهای تامين مالي بسته به هدف ناشر از تامين مالي ،در جايگاه
راهكاری بهينه ،نقشآفريني ميكنند .با توجه بهاينكه در بازارهای مالي اسالمي
پتانسيل بسياری برای نوآوری دراين ابزارها وجود دارد ،.اين ابزارها همگي به
عنوان ساختارهای اصلي برای گسترش ابزارهای پيچيده مالي ديگر مورد
استفاده قرار ميگيرند .در شكل  ،1روندی از بازار اوراق بدهي به تفكيک نوع
اوراق ارائه شده است.

راضي نگه داشتن ناشران1

1,500
1,000

0

مرابحه

سفارش ساخت

اجاره

مشارکت

منفعت

رهنی

خزانه

هزار ميليارد ريال

500

سلف

شكل  -1روند بازار بدهي به تفكيک نوع اوراق
Issuer

1
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همانطور كه نمودار فوق مشاهده ميشود ابزارهای تأمين مالي در طي
سالهای اخير بسيار متنوع شده اند .اين تنوع باعث افزايش ظرفيت تأمين
مالي اسالمي نيز شده است .مثال دولت برای تأمين مالي خود امروزه ميتواند
با انتقال درآمدهای سالهای آتي به سرمايهگذاران با يک نرخ توافق شده در
قالب اوراق منفعت خود را تأمين مالي نمايد و سرمايهگذاران نيز اين فرصت را
دارند كه سرمايههای خود را با اين ابزارها به شكل بهينهتری مديريت
نمايند.اين فرصت برای ناشران خصوصي مهيا است.
بررسي تركيب فعلي ناشران بازار بدهي از حيث دولتي يا خصوصي بودن،
بيانگر نقش كمرنگ بخش خصوصي و رشد  27برابری دولت در اين بازار
است.
1,500

400%
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200%

500

100%

0

0%

بانکی
شهرداري

هزار ميليارد ريال

1,000

خصوصی
بانك مرکزي

شكل  -2روند بازار اوراق بدهي به تفكيک ناشران
برای اينكه ناشران بتوانند از بستر بازار سرمايه به تامين مالي بپردازند،
نياز است طرحهای با بازدهي مناسب را انتخاب نمايند .در واقع اين ظرفيت
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بازاربدهي در اقتصاد بهعنوان فيلتری عمل ميكند كه جامعه بتواند در فرصت-
های سرمايهگذاری با سودآوری مناسب تخصيص منابع بدهند .از طرفي جهت
پوشش ريسک سرمايهگذاری به ناشران الزاماتي را تعيين ميكند تا از اتالف و
هدر رفت منابع مالي و سرمايه اجتماعي جلوگيری نمايد .برای نمونه از شرايط.
انتشار اوراق بدهي در بورسها موارد زير ميباشد:
-1
-2
-3
-4

داشتن صورتهای مالي شفاف
مشخص بودن محل مصرف
تامين ضمانت
توانايي مالي در تامين نرخ سود مورد انتظار سرمايهگذاران

كه البته هر بورس يا هر اوراق قواعد خاص خود را نسبت به هر اوراق را
دارد .اما بهصورت كلي چنين شرايط عمومي انتشار وجود دارد .و بررسي شرايط
اختصاصي هر اوراق از موضوع اين بحث خارج است.
لذا با ريلگذاری صحيحي كه طي سالهای اخير در بازار بدهي از منظر
ريسک و بازدهي و نيز شريعت صورت گرفته است ،اين فرصت به صورت بالقوه
در بازار بدهي نهفته است كه بتواند در مردمي سازی اقتصاد نقش برجسته
داشته باشد.
از طرفي يكي از شاخصهای مهم اقتصادی كه نماينده توسعه يافتگي
بازارهای مالي كشورهاست ،اندازه بازار اوراق بدهي در مقايسه با كل بازار بدهي
آن كشور است .تسهيالت بانكي ،اوراق بدهي دولتي ،اوراق مشاركت
شهرداری ها ،اوراق رهني و انواع اوراق منتشره توسط بخش خصوصي ،از اقالم
مهم بازار بدهي ميباشند.
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شكل  -3روند نسبت بازار اوراق بدهي از كل بازار بدهي

ميانگين نسبت اندازه بازار اوراق بدهي (اوراق قابل معامله در بازارها كه
بدون استفاده از ترازنامه بانکها منتشر شدهاند) به كل بازار بدهي ،در دنيا در
حدود  %63ميباشد و در بسياری از كشورهای پيشرفته اين نسبت به بيش از
 80%نيز رسيده است .اما متاسفانه اين نسبت در كشور ما بسيار پايين و در
حدود  %8ميباشد .تامل در اين اعداد و ارقام ،توسعه و گسترش بيش از پيش
بازار بدهي را در ايران الزم ميدارد.
با عنايت به مطالب ارائه شده ،بحث توسعه بازار بدهي از دومنظر حائر اهميت
است -1:مردمي سازی اقتصاد از طريق بازار بدهي -2،توسعه بازار تأمين مالي
شفاف در جهت كاهش فشار تأمين مالي به بانکها .در همين باب بايستي به
چالشهای توسعه بازار بدهي در كشور و راهكارهای اصالحي پرداخت.
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 -3چالشهاي پیش روي توسعه بازار بدهی ایران و راهکارهاي
پیشنهادي برون رفت از آنها

عمده چالش های كه در رونق و توسعه بازار بدهي كشور مان طي ساليان
اخير مانع ايجاد كرده است ،ميتوان به عوامل زير اشاره كرد:
 -1باال بودن نرخ تامین مالی

يكي از داليل عدم توسعه بازار بدهي ،باال بودن نرخ تامين مالي
برای باني 1ميباشد .مشاوره عرضه ،2كارمزد انتشار اوراق از سوی نهاد
واسط ،3كارمزد عامليت فروش ،كارمزد عامليت بازپرداخت اصل و
واريز سود اوراق از سوی عامل توزيع سود ،كارمزد ضمانت ،هزينه
حسابرسي ،تعهد پذيرهنويسي ،4بازارگرداني 5همگي جزو هزينههايي
هستند كه عالوه بر نرخ اسمي تامين مالي بر باني تحميل ميشود.
بديهي است باالتر بودن هزينه و زمانبر بودن فرآيند تامين مالي
نسبت به بازار پول ،بخش خصوصي را از اقدام برای تامين مالي از
طريق بازار بدهي منصرف ميسازد.
 .1-1اين مشكل اساسي با پايين آمدن نرخ بهره بانكي كه در دستور
كار بانک مركزی قرار گرفته كه تا حدودی برطرف خواهد شد.

Originator
Public offering consultant
3
SPV
4
underwriting
5
Marketmaking
1
2
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شكل  -4ساختار زمانی نرخ سود - 1تاثیر ابالغ بخشنامه بانک مرکزی بر نرخ سود
اوراق بدهی در بازار
با ابالغ بخشنامه بانک مرکزی ،نرخ بهره کاهش یافت ،هرچند ابالغ آن بیشترین
تاثیر را در کاهش نرخ سود بلند مدت داشته است ،اما تاثیر آن بر کاهش نرخ کوتاه
مدت نیز قابل توجه بوده است ،بهطوریكه در مدت 2هفته ،نرخ بلندمدت (حدود 960
روز فاصله تاسررسید) به میزان  %3و نرخ کوتاه مدت (کمتر از  480روز) نیزدر حدود
 %2کاهش یافتند.

شكل  -5رفتار بازار در مورد نرخ سود ،پس از ابالغ بخشنامه بانک مركزی

Term structure of yield curve
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همانطوركه از شكل باال پيداست ،بعد از ابالغ بخشنامه بانک مركزی ،روند
كاهش نرخها در بازار همچنان ادامه يافته است ،البته با آهنگي كندتر .در
نتيجه اگر سياست گذار پولي بتواند سياست كاهش نرخ بهره را پيش بگيرد،
قطعا اين موضوع با افزايش حجم بازار بدهي همراه خواهد بود.
 -2تنوع پایین ابزارهاي مالی موجود

نبود تنوع كافي در ابزارهای بدهي برای استفاده شركتهای مختلف
از جمله شركتهای كوچک و متوسط 1يكي ديگر از عوامل محدوديت
انتشار اوراق بدهي و به تبع آن توسعه بازار بدهي است .عملكرد امروزه
بازارها به وسيله كمبود محصوالت رو به رشد برای افزايش نقدينگي به
شدت محدود شدهاند ،بازارهای ثانويه دچار كمبود وسعت و عمق گشتهاند
و مهمتر از آن ابزاری برای مديريت و تعهدات داراييها به طور ساده
موجود نيست .رشد و توسعه بيشتر تامين مالي بخش خصوصي از سيستم
مالي اسالمي به شدت به ماهيت نوآوریهای معرفي شده در آينده وابسته
خواهد بود .توجه به اين نكته ضروری است كه گرچه تنوعبخشي به
ابزارهای تامين مالي يكي از اقدامات الزم برای افزايش سهم بازار سرمايه
در تامين مالي است ،اما تنوع ابزارها لزوما به سهولت و افزايش تامين مالي
نميانجامد .آنچه از خود شيوههای تامين مالي مهمتر است ،متناسب
كردن آن با نياز بنگاهها و تسهيل شرايط استفاده از آنهاست.
 .2-1پيادهسازی بستر تامين مالي جمعي 2و امكان تامين مالي
شركتهای كوچک و متوسط برای تامين مالي طرحها و
ايدههای خود
اوراق بهادارسازی ،تبديل به اوراق بهادار كردن داراييها3
.2-2
و ايجاد اطمينان در بازار ،قدمي مهم در جهت صحيح
)Small and Medium enterprises (SME
Crowdfunding
3
Securitization
1
2
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.2-3

.2-4

.2-5

است .اما اين موضوع پيچيدگيهای خود را دارد( ،زماني
كه تامين مالي از طريق روشهای متعارف جهت برطرف
كردن نيازهای تامين مالي مشتريان امكانپذير نيست الزم
است كه برای اين نيازها محصوالت و تكنيکهای جديدی
مهندسي شوند تا از اين طريق محصول يا فرآيندی
سفارشي ارائه گردد).
طراحي و انتشار اوراق قابل تبديل به سهام 1برای افزايش
تمايل به انتشار اوراق توسط شركتها و كاهش بيم از عدم
تامين منابع در سررسيد.
استفاده كارا و بهينه از منابع مالي و انساني ،تا بتوان با
گسترش ابزارها نقدينگي را افزايش داد و مديريت دارايي
تعهدات را تبديل به يک واقعيت ملموس نمود و كارهای
ديگری مثل :بسط بازارهای ثانويه ،بازار پول و روابط بين
بانكي 2را نيز به وسيلهاين امر امكانپذيركرد( .موسسات
اسالمي هميشه با مشكل كمبود پرسنل آموزش ديده
روبهرو هستند كه قادر به تجزيه و تحليل و مديريت سبد
داراييها و گسترش شيوهها و محصوالت خالقانه و جديد
كه منطبق بر اصول مالي اسالمي باشد ،نيستند .تنها تعداد
محدودی از موسسات اسالمي استطاعت اين را دارند كه
كاركنان خود را آموزش كافي دهند تا بتوانند منابع را در
توسعه توليدات بكار بندند).
به كارگيری ابزارهايي جهت مديريت ريسک ،تا بتوان از
مشتريان بازارهای مالي در مقابل نوسانات بازارهای ارز و
كاال پشتيباني كرد.

Convertible bond
Interbank relation
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 -3نبود فرهنگ استفاده از روشهاي جدید تامین مالی در
شرکتهاي بانی

تنوع بخشيدن به ابزارهای مالي ميتواند در مهار تورم و هدايت بهينه
منابع مالي سرگردان به بخشهای زيربنايي اقتصاد كشور تاثيرگذار باشد،
اما به دليل فقدان دانش كافي در استفاده از ابزارهای مالي جديد ،امكان
استفاده بهينه و جامع از اين ابزارها برای شركتها ميسر نيست .آشنايي
كامل با قوانين و مقررات مربوط به تمام ابزارها ،مستلزم گذراندن دورههای
آموزشي مختلف است كه دربردارنده هزينه و زمان قابل توجه است و
همين باعث از دست دادن متقاضيان بخش خصوصي در بازار بدهي است.
 .3-1برگزاری همايشهای ساالنه توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار
 .3-2تبليغات گسترده از طريق رسانهها جهت فرهنگسازی
ابزارها و روشهای تامينمالي
 .3-3ايجاد مشوق و تسهيل فعاليت نهادهای مالي در مناطق
مختلف كشور
 .3-4افزايش سواد مالي بنگاهها و نهاهای عمومي غيردولتي در
زمينه بازار بدهي

-4

ضامن1

شايد مهمترين مانع بر سر راه تامين مالي بخش خصوصي از
طريق بازار بدهي ،بحث ضمانت باشد .در حال حاضر با توجه به نبود
موسسات رتبهبندی در كشور ،انتشار ابزار بدهي عالوه بر وجود چند
ركن ،مستلزم معرفي يک ضامن معتبر از سوی باني است كه پرداخت
سود و اصل اوراق منتشر شده را ضمانت كند .با لحاظ شرايط و
ويژگيهای مورد قبول برای ضمانت اوراق بدهي ،بايد گفت در حال
Gaurantor

1
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حاضر تنها بانکها و معدودی از شركتهای سرمايهگذاری يا بيمه
امكان قبول ضمانت را دارند .گرايش و تاكيد سازمان بورس بر آن
است كه ركن ضامن از بين بانکها انتخاب شود( ،نهادهای مالي ديگر
كه از نظر دستورالعمل انتشار اوراق ،ميتوانند ركن ضمانت اوراق را
قبول كنند معموال دارای مشكالتي هستند كه عمال مشاور عرضه و
نهاد ناظر از انتخاب آنها صرف نظر ميكند) .از اينرو يک وابستگي
مهم به بانکها برای پذيرش سمت ضمانت ايجاد شده است و درحال
حاضر اغلب بانکها به داليل مختلف از پذيرش اين ركن خودداری
ميكنند يا شرايط سختي را برای آن درنظر ميگيرند .بديهي است
كه بانک نيز برای قبول ضمانت عالوه بر كارمزد ،از باني وثيقه كافي
مطالبه ميكند .اين در حالي است كه تنها همين مورد يعني مذاكره
با بانک برای ضمانت اوراق ،به اندازه مذاكره برای تامين مالي از شبكه
بانكي زمان و انرژی بگيرد و چهبسا متقاضياني كه در همين مرحله
با بانک مورد نظر به تفاهم رسيده و از ادامه مسير انتشار منصرف
شوند .مخصوصا اگر در نظر داشته باشيم كه متقاضي بخش خصوصي
كه بتواند ضوابط سختگيرانه انتشار اوراق را بر خود هموار كند ،قطعاً
در تامين مالي از نظام بانكي نيز موفق خواهد بود .به همين جهت
هماكنون مبالغ قابل توجهي اوراق آماده انتشار نزد شركتهای تامين
سرمايه وجود دارد كه بهدليل نداشتن ضامن ،معلق و معطل مانده
است.
 .4-1راه حل بهينه در بحث ضممممانت برای رونق تامين مالي
بخش خصوصي از بستر بازار سرمايه ،اجرای طرح «توثيق
سممهام» اسممت ،در واقع اين سممهام وثيقه شممده در حكم
همان ضمممامن بوده و بحث ضممممانت از اوراق را بر عهده
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.4-2
.4-3

ميگيرد( 1.احراز شرايط مندرج در دستورالعملها توسط
باني ،جهت استفاده از وثايق به عنوان ضمانت)
بهرهگيری از موسسات رتبهبندی اعتباری ميتواند به
حذف ركن ضامن در فرآيند انتشار اوراق بدهي منجر شود.
در گزارش كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران جهت
حل مشكل ضامن چند مورد توصيه شده است .در ادامه
چهار مورد از اين پيشنهادها ذكر شده است:
 رتبهبندی اوراق در راستای تعادل در ريسک و بازدهاوراق جهت حذف يا كاهش نقش ركن ضامن
 اجازه انتشار اوراق بدون ضامن يا انتشار بخشي ازاوراق يک ناشر بدون ضامن و بخشي با ضامن و ايجاد
تفاوت در نرخ اوراق با توجه به وجود يا عدم وجود
ضامن و نوع ضامن (بانكي و غيريانكي)
 محدود كردن ضمانت تنها به سود اوراق و نه به اصلآن ،با توجه به وجود دارايي در برخي از انواع اوراق
(مانند اوراق اجاره) يا به نسبتي از سود و اصل اوراق
 پذيرش وثيقه كردن سهام شركتهای پذيرفته شدهدر بورس و فرابورس نزد شركت سپردهگذاری مركزی
و حذف يا كاهش نقش ضامن

 -5مقررات سختگیرانه و ضوابط محدودکننده انتشار اوراق بدهی
(سازوکارهاي زمانبر)

يكي از مشكالت اساسي انتشار اوراق ،بروكراسي زمانبر و پيچيده اخذ
مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار است كه علت اصلي اين امر از آنجا
 1اين پيشنهاد اولين بار برای صكوك اجاره سهام شستا در فرابورس ايران با موفقيت
انجام شد.
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ناشي ميشود كه گزارشهای توجيهي تامين مالي بايد به تاييد حسابرس
شركت ،سازمان بورس اوراق بهادار و جهت اخذ ركن ضامن بايد به تاييد
كارشناسان بخش اعتبار بانکها برسد كه تهيه گزارشي كه مورد قبول
اين سه نهاد كاری باشد ،دشوار است .به عالوه تهيه گزارش توجيهي،
تحليل ريسک ،بيانيه ثبت ،گزارش كارشناس رسمي دادگستری از دارايي
پايه ،اميدنامه و ...در كنار ضوابط سختگيرانهای همچون وجود خالص
جريان وجه نقد عملياتي مثبت يا مقبول بودن گزارش حسابرسي باني
برای سالهای مشخص ،افشای بسياری از اطالعات بنگاه (كه در مقايسه
با تامين مالي از طريق بانک ،هرگز از باني مطالبه نميشود) و ...همچنين
تعامل با اركان مختلف همچون ناشر ،ضامن ،عامل فروش ،متعهد
پذيرهنويس ،بازارگردان ،عامل پرداخت سود و حسابرس ،جذابيت تامين
مالي از طريق بازار بدهي را برای بخش خصوصي كاهش ميدهد.
 .5-1ارتقای زيرساختهای فناوری بازار سرمايه (تهيه سيستم
الكترونيكي برای پايش فرآيند انتشار اوراق)
اصالح نمونه گزارش توجيهي تامين مالي1
.5-2
2
 .5-3يكسان كردن يا تركيب كردن بيانيه ثبت با طرح توجيهي
تامين مالي
 .5-4پذيرفتن گزارش توجيهي تامينمالي در صورت مقدم بودن
تاريخ حسابرسي گزارش توجيهي تامين مالي نسبت
بهصورتهای مالي جديد ارائه شده
 .5-5اعتماد و اتكای كامل به گزارش حسابرسان و تاثير نكات
منفي و مثبت گزارشها در امتياز حسابرسان
 .5-6حضور نمايندگاني از مديريت دارايي مركزی ،باني،
حسابرس ،3مشاور عرضه و متعهد پذيرهنويس ،در جلسات
كميته عرضه جهت صدور مجوز موافقت اصولي
Financing feasibility study report
Registration statement
3
Auditor
1
2
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.5-7

تعيين مسول نهايي قراردادها و قرار دادن آخرين نسخه
قراردادهای اوراق روی سايت شركت مديريت دارايي
مركزی با ذكر شماره نسخه و تاريخ به روزرساني

 -6کارشناس رسمی

دادگستري1

همانطوركه در چالش قبل اشاره شد ،از مسائلي كه انتشار اوراق بدهي
را دشوار و زمانبر ميكند مشكالت ناشي از كارشناس رسمي دادگستری
ميباشد.
 .6-1مكاتبه شركت مديريت دارايي مركزی با كانون كارشناسان
رسمي دادگستری جهت انتخاب كارشناسان رسمي
دادگستری
 .6-2انعقاد تفاهمنامه با كانون كارشناسان رسمي دادگستری و
ارائه آموزشهای موردنياز به كارشناسان رسمي منتخب
 .6-3تعيين دقيق حدود اختيارات و مسوليتهای كارشناس
رسمي دادگستری و تهيه نمونه گزارش موردقبول سازمان
بورس (ارائه چک ليست از سازمان بورس).

 -7موسسات

حسابرسی2

يک سيستم مالي اسالمي به رويههای حسابداری قوی و سالم احتياج
دارد ،از سوی موسسات حسابرسي موانعي وجود دارد كه ميتواند در
فرآيند انتشار اوراق محدوديت ايجاد نمايند( .روشهای حسابداری غربي
در اينجا كافي نيست چون طبيعت و نحوه عمل ابزارهای مالي اسالمي
متفاوت است ،لذا وجود معيارها و شيوههای مناسب كه به خوبي تعريف
و تبيين شدهاند ،بسيار حائز اهميت ميباشند ،زيرا در افشای اطالعات،
جلب اعتماد سرمايهگذاران اصلي و نظارت بر امور مالي نقش اصلي را ايفا
ميكنند).
 .7-1تعيين دقيق قوانين و مقرراتي كه حسابرس بايد نسبت به
آنها اظهار نظر كند
Official Judicial Expert
Auditing firms

1
2
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.7-2

.7-3

.7-4
.7-5

تعيين يک مهلت قانوني برای حسابرسان جهت اظهارنظر
نسبت به گزارش توجيهي تامين مالي و در نظر گرفتن
جرايمي در اين زمينه
ارائه بسته آموزشي كامل (قوانين و مقررات ،طرح توجيهي
و )...به حسابرسان جهت دريافت مجوز اظهارنظر در مورد
طرحهای توجيهي مبنای انتشار اوراق
رتبهبندی و گروهبندی حسابرسان
استخراج نكاتي كه در اظهارنظر حسابرسان روی طرح
توجيهي تامينمالي مدنظر قرار نگرفته از طريق مستندات
موجود و تاثير دادن آن در رتبهبندی حسابرسان

 -4نتیجهگیري

بالشک يكي از اصول مهم اقتصاد مقاومتي ،مردمي سازی اقتصاد ميباشد.
مردمي سازی اقتصاد راهكارهای زيادی ميتواند داشته باشد .يكي از موثرترين
راهكارهای مردمي سازی اقتصاد ،توسعه بازار بدهي با مشاركت مردم ميباشد.
افزايش سهم بازار بدهي در تأمين مالي اقتصاد كشور قطعا موجب رشد و رونق
اقتصاد ملي خواهد شد .لذا يكي از سياستهای اقتصاد مقاومتي را افزايش
ضريب نفوذ بازار بدهي در بين مردم ميتوان عنوان نمود.
و از طرفي با توجه به انجماد منابع بانكي و كاهش ظرفيت آنها برای
اعطای تسهيالت و همچنين رسالت درنظر گرفته شده برای بازار سرمايه مبني
بر تامين مالي بلندمدت و تامين مالي بنگاههای اقتصادی ،مخاطبان گستردهتر،
متعادل نمودن نرخ سود و ايجاد تنوع در ابزارهای مالي كه منجر به هدايت
سرمايههای سرگردان به سمت طرحهای مولد اقتصادی و به تبع آن منجر به
رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد ،نقش بازار بدهي و ضرورت بهرهمندی دولت
و شركتهای خصوصي از ظرفيتهای آن را بيش از پيش نمايش ميدهد.
آنچه از خود شيوههای تامين مالي مهمتر است ،متناسب كردن آن با نياز
بنگاهها و تسهيل شرايط استفاده از آنهاست .يكي از موارد مهمي كه در راستای
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استفاده از انواع ابزارهای تامين مالي در بازار سرمايه بايد موردتوجه قرار گيرد
آموزش ،فرهنگسازی و ارتقای سطح دانش استفاده از اين ابزارها در كشور
است .در كنار نقشي كه آموزش و شناخت شرايط استفاده از اين ابزارها در
تامين مالي دارد ،بازنگری در قوانين و مقررات در جهت تعميق و افزايش سهم
بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد ،مقرراتزدايي ،تدوين برخي قوانين و
مقررات جامع در حوزه تامين مالي و تعيين نهادی واحد برای سياستگذاری
نيز ميتواند نقش بسزايي در توسعه تامين مالي و راهاندازی بازار بدهي و به
تبع آن مهيا نمودن شرايط تامين مالي آسان بخش خصوصي از بستر بازار
سرمايه داشته باشد.
اجرای راهكارهای پيشنهاد شده در برابر چالشهای پيش روی تامين مالي
بخش خصوصي منجر به :توسعه نظام تامين مالي (برای فعاليتهای بخش
خصوصي) ،اشتغالزايي از طريق رونق بخش خصوصي ،رشد اقتصادی همزمان
با توسعه بازار مالي ،تعيين غيردستوری نرخ بهره در بازار ،گذر از اقتصاد بانک
محور به اقتصاد بازار محور ،افزايش ثبات بازارهای مختلف ،تنوع بخشي به
منابع تامين مالي شده ،كاهش تمركز بر سيستم تامين مالي بانكي (وجود بازار
جايگزين برای تامين مالي شركتها به هنگام كمبود منابع بانكي برای تامين
مالي شركتها و بنگاهها) ،كاهش آسيبپذيری كشورها نسبت به بحرانهای
مالي ،افزايش رقابت و تجارت در بازارهای مالي و همچنين ايجاد فرصتهايي
برای بازارهای مالي ايران از طريق جذب سرمايههای خارجي به كشور خواهد
شد.
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 -5منابع
] [1قران كريم ،سوره مانده ،آيه 2
] [2رهبر معظم انقالب ،سيدعلي خامنهای" ،سياستهای كلي اقتصاد
مقاومتي" ،متن ابالغيه رهبر معظم انقالب به قوای سهگانه و رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام ، ،بهمن .1392
] [3بيانات مقام معظم رهبری در ديدار نوروزی صحن رضوی حرم مطهر امام
رضا ،فروردين 1393
] [4محمود غالمي" ،منافع و چالشهای تامين مالي خارجي" ،شماره ،4136
روزنامه دنيای اقتصاد.1396 ،
] [5ميرزا حسين نوری"،مُستَدرَكُ الوَسائل و مُستَنبَطُ المَسائل" ،جلد،11
صفحه 126
] [6فرابورس ايران"،راهبردهای توسعه بازار اوراق بدهي دولت ،ضرورت عمليات
بازار باز"  ،صفحه ،5اسفند95
] [7سازمان بورس و اوراق بهادار" ،كتاب قوانين و مقررات بازار اوراق بهادار"،
دستورالعمل های انتشار اوراق بدهي1396 ،
] [8فرابورس ايران" ،گزارش جامع تأمين مالي ،دوازدهمين نمايشگاه بورس،
بانک و بيمه1398 ،
[9] CEIC, “External Debt: The percent of GDP”, 2016.
Available:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/external-debt--ofnominal-gdp.
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تامین مالی گروهی؛ الگویی جهت رونق بخش تولید
چکیده

وهاب قلیچ

2

1

لیال محرابی

3

اطالعات نامتقارن موجب میشود سازوکار اعطای تسهیالت بانکی با دو چالش
مهم «انتخاب نامساعد» و «خطرات اخالقی» روبرو باشد که این امر به افزایش
هزینههای نظارتی ،افزایش احتمال نکول بازپرداخت و در مجموع باال رفتن
قیمتتمام شده تسهیالت اعطایی میانجامد .هدف این تحقیق که به روش
تحقیق تحلیلی -توصیفی تهیه شده ،شناسایی و تحلیل نقش «تامین مالی
گروهی» در کاهش مشکالت اطالعات نامتقارن ،کاهش هزینه تسهیالت و و
بالتبع آن رونقبخشی به بخش تولید است .نتایج تحقیق نشانگر آنست که
استفاده از روش «تامین مالی گروهی» با دو ویژگی «تعهد مشترک» و «انتخاب
توسط خود اعضای گروه» ،موجب تخفیف چالشهای پیشگفته و در نتیجه
کاهش قیمت تمام شده تسهیالت اعطایی همجهت با رونق بخش تولید میشود.
طراحی و پیشنهاد الگویی مبتنی بر عقد شرعی قرضالحسنه در قالب تامین
مالی گروهی ،بخش دیگری از دستاوردهای این پژوهش بهحساب میآید.

واژههای کلیدی :تسهیالت بانکی ،تامین مالی گروهی ،قرضالحسنه ،اطالعات
نامتقارن

 1این مقاله برگرفته از طرح پژوه شی بانک قرضالح سنه مهر ایران میبا شد که در

پژوهشکده پولی و بانکی انجام شدهاست.
 2عضوووو هیعووت علمی پژوهشوووکووده پولی و بووانکی بووانووک مرکزی ایران.
vahabghelich@gmail.com
 3پووژوهشووووگوور پووژوهشووووکووده پووولووی و بووانووکووی بووانووک موورکووزی ایووران.
L.mehrabi@mbri.ac.ir
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 .۱مقدمه

عدم دسترسی کافی فقرا به خدمات مالی از جمله تامین مالی یکی از دالیل
فقر ایشان قلمداد میشود .محققان دالیلی را در توضیح علل این مورد بیان
کردهاند (مادر 2۰1۵ ،1و کریمخانی:)۵ :13۹۶ ،
 فقدان وثایق معتبر و کافی :فقرا عموما فاقد وثایق معتبر و کافیموردنیاز نظام بانکی هستند.
 ریسک باال :فقرا عموما برای نظام بانکی از ریسک باالیی برخوردارهستند و لذا تمایلی به ارائه خدمات به ایشان ندارند؛
 هزینه مبادلهی باال :فقرا عموما به دلیل عدم برخورداری از سطحسواد عمومی الزم ناتوان از انجام امور بانکی هستند و ارائه خدمات
به آنها مستلزم صرف وقت و زمان از سوی مؤسسات مالی است؛
 کمسوادی مالی :فقرا عموما به دلیل کمسوادی مالی ناتوان از درک،فهم و استفاده از خدمات مالی هستند؛
 مکانیابی شعب بانکی :بانکها و مؤسسات مالی عموماً در مراکز ونواحی برخوردار از لحاظ مالی و تجاری حضور دارند ،درحالیکه فقرا
در مناطقی هستند که دسترسی به نهادهای مالی برای ایشان میسر
نیست؛
آنگونه که مشاهده میشود فقدان وثایق معتبر و کافی از جمله مهمترین موانع
دسترسی فقرا به خدمات مالی است .از سوی دیگر هزینه باالی پوشش ریسک
اعطای تسهیالت به این طبقه با توجه به فقدان وثایق معتبر و کافی نزد آنان،
به کمرغبتی نظام بانکی در اعطای تسهیالت به طبقه محروم جامعه میانجامد.

Mader

1
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تامین مالی گروهی 1ایدهای جهت کاهش این چالش است .امروزه مزایا و فواید
استفاده از تامین مالی گروهی مبحثی اثبات شده است .در ادامه پس از معرفی
تامین مالی گروهی ،الگوی پیشنهادی تحقیق برای اجرا در نظام بانکی کشور
ارایه میشود.

 .۲تامین مالی گروهی

 .۱-۲مفهوم تامین مالی گروهی

ابداع تامین مالی گروهی از جمله نوآوریهایی در کاهش مشکل در اختیار
نداشتن وثایق معتبر وکافی نرد طبقه محروم جامعه است .در این روش بانک
و یا موسسه تامین مالیکننده ،قراردادهای وام چند نفرهای را طراحی میکند.
به این صورت که افراد باید بهطور داوطلبانه و همراه با دوستان و نزدیکان خود
یا همراه با غریبههایی که از لحاظ سطح درآمدی و یا شغلی در یک رده هستند،
گروههایی را (حداقل  ۵نفره و حداکثر  2۰نفره) تشکیل داده و به بانک یا
موسسه مراجعه کنند .وام از سوی بانک یا موسسه بهطور گروهی (یا انفرادی)
به گروه (عضو گروه) اعطا میشود .در این حالت کلیهی اعضای گروه،
بازپرداخت وام یکدیگر را تضمین کرده و متعهد میشوند که در صورت نکول
سایر اعضای گروه ،تعهدات وی را تقبل نمایند (آقیون و مرداچ.)2۰۰۵ ،2
تامین مالی گروهی باعث میشود که افراد در موفقیت یکدیگر سهیم شده و
بههمین منظور تالش و همکاری نمایند تا از شکست هر یک از اعضای گروه
جلوگیری کنند .تامین مالی گروهی در افراد انگیزهی برقراری ارتباط و تعاون
 :Group Lending 1البته ترجمه دقیقتر این واژه «وامدهی گروهی» ا ست؛ اما از
آنجاکه در تامین مالی خرد ا سالمی روش تامین مالی منح صر به عقد قرض نی ست و
میتوان از سایر عقود شرعی نیز ا ستفاده نمود ،سعی شده ا ست در این پژوهش از
واژه «تامین مالی گروهی» برای این مفهوم استفاده شود.
2
Aghion & Morduch
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با سایرین را ایجاد میکند بهگونهای که افراد ناگزیر میشوند در راستای تعقیب
منافع فردی به مشارکت گروهی روی آورند .از اینرو ،تعهدسپاری مشترک
یکی از ویژگیها و دالیل توسعه و موفقیت این نوآوری تلقی میشود .بهعبارت
دیگر ،نهاد تامین مالیکننده دسترسی گروهی افراد کمبضاعت و بدون وثیقه را
به خدمات مالی فراهم کرده است (کریمخانی.)۷ :13۹۶ ،
 .۲-۲تجربه گرامین بانک در تامین مالی گروهی

تجربه کشور بنگالدش در فراهمسازی منابع مالی برای واحدهای کوچک ،فقرا
و گروههای خاص بهویژه زنان (فقیر) باعث شد که کشورها در اتخاذ راهبرد
مناسب برای تامین مالی خرد و گروهی ،تجربه کشور بنگالدش بهویژه
موفقیتهای کسبشده توسط بانک گرامین را مورد توجه قرار دهند .تمرکز
اصلی بانک گرامین بر گردهمایی پایین درآمدی (طبقات پایین اجتماعی) است
و به دلیل درآمد پایین مشتریان و عدم دسترسی به وثیقه سنتی ،وامدهی فقط
از راه تشکیل گردهمایی با تعهد مشترک که به پسانداز اجباری ملزم است
صورت میگیرد .پرداختها نیز متکی بر سازوکار گروهی است تا شعب به
بازپرداخت اعتبار خود اطمینان کنند .در این میان ،بانک گرامین هدف اصلی
از تشکیل خود را از بینبردن فقر و توانمندسازی فقرا عنوان کرده است که به
طور کلی می توان اهداف بانک مذکور را به شرح زیر برشمرد( :گزارش سالیانه
بانک گرامین)۷ :2۰1۶ ،
 گسترش و عرضه تسهیالت بانکی به افراد فقیر

 از بینبردن فشار وارده بر مردم فقیر توسط قرضدهندگان

 ایجاد فرصتهای خوداشتغالی برای تعداد کثیری از مردم بیکار
روستاهای بنگالدش

 رهایی قشر آسیبپذیر علیالخصوص زنان ،از انجام کارهای حقیرانه
منزل و قرار دادن آنها در قالب یک فرمت سازمانی به طوریکه بتوانند
مستقل فکر کنند و از عهده کارها برآیند.
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بانک گرامین خوداتکا است و از سال  1۹۹۵از دریافت یارانه و کمک بالعوض
خودداری کرده است و تنها راه جذب سرمایه ،دریافت سپرده از وامگیرندگان
و غیر وامگیرندگان است .تا سال  ،1۹۹۵بانک گرامین با حمایتهای مالی
دولت و سایر موسسات خیریه بینالمللی اقدام به تأمین مالی خود میکرد ،زیرا
افراد فقیر توان سپردهگذاری و پسانداز را نداشتند .به تدریج با کمکردن این
کمکها ،بانک گرامین از محل پساندازهای اعضا و وامگیرندگان آموزشدیده
خود اقدام به پرداخت تسهیالت کرده و به عبارتی بینیاز از کمکهای مالی
موسسات خیریه شده است .در حال حاضر نیز جذب سرمایه ،چه به صورت
سپرده یا به صورت کمکهای مالی بالعوض غیردولتی ازطریق حمایت افراد
عضو و همچنین غیرعضو و غیرنیازمند برای تأمین مالی خرد ،استفاده میشود.
مهم ترین شروط اعطای تسهیالت بانک گرامین به فقرا (با تأکید بر زنان) در
گروههای کوچک شامل موارد زیر است:
 فقر مطلق یا درآمدی کمتر از یک دالر در روز

 انتخاب وامگیرندگان از بین فقیرترین گروهها
 نگرفتن وثیقه از وامگیرندگان

 حضور اجباری متقاضیان در دورههای یک تا دو هفتهای پیش از
دریافت وام

 تشکیل گروه های چند نفره از افراد متقاضی وام برای بهرهمندی از
وامهای بدون وثیقه
با توجه به تنوع خوداشتغالی و چالشهای بازپرداخت وام برای فقرا در بانک
گرامین از طرحهای متنوعی استفاده میشود .وامهای خوداشتغالی به طور
معمول کوچک هستند و برای خودکفایی زودبازده کسبوکارهای کوچک
تعریف میشوند و از اینرو متناسب با شرایط خوداشتغالی ،دوره بازپرداخت وام
به گونهای تنظیم میشود که فشار متعادلی بر دوش وامگیرنده باشد .عالوه بر
این ،بازپرداخت وام در دورههای هفتگی یا کمتر یا بیشتر انجام میشود و تأکید
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بر این است که با کاهش این دوره زمانی ،مبلغ قسط کاهش یابد و ارتباط
وامگیرنده و وامدهنده تقویت شود.
در بانک گرامین ،وامها فقط به گروههای چندنفره (پنج عضو) پرداخت میشود
و در نتیجه کل گروه طرف حساب بانک به حساب میآید .درواقع پرداخت وام
به صورت گروهی با شرط نداشتن رابطه خویشاوندی صورت میگیرد و تنها
فقیربودن آنها باعث ایجاد همکاری از طریق ارتباطات و آموزش داخلی اعضای
گروه و تعهدات متقابل میان آنها میشود .الگوی اعطای وام در بانک گرامین از
نوع بدهی مشترک اجباری است که در این صورت همه اعضا نسبت به وامی
که به یک فرد از گروه داده میشود ،مسعول هستند و به گروهی که یکی از
اعضای آن بدهکار است ،اعتبار مجدد اعطا نمیشود .درواقع ،تعهد جمعی به
عنوان ضامن برای بانک عمل میکند ،تا آنجایی که حتی اگر پروژه یک فرد
شکست بخورد و برخی از قرضگیرندگان قادر به بازپرداخت نباشند ،هنوز
امکان دارد کل گروه ،بدهی را مدیریت کند .از اینرو ،ضرورت ایجاب میکند
تا اعضای گروه یک جلسه آموزشی دو هفتهای را پیش از دریافت وام ،بگذرانند
و پس از آن با داشتن جلسات هفتگی به بحث و مذاکره در ارتباط با چگونگی
بازپرداخت وام ،درخواستهای جدید و همفکری برای ایدههای نو پرداخته تا
تعهد جمعی به عنوان ضامن برای تداوم موفقیت نظام مالی فراهم شود .در
واقع ،افراد گروه با خودکنترلی و همکنترلی اعضای گروه و کمک به یکدیگر از
معوق شدن وامها جلوگیری کرده و با بازپرداخت به موقع و مناسب وامها،
امکان استفاده از روشهایی نظیر وامدهی صعودی )افزایش مبلغ وام در نوبت
بعدی( توسط بانک گرامین برای آنها فراهم میشود( .تودارو)1 :13۹2 ،
 .۳-۲الگوهای تامین مالی گروهی

تامین مالی گروهی در جهان الگوهای مختلفی دارد اما عموما در قالب دو الگوی
شایع مورد استفاده قرار میگیرد .در الگوی اول ،گروهی از افراد بین  1۰تا 2۰
نفر در قالب یک گروه دور هم جمع میشوند و با یک بانک به شکل گروهی
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قرارداد منعقد میکنند تا به آنها خدمات مالی ارائه کند .معمو ًال در این روش
سازمانهای غیردولتی برای ارایه خدمات آموزشی و ترویجی و عرضة سایر
خدمات مکمل به این گروه فعال و پیشقدم میشوند .در این الگو ،هیچیک از
اعضای گروه با بانک مرتبط نیستند بلکه این کل گروه است که با بانک طرف
میباشد .همچنین در این الگو ،همة اعضای گروه از وظایف ،مسعولیت و حقوق
یکسان برخوردار هستند .این الگو که به الگوی پیوندی 1معروف است ،نیازمند
روابط اجتماعی بسیار نزدیک و پیوندهای قوی اجتماعی میان اعضا است .در
این الگو تسهیالت به فرد داده نمیشود بلکه دریافتکننده اصلی تسهیالت،
گروه است و این گروه است که برحسب مناسبات و مدیریت داخلی خود ،منابع
دریافتی را بین اعضا تقسیم میکند.
در الگوی دوم ،گروهی از افراد بین  ۴تا  1۰نفر در قالب یک گروه دور هم جمع
میشوند .در این روش تسهیالت به فرد داده میشود ،اما تمام گروه عالوه بر
خود فرد مسعول بازپرداخت تسهیالت هستند .اگر یکی از افراد گروه تسهیالت
دریافتی خود را بازپرداخت نکند ،بقیه متعهد به پرداخت آن هستند و درصورت
عدم پرداخت توسط آنها تمام گروه از دریافت نوبت بعدی تسهیالت منع
میشوند .لذا در اینجا پیوندهای اجتماعی برای اعمال فشار و تنبیه به افراد
خاطی جهت واداشتن آنها به بازپرداخت اعتبارات دریافتی وجود خواهد داشت
(متوسلی و آقابابایی.)2۵1 :13۸۷ ،
آنگونه که مشخص است تفاوت اصلی این دو الگو در آن است که در الگوی
اول ،بانک تامین مالیکننده با گروه وارد قرارداد اعطای تسهیالت میشود و
نحوه تقسیم تسهیالت بین اعضا به صالحدید گروه بستگی دارد؛ در حالیکه در
الگوی دوم بانک به پشتوانه ضمانت گروه ،با هر عضو گروه مستقیما وارد قرارداد
شده و تسهیالت را به نحو فردبهفرد به اعضای گروه میپردازد .اینکه کدام الگو
جهت تامین مالی گروهی انتخاب میشود به ظرفیتهای گروه ،برنامههای
Linkage Model
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راهبردی بانک یا نهاد تامین مالیکننده ،پیوندهای اجتماعی جامعه هدف و
اهداف تامین مالی برمیگردد .آنچه مسلم است آنست که در هر دو الگو ،ضمانت
گروهی در قبال تسهیالت اعطایی وجود دارد و در صورت عدم بازپرداخت
تسهیالت ،کل گروه از دریافت تسهیالت در نوبتهای بعدی محروم خواهند
شد.
 .۴-۲منابع تامین مالی گروهی

منابع تامین مالی گروهی میتواند از سه محل فراهم شود .محل اول استفاده
از منابع حامیان مالی و اعم از خصوصی و عمومی در قالب کمک و هدایا است.
بانیان امور خیر (خیّرین) و واقفین از جمله حامیان خصوصی و نهادهای عمومی
مانند کمیته امداد ،سازمان بهزیستی ،بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) و ( ...در ایران) و حتی کمکهای دولتی از جمله حامیان عمومی در
این موضع میباشند .محل دوم ،پساندازهای خود اعضای گروه است که به
صورت تدریجی از آنان جمعآوری شده و میتواند در مسیر تامین مالی گروه
بهکار گرفته شود .محل سوم سپردههای عمومی سپردهگذاران بانکی است که
میتواند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد.
مرور تجربه جهانی دراستفاده از سازوکار تامین مالی گروهی نشان میدهد که
از هر یک از این روشها به فراخور شرایط موجود ،برای تامین مالی گروهی
افراد کمتوان و محروم استفاده شده است (ون گرونینگ 1و همکاران.)1۹۹۹ ،
 .۳نقش تامین مالی گروهی در رونق بخش تولید از کانال کاهش هزینه
تسهیالت

با نگاهی به وضعیت و نیازمندیهای بخش تولید متوجه این نکته میشویم
که تامین مالی بخشی مهم از ملزومات رونق فعالیتها در این بخش است .این
Van Greunning

1
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در حالیست که وجود اطالعات نامتقارن موجب میشود سازوکار اعطای
تسهیالت بانکی به بخش تولید با دو چالش مهم «انتخاب نامساعد» و «خطرات
اخالقی» روبرو باشد.
انتخاب نامساعد به پیش از اعطای تسهیالت مرتبط میشود و به این
معناست که بانک به عنوان نهاد تامین مالی کننده ،فردی را که شرایط دریافت
تسهیالت را ندارد انتخاب نموده و تامین مالی نماید .خطرات اخالقی نیز به
پس از اعطای تسهیالت باز میگردد و بدین معناست که فرد دریافتکننده
تسهیالت با سواستفاده از اطالعات نامتقارن در بازپرداخت کامل و بهموقع منابع
به بانک نکول نماید .مسلما رخداد این دو چالش موجب افزایش نکول تسهیالت
و باال رفتن قیمتتمام شده تسهیالت اعطایی میشود .نظام بانکی متعارف
جهت تقلیل چالشهای مذکور ،از دو روش استفاده میکند .روش متعارف برای
انتخاب صحیح ،استفاده از مکانیسم ارزیابی و رتبهبندی اعتباری متقاضیان
تسهیالت است .همچنین روش متعارف برای جلوگیری از رخداد خطرات
اخالقی و عدم بازگشت تسهیالت ،اخذ وثایق معتبر و کافی و نظارت بر فعالیت
تسهیالتگیرنده است.
این در حالی است که در مورد طبقه محروم و ضعیف جامعه ،به دلیل نیاز
به اعتبارات کوچک و عدم برخورداری از دارایی و وثایق معتبر و کافی ،هر دوی
انجام این فرآیندها با مشکل مواجه است.
نتایج تحقیقات نشان میدهد استفاده از روشهای تامین مالی گروهی با
دو ویژگی تعهد مشترک و انتخاب توسط خود اعضای گروه موجب کاهش
چالشهای انتخاب نامساعد ،خطرات اخالقی و ضمانت اجرایی و اعمال قرارداد
میشود .چراکه یکی از ویژگیهای اساسی سازوکار تامین مالی گروهی ،انتخاب
همسانان است .با توجه به این که در نقاطی مانند روستاها و شهرهای کوچک
عموم افراد از احوال همدیگر آگاهند ،اگر اعضای گروه خودشان همدیگر را
انتخاب کنند و خودشان مسعول شکلدهی گروه باشند و بدانند که همه مسعول
بازپرداخت تسهیالت دریافتی توسط هر یک از اعضای گروه هستند ،طبعاً با
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افراد همگن از نظر نوع ریسک و تعهد همگروه میشوند .از اینرو ارزیابی،
رتبهبندی اعتباری و شناخت و انتخاب متقاضیان تسهیالت از این مجرا به
هدف خواهد رسید و این عامل باعث تخفیف چالش «انتخاب نامساعد ناشی از
اطالعات نامتقارن» میشود.
از سوی دیگر تامین مالی گروهی و ویژگی تعهد مشترک موجب میشود
اعضای یک گروه سعی کنند بر فعالیت همدیگر نظارت داشته باشند و حتی در
صورت بروز مشکالت و موانع ،همدیگر را راهنمایی و مساعدت کنند .واریان1
( )1۹۹۰در تحقیق خود نشان میدهد وجود انگیزه برای افزایش دادن احتمال
بازپرداخت وام دریافتی توسط دیگر اعضای گروه ،موجب میشود کارگزار با
بهرهوری باالتر ،اطالعات مورد نیاز را به کارگزار با بهرهوری پائینتر منتقل کند
و بهرهوری او را افزایش دهد .این نتیجه تعوریک مدل واریان ،با بررسیهای
تجربی نیز اثبات شده است .این تحلیلها بیان کننده این مطلباند که حتی
در محیطهای با روابط اجتماعی ضعیف ،تامین مالی گروهی موجب میشود
اعضای گروه اثر مثبت و سازنده بر بازدهی و بهرهوری یکدیگر داشته باشند.
کبریا 2و همکاران ( )2۰۰3با بررسی برنامه تامین مالی گروهی در ایاالت
متحده و گومز و سانتور )2۰۰1( 3در کانادا نشان میدهند یکی از اثرات مهم
گروه بر همدیگر ایجاد شبکه و پشتیبانی از همدیگر بوده است .در این جا یافتن
هویت و احساس مشترک کارآفرینی میان اعضای گروه پس از جلسات اولیه
موجب اعتماد آنان به یکدیگر شده است (متوسلی و آقابابایی 2۴۷ :13۸۷ ،و
.)2۶1
همچنین طبیعی است در محیطهایی که روابط اجتماعی نزدیک و فشرده
است ،این تعهد مشترک حتی موجب فشار گروهی و اجتماعی بر فردی میشود
که به تعهداتش عمل نمیکند .تحریمها و بازخوردهای منفی اجتماعی حاصل
1

Varian
Kibria
3
Gomez & Santor
2
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از آن ،به عنوان یک ضمانت اجرایی قوی برای ایفای تعهدات در این حالت
عمل میکند (جدول.)1
بنابراین تامین مالی گروهی موجب میشود حمایت گروهی جای وثایق را
گرفته و با کاهش چالش «خطرات اخالقی ناشی از اطالعات نامتقارن» و افول
میزان عدم بازگشت تسهیالت ،قیمتتمام شده تسهیالت اعطایی کاهش یابد.
جدول  :1نقش تامین مالی گروهی در کاهش چالشهای اطالعات نامتقارن

چالشهای
اطالعات

نامتقارن
انتخاب
نامساعد

خطرات
اخالقی

روشهای متعارف
کاهش چالشها

ارزیابی و رتبهبندی
اعتباری متقاضیان
تسهیالت
 .1اخذ وثایق معتبر و
کافی
 .2نظارت بر فعالیت
تسهیالتگیرنده

نقش تامین مالی گروهی
در کاهش چالشها

انتخاب همسانها مبتنی بر
شناخت از قبل
 .1نظارت گروهی بر
استفاده صحیح از منابع
تسهیالتی
 .2مساعدت و همکاری
در ایفای تعهدات
 .3فشار گروهی بر عدم
نکول تسهیالت

مهمترین تحقیقاتی که این نتایج را با استفاده از روشهای آماری و علمی
بهدست آوردهاند ،در جدول 2ذکر شده است:
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جدول  :2تحقیقات اثباتکننده نقش تامین مالی گروهی در کاهش چالشهای
اطالعات نامتقارن

محققین

نتیجه تحقیق

1

شارما 1و
همکاران ()2۰1۷

تامین مالی گروهی ابزار موثری جهت کاهش
هزینههای مبادالتی موسسات تامین مالی خرد
است.

2

دلین 2و همکاران
()2۰1۵

3

کودونگو و
کندی)2۰13( 3

۴

قتاک 1۹۹۹( ۴و
)2۰۰۰

۵

تسل۵

وان
()1۹۹۹

تامین مالی گروهی با استفاده از ساختار
سرمایه اجتماعی موجب انتخاب افراد معتبر
شده و به کاهش ریسک کمک مینماید.

تامین مالی گروهی از نرخ بازپرداخت بهتری در
مقایسه با تامین مالی فردی برخوردار است و
ریسک اعتباری را تا حد خوبی بهبود میبخشد.
در صورت تعهد مشترک و داشتن اطالعات
کامل و محلی از همدیگر افراد همجور و همنوع
در یک گروه قرار میگیرند.
شکلگیری درونزای گروه و انتخاب توسط
خود اعضا ،منجر میشود که قرارداد تعهد
مشترک به عنوان ابزار غربال مشتریان عمل
کند.

1

Sharma
Dellien
3
Kodongo & Kendi
۴
Ghatak
۵
Van Tassel
2
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۶

هولیس و

سوئیتمن1

()1۹۹۹

۷

قتاک و
(:)1۹۹۹

۸

آرمندریز دی
آقیون)1۹۹۹( 3

۹

اوتارا ۴و همکاران
()1۹۹۹

1۰

گوئینن2

کواته۵

بزلی و
()1۹۹۵

نمونههای موفق تعاونیهای اعتباری قرن
نوزدهم در کشورهای اروپائی ،بر نظارت
همسانان تأکید زیادی داشتهاند؛ از اینرو ،یکی
از شروط فعالیت آنها این بوده که تنها در یک
منطقه خاص که اعضای گروه از یکدیگر
شناخت کامل دارند ،مجاز به فعالیت هستند.
تعهد مشترک در تامین مالی گروهی میتواند
غربال ،نظارت و اعمال قراردادها را بهبود
بخشد.

تعهد مشترک از طریق نظارت همسانان زمانی
که همسانان از هم اطالعات کامل دارند و
میتوانند بر همدیگر تنبیه اجتماعی اعمال
کنند ،موجب کاهش تمایل به عدم بازپرداخت
میشود.

استفاده از روشهای تامین مالی گروهی قادر
است با تقویت نظارت گروهی و فشار همسانان
از سواری مجانی جلوگیری کرده و نتایج
مطلوبی را ایجاد نماید.

تعهد مشترک با ایجاد فشار همسانان موجب از
بین رفتن عدم تمایل به بازپرداخت میشود.

1

Hollis &Sweetman
Guinnane
3
Armendariz de Aghion
۴
Ouattara
۵
Besley & Coate
2
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11

12

13

واریان)1۹۹۰( 1
استیگلیتز2

()1۹۹۰

فدر3

هوپی و
()1۹۹۰

انتخاب اعضای گروه توسط همدیگر سبب
کاهش عدم بازپرداخت شده و تعهد مشترک
نیز موجب نظارت گروهی میشود.

در تامین مالی گروهی بهواسطه وجود تعهد
مشترک ،همسانان بر یکدیگر نظارت خواهند
داشت.

الگوهای تامین مالی گروهی در شرایطی بیشتر
موفق بودهاند که افراد متعلق به یک روستا،
خودشان گروه یا تعاونی را شکل داده و یا
افرادی که گروه یا تعاونی را شکل دادهاند در
موقعیت اقتصادی و اجتماعی یکسانی قرار
گرفته باشند.

از این مجموعه تحقیقات میتوان چنین نتیجه گرفت که موفقیت روش
تامین مالی گروهی با ویژگیهای تعهد مشترک و انتخاب گروه توسط خود
اعضا در محیطهایی که افراد از همدیگر اطالعات کاملتری دارند ،یا در موقعیت
اقتصادی و اجتماعی یکسانی هستند بیشتر خواهد بود (متوسلی و آقابابایی،
.)2۴۵-2۴۴ :13۸۷
یکی دیگر از مزایای از تامین مالی گروهی از کانال کاهش هزینههای
مبادالتی است که بیربط به بحث اطالعات نامتقارن نیست .در بحث هزینه
مبادالتی ،سه نظریه مبنای تحلیل قرار میگیرند :نظریه ماهیت بنگاه کوز،۴

1

Varian
Stiglitz
3
Huppi & Feder
۴
Coase
2
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نظریه ساختار نهادی نورث 1و نظریه ساختارهای حکمرانی 2ویلیامسون .3بر
اساس نظریه کوز )1۹3۷( ۴بسته به تعدد و پیچیدگی مبادالت ،اشکال مختلف
قراردادها شکل میگیرند که هر شکل از این قراردادها ترتیبات اجرایی خاص
خود را دارند و به واسطه این ترتیبات متفاوت هزینههای مبادالتی متفاوتی به
طرفین مبادله تحمیل میشود .از این جهت ،ساختار بهینه قرارداد ،ساختاری
است که با کمترین هزینه مبادالتی همراه باشد .از این منظر ،در ارایه خدمات
مالی به افرادی که فاقد سابقه عملکرد بانکی هستند و نمیتوانند وثائق معمول
را هم به بانک ارایه کند و حجم معامالتشان کوچک اما با تعداد فراوان است،
استفاده از روشهای تامین مالی گروهی ،نسبت به تامین مالی فردی با
هزینههای مبادالتی کمتر همراه است .عالوه براین تامین مالی گروهی ،از
پیچیدگی مبادالت مالی با افراد فقیر میکاهد (بات و تنگ.)111۰ :2۰۰1 ،
بر اساس نظریه نورث ،)1۹۹۰( ۵چارچوب نهادی ،۶تعیینکننده هزینههای
مبادالتی است .چارچوب نهادی نیز متشکل از عواملی نظیر هنجارها ،ارزشها،
عرف ،آداب و رسوم و میزان مشخص و قابل اعمال بودن حقوق مالکیت است.
لذا برای انجام مبادالت الزم است این محدودیتها در نظر گرفته شوند تا
شیوهای برای انجام مبادالت برگزیده شود که با کمترین هزینه مبادالتی همراه
باشد .این در حالی است که محیطهایی که فقرا در آن زندگی میکنند (مانند
روستاها و حاشیه شهرها) ،با برچسب اقتصاد غیررسمی مواجهاند ،یعنی
شرایطی که حقوق مالکیت نه به درستی تعریف و تعیین شده و نه قابلیت
اعمال قوی دارد .در این محیطها ،قواعد بازی تعریف شده به صورت غیررسمی
1

North
Governance Structures
3
Williamson
۴
Coase
۵
North
۶
Asset specificity
2
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نقش بارزی در تعیین رفتارها و شکلگیری مبادالت دارد  .لذا سازمانی که
خواهان ارایه خدمات مالی در چنین محیطی است نمیتواند چندان به مرزهای
قانونی تعریف شده و قواعد رسمی اتکا کند ،بلکه بیشتر باید سازوکارهای
اجرایی خود را با قواعد بازی محلی سازگار کند.
شیوه تامین مالی گروهی میتواند بیشتر از تامین مالی فردی با محیط
نهادی این چنینی سازگار شود .نظارت گروه بر همدیگر و تعهد مشترک گروه
با توجه به اصول نانوشتهای که میان اعضای محل وجود دارد میتواند مکانیزم
اعمال بسیار مؤثرتری نسبت به ابزارهای متعارف بانکی باشد .به عبارتی تامین
مالی گروهی زمینه استفاده از این اصول نانوشته را در جهت منافع بانک که
همان بازپرداخت وام و اعتبار است ،فراهم میکند.
بر اساس نظریه ویلیامسون ( ،)2۰۰۰اثربخشی هر نوع سازوکار حکمرانی
در هر نوع سازمان براساس ویژگیهای مبادالت سنجیده میشود .در واقع
انگیزهها و کنترلهایی که در هر نوع سازمان وجود دارند ،با ویژگیهای مبادله
انطباق داده میشوند تا کاراترین و اثربخشترین ساختار حکمرانی بدست آید.
شیوههای بدیل سازمان در شدت انگیزش ،کنترلهای اداری (شامل حسابرسی
قانونی ،حسابداری و انتقال قیمتها) ،دسترسی به دادگاهها و روابط با
سازمانهای غیررسمی ،متفاوت هستند و بر اساس ویژگیهایی که دارند برای
انواع خاصی از مبادالت مناسب هستند.
استفاده از سازوکارهای گروهی میتواند موجب انگیزشها و کنترلهایی
شود که کمترین هزینه مبادالتی را برای مؤسسه مالی به همراه داشته باشد.
بر اساس این نظریه با توجه به نبود دسترسی به دادگاهها به ویژه در محیطهای
دورافتاده روستایی ،باید از سازوکار اجرایی و نظارتیای استفاده کرد که
مشتریان محلی نقش فعالی در آن داشته باشند .از این جهت ،تامین مالی
گروهی ،با انتقال بخش زیادی از وظایف اجرائی و نظارتی مبادله به خود
تسهیالتگیرندگان ،کاراترین ساختار حکمرانی ممکن برای تسهیالتدهی به
فقرا قلمداد میشود (متوسلی و آقابابایی.)2۴۴-2۴2 :13۸۷ ،
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به هر تقدیر مشخص میشود که استفاده از تامین مالی گروهی قادر است
از کانال کاهش هزینههای مبادالتی موسسات تامین مالی خرد ،به کاهش هزینه
تمام شده تسهیالت منتج شود؛ این نتیجهای است که مطالعات معتبر نیز بدان
دست یافتهاند (شارما 1و همکاران.)2۰1۷ ،
 .۴الگوی پیشنهادی تامین مالی گروهی در نظام بانکی ایران

با توجه به مطالعه تجربه سایر کشورها و وضعیت نظام بانکی ایران میتوان
الگویی را جهت استفاده مناسب از روش تامین مالی گروهی در نظام بانکی
ایران به شرخ ذیل پیشنهاد داد:

 .۱-۴هدف الگو

هدف اصلی الگوی پیشنهادی استفاده از تامین مالی گروهی توسط بانک،
کاهش هزینه تمام شده تسهیالت بانکی بهمنظور تسهیل در تامین مالی طبقه
محروم و فقیر جامعه توام با فعالسازی بسترهای اشتغالزایی و تولید و
کارآفرینی است که با رویکرد تامین مالی خرد پیادهسازی میشود.

 .۲-۴محورهای الگو

منظور از محور ،مولفههایی است که همانند ستون موجب قوام و ماندگاری و
کارآمدی الگوی پیشنهادی میشود .از مهمترین محورها میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
الف) پسانداز گروهی و استقالل تدریجی مالی

در قدم اول شاید بتوان از منابع و سرمایههای بانکی برای این الگو استفاده
کرد؛ اما به مرور زمان با پساندازهای کوچک و مستمر توسط تکتک اعضای
Sharma
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گروه ،انباشت پساندازها بهصورت سرمایه ،بهکارگیری این سرمایه برای اعطای
تسهیالت خرد به خود اعضا و فراهمسازی یک ساختار کارا و بهرهمندی از دفاتر
حسابداری و مالی برای هر گروه که قابل حسابرسی باشند ،موجب میشود
استقالل تدریجی مالی گروه از منابع بانک فراهم شود.
ب) استفاده از سرمایه اجتماعی جهت پوشش کمبود سرمایه

اقتصادی

انسان موجودی اجتماعی است و انگیزه اجتماعی تسهیالتگیرنده برای
بازپرداخت تسهیالت میتواند عنصر مهمی در این رابطه باشد .این حقیقت
حداقل طی چند دهه توسط بانک گرامین و نهادهای مشابه تجربه شده است.
در تامین مالی گروهی با ضمانت جمعی چون عدم بازپرداخت یکی از اعضای
گروه میتواند به طور معکوس بر امکان دریافت تسهیالت توسط سایر اعضای
گروه تاثیرگذار باشد ،عکسالعمل سایر اعضای گروه ،احتمال بازپرداخت منابع
تسهیالتی را باال میبرد.
ج) اشتغالزایی از مسیر کارآفرینی ،آموزش و تقویت استعدادها

مبنای بسیاری از برنامههای مبارزه با فقر و تامین مالی خرد ،ایجاد
سازوکاری جهت تأمین پایدار معیشت فقرا از طریق کارآفرینی و بهرهگیری از
استعدادهای نهفته در آنان است .در این نگاه ،اعانه به جای اینکه اعتماد به
نفس و خودکفایی ایجاد کند ،مردم را وابسته میکند .اگر به مردم فقیر اجازه
داده شود که انرژی و خالقیت خود را رها سازند ،فقر به سرعت ناپدید خواهد
شد .به بیان دیگر اشتغالزایی و خوداشتغالی برجستهترین راهکار تأمین
معیشت و شکوفایی استعدادهای فقراست( .مرکز پژوهشهای مجلس:13۹۵ ،
)۹
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د) مسئولیتپذیری بانک

با نگاه دلسوزانه و معطوف به مسعولیتهای اجتماعی نهادهای پولی و مالی
نسبت به طبقه محروم جامعه ،تأمین مالی خرد تنها یک هدف نیست ،بلکه
یک وسیله در کنار وسایل دیگر برای بهبود زندگی فقراست .مسعولیت اجتماعی
یک بانک در جامعه اسالمی ،پیگیری مشکالت مرتبط جامعه از جمله کمک
برای کاهش فقر در حد توان و امکانات بانک است.
 .۳-۴منابع تامین مالی الگو

در سالهای ابتدایی ،منبع تامین تسهیالت اعطایی به هر گروه از محل
سپردههای اعضای همان گروه و سایر منابع بانک خواهد بود .با گذر زمان و با
افزایش موجودی سپردههای پسانداز اعضا ،منبع تامین مالی این الگو میتواند
خودکفا شده و تسهیالت صرفا از منبع سپردههای اعضای گروه پرداخت شود.
البته بانک میتواند جهت تشویق گروههای خوش حساب ،از سایر منابع خود
مبلغی را افزون بر منبع سپردههای اعضای همان گروه اختصاص دهد.
هزینههای اداری و کارمزدی بانک جهت اجرای طرح از محل دریافت کارمزد
تسهیالت و کمکهای نهادهای عمومی و دولتی فعال در توانمندسازی فقرا و
رفع محرومیت پیشبینی میشود.
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جدول  :3مشخصات کلی الگو

هدف
•کاهش هزینه تمام شده
تسهیالت بانکی بهمنظور تسهیل
در تامین مالی طبقه محروم و
فقیر جامعه توام با فعالسازی
بسترهای اشتغالزایی و تولید و
کارآفرینی با رویکرد تامین مالی
خرد

محورها
• پسانداز گروهی و استقالل
تدریجی مالی

•استفاده از سرمایه اجتماعی
جهت پوشش کمبود سرمایه
اقتصادی

منابع تامین مالی
•عموما از محل سپردههای
اعضای گروه و سایر منابع بانک

• اشتغالزایی از مسیر کارآفرینی،
آموزش و تقویت استعدادها
•مسعولیتپذیری بانک

 .۳-۴سازوکار اجرایی الگو

الف) بررسی و انتخاب منطقه هدف

بانک عامل بر اساس تصمیمات هیعت مدیره و مطابق با قوانین و مقررات
کشوری و نظام بانکی ،اجرای طرح تامین مالی گروهی با رویکرد تامین مالی
خرد اسالمی را کلید میزند .در قدم اول ،بانک با بررسی و مطالعات میدانی و
کسب اطالعات الزم از نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) ،سازمان
بهزیستی ،ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و ...منطقه هدف اجرای طرح تامین
مالی گروهی که عمدتا روستاها و یا مناطق محروم موردنظر است را انتخاب
میکند.
الزم به ذکر است که در انتخاب موثر منطقه هدف ،موارد ذیل میتواند مورد
توجه متولیان امر قرار گیرد:
الف -تقاضا محوری :وجود تقاضا برای منابع مالی فراروی ساکنین منطقه هدف
جهت راهاندازی کسبکار و ایجاد اشتغال و کارآفرینی؛
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ب  -سرمایه اجتماعی :وجود سطح متوسطی از سرمایه اجتماعی مابین ساکنین
منطقه هدف؛
ج -وضعیت اقتصادی :وجود تعداد قابل توجهی از افراد محروم و کمدرآمد؛
د -مشارکتپذیری :مشارکتپذیری نسبی در ساکنین و وجود نمونههایی از
تجارب پیشین مشابه؛
ه – احساس تعلق :هویت و احساس تعلق به جامعه و گروههای قومی ،مذهبی
و ( ...که هر چه سطح مهاجرپذیری کمتر و احساس تعلق به جامعه بیشتر
باشد ،جامعه محلی بیشتر معنا پیدا میکند)؛
و -اندازه جمعیت :بیش از  1۰۰خانوار که امکان ایجاد شبکه ارتباطی مناسب
و اثرگذار وجود داشته باشد.
بدیهی است هر تعداد از عوامل فوق که در یک منطقه بیشتر و با کیفیت باالتر
موجود باشد ،آن منطقه ظرفیت اجرای تامین مالی گروهی را به نحو
مطلوبتری دارا خواهد بود .باید توجه داشت که در رویکردهای اجتماع محور،
در بین شاخصهای فوق ،شاخص سرمایه اجتماعی مهمترین عامل است .زیرا
ضامن موفقیت هر برنامه توسعهای با رویکرد اجتماعمحور محسوب میشود.
عناصر مختلفی در شکلگیری سرمایه اجتماعی در جامعه دخالت دارند .از
جمله میتوان به میزان اعتماد ،وفاق ،تعهد و مسعولیتپذیری ،همکاری جمعی
و ...اشاره کرد .تمامی این عناصر در گروی وجود یک شبکه ارتباطی بین افراد
جامعه بوده و در چنین بستری امکان تجلی مییابند (مرکز سالمت محیط و
کار پژوهشکده محیط زیست.)13۹3 ،
ب) اطالعرسانی و تشریح طرح

پس از انتخاب محل و منطقه هدف ،نمایندگان بانک با حضور در منطقه و با
کمک از نهادهای محلی و افراد برجسته و صاحب اعتبار منطقه ،شرایط و
سازوکار طرح تامین مالی گروهی و خدمات قابل ارایه بانک به مشتریان را از
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طریق برگزاری جلسات سخنرانی ،بروشور ،اعالمیه و پالکارد به جامعه مخاطب
معرفی میکنند.
ج) تشکیل گروهها

پس از تشریح کلی طرح توسط نمایندگان بانک ،افراد متقاضی و داوطلب
شرکت در طرح تامین مالی خرد گروهی ،تشکیل گروه میدهند .هر گروه بین
 ۵تا  1۵نفر میباشد .همه افراد داوطلبِ عضویت در گروهها بایستی ساکن
روستا /محل اجرای طرح باشند .از هر خانواده فقط یک نفر حق عضویت در
یک گروه را دارد؛ به عبارتی دو عضو یک خانواده و بستگان درجه اول نمیتوانند
همزمان عضو یک گروه باشند .همچنین افراد زیر  1۸سال و افراد دارای بدهی
معوق یا چک برگشتی نمیتوانند عضو گروه باشند .اعضای گروه یک نفر را از
میان خود به عنوان سرگروه (جهت مدیریت امور داخلی گروه) برمیگزینند و
به بانک معرفی مینمایند.
سرگروه ها بهتر است از افراد دارای اعتبار محلی باشند .از جمله این افراد
میتوان به دهیار ،اعضای شورا ،گیسسفیدان و معتمدین ،امام جماعت و هیعت
امنای مساجد ،معلمان و مدیران مدارس ،خانواده شهدا ،مسعولین هیعات
مذهبی ،مسعول پایگاههای مقاومت بسیج ،مدیران و کارکنان بومی مراکز
بهداشتی ،بهداریها و  ،...و کسبه باسابقه و خوشنام محل اشاره داشت.
اطالعات مورد نیاز از اعضای گروه در قالب یک فرم رسمی با امضای تمامی
اعضا به بانک اعالم میشود .خروج از گروه منوط به تسویه حساب بدهیهای
جاری و موافقت اکثریت اعضای گروه است .همچنین ورود عضو جدید به
گروهی که از پیش تشکیل شده است ،منوط به سپردهگذاری میانگین حساب
پس انداز و موافقت تمامی اعضای آن گروه است .سایر ضوابط داخل گروه در
قالب اساسنامه و توافقنامه داخلی گروه با رای اکثریت اعضا ،قابل تعیین و
تصویب است.
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د) برگزاری دورههای آموزشی

جهت بهبود روند اجرایی طرح ،برگزاری دو دسته دوره آموزشی ضروری به نظر
میرسد:
دسته اول:

موضوع آموزش :کارآموزی و توانمندسازی اعضای گروه (متناسب با
عالقه ،تجربه ،داراییها و شرایط محل سکونت اعضا) .به عنوان نمونه،
محتوا و نوع آموزشدهی به گروهی که دارایی عمده آنان زمین
کشاورزی است با گروهی که دارایی عمده آنان دام و طیور است
متفاوت خواهد بود.

متولی :دسته اول دورههای آموزشی میتواند توسط نهادهای عمومی

همچون سازمان بهزیستی و نهادهای ذیربط آموزش و توسعه
کارآفرینی انجام شود .مراجعه به تجربه مشارکت سازمان بهزیستی
در تشکیل دورههای آموزشی و تامین هزینههای آن در «برنامه تأمین
مالی خرد مشترک سازمان بهزیستی ،بانک کشاورزی و مؤسسه تاک»
که از سال  13۸۵به این طرح پیوسته است ،میتواند مفید فایده باشد.
مشخص است که اجرای تامین مالی گروهی با اهداف عالیه تامین
مالی خرد ،برنامهای گروهی و بیننهادی است که یک بانک نمیتواند
آن را به تنهایی به ثمر و نتیجه برساند .از این حیث مذاکره جهت
جلب همکاری سایر نهادها از جمله نهادهای عمومی مذکور در این
دسته از دورههای آموزشی الزامی مینماید.

دسته دوم:

موضوع آموزش :توضیح دقیق قواعد تامین مالی گروهی ،نحوه
تعامل اعضا با گروه ،نحوه دریافت و بازپرداخت تسهیالت و سایر
مقررات و ضوابط تامین مالی گروهی بانک( .گرچه کلیت اجرای طرح
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در ابتدا و پیش از تشکیل گروهها برای آحاد افراد منطقه هدف تشریح
شده است ،اما در این بخش جزئیات بیشتر و باقیمانده به اعضای
گروههای آموزش داده میشود)
متولی :بانک با امکان برونسپاری.

نکته مهم ،ضرورت آموزش کارشناسان امر (چه در بخش غیردولتی و چه در
بدنه دستگاه متولی) در این زمینه است .به منظور آموزش و هدایت مجریان و
اعضای تیمهای اجرایی مردمی در روستاهای هدف ،بر اساس فرایند کلی برنامه،
میبایست دورههای آموزشی متمرکز در سطح شهرستان یا مرکز بخش یا یکی
از روستاهای هدف که نسبت به دیگر روستاها محوریت بیشتری دارد ،برگزار
شود .در این راستا نیاز به استفاده از خدمات مربیان دارای تجربه آموزش
روستائیان و نیز کارشناسان کارآزموده دارای تجربه کار با افراد جوامع محلی
میباشد.
عالوه بر این ،موارد ذیل نیز میبایست در محتوای سرفصل های آموزشی مدنظر
قرار گیرد:




روشهای اطالعرسانی در محل

شیوههای برقراری ارتباط شبکهای و اعتمادسازی

 روشهای شناسایی و جلب مشارکت داوطلبان محلی حائز شرایط
جهت ارتقای سطح اطمینان از عملکرد مناسب کارشناسان دستگاه متولی و
دست اندرکاران بخشهای خارج از جامعه ،بستههای آموزشی مربوطه
میبایست از قبل تدوین شده و برنامهریزی آموزشی الزم انجام شود .این
آموزشها میبایست با تشکیل جلسات توجیهی در مورد راهنما برای مدیران
و کارشناسان شروع شده و با برگزاری کارگاههای آموزشی در محورهای فوق
برای کارشناسان و افراد دست اندرکار اجرای برنامه ادامه یابد (مرکز سالمت
محیط و کار پژوهشکده محیط زیست.)13۹3 ،
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ه) تایید ناظر بر آمادگی گروه مبنی بر دریافت تسهیالت

در انتهای دورههای آموزشی ،آزمونی شفاهی یا کتبی (برحسب میزان سواد
داوطلبان) از اعضا گرفته میشود که کیفیت آموزشهای داده شده و میزان
اثربخشی آن تأیید شود .اخذ آزمون و تایید آمادگی اعضا در بخش اول توسط
نمایندگان سازمان بهزیستی (یا نهاد عمومی دیگر که متکفل آموزش کارآموزی
و توانمدسازی اعضا است) صورت خواهد پذیرفت .همچنین اخذ آزمون و تایید
آمادگی اعضا در بخش دوم توسط نمایندگان بانک صورت خواهد پذیرفت.
تایید آمادگی گروه منوط به تایید آمادگی تکتک اعضای گروه است .با تایید
آمادگی گروه ،فرآیند اخذ سپرده و تامین مالی گروهی رسما شروع میشود.
همچنین نیاز است تمام اعضای گروه ،فرم رسمی مبنی بر پذیرش قواعد بانک
در تامین مالی گروهی را امضا کنند.1
و) افتتاح حساب پسانداز توسط اعضای گروه

اعضای هر گروه یک حساب پسانداز در بانک مطبوع افتتاح مینماید .هر عضو
گروه بایستی در ماه مبلغی معادل  xریال در این حساب ،پسانداز نماید .2در
صورت عدم پرداخت پسانداز ماهانه توسط هر یک از اعضا تا دو نوبت از طریق
سرگروه به عضو مربوطه اخطار داده خواهد شد .چنانچه این عدم پرداخت به
ماه سوم برسد ،جریان اعطای تسهیالت به گروه متوقف خواهد شد .همچنین

 1با توجه به آنکه تمرکز و رسوووالت این پژوهش ،از پرداخت به جزییات نحوه
توانمند سازی ،آموزش حرفه ای و تقویت افراد طبقه پایین جامعه هدف اجتناب شده
ا ست .بدون شک رویه و فرآیندهای توانمند سازی این د سته از افراد جامعه خ صوصا
در مناطق روسووتایی و محروم خود مبحثی مفصوول و تخصووصووی اسووت که به مجالی
بیشووتر برای تحلیل و توصوویف ابعاد آن نیاز اسووت .جهت اطالع بیشووتر ر.ک( .مرکز
سالمت محیط و کار پژوهشکده محیط زیست.)13۹3 ،
 2مقدار  xریال به صوووالحدید مدیران بانک و با توجه به جامعه هدف ،شووورایط
اقتصادی روز و میزان پیشرفت برنامهها تعیین میشود.
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چنانچه عضوی از گروه فوت نماید ،با اتکا به سپرده پسانداز او در حساب گروه،
فشار مالی از دوش خانواده و بازماندگان عضو متوفی کاهش داده میشود.
ز) پرداخت تسهیالت

در سالهای ابتدایی ،منبع تامین تسهیالت اعطایی به هر گروه از محل
سپردههای اعضای همان گروه و سایر منابع بانک خواهد بود .با گذر زمان و با
افزایش موجودی سپردههای پسانداز اعضا ،منبع تامین مالی این الگو میتواند
خودکفا شده و تسهیالت صرفا از منبع سپردههای اعضای گروه پرداخت شود.
با توجه به الگوهای تامین مالی اسالمی ،تسهیالت در این الگو در قالب عقد
قرضالحسنه بوده 1و به غیر از کارمزد متناسب با خدمات (به صالحدید بانک)،
سودی از دریافتکننده تسهیالت اخذ نخواهد شد .در این سازوکار ،در هر
دوره 2به هر گروه به نحو سرانه مبلغی اختصاص خواهد داشت .به طور مثال با
تعیین سرانه ده میلیون تومان به یک گروه  1۰نفری ،معادل  1۰۰میلیون
تومان به گروه اختصاص مییابد.
3
واریز تسهیالت به حساب بانکی عضو تسهیالتگیرنده بوده و هر عضو با بانک
قرارداد جداگانه ای منعقد خواهد کرد .میزان تسهیالت اعطایی به هر عضو (تا
سقفی که سهمیه مقرر اجازه می دهد) و مدت زمان بازپرداخت آن (حداکثر
سه سال) توسط گروه تعیین و به بانک اعالم خواهد شد .۴از اینرو گروه میتواند
 1در مراحل بعدی میتوان از سایر عقود اسالمی نیز استفاده نمود .پیشنهاد اولیه
برای شروع این الگو عقد قرض الحسنه است.
 2هر دوره با توجه به شرایط موجود و ظرفیتهای گروه میتواند بین  2تا  ۵سال
تعیین شود.
 3منظور حساب عضو گروه نزد بانک است.
 ۴روش دیگر در تامین مالی گروهی آن اسووت که سووهمیه تسووهیالت هر گروه به
ح ساب واحد و م شترک گروه واریز شود و نحوه تق سیم منابع کامال در اختیار گروه
باشود .در این حالت بانک تسوهیالت را به گروه پرداخت کرده اسوت و نه به تک تک

97

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

با مشورت اعضا ،میزان و مدت زمان بازپرداخت تسهیالت هر عضو را تعیین
نماید .از این جهت میتوان بنابه صالحدید گروه ،میزان تسهیالت و مدت زمان
بازپرداخت را برای هر عضو (با توجه به شرایط و ظرفیت موجود) متفاوت از
دیگری تعیین نمود .اِشراف اطالعاتی گروه به شرایط موجود و ظرفیت فعالیت
هر عضو موجب میشود میزان تسهیالت و مدت بازپرداخت آن به نحو کارآتری
تعیین گردد .افزون براین سابقه عضو گروه در خوشحسابی و استفاده مناسب
از منابع تسهیالتی دوره قبل ،میتواند عاملی مثبت جهت دریافت سهمیه بیشتر
در دوره بعدی باشد.
در این الگو ،اعضای گروه مسعول بازپرداخت معوقات اقساط همگروهی خود
نیستند؛ اما بانک به گروهی که یکی از اعضای آن بدهکار است تا زمان پرداخت
معوقات ،اعتبار مجدد اعطا نمینماید .1از اینرو در این روش بانک نیازی به
اخذ وثیقه نخواهد داشت.
ح) بازپرداخت تسهیالت

با توجه به تنوع طرحهای کارآفرینی و خوداشتغالی میتوان از قالبهای
متنوعی در نحوه بازپرداخت استفاده کرد .تسهیالت خوداشتغالی در طرحهای
اعضوووا .طبیعتا در هنگام بازپرداخت نیز کل گروه موظف به بازپرداخت تسوووهیالت
هسووتند و نه صوورفا عضووو تسووهیالتگیرنده .از آنجاکه توزیع منابع بین اعضووا از یک
ح ساب م شترک ،آن هم در فوا صل زمانی متفاوت و با مبالغ و سرر سیدهای مختلف
انجام می شود ،انجام امور ح سابداری آن برای سرگروه (که ع ضوی از طبقه محروم
همان جامعه ا ست) د شوار بهنظر میر سد .از اینرو پی شنهاد ابتدایی الگوی فوق ،بر
پایه انعقاد قراردادهای جداگانه با هر عضووو و واریز تسووهیالت به حسوواب انفرادی او
استوار شده است.
 1با توجه به آنکه ت سهیالت به ح ساب انفرادی اع ضای معرفی شده تو سط گروه
واریز می شووود ،حسووابداری این تسووهیالت همانند رویه متعارف پرداخت تسووهیالت
قرضالحسنه توسط بانک است.
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تامین مالی خرد ،تسهیالت کوچکی هستند و برای خودکفایی زودبازده کسب
و کارهای کوچک تعریف میشوند .ازاینرو متناسب با شرایط خوداشتغالی،
دوره بازپرداخت اقساط تسهیالت میتواند به گونهای تنظیم شود که فشار
متعادلی بر دوش تسهیالتگیرنده وارد سازد .اعطای فرصت تنفس برای به
جریان افتادن سرمایه و حصول بازدهی از طرحهای اشتغالزا در این مسیر
پیشنهاد میشود.
ط) برگزاری جلسات دورهای با هدف نظارت و هماندیشی

یکی از مزایای الگوهای تامین مالی گروهی ،برگزاری جلسات دورهای با
هدف نظارت و هماندیشی است که این روش از تامین مالی را نسبت به سایر
روشها متمایز و برجسته میسازد .این جلسات به دو شکل درونگروهی (بین
اعضای هر گروه) و بینگروهی (بین سرگروهان و نمایندگان منتخب هر گروه
با یکدیگر) جهت بررسی درخواستهای جدید و همفکری برای کشف و تقویت
ایدههای نو به نحو دورهای و مستمر برگزار میشود.
برگزاری جلسات درونگروهی با هدف دریافت گزارش از وضعیت
بازپرداخت اقساط اعضای بدهکار ،ثبت سوابق مالی اعضا در دفتر مالی گروه،
نظارت بهتر با پیگیری روند استفاده از منابع تسهیالتی در داخل هر گروه،
بررسی مشکالت اعضا در درآمدزایی و بازپرداخت اقساط و همیاری در رفع
سریع تر آن ،ایجاد فشار جمعی بر عضوی که بدون دلیل موجه در بازپرداخت
تسهیالت خود تاخیر دارد و مرتب شدن دفاتر مالی هر گروه میباشد .اعضای
گروه همگی موظف به شرکت در جلسات درونگروهی و ارایه گزارش از نحوه
استفاده از منابع هستند.
برگزاری جلسات بینگروهی نیز موجب انتقال تجارب از نحوه مدیریت و
کارکردهای هر گروه ،نحوه نظارت بهتر و اخذ تصمیمات جمعی برای طرحهای
آتی و بررسی پیشنهادات برای ایجاد گروههای بیشتر است .شرکت سرگروههای
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روستا /محل به همراه منتخبی از اعضای هر گروه (به صورت گردشی ،به انتخاب
سرگروه) در جلسات بینگروهی الزامی است (شکل .)1
بررسی و انتخاب منطقه هدف
اطالعرسانی و تشریح طرح
تشکیل گروهها
برگزاری دورههای آموزشی
تایید ناظر بر آمادگی گروه جهت دریافت
تسهیالت

افتتاح حساب پسانداز توسط اعضای گروه
تعیین «میزان» و «مدت بازپرداخت» تسهیالت
اعضا توسط گروه متناسب با سهمیه مقرر
پرداخت تسهیالت به اعضای گروه
بهکارگیری منابع تسهیالتی در جریان تولید و کارآفرینی
توسط اعضا
شرکت اعضا درجلسات دورهای با هدف نظارت و هماندیشی

بازپرداخت دورهای اقساط تسهیالت
شکل  :1سازوکار اجرایی الگوی پیشنهادی تامین مالی گروهی
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 .۵عوامل موثر در موفقیت الگو
 .۱-۵عوامل مثبت

الف) پسانداز اعضای گروه

تامین مالی گروهی رابطه تنگاتنگی با پسانداز دارد .پسانداز هم از دید
متقاضی و هم از دید مؤسسات ارائه دهنده خدمات تامین مالی خرد دارای
مزایای مهمی است .پسانداز داوطلبانه منعکس کننده رفتار اعتباری افراد نیز
میتواند باشد و هزینههای غربال و نظارت بر مشتریان را برای مؤسسه تامین
مالی خرد کاهش میدهد (بات و تنگ .)2۰۰1 ،1شواهد مربوط به عملکرد
برخی از مؤسسات مالی خرد هم نشان میدهد که خانوارهای فقیر هم تمایل
زیادی به پسانداز دارند (سیبل و پاروسیب 1۹۹۸ ،2و مرداچ )1۹۹۹ ،و هم
ظرفیت قابل توجهی را برای پسانداز کردن دارا هستند.
راثرفورد )2۰۰۰( 3استدالل میکند که نیاز اساسی فقرا این است که
پساندازهای خرد آنها به نحوی جمعآوری و تجمیع شود تا تبدیل به مقدار
حداقل الزم برای تأمین مالی نیازهایشان شود .وی معتقد است گاهی این
پسانداز در ابتدا کوچک است اما در انتها این پساندازها ،به سطح حداقلی
الزم میرسند و گاهی نیز این مقدار حداقل ابتدا دریافت میشود و بعد کمکم
با پساندازهای خرد بازپرداخت میشود (مانند دریافت وام و اعتبار) .بنابراین،
تامین مالی خرد عمالً بر رفتار پسانداز افراد استوار میشود .از اینرو ،مؤسسات
تامین مالی خرد این امکان را فراهم میآورند که افراد فقیر اشکال پسانداز
غیررسمی خود را به صورت رسمی تبدیل کنند.

1

Bhatt & Tang
Seibel & Parhusip
3
Rutherford
2
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امروزه در بسیاری از کشورها ،موسسات و صندوقهای تامین مالی خرد از
طریق همین پساندازها به خودکفایی رسیدهاند ،به طوری که برای تامین مالی
نیازی به تخصیص اعتبار از طرف دولت یا نهادهای خیریه ندارند و از گردش
مالی خود برای اعطای تسهیالت استفاده میکنند (علی مخمدوا.)2۰13 ،1
نکته مهم در تأکید بر پسانداز ،تحقق پایداری و خودگردانی مالی برای
مؤسسات تامین مالی است .بهطور کلی از نظر میزان جذب پسانداز سه نوع
مؤسسه تامین مالی خرد قابل تفکیک است .یکی مؤسسهای که اصالً پسانداز
اختیاری و داوطلبانه نمیگیرد ،دیگری مؤسسهای با سطح پائین پسانداز که
طبق تعریف حجم پسانداز اعضا تا  2۰درصد کل داراییهای موسسه است و
دیگری مؤسسهای با پسانداز باال که نسبت پس انداز اعضا به کل دارائیها
بیش از  2۰درصد است .بر اساس آمار مؤسسات با پسانداز باال در سودآوری و
گسترش و پایداری عملکرد مطلوبی داشتهاند .در حالیکه مؤسسات مالی با
پسانداز پائین و بدون پسانداز نتواستهاند به سودآوری مناسبی برسند.
بنابراین ،توجه به جذب پسانداز و دنبال کردن نگرش «نخست پسانداز،»2
عاملی اساسی برای دستیابی به مؤسسات پایدار تامین مالی خرد محسوب می
شوند .در نتیجه ،تکیه بر پسانداز هم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان و
هم برای پایداری و خودگردانی مالی مؤسسات تامین مالی خرد ضروری است
(متوسلی و آقابابایی.)23۵-23۴ :13۸۷ ،
اساساً میتوان چنین بیان داشت که رویکرد الگوهای موفق تأمین مالی
خرد در جهان رویکردی ارتقابخش است؛ به نحوی که با اتکا به پساندازهای
گروههای هدف ،دسترسی پایدار و قابل پیشبینی به انواع خدمات مالی مورد
نیاز آنان فراهم آید تا فقرا بتوانند به اشتغال پایدار و وضعیت معیشتی
مطلوبتری دست یابند و تنها به ارائه اعتبار مالی آن هم برای یکبار بسنده
Alimukhamedova
First Saving
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نشود .دخالت دولت فراتر از نقش ترویجی و سیاستگذاری و اتکا به منابع دولتی
به دلیل اینکه با اصول تأمین مالی خرد سازگاری چندانی ندارد ،میتواند به
پایداری مؤسسات تأمین مالی خرد آسیب زده و مانع تحقق اهداف آن شود
(مرکز پژوهشهای مجلس .)3۷ :13۹۵ ،اوتارا و همکاران ( )1۹۹۹و هولیس و
سوئیت من ( )1۹۹۸هم با بررسی نمونههای مختلف نشان دادهاند تأمین مالی
از طریق سپرده بهجای تکیه بر کمکهای دولتی ،یکی از دالیل موفقیت و
پایداری مؤسسات تامین مالی بوده است.
فارغ از محاسن فوقالذکر برای پسانداز اعضا ،این عامل میتواند به پیشبرد
کارکردهای تامین مالی گروهی کمک نماید .اینکه منابع اعضا درگیر تامین
مالی گروهی باشد ،موجبات توجه و همیاری درونگروهی برای صرف منابع در
مسیرهای سودآور و بازپرداخت بهموقع تسهیالت را فراهم میسازد.
ب) اعطای صعودی تسهیالت

از جمله عوامل پیشبرنده در تامین مالی گروهی استفاده از سیاست اعطای
صعودی تسهیالت است (تدسچی .)2۰۰۶ ،1بدین معناکه در دوره اول پرداخت
تسهیالت به گروه مبلغ کمی پرداخت میشود؛ بنا به حسن استفاده از منابع
تسهیالتی ،ارایه گزارش منظم و دقیق از نحوه استفاده از منابع ،بازپرداخت
به موقع و کامل اقساط و در مجموع ارایه رفتار مثبت از سوی گروه در قبال
دریافت و بازپرد اخت تسهیالت ،در دور دوم و سوم و ...هربار مقدار تسهیالت
اعطایی به گروه بیشتر از پیش خواهد شد .این سیاست موجب ترغیب و تشویق
اعضای گروه به استفاده صحیح از منابع و بازپرداخت بهموقع و کامل اقساط
خواهد شد.

Tedeschi

1
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ج) تمرکز جغرافیایی

یکی از عوامل موفقیت تامین مالی گروهی را میتوان به تمرکز از نظر نقاط
جغرافیائی (شهری/روستائی) منتسب دانست .در میان پنج مؤسسه پیشرو در
تامین مالی خرد ،شامل گرامین بانک ،بانکوسول بولیوی ،راکیات بانک اندونزی،
بانک کردیت دسا اندونزی ،و بانکهای روستایی که توسط بنیاد کمکهای
جمعی بینالمللی( 1فینسا) تأسیس شدند ،تنها بانکوسول در نقاط شهری
متمرکز بوده و مابقی در نقاط روستائی خدمات خود را ارائه کردهاند (مرداچ،
.)1۹۹۹
تمرکز در نقاط روستائی دارای دو مزیت مهم است :یکی این که وسعت
فقر در روستاها بیشتر و شدیدتر است و روستائیان بیشتر از شهریها ،محروم
از خدمات نظام مالی رسمی هستند .نکته مهم دیگر ،به محیط نهادی روستا و
ارتباط نزدیک میان روستائیان بر میگردد .این مسعله به معنی انسجام و داشتن
اطالعات زندگی همدیگر نزد روستائیان است .با توجه به سازوکارهای تامین
مالی گروهی بدون اخذ وثیقه فیزیکی (با اتکاء به سرمایه اجتماعی) که توسط
اکثر مؤسسات تامین مالی خرد به کار گرفته شده است این ویژگی محیط
روستائی ،نرخ بازپرداخت باالی اعتبار را به دنبال خواهد داشت (متوسلی و
آقابابایی .)23۶ :13۸۷ ،همچنین تجربه موفق در این زمینه نشان میدهد
نزدیک بودن روستاهای هدف به مرکز شهرستان هم در موفقیت طرحها
مثمرثمر هستند (مرکز سالمت محیط و کار پژوهشکده محیط زیست.)13۹3 ،
د) سرمایه اجتماعی

وجود سطح نسبی از سرمایه اجتماعی با توجه به مولفههایی نظیر سواد،
مشارکت ،هویت مشترک از نظر قومیت یا همسایگی و زبان ،اعتماد عمومی و
Foundation for International Community Assistance

104

1

تأمین مالی گروهی؛ الگویی جهت رونق بخش تولید

غیره میتواند از جمله عوامل پیشبرنده در این حوزه باشد (مرکز سالمت محیط
و کار پژوهشکده محیط زیست.)13۹3 ،
ه) آموزش و کارآموزی

عموماً توصیه میشود برنامههای اعتبارات خرد با آموزشهای جانبی به ویژه
در زمینههای کارآفرینی همراه شود .سوابق نیز نشانگر آنست که عموم
برنامههای تامین مالی گروهی همراه با برگزاری دورههای آموزشی ،کارآموزی،
مهارتآموزی و ارایه خدمات مشاورهای به گروهها جهت استفاده مناسب و
بهینه از تسهیالت اعطایی در راستای تولید و ایجاد ارزش افزوده بوده است.
این برنامههای آموزشی موجب میشود تامین مالی گروهی به نحو بهتری به
اهداف خود که همانا شکستن دایره فقر و افزایش سطح اشتغالزایی است منتج
شود.
برای اینکه اعتبارات خرد بتواند به عنوان استراتژی رفع فقر در ایران موفق شود
باید فرآیند تعامل و درگیر شدن در برنامهها برای آمادهسازی
تسهیالتگیرندگان جهت دریافت اعتبار را طی کند .این فرآیند به معنی ایجاد
سرمایه انسانی و مهارتهای کارآفرینی در فقراست .اعتبارات خرد برای
دستیابی به پایداری مالی و رفع فقر باید با سایر نهادهای محلی نظیر مراکز
آموزشی ،سازمانهای غیردولتی و برنامههای آموزش مهارت شغلی همراه و
مرتبط شود .مراکز آموزشی و پژوهشی میتوانند در هدایت و شکلدهی
خوشههای کسبوکار و ایجاد زنجیره ارزش نقش مؤثری ایفا کنند (مرکز
پژوهشهای مجلس.)۴۰-3۹ :13۹۵ ،
نکته دیگر آنکه فارغ از دورههای آموزشی کارآموزی ،نحوه تعامل با گروه در
تامین مالی گروهی نیز خود نیازمند آموزش است .اینکه متقاضی تسهیالت
بداند که چگونه باید با سایر اعضای گروه تعامل و همکاری داشته باشد و نسبت
به تسهیالت دریافتی چه وظایفی را برعهده دارد ،خود نیازمند دریافت دانش
و اطالعات است.
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و) برگزاری جلسات مستمر گروهی

برگزاری جلسات مستمر گروهی عالوه بر هماندیشی ،همفکری و انتقال
اطالعات و تجارب به یکدیگر ،مایه دلگرمی و اتحاد بیشتر گروه شده و امکان
نظارت گروهی و دریافت اطالعات و گزارش از وضعیت و روند پیشرفت
طرحهای تامین مالی شده برای تمامی اعضای گروه را به نحو راحتتری فراهم
میسازد.
ه) سایر موارد

الزم به اشاره است که کم کردن بروکراسیهای اداری و بانکی ،سرعت بخشیدن
به روند اجرایی و تعامل نزدیکتر نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی و مردم
نهاد ،تهیه الگوی توانمند در توسعه محلی به منظور جلوگیری از اتالف منابع
و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از سردرگمی گروههای هدف جهت بهرهمندی
هرچه بیشتر جامعه هدف میتواند از دیگر عوامل موفقیت تامین مالی گروهی
در کاهش هزینههای اعطای تسهیالت باشد.
 .۲-۵عوامل منفی

نرخ باالی سود تسهیالت و اینکه یک فرد در چند طرح تامین مالی گروهی
شرکت کند و همزمان متعهد به بازپرداخت چند تسهیالت شود ،از جمله عوامل
موثر در تامین مالی گروهی است .به عنوان نمونه اشباع بازار تأمین مالی خرد
در ایالت آندرا پرادِش کشور هندوستان سبب شده بود که وامگیرندگان بهطور
همزمان از وام چند مؤسسه مختلف استفاده کنند .نرخ بهره این وامها نسبتاً
زیاد بود و مؤسسات تأمین مالی عملکردی انتفاعی داشتند .از اینرو افرادی که
از چند موسسه وام دریافت نموده بودند با مشکالت بزرگی مواجه شدند .گزارش
بیش از  ۷۰خودکشی که با این وامها مرتبط شده بود ،سبب دخالت مستقیم
دولت برای تنظیم بازار شد که محدودیتهای سختی به وامدهندگان اِعمال
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میکرد  .سیاستمداران مردم را به عدم پرداخت اقساط تشویق کردند به طوری
که نرخ بازپرداخت  ۹۹درصدی ایالت به  2۰درصد کاهش یافت .در نتیجه
سیالیت مالی بنگاهها به شدت کاهش یافته و اعضا نیز اعتبار خود برای دریافت
وام بعدی را از دست دادند (ساکسنا.)2۰1۵ ،1
مورد دیگر از عوامل بازدارنده و محدودیتها ،از جانب پرداخت تسهیالت
بدون نظارت گروهی و یا بیرونی است .هزینهکرد منابع تسهیالتی در امور
مصرفی (غیرتولیدی) ،قدرت بازپرداخت را خصوصا برای اقشار ضعیف جامعه
کاهش میدهد و ممکن است فرد تسهیالتگیرنده را در ادای تعهدات خود با
مانع مواجه سازد .از اینرو نیاز است با اعمال نظارت گروهی و یا بیرونی،
تسهیالت صرفا در جهت اشتغالزایی و تولید با پیشبینی کسب درآمد و
بازدهی جهت بازپرداخت اقساط و امکان پسانداز صورت بگیرد و با رصد
مستمر از انحراف منابع تاحد امکان جلوگیری بهعمل آید.
مورد دیگر از عوامل بازدارنده در موفقیت تامین مالی گروهی ،اندازه
نامناسب تسهیالت است .اندازه تسهیالت باید متناسب با نیاز و توان
تسهیالتگیرندگان باشد و اندازه بزرگ تسهیالت میتواند باعث کاهش نرخ
بازپرداخت شود .از طرف دیگر ،اندازه تسهیالت باید کفاف راهاندازی یک
کسبوکار خرد را به تسهیالتگیرنده بدهد .برای دستیابی به هر دو هدف،
مؤسسات مالی غالباً از روش تامین مالی صعودی استفاده میکنند .در این
روش ،در صورت بازپرداخت به موقع تسهیالتگیرنده ،در نوبت بعدی مبلغ
بیشتری برای توسعه کسبوکار به او داده میشود.
افزون بر موارد فوق ،شرایط نامساعد کالن اقتصادی همچون نرخ تورم باال،
بیثباتی اقتصادی ،بحران بانکی ،اقتصاد رانتی ،بروکراسی شدید ،بحرانهای
اجتماعی و سیاسی نیز میتواند به عنوان سایر عوامل شکست تامین مالی
گروهی نقشآفرین باشند (جدول .)۴
Saxena

1
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جدول :۴مهمترین عوامل موثر در موفقیت الگوی پیشنهادی
عوامل مثبت

• پسانداز اعضای گروه

• اعطای صعودی تسهیالت
• تمرکز جغرافیایی
• سرمایه اجتماعی

• آموزش و کارآموزی

• برگزاری جلسات مستمر گروهی

عوامل منفی

• نرخ باالی سود تسهیالت

• عضویت همزمان فرد در چند گروه طرح
تامین مالی

• کمبود نظارت گروهی و یا بیرونی
• اندازه نامناسب تسهیالت
• سایر موارد

• سایر موارد

 .۶نتیجهگیری

اطالعات نامتقارن موجب میشود سازوکار اعطای تسهیالت بانکی با دو چالش

مهم «انتخاب نامساعد» و «خطرات اخالقی» روبرو باشد .مسلما رخداد این دو
چالش به افزایش هزینههای نظارتی ،افزایش احتمال نکول تسهیالت و در
نتیجه باال رفتن قیمتتمام شده تسهیالت اعطایی میانجامد .نظام متعارف
بانکی جهت تخفیف چالشهای مذکور و بالتبع کاهش هزینههای اعطای
تسهیالت ،از دو روش استفاده میکند .روش معمول برای انتخاب صحیح
تسهیالتگیرندگان ،استفاده از سازوکار ارزیابی و رتبهبندی اعتباری متقاضیان
است .همچنین روش متداول برای جلوگیری از رخداد خطرات اخالقی و عدم
بازگشت تسهیالت ،اخذ وثایق معتبر و کافی و نظارت بر فعالیت
تسهیالتگیرنده است .این در حالی است که در مورد طبقه محروم و ضعیف
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جامعه ،به دلیل نیاز به اعتبارات کوچک و عدم برخورداری از دارایی و وثایق
معتبر و کافی ،انجام هر دوی این فرآیندها با موانع و مشکالتی مواجه است.
نتایج تحقیق نشانگر آنست که استفاده از روشهای «تامین مالی گروهی» با
دو ویژگی تعهد مشترک و انتخاب توسط خود اعضای گروه ،موجب کاهش
چالشهای پیش گفته و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده تسهیالت اعطایی
میشود .طراحی و پیشنهاد الگویی عملیاتی مبتنی بر عقد قرضالحسنه در
قالب تامین مالی خرد گروهی ،مهمترین «پیشنهاد تحقیق» و بخشی دیگر از
دستاوردهای این پژوهش بهحساب میآید .شایان ذکر است الگوی پیشنهادی
پژوهش ،حالت مقدماتی و اولیه داشته و ضرورت تقویت و تکمیل آن در
تحقیقات آتی احساس میشود.

109

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

منابع
 تودارو ،مایکل (« .)13۹2بانک گرامین را بشناسیم» ،ترجمه غالمعلیفرجادی ،منتشرشده در نظام جامعه اطالعرسانی اشتغال به آدرس
اینترنتی .http://jobportal.ir
 کریمخانی ،میثم ( ،)13۹۶تأمین مالی خرد ،ابزاری برایتوانمندسازی فقرا؛ از رؤیا تا واقعیت ،گزارش سیاستی شبکه مطالعات
سیاستگذاری عمومی ،شماره مسلسل.22۰۰3۵3 :
 متوسلی محمود و رضا آقابابایی ( ،)13۸۷بررسی ویژگیهای الگوهایموفق مالیه خرد در جهت تعیین عوامل کلیدی موفقیت آن ،مجله
تحقیقات اقتصادی ،دوره  ،۴3شماره .۸3
 مرکز سالمت محیط و کار پژوهشکده محیط زیست (،)13۹3راهنمای آموزشی مدل توانمندسازی جوامع روستایی ،تهران :وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت بهداشتی ،پژوهشکده
محیط زیست.
 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ( ،)13۹۵الگوی تأمینمالی بنگاههای کوچک و متوسط ،تأمین مالی خرد؛ تجربه جهانی و
وضعیت ایران ،شماره مسلسل.1۵1۸۸ :
 مؤسسه بینالمللی خدمات مالی خرد (تاک) ( ،)13۹۴برنامه تأمینمالی با رویکرد بانکداری پیوندی ،گزارش پیشرفت برنامه.
- Aghion, B. A., & Morduch, J. (2005). The economics of
microﬁnance. Massachusetts Institute of Technology.
- Alimukhamedova, N. (2013). Contribution of
microfinance to economic growth: Transmission channel
and the ways to test it, BEH - Business and Economic
Horizons. pp.27-43.

110

تأمین مالی گروهی؛ الگویی جهت رونق بخش تولید

- Armendariz de Aghion, B. (1999) “On the Design of a
Credit Agreement with Peer Monitoring” Journal of
Development Economics, Vol.60, No.1, pp:79-104.
- Besley, T. and Coate, S. (1995) “Group Lending,
Repayment Incentive and Social Collateral” Journal of
Development Economics, Vol.46, No.1, pp: 1-18.
- Coase, R.H., (1937), “The nature of the Firm”
Economica, Vol. 4, pp:386-405.
- Dellien, H., Burnett, J., Gincherman, A., Lynch, E.,
(2005). Product Diversi-ﬁcation in Microﬁnance:
Introducing Individual Lending. Women’s WorldBanking
Report, NewYork.
- Ghatak, M. (1999) “Group lending, local information and
peer selection” Journal of Development Economics” Vol.
60, No 1, pp: 27-50.
- Ghatak, M. (2000) “Screening by the Company You
Keep: Joint Liability Lending and the Peer Selection
Effect” Economic Journal, Vol.110, pp:601-631.
- Ghatak, M. and Guinnane, T. (1999) “The Economics of
Lending with Joint Liability: Theory and Practice”
Journal of Development Economics, Vol. 60, No1,
pp:195-228.
- Gomez, R. and Santor, E. (2001) “Membership has Its
Privileges: The Effect of Social Capital and
Neighborhood Characteristics on the Earning of
Microfinance Borrowers” The Canadian Journal of
Economics, Vol.34, No. 4, pp: 943-966.
- Grameen Bank (2016), Grameen annual report 2016.
http://www.grameen.com
- Hollis, A. and Sweetman, A., (1998a), “Microcredit:
What Can we learn from the Past?” World Development,
Vol. 26, No. 10, pp: 1875-1891.

111

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

- Huppi, M. and Feder, G. (1990) “The Role of Groups and
Credit Cooperatives in Rural Lending” World Bank
Research Observer, Vol.5, No.2, pp: 187-204.
- Kibria, N., Lee, S. and R. Olvera, (2003), “Peer Lending
Groups and Success: A Case Study of Working Capital”,
Journal of Developmental Entreprenurship, Vol.8, No.1,
pp:41-58.
- Kodongo a, Odongo & Lilian G. Kendi (2013), Individual
lending versus group lending: An evaluation with
Kenya’s microfinance data, Review of Development
Finance 3, pp:99–108.
- Mader, P. (2015). The political economy of microfinance:
financializing poverty. New York: Palgrave Macmillan.
- Morduch, J. (1999) “The Microfinance Promise” Journal
of Economic Literature, Vol. 37, No.4, pp:1569-1614.
- Ouattara, K., C. Gonzalez-Vega and D.H. Graham,
(1999), “Village Banks, Caisses Villageoises, and Credit
Unions: Lessons from Client- Owned Microfinance
Organizations in West Africa” Economics and Sociology
Occasional Paper No. 2523, USAID Microfinance Best
Practices Case Study, Department of Agricultural,
Environmental and Development Economics, Ohio State
University, Ohio.
- Rutherford, S. (2000), The Poor and Their Money, Delhi:
Oxford University Press (Working Paper version:
University of Manchester: Institute for Development
Policy and Management).
- Saxena, S. 2015. “The 2010 Microfinance Crisis in
Andhra Pradesh, India and its Implications for
Microfinance in India”, Reconsidering Development, 3
(1).
- Seibel, H.D., and Parhusip, U., (1998), “Attaining
Outreach with Sustainability- A Case Study of a Private
Micro-Finance Institution in Indonesia” IDS Bulletin,

112

تأمین مالی گروهی؛ الگویی جهت رونق بخش تولید

Vol.29, No. 4, Microcredit: Impact, Targeting and
Sustainability, pp:81-90.
- Sharma, Sudhir & Priti Singh & Kratika Singh &
Bhawana Chauhan (2017), Group Lending Model: A
Panacea to Reduce Transaction Cost? Zagreb
International Review of Economics & Business, Vol. 20,
No. 2, pp.46-63.
- Stiglitz, J.E. (1990) “Peer Monitoring and Credit
Markets” The World Bank Economic Review, Vol. 4, No
3, pp: 351-366.
- Tedeschi, G.A., (2006) “Here today, gone tomorrow: Can
dynamic incentives make microfinance more flexible?”
Journal of Development Economics, Vol. 80, No.1,
pp:84-105.
- Van Greunning, H., Gallardo, J., and B. Randhawa,
(1999), “A Framework for Regulating Microfinance
Institutions” Policy Research Working Paper No. 2061,
World Bank, Washington DC.
- Van Tassel, E. (1999), “Group Lending Under
Asymmetric Information” Journal of Development
Economics, Vol. 60, No 1, pp: 1-25.
- Varian, H. (1990), “Monitoring Agents with Other
Agents” Journal of Institutional and Theoretical
Economics, Vol.146, No. 1, pp: 153-174.
- Williamson, O.E. (2000), “The New Institutional
Economics: Taking Stock, Looking Ahead” Journal of
Economic Literature, Vol. 38, No.3, pp.595-613.

113

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

توکنایز کردن داراییها ،مسیر نوین تأمین مالی در
بازار سرمایه اسالمی
حسین فهیمی 1سید محمد جواد فرهانیان

2

چکیده:
از دهه  1980میالدی تاکنون یکی از کلیدیترین ابزارهای تأمین مالی تبدیل به اوراق
بهادار کردن داراییها است .معموالً داراییها تحت شرایط و ضوابط خاص میتوانند
بهعنوان مبنای انتشار یک اوراق بهادار در بازار سرمایه معرفی شوند .یافتن وثیقه یا
حق یا منافع آتی مناسبی که ارزش هر ورقه اوراق را پوشش دهد از جمله

محدودیتهای طراحی و انتشار اوراق بهادار بوده است .این مقاله درصدد است با توجه
به ظرفیت فنی که فناوری زنجیره بلوکی ایجاد میکند و با در نظر داشتن محدودیتها

و قواعد ابزارسازی در مالی اسالمی به راهکارهای بهبود مکانیسم تأمین مالی اسالمی
در دنیای پس از انقالب صنعتی چهارم اشاره کند .تحت شبکه زنجیره بلوکی (بالکچین)
توکنایز کردن داراییها ،فرصتی را برای معرفی نسل جدید اوراق بهادار فراهم میکند.

توکنایز کردن داراییها به معنای فرایند انتشار توکنهای قابل معاملهای است که مبین
بخشی یا همه صفات دارایی پایه است .این روشی مناسب برای تبدیل به اوراق بهادار

کردن داراییهای جامد و راکد و ایجاد اهرم مبتنی بر آنها برای مالک است .از
محدودیتهای پشتوانه انتشار قرار گرفتن دارایی از حیث حجم و ارزش در این روش

کاسته شده است .این منابع میتواند وجوه مورد نیاز سرمایهگذاری یا مصرفی متقاضی

 1مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 2مدیر تحقیق و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
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را مرتفع نماید .عالوه بر روش عرضه توکنها مبتنی بر پلتفرم یا در قالب صندوق

سرمایهگذاری ،دو مقوله انتقالپذیری ارزان ،متنوع کردن داراییهایی پشتوانه و در
فرایند جمع اوری وجوه از جمله کمکهایی است که زنجیره بلوکی میتواند به بازار

سرمایه و حوزه مالی و اقتصادی ارائه دهد .پیش از ورود به مدل و روش پیشنهادی

شرحی بر فناوری زنجیره بلوکی دادهشده و مواردی همچون کاتاالکسی که احیاناً باید

مورد مداقه محققان و علمای اسالمی قرار گیرد یادآوری میشود .در پایان راهکارهایی
که به توسعه و ایجاد نهادهای جدید مبتنی بر محصوالت زنجیره بلوکی میشود از

جمله مدلی برای توکنایز کردن دارایی ناهمگن و نیز مدلی برای ایجاد سیستمی جهت
تبادل ایمن طال طرح شده است.
کلمات کلیدی :کاتاالکسی ،زنجیره بلوکی ،تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها،

توکنایز کردن داراییها ،تأمین مالی ،دارایی راکد ،طال
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 -1مقدمه :گریزناپذیری آغشتگی اقتصاد و مالی به فناوری
زنجیره بلوکی
هنوز در بسیاری از محافل اقتصادی ایرانی صدای انقالب چهارم صنعتی بهخوبی شنیده

نشده است درحالیکه صحبت از انقالب صنعتی پنجم هم به گوش میرسد .انقالب
صنعتی چهارم با توسعه فناوری در حوزه بینرشتهای و کاربرد گستردهتر اینترنت برای

تولید و کنترل پدیدهها شناخته میشود .این فناوریها خطوط بینرشتهای فیزیک،

رایانه و زیستبوم را کمرنگ میکنند .3اما پیدایش کدام فناوریها باعث این انقالب
شده است؟ پاسخ هوش مصنوعی ،نانوفنّاوری ،پردازش کوانتومی ،اینترنت اشیا و از

همه مهمتر بستری به نام زنجیره بلوکی (بالکچین) است .این فناوریها با کمک
زنجیره بلوکی با ذینفعان یا با خود تعامل دارند .اما چرا اسم این پوسته اندازی فناوری
انقالب است؟ چون تمامی نظام تولید ،مدیریت و حاکمیت را متحول میکند.

شیوه روبرو شدن با هر انقالب یا پذیرش است یا دفع و دوری .بالشک اتخاذ سیاست

منفعالنه در قبال این تحول تنها زمان تأثیرگذاری را بلند میکند واال درباره تأثیرپذیری

باید گفت قبل از فروکش هر انقالبی از آن تأثیر پذیرفته میشود! اکنون صحبت از
انقالب پنجم با محوریت بازسازی محیطزیست است بااینحال هنوز الیههای پیشین

یعنی انقالب چهارم بهخوبی در اقتصاد ایران شناسایی نشده است .وقفههای به وجود
آمده در شناسایی دستاوردهای هر انقالب صنعتی در اقتصاد ایران بیانگر جایگاه ما در
اقتصاد جهانی است .هنوز استفاده از دستاوردهای انقالب دیجیتال بهعنوان انقالب

صنعتی سوم در همه شئون زندگی ایرانیان مشاهده نمیشود شاید بخشی از این موضوع
به سیاستگذاری متولیان و تصمیم سازی توسط روشنگران عصر فناوری بازمیگردد.
پرسش بعدی آن است که ارتباط اقتصاد و سایر علوم انسانی با این انقالبهای مبتنی

بر فناوری چیست؟ واقعیت این است که توسعه فناوری مبتنی بر عوامل اقتصادی است
عالوه بر آن خود نیز از بستر به وجود آمده بهرهمند میشود .در عصر انقالب چهارم،

3

"The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to
respond". World Economic Forum. Retrieved 2018-03-20.
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دانش مالی و حقوق ازجمله مهمترین یاریرسانان و نیز بهرهبرداران از دستاوردها

میتوانند تلقی شوند.

بالکچین یا زنجیره بلوکی چیست؟ سیستمی است برای ثبت و ضبط هر نوع دادهای.

با این خصیصه که ذخیره این دادهها بدون وجود نهاد یا مدیر واسط مرکزی میسر است.

هنگامیکه ذخیره دادهها به یک مرکز یا نهاد میانی وابسته است مخاطره بسیاری وجود
دارد که با حذف این مرکز حافظه نگهداشت اطالعات و دادهها از بین برود و هزینههای
گزافی بابت احیا و بازگشت دادهها پرداخت شود .از منظر اقتصادی وجود این مراکز با

توجه به هزینه نسبی باالی نگهداری و پشتیبانی دادهها عموماً در قالب انحصار قانونی

یا طبیعی میسر است .همزمان با معرفی زنجیره بلوکی شاید اولین سرمایهگذاران بر

این بستر فراهم آورندگان خدمات نهاد واسط یا مرکزی بودند .چراکه این موضوع از

یکسو تهدید برای فعالیت آتی آنها و از دیگر سو فرصتی برای نقشآفرینی در محیط
جدید کسبوکاری است که با فناوری زنجیره بلوکی قابلتصور است .آنچه تاکنون

روشنشده است این است که فناوری جدید بهعنوان کمککننده به نهادهای واسط یا
مرکزی یا دولت شناخته خواهد شد و نه حذفکننده نقش آنها چراکه حیات این

مکانیسم بهشدت به موضوع اعتماد عمومی و اعتباری که از این اعتماد کسب میشود
وابسته است و ریسک بزرگ برای بهکارگیری این مکانیسم و فناوری غیر از موضوع
هزینه دوگانه (دو بار خرج کردن) 4به پایداری نظام مبتنی بر زنجیره بلوکی از نگاه

عامه مردم بازمیگردد .برای پایدار کردن و ثبات این اعتماد همچنان بر نقش دولتها
و نهادهای واسط عمومی تأکید میشود.

بزرگترین کارکرد فناوری بالکچین یا زنجیره بلوکی به خدمت گرفتن دانش حقوق

و مالی در مقوله قراردادهای هوشمند است .وقتی بتوان با کدگذاری و رمزگذاری یک
دارایی مجازی تکثیر آن را کنترل کرد موضوع تقلب و فریب را نیز در تعامالت پسینی

و پیشینی میتوان کنترل کرد .اگر امکان تکثیر از بین برود میتوان یک دارایی مجازی
تعریف کرد مبتنی بر اعتبار و اعتماد که تنها یکبار منتقل شود .این مشکلِ هزینه
Double-spending problem

4
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دوگانه (همان پول تقلبی یا تقلب ناشی از تکثیر در دنیای دیجیتال) را حل میکند.
زنجیره بلوکی درواقع پروتکل رمزنگاری یا رمزگذاری ارزش است .ویژگی این سیستم
سرعت ،اطمینان و نیز ارزان شدن انجام فرایند و عملیات نسبت به سیستمهای متداول

سنتی و متمرکز است .اکنون زنجیره بلوکی با این موضوعات عجین شده است :پول
دیجیتال ،قراردادهای هوشمند ،اوراق بهادار ،ثبت و نگهداری سوابق ،اینترنت اشیا.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سپتامبر  201۵پیشبینی کرده است که تا سال
 ،202۵ده درصد تولید ناخالص داخلی جهان بر روی فنّاوری زنجیره بلوکی ذخیره
خواهد شد ۵.کارکرد بالکچین در حوزه مالی در فراهم آوردن برخی تسهیالت منجر

به توسعه سریع و استقبال باال از این فناوری شده است .6از جمله میتوان به فراهم

شدن موضوعات زیر اشاره کرد:

 -1امکان تسویه سریع معامالت و تراکنشها،7

 -2بهبود بهینهسازی

سرمایه8

 -3بهبود عملکرد پیمانکاری به دلیل قراردادهای

 -4افزایش راهحلهای مالی از منظر

بحران10

 -۵کاهش خطا در اداره کردن و بهبود شفافیت

هوشمند9

(عملکرد)11

۵

"Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact,
Survey Report" (PDF). World Economic Forum. September 2015.
p. 24. Retrieved 7 November 2017.
6
https://medium.com/@markvanrijmenam/5-blockchain-benefitsfor-the-financial-services-industry-20b760d4bb3a
7
Instant Settlements
8
Improve Capital Optimization
9
Improved Contractual Performance due to Smart Contracts
10
Increased Financial Solutions in terms of Crisis
11
Reduced Error Handling and Improved Transparency
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در تمامی این ویژگیها مشی بهبود و شفافیت در تولید ،توزیع و تخصیص منابع
مشاهده میشود که میتواند بهعنوان مؤیدی بر مفید بودن بهکارگیری این فناوری

در مکانیسم مالی باشد.

 -2اقتصاد زنجیره بلوکی (بالکچین) و لزوم توجه به نکاتی از
منظر اقتصاد اسالمی
ادعاهای زنجیره بلوکی چیزی بیش از یک نوآوری در حوزه ارتباطات و فناوری

اطالعات است .این فناوری دو رویکرد در سازماندهی اقتصادی و حاکمیت را پیشنهاد
میکند .اقتصاد بالکچین از دو رهیافت حاکمیت محور و نوآوری محور قابل بررسی

است .اکنون در مکتب اقتصاد نهادی جدید و در نظریه انتخاب عمومی استدالل میشود
که نتایج رویکرد حاکمیت محور (دولت محور) بسیار امیدوارکننده است زیرا مدلهای
زنجیره بلوکی در خلق نهادها و سازمانهای خودجوش (خودبهخود) شکل جدیدی از
نظام اقتصادی را موجب شده است .این مهم بامطالعه موردی پدیده رمز ارز اتریوم
قابلدرک است.12
از منظر اقتصادی در وهله اول بالکچین راهی برای ایجاد یک دفتر ثبت 13شفاف امن

و قوی است .این فناوری جدید انقالبی و غیرمعمول و یک پروتکل نرمافزاری مبتنی
بر رمزنگاری بانکهای اطالعاتی یا دادههای دیجیتال است .از منظر نهادگرایان با

وصف بهعنوان یک نهاد یا فناوری اجتماعی که برای هماهنگی بیشتر و بهتر مردم
عمل میکند بیشتر قابلدرک است .رشتههایی مانند اقتصاد پولی و اقتصاد عمومی

اقتصاد اطالعات همچنین مکتب اقتصاد نهادی به این موضوع توجه بیشتری نشان
دادهاند اقتصاد پولی از این منظر که زنجیره بلوکی مبتنی بر رمز ارز بهعنوان مشوق یا
عامل انگیزشی ابتدایی وابسته است که خود میتواند نقش پول اعتباری در تراکنشهای
12

Buterin, V. (2014b) ‘Ethereum Whitepaper. A Next Generation
Smart Contract & Decentralized
’Application Platform
https://www.ethereum.org/pdfs/EthereumWhitePaper.pdf.
13
Ledger
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بین ذینفعان داخلی و خارجی سیستم بالکچین را ایفا کند .از سوی دیگر بهعنوان یک
پدیده اقتصاد عمومی تمرکزگرایی را از بین میبرد اعتماد و اعتبار و نهادهای جدیدی
را خلق میکند که در تولید و مدیریت بخشی یک سیستم اقتصادی میتواند مؤثر باشد.

همچنین مدیریت اطالعات و شفافیت اطالعات از دیگر کارکردهای این فناوری است
که میتواند نقیصه عدم تقارن اطالعات را در دنیای جدید به شکل چشمگیری کاهش

دهد.14

با نگاهی به زنجیره بلوکی از منظر فناوری و نوآوری ،موضوعات اقتصادی زیر قابل
دریافت است:
 2-1دفتر ثبت غیرمتمرکز عمومی است

 2-2فناوری مبتنی بر عدم تمرکز است که توسط زنده کردن مفهوم
کاتاالکسی خود مانند یک بازار عمل میکند1۵.

14

Böhme R, Christin N, Edelman B, Moore T (2015) ‘Bitcoin:
’economics, technology, governance
Journal of Economic Perspectives, 29(2): 213-38.
 1۵کاتاالکسی عبارت جایگزینی برای تبیین کلمه اقتصاد است .در حالی که کلمه اقتصاد حاکی از آن
است که افراد یک جامعه از مجموعه ای از ارزش ها و اهداف مشترک و متناسب برخوردار هستند،
کاتاالکس نشان می دهد که خصوصیات ظاهری یک بازار (قیمت ها  ،تقسیم کار  ،رشد و غیره) نتیجه
تنوع و تفاوت در اهداف افراد یک جامعه هستند .ارسطو اولین کسی بود که اقتصاد را هنر مدیریت خانوار
تعریف کرد و تا امروز ه م این امر متداول است .ارسطو تالش کرد پدیده های پیچیده بازار را از طریق
قیاس بین یک خانواده و یک کشور توضیح دهد ،مثالً قیاس ساده امروزی که بین بدهی ملی دولت
یک کشور و کارت اعتباری مصرفکنندگان است را تصور کنید .کلمه کاتاالکسی با هدف ارائه کلمهای
دقیقتر و فراگیرتر برای پدیده بازار گروه -خانوار معرفی شده است که در آن مشارکت کنندگانِ بازار
آزادانه پایان و اهداف متفاوت و متنوعی را دنبال میکنند .کاتاالکسی توسط فریدریش هایک معروف
شد که آن را به عنوان " نظمی که پس از تعدیل متقابل اهداف اقتصادی افراد در یک بازار ایجاد می
شود" تعریف کرده است .با مثالی این موضوع قابل تبیین است گویی بازار مکانی است که افراد دارای
دیدگاههای متنوع سیاسی در کنار هم جمع شدهاند تا درک بهتری از طیف گستردهای از سیاستها
کسب کنند و از مواضع یکدیگر آگاه باشند! در این بین هر از چندی قرعه به نام شخصی با ویژگی
سیاسی مختص خود است تا سخن بگوید.

120

توکنایز کردن داراییها ،مسیر نوین تأمین مالی در بازار سرمایه اسالمی

 2-3یک دستگاه محاسبهگر خارقالعاده در گستره جهانی برای رفع مشکل
هزینه دوگانه (تقلب) است

اما از منظر دولت و با رویکرد حاکمیت محوری ،موضوعات اقتصادی زیر حاصل فناوری
زنجیره بلوکی است:
 2-4هزینه تراکنشها را کاهش میدهد (بهرهوری دولت و بخش دولتی را
افزایش میدهد)

 2-۵همزمانی کاهش هزینه تراکنشها و ایجاد نهادهای اقتصادی مؤثر
برای رشد بهرهوری در اقتصاد ،انگیزه شکلگیری کاتاالکسی در بازا ِر
ناشی از زنجیره بلوکی را موجب میشود.

 2-6هرگونه انتخابی میتواند از طریق زنجیره بلوکی صورت پذیرد.

 2-7در حوزههای فرا کشوری میتوان از این مکانیسم برای انتخاب و

پویش جهانی استفاده کرد .برخی پدیدهها مانند حفاظت از
محیطزیست نیازمند آگاهی و تصمیمسازی جهانی فراتر از چند پیمان

منطقهای هستند این مجال با فناوری بالکچین مهیا میشود16.به بیان
سادهتر مرزهای سیاسی در این فناوری شکسته میشود .میزان استیال
و چیرگی گروهها ،در دنیای آینده با میزان دسترسی و تسلط بر ابزار
زنجیره بلوکی تعریف خواهد شد.

تاکنون عالمان اقتصاد اسالمی روی این حوزه اظهارنظر خاصی نداشتهاند .به نظر

میرسد از موضوعات بحثبرانگیز این حوزه مفهوم کاتاالکسی و منافع بازاری خواهد
Hayek, F.A. (1945) ‘The Use of Knowledge in Society’ American
Economic Review, 35(4): 519-30.
16
)Sinclair Davidson, Primavera De Filippi and Jason Potts(2016
Economics of Blockchain ,RMIT University - School of Economics,
Finance and Marketing, Université Paris II - Panthéon-Assas and
RMIT University

121

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

بود ،درنتیجه بومیسازی فناوری زنجیره بلوکی اهمیت خاصی خواهد داشت (تا شائبه
در قاعده نفی سبیل بر این بازار مترتب نگردد) .بهعنوان راهحل ابتدایی به نظر میرسد

الزم است تمامی اصول و قواعد اسالمی بهعنوان قواعد بازی و تدوین قراردادهای
هوشمند بهعنوان مبنای زنجیره بلوکی پیشنهادی بومی موردتوجه قرار گیرند .این
راهکار به عنوان مثال با بالکچین مجوز داده شده قابل حصول است (ذینفعان در این

مدل محدودتر می شوند).

 -3تأمین مالی در بستر قراردادهای هوشمند و توکنایز کردن
داراییها
-3-1

قرارداد هوشمند

به نظر میرسد قراردادها در اصل خود اگر مبتنی بر اصول حقوقی و شرعی تنظیم شوند

مشکلی از منظر پذیرش شرعی نخواهند داشت .برای درک یک قرارداد هوشمند کافی
است به مکانیسم یک دستگاه خودکارِ خودپرداز (کاال یا پول) دقت شود این دستگاه

مبتنی بر قواعدی عمل میکند که برگشتناپذیر است و در صورت آغاز به کار تمامی
مراحل تا حصول نتیجه نهایی یعنی تحویل کاال یا پول به متقاضی طی خواهد شد.

گویی قواعد دقیق عملکرد رباتها به دنیای قراردادی انسانها وارد شده است.
قراردادهای هوشمند میتوانند همچون رباتها فرایندهای روزمره و تکرارپذیر را به
شکلی دقیق اجرا کنند .بهعنوانمثال میتوان قراردادی برای پرداخت دستمزد به

کارکنان مبتنی بر ساعت حضور یا آبدهی به گلخانه صنعتی تعریف کرد بدون نیاز به
حسابداران یا باغبانان ،یا میتوان کسری یا کمبود مواد غذایی در یخچال منزل یا هر

انبار دیگر را با فروشگاه تنظیم کرد تا اقالم موردنیاز بهمحض کمبود یا فقدان سفارش
داده شوند بدون نیاز به شخص واسطی که مرتباً محتویات یک انبار را چک کند .به
سادگی میتوان حذف واسط را مالحظه کرد.

 .3-1-1مالحظات احتمالی قراردادهای هوشمند در زنجیره بلوکی مورد
تایید اقتصاد اسالمی
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قواعد و قراردادهای هوشمند میتواند با چاشنی اصول شریعت همراه شود و مثالً در
تنظیم تبادالت نظام تأمین مالی شبیه آنچه در ادامه پیشنهاد داده خواهد شد قواعد و
اصول مالی اسالمی موردتوجه قرار گیرد.

بومی شدن این قراردادها شاید اولین دغدغه اقتصاد اسالمی را برای برمال شدن ضوابط
خصوصی و عمومی قراردادهای پشت تعامالت را مرتفع نماید.
با فرض اینکه این مهم بهعنوان اصل اول رخ خواهد داد به نقش نهادهای عمومی

فراهم آورنده خدمات نهاد مرکزی در پیادهسازی رمزگذاری داراییها را و درواقع
پیادهسازی زنجیره بلوکی با استفاده از ظرفیت موجود اعتمادسازی و پایدارسازی اعتماد

توسط نهادهای مرکزی پرداخته میشود .ایفای این نقش پذیرش فناوری زنجیره بلوکی
را از تهدید به فرصت و پایدارسازی و امنیت تبادالت و انتقاالت را تضمین میکند
بهعالوه امکان نظارت بهتر بر زنجیره را با توجه به محدودیتها و انتظارات قانونی و
شرعی فراهم مینماید.

-3-2

دیجیتالیزه کردن دارایی و ایجاد بستری برای انتشار اوراق
بهادار

چالش امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شدن بستر الزم برای تأمین مالی انواع

داراییهای راکد یا ایجاد سازوکارهای جدید انتقال دارایی است .وقتی شما صاحب
دارایی خاصی هستید اما در زمان نیاز به تأمین مالی نتوانید از آن دارایی بهعنوان

پشتوانه خود بهره ببرید یا برای دریافت مبلغ کوچکی وام الزم باشد سند یک دارایی
بزرگ خود را بدون تناسب ارزش وثیقه قرار دهید نگرانی عمیقی از تأمین مالی خواهید

داشت .این مشکل با دیجیتالی کردن داراییها و تخصیص توکن در فناوری بالکچین
مرتفع شده است.
 -3-2-1تبیین توکن و کوین
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پیش از توضیح درباره توکنایز کردن توضیحی درباره تفاوت کوین و توکن ارائه میشود.
کوین و توکن هر دو ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال هستند .کوینها17دارای زنجیره

بلوکی اختصاصی هستند و به هیچ بستر دیگری وابسته نیستند ،مانند بیت کوین و
اتریوم .کوین مانند پول سنتی چندین شاخصه دارد ازجمله .1 :قابلتبدیل بودن.2 ،

قابلتقسیم به جزء بودن .3 ،پذیرش در مراکز مبادله همچون صرافیها .4 ،قابلحمل

و  .۵بادوام بودن و  .6از همه مهمتر اینکه در پلتفرمهای مختلف قابلاستفاده است.

درحالیکه توکن تقریباً همه خصوصیات کوین را بجز مورد  6دارا است .درواقع توکن
برای یک پلتفرم خاص طراحی میشود .توکنها شبکه بالکچین مستقل نداشته و از

شبکه زنجیره بلوکی یک کوین برای گسترش استفاده میکنند (همچون بایننس

کوین(18توکنی که بر پایه شبکه بالکچین اتریوم فعال است)  BNBمیتواند به توسعه
شبکه اتریوم نیز کمک کند ،اما در عین حال این دو ارز بازار مستقل و رقیبی برای
یکدیگر به حساب میآیند .درنتیجه باید گفت کوین روش پرداخت است در حالی که

توکن میتواند نمایشگر سهام یک شرکت یا میزان دسترسی به یک محصول با خدمات
باشد  .قابلیت توکن برای معرفی هر چه پشت آن مورد نظر کاربرش بوده بسیار زیاد
است .کوین بسیار شبیه پول است و به شکل عامتر در هر پلتفرمی جهت خرید و فروش

میتواند به کار برده شود .با شناخت انواع توکنها ،توکنایز کردن دارایی در راستای
تأمین مالی معنا می یابد .درواقع قالب درست معرفی محصول که در اینجا یک دارایی

است و با هدف تأمین مالی فرد می خواهد آن را توکنایز کند باید درک شود .توکنهای
تعریف شده با توجه به خصوصیات دارایی یا شیوه تخصیص آن عبارتند از توکنهای

 Binance Coin 18با نماد BNB
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ارزی ،19کاربردی ،20بهادار ،21دارایی ،22سهمی ،23جایزه ،24گواهی و توکن سودده .2۵هر
یک از این توکن ها به فراخور اینکه چه ویژگی از دارایی یا چه نوع دارایی توکنایز

میشود به کار خواهد آمد.

 -3-2-2توکنایز کردن و تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها
(سکیوریتایز )
توکنایز کردن داراییها به معنای فرایند انتشار توکنهای قابل معامله ای است که هر

یک نشانگر دارایی پایه یا خصوصیاتی از آن است .فرایند توکنایز کردن در نهایت به
ساختن یک شبه پول منجر میشود که قابل معامله بوده و ارزش میپذیرد .بخشی از

ارزش آن بر اساس عرضه و تقاضا و بخشی دیگر به دارایی یا جریان درآمدی پشت
آن مربوط است .این فرایند بسیار شبیه تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها است ،با
این تفاوت که محدودیتهای آن بسیار کمتر از اوراق بهادار سازی است و بستری که

در آن جریان دارد با پروتکلهایی ایمن شده است .تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی
به چهار دلیل عمده صورت میگیرد:


نیاز به منابع جدید نقدینگی (داراییهای مالی در ترازنامه پشتوانه انتشار

اوراقی قرار میگیرد و بعد از فروش این اوراق نقدینگی به شرکت تزریق
میشود .این داراییها میتوانند از جنس مطالبات شرکت یا داراییهای

ثابت آن باشند).

19

Currency tokens
Utility tokens
21
Securities tokens
22
Asset tokens
23
Equity tokens
24
Reward tokens
2۵
dividend tokens
20

125

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی



انتقال ریسک (برای موسسات مالی انتقال ریسک اعتباری) (ریسک

اعتباری بوسیله تبدیل به اوراق بهادار کردن به خریداران اوراق منتقل

میشود)



وجود فرصتهای سرمایهگذاری دیگر (تغییر موضوع سرمایهگذاری)

ایجاد تغییرات ترازنامهای و بهبود عملکرد مالی و حسابداری شرکت

نکته جالب توجه این است که همه این موضوعات و استداللها در عملیات و فرایند

توکنایز کردن نیز قابلتصور است .ضمن آنکه این دالیل میتواند منجر به ایجاد
استاندارد یا اعمال استانداردها در سطوحی از ذینفعان و تأمین مالی شوندگان در بستر

زنجیره بلوکی شود که پیشتر در تبدیل به اوراق بهادار کردن نیازی نبود .به این ترتیب
سطح شفافیت در مقوله توکنایز باالتر از سکیوریتایز است .بهعنوان مثال اگر شخص

الف بخواهد ساختمان خود را توکنایز کند باید استانداردهای حسابداری شفافی را در
مقوله نگهداری و محاسبه هزینههای دارایی پایه خود اعمال کند .همچنین مقوله افشا
دارایی وی صورت خواهد پذیرفت و احیاناً موضوعات مالیاتی نیز بر آن مترتب خواهد
بود.

امتیاز بزرگ توکنایز کردن این است که بواسطه آن واحدهای سرمایهگذاری بسیار
خرد قابل شکلگیری است .در نتیجه در طرف تقاضا محدودیتهای مربوط به میزان

و مبلغ سرمایهگذاری در خرید توکنها کمتر است.

دیگر موضوع مهم به هزینه انتشار باز میگردد .نکته مهم در جمع آوری وجوه

در بازاره سرمایه توجه به حد بهینه انتشار است .بر همین اساس اندازه هر واحد سرمایه-
گذاری به عالوه نرخ سود و نرخ کارمزد ارکان اوراق استخراج میشود .بنابراین
مخاطبان این بازارهای سنتی عرضه اولیه عموماً محدود میشوند .مبلغ کل انتشار نیز

باید از حداقلی کمتر نباشد تا بتوان انتشار را به صرفه دانست (هزینه انتشار مقوله بسیار
مهمی در بازار سرمایه است) .زنجیره بلوکی یا بالکچین این فرصت را فراهم میآورد

که هزینه انتشار کاهش یابد همچنین هزینه تراکنشها نیز کاهش یابد لذا میتوان
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انتظار داشت هر دارایی واجد ارزشی در هر ابعادی منجر به خلق اهرم برای دارنده آن

شود.

در سال  ، 2019دادههای اولیه  Autonomous Nextنشان میدهد 26که

 87موسسه درصدد هستند با انتشار سهام مبتنی بر توکن ( 27)STOحدود  ۵62میلیارد
دالر جمع آوری نمایند .اما چرا توکنایز کردن در زنجیره بلوکی بهتر از شیوه تبدیل به
اوراق بهادار کردن سنتی دارایی ها است؟ چند مزیت عمده به این منظور معرفی شده

است:28

این نشانگر یک بازار به شدت پیشرونده و روبه رشد است.
فناوری بالکچین و دفتر ثبت غیر متمرکز دارای سه ویژگی مشخص است که
میتواند با کاهش هزینه های سربار ،ایجاد بهرهوری و کارایی عملیاتی و افزایش

26

next.autonomous.com
Security Token Offering
() STOعمل انتشار دارایی دیجیتال جدید که معرف و بیانگر یک اوراق بهادار سنتی برای گروهی از
سرمایهگذاران یا کاربران است.
28
Asha Dakshinamoorthy(2019) Security Token Offerings Improve
the Traditional Securitization Process, https://alphapoint.com
27
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نقدینگی زیرساخت بازارهای مالی را بهبود بخشد .این فناوری ناشران و سرمایهگذاران
و نیز نهادهای واسط بازار را قادر میکند که:

 -1امکانپذیر شدن تنظیم برنامههای حقوقی و اعمال محدودیتهای خاص برای هر
دارایی دیجیتالی به شکل منحصر به فرد :این کار از طریق قرارداد هوشمند انجام

میشود که در آن حقوق و محدودیتها (اعم از شرعی و قانونی) با برنامهریزی در هر
دارایی دیجیتالی به شکل انفرادی مدیریت و اعمال میشوند .در مقابل ،در اوراق بهادار
سازی سنتی ،این حقوق و محدودیتها توسط بورس و ارکان بازار کنترل و اجرا
میشوند.

 .2داد و ستد بیدرنگ بین دو دارایی دیجیتالی ،بدون استفاده از سرویس سپرده گذاری:

امنیت و تعامل زنجیره بلوکی دو طرف را قادر می سازد تا مستقیماً به مبادله بپردازند
و نیازی به سپردهگذاری در مکان ثالث نباشد .موضوع این است که در واقع نقش پول
سنتی در این سیستم حذف شده و وظیفه انتقال ارزش به خود توکن مبتنی بر دارایی
سپرده شده است .در این صورت ریسکی برای انتقال مالکیت جدا از انتقال پول متصور
نیست.

 -3نگهداری یک پرونده جامع و کامالً حسابرسی شده برای معامله هر توکن :هر
رویداد ،انتقال دارایی و معامله در این سیستم در هر لحظه قابل استعالم است .عالوه
بر این ،دادهها ،اسناد و اطالعات مربوط به دارایی دیجیتال در طی چرخه عمر آن ،در
یک سیستم ثبت و ضبط مرکزی در دسترس همراه با آن به شکل زنده قابل مشاهده
است.
در زمینه چرخه عمر اوراق بهادار 7 ،مزیت معرفی شده که ناکارآمدی ذاتی در تخصیص
سرمایه ،نبود نقدینگی و ضعف رویههای عملیاتی را کاهش میدهد:
 .1تطبیق و انعطاف پذیری بیشتر :اوراق بهادار ایجاد شده از طریق قراردادهای
هوشمند امکان انعطاف پذیری و قابلیت برنامه ریزی را در سطح دارایی ایجاد می
کنند تا در سطح مبادله .این تضمین می کند محدودیت هایی که به طور مستقیم با
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ساختار معامله مرتبط باشد (به عنوان مثال  ،لیست سفید برای سرمایهگذار معتبر،
ایجاد محدودیت در تعداد سرمایه گذاران یا نوع آنها  ،دوره انتشار مقید شده) در
بطن دارایی دیجیتال در طی چرخه عمر آن رمزگذاری میشود.
 .2هزینههای پایینتر اداری و تشکیالتی :فرآیندهای طراحی توزیع و تخصیص سهم
با امکان نشانهگذاری مستقیم به حساب مناسب و توزیع آنها به سرمایه گذاران در
سیستم بالکچین ساده می شود .صرفه جویی در زمان حتی باعث کاهش هزینه های
حسابرسی  ،قانونی و فناوری میشود.
 .3پیش بینی شفاف ارزش دارایی های پایه :این ریسک طرف مقابل را کاهش داده و
ارزش توکن را مستقیماً به محصوالت مالی یا کاالی فیزیکی مربوطه متصل میکند.
 .4نقدینگی بیشتر :انطباق و تطبیق در سطح دارایی به جای سطح مبادله (در بورس)
به معنای این است که سرمایه گذاران  ،ناشران و اپراتورها از یک استخر نقدینگی واحد
استفاده نمی کنند .در این روش امکان دسترسی به چندین بورس یا مکان عرضه فراهم
خواهد بود ،مشکل فقدان کشف قیمت و تنزیل قیمت کاهش یافته و فضای قیمتگذاری
همواره شفاف خواهد بود.
 .۵تسویه حساب بیدرنگ :29همراه با مکانیسم ریل های پرداخت زنجیره ای (یا با
ارزهای "پایدار" یا با ارز رمزنگاری شده ، )30معامالت از تسویه حساب بیدرنگ بهره-
مند میشوند این امر تا حدود زیادی هزینههای عملیاتی مبادالت در بورس را کاهش
داده و از ریسک نکول کاسته و به نقدشوندگی بیشتر موضوع سرمایهگذاری کمک
میکند.
 .6کارایی :با استفاده از یک دفتر ثبت بیدرنگ در دسترس مالکیت داراییها و
مکانیسم زنجیره پرداخت ریلی مدیریت تمامی فعالیتها (به عنوان مثال  ،توزیع سود

Real-time settlement
stable-coins or cryptocurrencies

29
30
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سهام ،تسهیم منافع ،خرید و بازپرداخت) می تواند به شکل خودکار با باالترین کارایی
امکان پذیر شود.
 .7دسترسی به سرمایه گذار :بدون هزینه سربار و با ساده کردن پردازش چرخه عمر،
برای هر مدیر دارایی دسترسی به سرمایهگذاران بزرگ راحت خواهد شد.
 -3-2-3عرضه اولیه

سکه31

پیشتر جامعه نوآفرین و استارتاپی در تأمین مالی جمعی اولین ثمره کاربرد توکنایز کردن
داراییها توسط بالکچین را چشیده است هر چند این دستاورد کاملی نیست زیرا

موضوعات متنوع حقوقی و قانونی در حوزه معامالت و تخصیص توکنها یا تعریف

کوینها هنوز با ابهاماتی باز مانده اند .در سالهای اخیر موضوع  ICOیا عرضه اولیه
سکه ،بالکچین را به صدر اخبار در تأمین مالی جمعی 32رسانده است .در این سبک

سرمایهگذاری جمع کثیری از افراد مبالغ کمی را روی یک طرح یا پروژه سرمایهگذاری

میکنند .معرفی پروژه توسط کارآفرین و سایتی مبتنی بر یک پلتفرم صورت میگیرد،
که این پلتفرم مبتنی بر بالکچین عمل میکند .گروهی از کارشناسان صعود قیمت
رمزارزهای مبتنی بر بالکچین را ناشی از همین اقبال میدانند خصوصیت جالبتوجه

کاستن از محدودیتهای جغرافیایی و محدودیت در میزان سرمایهگذاری و سرمایه
پذیری است .درواقع سرمایهگذار دارایی دیجیتال خریداری کرده که بهوسیله توکنهای
ایجادشده در کیف پول دیجیتالی وی ذخیره شدهاند این به معنای شکلگیری نسل
جدید سهام است .این دارایی در همان پلتفرم قابل معامله با سایر توکنها یا سایر اسعار
و رمز ارزها است.

در ایران مدتی است که این عرصه توسط گروهی از شرکتهای نوآفرین فعال در
عرصه تأمین مالی موردتوجه قرارگرفته و پلتفرمهای ویژه نیز طراحیشده است .اما باید
توجه داشت که محدودیتهای قانونی ،مقرراتی و حقوقی ناظر بر این حوزه به ویژه
Initial coin offering
Crowd funding
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معامالت و شبکه فروش و تخصیص از دید و منظر عمده این شرکتها مغفول مانده

است .عمدتاً این مشکل ناشی از بی توجهی به ماده  36قانون احکام دائمی برنامه های
توسعه کشور است .بر اساس بخشی از این قانون:

 -1کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر
ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به

ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند .عدم ثبت ،تخلف

محسوب می شود ،لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق
بهادار نمی باشد.

 -2معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بور سها و بازارهای خارج
از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معامالتی هر یک از آن ها حسب
مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات
فوق فاقد اعتبار است.

 -3پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا
بازارهای خارج از بورس معامله شده اند و کاالهای معامله شده در بورس
های کاالیی ،عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقلوانتقال) پس از معامالت
در شرکت های سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت
می گیرد.

 -4سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله کنندگان آ نها باید به گونه ای ثبت
و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معامالت را داشته باشد.

یک تفسیر این است که تمامی توکنهای منتشر شده به منظور جمع آوری وجوه نوعی
اوراق بهادار تلقی میشود در این صورت همگی پلتفرمها و شبکه بالکچین و نیز

سرمایه پذیر و نهاد مالی واسط این کار الزم است تحت انقیاد مقررات مقام نظارتی
یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشته باشند و با ضوابط موجود در بازار سرمایه

عمل کنند .در ادامه با تبیین بیشتر نکات حقوقی و قانونی معامالت و تخصیص توکن،

مشکالت  ICOو موضوعات مبتالبه شبکه تخصیص و فروش آن آشکار خواهد شد.

131

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

-3-3

ارائه دو مدل خاص برای توکنایز کردن داراییها با هدف تأمین
مالی و انتقال دارایی

 -3-3-1تأمین مالی با توکنایز کردن داراییهای جامد
برآوردن دغدغه تأمین سرمایه در گردش یا تجهیز منابع مالی برای سرمایهگذاریهای

بلندمدت و کوتاه مدت برای اشخاص حقیقی و حقوقی ضرورت رجعت به ابزارها و

زیرساخت بازار سرمایه را برای تأمین مالی دو چندان کرده است این در حالی است که

توان زیادی از نظام بانکی برای خلق پول و تزریق پول تازه به بدنه اقتصاد باقی نمانده
است .شرایط امروز اقتصاد ایران بعد از تحریمهای ترامپ و اعالم جنگ اقتصادی به

کشور ،تدوین پلتفرمهای داخلی و مدلهایی را ایجاب میکند که اتکای آن به امکانات

موجود باشد و در این راه حداکثر بهرهوری رخ دهد .تکنیکهای اهرم کردن یا اهرمی

شدن افراد برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایهگذاری یکی از جذابیتهای

مهندسی مالی است .با استفاده از فناوری شبکه زنجیره بلوکی فرصتهای نابی قابل
تبیین و شناسایی است.
در شرایط کنونی و شاید بتوان گفت در اغلب موارد بخش بزرگی از ارزش

داراییهای افراد به صورت جامد و فریز شده در داراییهای ثابت درگیر است ،و این
بخش با محافظهکاری مالکان آن یا محدودیتهای تبدیل به اوراق بهادار کردن

داراییها و انتشار مواجه است .جامد شدن بخش وسیعی از داراییها در هر اقتصادی
منجر به کمتحرکی منابع و نیاز روزافزون به تزریق سرمایه از بیرون (مثال سرمایه-
گذاری خارجی) خواهد داشت تا با منابع تازه تحرک بیشتر به ویژه در بخش مصرف
رخ دهد .این موضوعی است که در شرایط حاضر اقتصاد ایران نیازمند تحلیل است .چرا
که در شرایط تحریم یا حتی قبل از آن منابع خارجی به سادگی به کشور وارد نمی شد

و نیز بخش وسیعی از داراییها با هدف تامین اجتماعی بلندمدت در داراییهای غیر

مولد بال استفاده اقتصادی منجمد شده است .بالطبع رکود طرف تقاضا و مصرف در

اقتصاد ایران و کم رونقی سرمایهگذاری در بخش تولیدی نتیجه طبیعی این وضعیت
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خواهد بود .در حالیکه همزمان با این امر دولت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده اقتصاد

به دلیل ضعف در تأمین درآمدهایش هم از مصرف خود کاسته و هم به اخذ بیمحابای

مالیات روی آورده که توان مصرف بخش خصوصی را نیز کاسته است .منابع بانکی نیز

پوشش دهنده کاملی برای افت تقاضا و مصرف در اقتصاد نیستند .در این میان راه حل

پیشنهادی اتکا به ظرفیت بدهی و اهرمی کردن منابع است.

حال پرسش این است که چگونه منابع الزم برای تأمین مالی از طریق اهرم تجهیز

شود؟ در بازار سنتی و غیردیجیتال برای تأمین مالی محدودیتهایی وجود دارد که
اغلب داراییها یا جریانات درآمدی آنها توانایی قرارگرفتن بهعنوان وثیقه یا پشتوانه

در فرایند تبدیل به اوراق بهادارکردن 33را ندارند .با دیجیتالیزه شدن داراییها میتوان

بخش وسیعی از داراییهایی که در اختیار افراد است را به منظور توکنایز کردن مورد

استفاده قرار داد .واقعیت این است که برخی از ابزار مالی منتشره در بازار امن 34نیستند.
معموالً داراییهای خاص و با شرایط و ضوابط خاص میتوانند بهعنوان مبنای انتشار

یک اوراق بهادار قلمداد شوند یافتن وثیقه متصل کردن منافع آتی یا جریانات درآمدی
آتی مناسبی که ارزش هر ورقه اوراق را پوشش دهد بر محدودیتهای طراحی و انتشار
خواهد افزود .نکاتی که باید در طراحی مدل موردتوجه قرار گیرند عبارتند از:
الف :موتور انگیزشی ایجاد بازار:
فرد  Aنیازمند تأمین مالی  100واحدی است منتها دارایی  Xکه بر اساس آن

می خواهد تأمین مالی کند  ۵00واحد می ارزد ،در سوی دیگر بازی از سوی دیگر

فرد  Bمایل به سرمایهگذاری در دارایی  Xاست منتها بیش از  100واحد نمی

خواهد یا نمیتواند که درگیر کند فرد  Bمایل به سرمایهگذاری فرد  Aعالقه
مند به سرمایه پذیری ،هر دو نیازمند بازاری مطمئن هستند که در آن وارد شوند.

این بازار میتواند توسط پلتفرمی که بوسیله بالکچین اداره میشود مهیا گردد.
منظور از شناورسازی داراییهای جامد از طریق توکنایز کردن آنها فقط تأمین
Securitization
Secured

33
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مالی برای تولیدکننده کاال و خدمات نیست بلکه ایجاد نقدشوندگی برای مصرف-
کننده و تقویت و تحریک بازار مصرف نیز هست زیرا یکی از معضالت اقتصاد

ایران و چالش تولیدکنندگان فقدان بازار مصرف با ثبات است .در شرایطی که به
دلیل محدودیتهای بازرگانی خارجی امکان صادرات کاال و خدمات محدود شده
است این چالش به شکل رکود مصرف در اقتصاد ایران نمود بیشتری دارد .همواره
خانوارهای متوسط درآمدی دارایی منجمد قابل توجهی در اختیار دارند که در

قالب مسکن یا سرمایهگذاریهای بلندمدت از نقدشوندگی پایینی برخوردارند اما

همان داراییها پشتوانه اقتصادی قابل توجهی برای خانوارهای متوسط هستند
این وضعیت را در بنگاههای اقتصادی هم میتوان مالحظه کرد.
چگونه فرد رغبت دارد تا بخشی از دارایی خود را واگذار کند؟ اساسا واهمه متقاضی
وجوه این است که اصل دارایی خود را از دست بدهد یا دیگر توان بازگرداندن

اصل دارایی را نداشته باشد .این دغدغه با ایجاد و طرح یک اختیار معامله قابل

رفع است .راه حل پیشنهادی به این ترتیب است که تنها در صورت انتشار اختیار

معامله سلب حق مالکیت و خریداری آن توسط متقاضیان میتوان توقع داشت

که دارایی توکنایز شده امکان انتقال کامل مالکیت را داشته باشد برای مثال منزل
مسکونی را در نظر بگیرید که تنها  20درصد ارزش آن توکنایز شده و توسط
مالک به بازار عرضه میشود .بازار با توجه به قیمت دارایی اصلی و عرضه و تقاضا
شروع به معامله این توکنها خواهد کرد .اگر قیمت توکنها رشد چشمگیری
داشته باشد مالک وسوسه خواهد شد تا مقدار بیشتری از دارایی خود را در قالب

توکن به بازار عرضه کند .همراه این توکنها این حق نیز فعال است که اگر میزان
توکنهای خریداری شده توسط سرمایهگذار به طور مثال از  ۵1درصد ارزش

ملک تجاوز کرد قدرت سلب مالکیت از مالک اولیه برای سرمایهگذار فعال و
فراهم میشود و سرمایهگذار میتواند با خریداری  49درصد دیگر از توکنها مالک
همان دارایی پایه شود .البته شفافیت اطالعات درباره هر ملک و توکنهای آن
همچنین مالک مربوطه بسیار مهم است .همچنین می توان حقوقی را در نظر

گرفت که به محض فعال شدن حق سلب مالکیت از مالک اول ،درآمد ناشی از
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اجاره به نسبت حقوق مالکانه به دارنده توکنها پرداخت شود یا حتی پیش از آن

مثالً با حداقل عرضه  30درصد ارزش ملک به صورت توکن دارایی که پیشتر

توسط کارشناسان رسمی ارزشگذاری شده است این گونه تلقی شود که  30درصد
ملک خود را به اجاره (یا اجاره به شرط تملیک داده) و ملزم است هزینه اجاره

ماهانه یا فصلی پرداخت کند یعنی همزمان هم توکن دارایی و هم توکن سود

دهی را واگذار نماید .جذابیت زیادی برای این دسته سرمایهگذاریها پیشبینی

میشود.

ب :انواع دارایی و شیوه دیجیتالیزه کردن داراییها:
داراییها همگن یا ناهمگن هستند به عالوه باید با واحدی شبیه پول درون هر
پلتفرم قابل جابجایی باشند .درنتیجه در گام اول با تعریف قراردادی واحدهای

دیجیتالی یا توکنها قابل تعریف هستند .اغلب مدلهای پیشنهادی با فرض
دارایی طال آغاز کردهاند که کاالی همگن و دارای نهادی برای استانداردگذاری

است به عالوه گروه زیادی از مردم با آن سرو کار دارند و امکان دپو آن نیز در
خزانه بانکها وجود دارد .بهعنوان راهحل پیشتر توسط فعاالن این بخش برای

مواجه با کاالی همگن ،توکن گواهی و برای مواجه با دارایی غیر همگن ،توکن
دارایی پیشنهاد شده است .توکن گواهی میتواند با اتکا به قیمت روز بازار تعیین
قیمت شود اما توکن دارایی باید توسط کارشناسان ارزیاب و قیمتگذار راستی
آزمایی و تعیین قیمت شوند .این امر نیازمند تدوین فرایندی است که میتواند از

ظرفیت و روال موجود استفاده کند یا به خلق روال جدیدی منجر شود .توکنها
بر اساس ارزش اسمی داراییها صادر میشوند .توکن دیگری بهعنوان وسیله
مبادله پلتفرم قابل عرضه است که میتواند توکن پایه شبکه برای مبادله کاال با

قابلیت مالکیت مستقیم باشد ارزش این توکن میتواند از قبل بر اساس دارایی
پایه پلتفرم تعیین شود و به اطالع همه ذینفعان رسانده شود .عالوه بر آن باید

کوین در این پلتفرم معرفی شود .آیا از کوین خود پلتفرم استفاده میشود یا صرفا
توکن ابزار مبادله تلقی میشود همچنین تعریف نشدن امیدنامه و مدل کسب و
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کار از مشکالتی است که بواسطه فرهنگ تأمین مالی جمعی ممکن است به

سمت بازار جدید تعمیم داده شود .به نظر میرسد این موضوعات مهم باید در

بازار جدید دارایی دیجیتالی شده تصحیح و تبیین شود.
پ :نحوه کار شبکه فروش و تخصیص:

همانگونه که ذکر شد این مکانیسم بوسیله قراردادهای هوشمندی به شکل

برگشت ناپذیر میتواند هدایت شود قواعد بازی پیشتر برای سیستم تعریف شده

و به طور خودکار عمل می کند .پلتفرم برای این بازار میتواند آماده با اطالعات

پیش فرض (دینامیک) یا پویا باشد .قیمتگذاری در این سیستم و نظارت بر
عملیات صدور و ابطالی یا خرید و فروش میتواند توسط یک ناظر بیرونی صورت
گیرد تا اطمینان از پایداری عملیات بیشتر شود .به تعبیری توکنایز کردن نسل

جدید اوراق بهادار سازی یا انتشار اوراق بهادار است .لذا با بسط مقررات و قوانین

موجود به این حوزه ناخودآگاه قوانین بازار اوراق بهادار ،توسعه ابزارها و نهادها

همچنین ماده  36احکام دائمی برنامههای توسعه و برنامه ششم توسعه بر حوزه
زنجیره بلوکی مترتب خواهد بود.
ت :بستر حقوقی توکنایز کردن داراییها در ایران:
همانگونه که بحث شد در ادبیات جاری مربوط به توکنایز کردن داراییها عبارت
توکنایزیشن معادل سکیوریتایزشن(3۵تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی) آمده

است .بدان معنا که توکنایز کردن دارایی همان تبدیل آن به اوراق بهادار است تا
به عموم عرضه شود .پیشتر اشاره شد که اگر این عرضه به عموم در قالب رمز
ارزها اتفاق افتد از آن تحت عنوان عرضه عمومی سکه یا رمز ارز( )ICOنامبرده

35
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میشود و اگر عرضه عمومی توکن داراییهای توکنایز شده
گفته میشود.

باشد به آن (36)STO

بهموجب بند  24ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا " ورقه بهادار هر نوع ورقه
یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقلوانتقال برای بانک معین و یا

منفعت آن باشد ".از ظاهر عبارت چنین برمیآید که برای اثبات مالکیت عین یا

منفعت اوراق بهادار الزاماً باید ورقه یا سند مکتوبی چاپ و منتشر کرد .اما دستکم

از زمان تصویب قانون یادشده در بازار سرمایه ایران هیچگونه مستند کتبی

بهعنوان اوراق بهادار در اختیار مالکان آنها قرار نگرفته است .هرچند مستندی
تحت عنوان گواهی انجام معامله به دارنده اوراق بهادار از سوی کارگزار داده

میشود اما همانگونه از اسم آن نیز پیداست این هم صرفاً گواهی انجام معامله
اوراق بهادار است نه خود آن .شرکت سپردهگذاری مرکزی هم که بهموجب بند()7
ماده یک همان قانون مسئولیت ثبت و نگهداری اوراق بهادار را به نام مالکان

آنها بر عهده دارد اوراق بهاداری را بهصورت کاغذی نگهداری نمیکند ،بلکه
اطالعات مربوط به اوراق بهادار ناشران و مالکان آنها در سیستمها و سامانههایی

ثبت و نگهداری میشوند که به همین منظور طراحی و عملیاتی شدهاند.37
حذف کاغذ ،نوشته و سند و تبدیل آن به دادههای دیجیتالی و ذخیره و نگهداری

و نقلوانتقال و مبادله آنها ضرورت اجتنابناپذیری است که به فرآیند عملیاتی
کردن اوراق بهادار سازی داراییها امکان عملی میدهد .امروزه بدون استفاده از
این زیرساختها نگهداری و مبادله اطالعات انتشار اوراق بهادار و معامالت آنها
غیرممکن است .ماده  6قانون تجارت الکترونیکی بستر حقوقی الزم برای این
تحول دیجیتالی را فراهم کرده است بهموجب آن ؛ " هرگاه یک نوشته ازنظر

قانون الزم باشد دادهپیام در حکم نوشته است ".مگر در موارد استثنایی مثل اسناد
)Security token offerings (STOs
Dematerialization
اتفاقی که از آن به عنوان انقالبی برای کاهش هزینههای تراکنشها یاد می شود به حذف مکانیسم
ثبت و صدور گواهی کاغذی مالکیت اشاره دارد

36
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مالکیت اموال غیرمنقول .وقتیکه داراییهای واقعی(فیزیکی) و یا مالی به اوراق

بهادار تبدیل میشوند درواقع به اجزاء کوچکتری تقسیم میشوند و رابطه حقوقی

شکلگرفته بین صاحب حق و دارائیها از یک رابطه محدود بین یک یا چند نفر

معدود به رابطه بین تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی به عدد دارندگان

اوراق بهادار و آن دارائیها شکل میگیرد و نقلوانتقال آنها نیز در یک بازار

سازمانیافته و متشکل انجام میشود.

حال که روشن گردید ورقه بهاداری که شورای عالی بورس و اوراق بهادار آنها
را جهت قابل معامله شدن مصوب میکند در حقیقت نوشته یا سند مکتوب نیست

بلکه دادهپیامهای قابلمبادله است پاسخ به این سؤال آسانتر میشود که آیا

همان شورا میتواند مصوب نماید که بهجای دادهپیامهای ضبط و نگهداری شده

در سامانههای مرکزی اجازه انتشار توکنهای قابل معامله در بازار را صادر نماید؟
به نظر میرسد پاسخ مثبت است .شورای عالی بورس و اوراق بهادار نهتنها

میتواند مجوز تبدیل دارائیهای پایه به توکن را بدهد بلکه اجازه معامله آنها را
در یک پلتفرم الکترونیکی با در نظر گرفتن بند( )8از ماده همان قانون صادر
نماید.

ث :استفاده از ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک برای
پوشش دادن به پلتفرم زنجیره بلوکی
یکی از ظرفیتهای کمتر توجه شده برای انتشار اوراق بهادار و جمعآوری وجوه
و حتی ایجاد یک بازار محلی و کوچک چه در نظام سنتی تأمین مالی و چه در
نظام دیجیتال ،صندوقهای سرمایهگذاری هستند .این نهاد مالی دارای حدود و
ثغور تعریف شده و مدل متعارف کسبوکاری است و به خوبی توسط مقام ناظر

بازار سرمایه نظارت و کنترل میشود .میتوان صندوق سرمایهگذاری را پوسته و
پوششی برای یک شبکه زنحیره بلوکی تصور کرد به عبارت دیگر صندوق
سرمایهگذاری ایجاد کرد که با فناوری بالکچین کار میکند .در این صورت صدور
و ابطال و خود واحدهای سرمایهگذاری و از همه مهمتر اصل داراییهای موضوع
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سرمایهگذاری صندوق همگی قابل بیان به زبان دیجیتال خواهند بود .در شکلی

دیگر انواع توکنها تعبیر به انواع واحدهای سرمایهگذاری و معامالت توکنها به
تعبیری صدور و ابطال تلقی شوند .حتی میتوان صندوق قابل معامله در بورسی

( )ETFدر مفروض گرفت که بجای واحد سرمایهگذاری توکنهای قابل معامله
دارد .بر این اساس میتوان با توجه به مقصود سرمایهگذاری و شکل محاسبه

خالص دارایی صندوق (نظام حسابداری مستولی بر صندوق) توکنهایی را در این

صندوقها معرفی کرد .این به معنای ظهور صندوقهای سرمایهگذاری دیجیتال
است.

بر اساس تقسیم بندی موجود از انواع صندوقها (بر اساس مقیاس و اندازه ،ترکیب
دارایی ،موضوع فعالیت ،دوره زمانی فعالیت ،و قابل معامله بودن واحدهای
سرمایهگذاری) عیناً میتوان صندوقهای مبتنی بر دارایی الکترونیکی را تصور

کرد که بهعنوان مثال با موضوع فعالیت زمین و ساختمان دارایی اصلی آن توکن-
های زمین و ساختمان پروژههای شرکت سرمایهگذاری مسکن باشد! یا در ابعاد

دیگر دارایی آن توکنهای دارایی ساختمانهای مسکونی چندین خانوار باشد.
البته سادهتر میتواند تشکیل صندوق دیجیتال طال باشد .در نظر بگیرید بانک

مرکزی بجای حراج سکه در سالهای اخیر توکنهای صندوقی را منتشر میکرد
که طالی آن توسط بانک مرکزی تضمین شده بود و مردم تنها با خرید توکنها،
نیاز خود برای پوشش در مقابل افت ارزش ریال را برآورده میکردند و این مهم

باعث میشد هرگز طال به شکل فیزیکی در سطح کشور جابجا نشود و بهعنوان
وسیله فرار سرمایه از کشور مورد استفاده قرار نگیرد .همچنین به بانک مرکزی

امکان میداد فروش نسیه یا سلف انجام دهد حتی اهرم کند .این واحدهای
سرمایهگذاری با امکان خرد شدن فرصت عادالنه ای را برای همه مردم فراهم
می آورد تا در آن مشارکت کنند و از سرمایهگذاری به هر میزان در حوزه مورد
عالقه خود بهره مند شوند.
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صندوقی را تصور کنید که دارایی آن مبتنی بر سهام یا هر دارایی مالی دیگر قابل
توثیقی باشد .شکلگیری این صندوق این فرصت را فراهم خواهد آورد که حتی

بتوان موضوع تجزیه ارزش هر واحد سهم شرکتها را هم شاهد بود .به فرض با
شکلگیری گروه بلوچیپ در بازار سرمایه ایران صندوقی شکل گیرد که از این
دسته سهام خریداری کرده و آن را توکنایز کرده و توکنهایش را بهعنوان واحد
سرمایهگذاری به فروش رسانده است .این توکنها این توانایی را دارند که ارزشی

بسیار خردتر از ارزش دارایی پایه را با خود حمل کنند .همچنین توکنایز کردن

سهام فرصتی را برای کاهش هزینه های تراکنش سهام در بازار سرمایه پدیدار
خواهد کرد .حتی برای مدیریت پدیده هایی همچون سهام عدالت و راهبری آن
راهکارهای جدیدی را فراهم خواهد آورد.

از سوی دیگر ممکن است سهامداران عمده یا راهبردی هر شرکت ،سهام خود را
به شکل وثیقه به صندوقهای دیجیتالی سهام بسپارند و از این طریق نیز تأمین

مالی نمایند (بجای وثیقه کردن نزد بانک و دریافت وام توسط سهامداران
راهبردی) .این ابزار فرصتی را برای تأمین مالی سهامداران راهبردی بدون خروج
آنان از شرکتهای خود و بدون نیاز به بانک برای تأمین اعتبار فراهم میکند.

در ادامه مدلی نمونه بر اساس راهکارهای نامبرده شده در قبل برای توکنایز کردن
دارایی طالی در اختیار آحاد مردم ارائه میشود .بر اساس این مدل از ظرفیت

بانک کارگشایی بانک ملی برای توکنایز کردن دارایی ناهمگن طال (داراییهای

مطال در اختیار مردم بهعنوان دارایی جامد) میتوان برای ارزیابی طال و صدور
توکن دارایی استفاده کرد .مدل این راهکار به صورت زیر قابل تبیین است:
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گروگانگیری و

مراجعه خانوارهای

ارزیابی و

مطال به بانک
کارگشایی

طال توسط بانک
کارگشایی

دارای داراییهای

گروگان گیری

نگهداری طالی
ارزیابی شده

صدور رسید و
قبض طال

سازمان بورس و
اوراق بهادار

مجوز فعالیت

صندوق را اعطا
می کند

مراجعه به
صندوق طال و

ارائه قبض طال

قرارگرفتن قبض طال به عنوان پشتوانه برای انتشار توکن توسط سیستم و شبکه بالکچین صندوق
صدور یونیت مبتنی بر توکن طال ،بر اساس درخواست متقاضی با مشخص کردن درصدی از قبض به همراه آپشنی
برای سلب مالکیت
مثالً در صورت تصاحب بیش از  ۵1درصد توسط سرمایهگذار)
در نظر گرفتن دوره ابطال یا دوره اثر بخشی دارایی پشتوانه توکن با توجه به تعهد بانک کارگشایی

ثبت و سپرده گذاری یونیت – توکن در شرکت سپرده گذاری مرکزی (سیستم فاندرج)
امکان پذیر شدن معامالت توکنها در بازار مثالً (بازار ابزارهای نوین) در صورت
ثبت  ETFبرای ماهیت صندوق
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اقالم هزینه انتشار و تبادل توکن دارایی ناهمگن طال با استفاده از خدمات نهادهای

زیر قابل تعریف است که کارمزدهای الزمه توسط این نهادها نیز تعیین خواهد شد:
 -1بانک کارگشایی

 -2صندوق طالی خانوار

 -3شرکت سپرده گذاری مرکزی

 -4فرابورس (معامالت مستمر توکن یونیت) یا پلتفرم معامالتی ذیل صندوقها
(صدور و ابطال)

مفاهیم جدید زیر در تامین مالی و معامالت مبتنی بر شبکه بالکچین و
مکانیسم صندوق قابل تعریف است:
 -1یونیت -توکن

 -2یونیت – توکن قابل معامله در بورس

 -3پلتفرم صدور و ابطال یونیت توکن ذیل صندوق
 -4قبض یا گواهی پشتوانه توکن

 -۵دوره زمانی اعتبار قبض یا گواهی پشتوانه توکن

 -6کارمزد ارزیابی ،کارمزد نگهداری و انبار توسط بانک کارگشایی

 -7کارمزد پرداختی بابت تامین اعتبار
 -8کارمزد معامالتی یونیت -توکن

 -9کارمزد ثبت و سپرده گذاری یونیت توکن
 -10کارمزد مدیریت صندوق

 -11سبد دارایی یونیت توکن

 -3-3-2انتقال داراییها

در بازار فلزات گرانبها یا بورسهای کاالیی یکی از موضوعات مهم و
مبتالبه برای تأمینکنندگان نقدینگی یا کاالی این بازارها نگهداری و انتقال
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کاالی مزبور است .در مثالی عینی با تعریف حساب طال در بانک تسویه
مشتریان بانک میتوانند در صورت تمایل  ،بهسرعت دقیقاً مانند انتقال وجه

نقد ( ، )EFTحسابهای طالی خود را از  1گرم و با خلوص معین مثالً
 99۵را به بانک دیگری ارسال کنند .این سیستم کامالً قابلاعتماد است
زیرا طال به صورت فیزیکی تحویل نمیشود و هیچ خطری در حمل وجود

ندارد .همچنین اقتصادی است زیرا سرمایهگذار میتواند طالی خود را با

حداقل هزینه منتقل کند چراکه هیچ هزینهی آربیتراژی بابت خرید و فروش
طال در زمان انتقال آن وجود ندارد.
مدل شماتیک پیشنهادی استاندارد برای معامالت طالی توکنایز شده توسط
سپردهگذاری مرکزی و بورس کاال

قواعدی که بر تراکنشهای این مدل قابلتصور است:




حداقل ارزش زمانی  t+0و حداکثر ارزش زمانی t+90 or t+120
استاندارد طالی عیار 99۵

حداقل میزان خرید یک گرم و حداکثر خرید نامحدود
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دستاوردهای هر دو مدل:


دیجیتالیزه و متحرک کردن داراییهای فیزیکی (با توجه به توکنایز کردن



دیجیتالیزه کردن طالی ناهمگن خانوار و طالی همگن (سکه مطالی
رسمی ضرب شده) و افزایش تحرک پذیری مصنوعات مطال

داراییها)



منحصر به فرد بودن (دارایی با پشتوانه 100درصدی فیزیکی در محیط



کارکرد کلیدی (سپرده گذاری مرکزی قدر خواهد بود برای سایر داراییها



امنیت و میزان استفاده (با هر مقرراتی با انتشار خصوصی یا عمومی میتواند



امکان تعریف مشتقات روی این داراییهای دیجیتالیزه شده نیز وجود دارد!

دیجیتال منتقل میشود)

نیز این اقدام را صورت دهد

هماهنگ و همراه باشد

نتیجهگیری و جمع بندی :
انقالب چهارم صنعتی با تحول منتج از فناوری هوش مصنوعی ،اینترنت اشیا،
نانوفنّاوری ،پردازش کوانتومی ،اینترنت اشیا و از همه مهمتر بستری به نام زنجیره

بلوکی (بالکچین) شناخته میشود شاخصه این انقالب تالش برای دیجیتالی کردن
همه چیز است! ابزار قرارداد هوشمند به کمک بالکچین آمده تا دیجیتالیزه شدن به

شکل جامع کامل شود .اکنون واضح شده که این فناوری زیرساختهای صنعت مالی را
به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد فناوری جدید به معنای نوآوری مالی جدید و به

معنای پیشی گرفتن ابزارهای مالی از مقررات گذاری و تنظیم است .در نتیجه این امر
ایجاد فرصتهایی برای سودجویی نامتعارف ،تقلب یا شکل گیری بازارها یا موجهایی

خواهد بود که توسط مقام ناظر یا ارکان بازار قابل کنترل نیست .بی شک این فناوری

جدید که مبتنی ایجاد یک دفتر ثبت غیرمتمرکز (یعنی حذف مرکزیتگرایی) و از بین
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بردن پدیده هزینه دوگانه است .این بدان معنا است که این فناوری این قابلیت را دارد
که هزینه های تراکنش و امنیت اطالعات را ارتقا بخشد .به عالوه سیستمی با انگیزه

بخشی درونزا ایجاد میکند که برای توسعهدهندگان شبکه بالکچین جایزه بهرهمندی
از کوین یا رمز ارز به عنوان پاداش در نظر میگیرد .در این راه از مفهومی دیگر به نام
توکن پردهبرداری میشود که هر نوع شیء ،پدیده یا به زبان مالی اگر بخواهیم سخت
گفته باشیم هر گونه دارایی را با کد و رمزهایی دیجیتالیزه میکند این کد و رمزها

دربردارنده تمامی خصوصیاتی است که ما مایل به ثبت و انتقال آن هستیم .بر همین

اساس مفهوم جدید توکنایز کردن در مقوله تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها و
شکلگیری نسل جدید سهام ارائه شده است.
در مکاتب اقتصادی به ویژه اقتصاددانان نهادگرا روی کارکرد و خدماتی این فناوری
می تواند به اقتصاد ارائه دهد با خوشبینی بسیار سخن گفته شده است .از سوی دیگر

با زنده کردن مفهوم "کاتاالکسی" برای تعریف یک پدیده که ما آن را اکنون

"اقتصادی" میخوانیم ،مواجه هستیم .بر این اساس خصوصیات ظاهری یک بازار

(قیمت ها  ،تقسیم کار  ،رشد و غیره) نتیجه تنوع و تفاوت در اهداف افراد یک جامعه
هستند .کلمه کاتاالکسی با هدف ارائه کلمهای دقیقتر و فراگیرتر برای پدیده بازار
گروه  -خانوار معرفی شده است که در آن مشارکت کنندگانِ بازار آزادانه پایان و اهداف
متفاوت و متنوعی را دنبال میکنند.
تاکنون موضعگیری غایی به صورت شفاف و واضح از جانب عالمان اقتصاد اسالمی

درباره این پدیده مطرح نشده و ابعاد این پدیده هنوز در حال بحث و مداقه در محافل
دینی است .به نظر میرسد از موضوعات بحثبرانگیز این حوزه مفهوم کاتاالکسی و

منافع غایی بازاری خواهد بود ،درنتیجه بومیسازی فناوری زنجیره بلوکی یا بالکچین
اهمیت خاصی خواهد داشت (تا شائبه در قاعده نفی سبیل بر این بازار مترتب نگردد).

بهعنوان راهحل ابتدایی به نظر میرسد الزم است تمامی اصول و قواعد اسالمی
بهعنوان قواعد بازی و تدوین قراردادهای هوشمند بهعنوان مبنای زنجیره بلوکی
پیشنهادی بومی موردتوجه قرار گیرند.
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احتیاط دولتها در پذیرش ابعاد مختلف این فناوری بخشی به انفعال بدنه دولتها در
مواجهه با پدیده های جدید باز میگردد و بخشی به نگرانی درباره از دست دادن جایگاه

و نقش حاکمیتی .آنچه تا کنون آشکار شده است این است که این فناوری اگرچه در
قاب مرزهای جغرافیایی قابل حصر نیست اما دولتها خواهند کوشید تا استیالی خود را
به عنوان مقام ناظر بر آن ایجاد و حفظ کنند درنتیجه در آینده زنجیره بلوکی توسط
مقاماتی که تا کنون به عنوان فراهم آورنده خدمات مرکزی فعالیت میکردند همچنان
کنترل خواهد شد تا اعتمادسازی پایدار در زنجیره ایجاد شود .به عنوان مثال تصور

کنید که این فناوری در اختیار گروههای خالفکار و متقلب است یا این بیم وجود دارد
که سایر زنجیره های موجود به این دلیل آسیب ببینند .در این صورت نیاز به دولت و
مقامی است که اعتماد و اعتبار عمومی را تضمین کرده و راه سوءاستفاده از این فناوری
را مسدود کند .در نتیجه پیش بینی میشود این مقوله نیازمند مقرراتگذاری و تنظیم

خواهد بود این تنظیم میتواند مستقیم ،رسمی و با اجرای قانون مصوب باالدستی باشد

یا غیرمستقیم همراه با تفویض اختیار به نهادهای زیرساخت یا خودانتظام بازارهای
مالی باشد.
در این مقاله ضمن تبیین موضوع تامین مالی از طریق توکنایز کردن داراییها به پیش
نیازها نیز اشاراتی شد .از جمله درک بستر حقوقی و قانونی برای استقرار زنجیره بلوکی
در بازار سرمایه کشور که از طریق قراردادهای هوشمند جاری سازی خواهد شد .چه

بسا اگر قرار به تامین مالی اسالمی باشد باید محدودیت های شرعی در قالب

قراردادهای هوشمند پیشتر ،رمز گذاری و در بطن توکن دارایی قرارداده شود .در همین

راستا انواع توکن و فرق آن با کوین توضیح داده شد و مزایای توکنایز کردن دارایی به
تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی (سکیوریتایز کردن) دارایی برشمرده شد .توکنایز

کردن و دفتر ثبت غیر متمرکز میتواند با کاهش هزینههای سربار ،ایجاد بهرهوری و
کارایی عملیاتی و افزایش نقدینگی زیرساخت بازارهای مالی را بهبود بخشد.
در این مقاله به ارائه دو مدل برای توکنایز کردن داراییها با هدف تأمین مالی و انتقال
ارائه شد .هدف آن بود که بتوان راهکاری برای سیال کردن و ایجاد اهرم با استفاده از
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دارایی جامد و راکد عموم مردم برای تزریق نقدینگی و تشویق مصرف بیشتر و خروج
از رکود را پیشنهاد کرد .در شرایط کنونی بخش بزرگی از ارزش داراییهای افراد به

صورت جامد و فریز شده در داراییهای ثابت درگیر است ،و این بخش با محافظهکاری
مالکان آن یا محدودیتهای تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها و انتشار مواجه است.
درباره موتور انگیزشی این بازار ،انواع داراییها و شیوه دیجیتالیزه کردن آنها سخن
گفته شد .از همه مهمتر بستر حقوقی توکنایز کردن دارایی ها در بازار سرمایه ایران

تصریح شد که ورقه بهاداری که شورای عالی بورس و اوراق بهادار آنها را جهت قابل

معامله شدن مصوب میکند در حقیقت نوشته یا سند مکتوب نیست بلکه دادهپیامهای
قابلمبادله است .در نتیجه به نظر میرسد شورای عالی بورس می تواند نه تنها بهجای

دادهپیامهای ضبط و نگهداری شده در سامانههای مرکزی اجازه انتشار توکنهای قابل
معامله در بازار را صادر نماید بلکه اجازه معامله آنها را در یک پلتفرم الکترونیکی صادر
نماید .ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک برای پوشش دادن به پلتفرم زنجیره
بلوکی نیز از جمله موضوعات و نکات جذاب برای توسعه فناوری زنجیره بلوکی برای
تامین مالی در بازار سرمایه ایران است.

پیشنهاد محققان این است که به توسعه فناوری بالکچین یا زنجیره بلوکی به چشم
یک فرصت برای بازار سرمایه ایران نگریسته شود و ابعاد حقوقی و قانونی این فرصت
توسط ارکان بازار و مقام ناظر بازار تشریح شده و امکان شکل گیری و توسعه فناوری
بر بستر بومی فراهم شود .در حال حاضر پدیده ها و نهادهای منتج از این بازار محدود

بوده و راحت تر قابل شناسایی هستند .لذا ترسیم ابعاد این بازار راحتتر بوده و به

سادگی می توان وظایف و نقشها در آن را تعیین کرد .توکنایز کردن داراییها به
کارایی و بهرهوری بیشتر صنعت مالی ایران منجر خواهد شد .فرصت مطالعه بیشتر

درباره ابزارهای جدید مالی بر بستر بالکچین و نیز تفسیر موسع یا مضیق حقوقی از
بستر عملیات یا مجوزهای بالکچین برای عالقه مندان وجود دارد و شاید به ویژه
درباره اهلیت ،نفی سبیل و قراردادهای هوشمند این فناوری از متخصصان اقتصاد
اسالمی الزم باشد توصیه ها و نکات فراوانی را شنید.
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اوراق اجاره با نرخ شناور ابزاري مناسب براي
مصون سازي تورم بخشی

1

دكتر مجتبي كاوند

2

سعید جمالي

3

چکیده
با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون استفاده از ابزارهاي تأمین مالي ،اوراق
با بازده متغیر و يا مصون از تورم با توجه به سهم و اثر آثار تورمي در بازدۀ
سرمايه گذاران از اهمیت ويژه اي برخوردار هستند .اوراق با سود شناور اوراقي
هستند كه نرخ سود آنها با يک نرخ مرجع ،معیار و يا محک تعديل ميشوند.
برخي از اين معیارها شامل نرخ تورم ،نرخ اسناد خزانه (آمريكا) و يا نرخ اليبور
(انگلستان) هستند .اين اوراق در ابتدا توسط دولتها منتشر شدند ولي در حال
حاضر توسط بخشهاي عمومي و خصوصي استفاده ميشوند.
در ايران در سالهاي اخیر شاهد تورم قابل توجه بوده و اين باعث شده كه در
عمل سرمايهگذاران تمايلي به سرمايهگذاري در اوراق با بازدهي ثابت نداشته
باشند يا كمتر سرمايهگذاران حاضر به سرمايهگذاري در آن بودهاند .استفاده از
 1مقاله مستخرج از پايان نامه دوره  DBAبازار سرمايه اسالمي انجمن مالي اسالمي ايران
علیه السالم
 2دكتري مديريت مالي دانشگاه امام صادق
 3دانش آموخته نخستین دوره  dbaبازار سرمايه اسالمي انجمن مالي اسالمي ايران
(نويسنده مسئول)
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اوراق با نرخ شناور ميتواند به جذب بخش بیشتري از سرمايهگذاران جهت
سرمايهگذاري در اين حوزه كمک نمايد.
اين مقاله با استفاده از روش توصیفي-تحلیلي به دنبال پاسخ به اين سوال است
كه آيا ميتوان با استفاده از انتشار همزمان اوراق تبعي(اختیار خريد و فروش)
اوراق اجاره با نرخ شناور منتشر كرد.
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه طراحي مدل عملیاتي اوراق اجاره با نرخ
شناور با معیار نرخ تورم بخشي امكانپذير است.
واژه هاي كلیدي :اوراق اجاره ،اوراق اجاره با نرخ شناور ،تورم بخشي ،ارزش
منصفانه  ،اوراق تبعي
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مقدمه
در هر تصمیم سرمايهگذاري نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران تابعي از نرخ
سود بدون ريسک و صرف تورم است .كاهش ارزش پول به واسطه تورم عاملي
است كه در صورت بكارگیري نرخ ثابت در اوراق بهادار و صرفنظر از نرخ تورم
موجب عدم دستیابي سرمايه گذاران به بازده مورد انتظار آنها ميشود .ايران در
سالهاي اخیر با تورم بسیار باال مواجه بوده است .از آنجا كه براساس بستة
پولي و مالي شوراي پول و اعتبار ،نرخ سود اوراق بهادار اسالمي حداكثر میتواند
تا  2درصد باالتر نرخ سود سپردههاي بانكي باشد ،در عمل اين امر باعث عدم
توجیهپذيري اين اوراق براي سرمايهگذاران شده است.
در حال حاضر در میان انواع اوراق بهادار اسالمي ،تنها اوراقي كه آثار تورم را در
بازدهي نهايي سرمايهگذاران لحاظ مينمايد ،اوراق مشاركت است هرچند كه
نرخ سود اوراق در طول عمر اوراق تغییري نميكند ولي با توجه به اعمال تعديل
اثر تورم در ارزش داراييهاي پروژه در پايان دوره مشاركت ،اين نقص هرچند
با تأخیر لحاظ ميگردد .در خصوص اوراق اجاره در صورت بروز تورم ،هیچ
تغییري در نرخ سود اوراق منظور نميگردد هر چند براساس مصوبه كمیته
فقهي سازمان بورس درخصوص اوراق اجاره دولتي مجوز انتشار اوراق اجاره با
سود شناور صادر شده است ،اما در مدل تدوين شده براي شناورسازي سود
اوراق از روش عقد اجارههاي جديد براي دورههاي بعد با اصالح نرخ سود استفاده
شده است .همچنین تاكنون هیچ اوراق اجاره شركتي با سازوكار سود شناور
منتشر نشده است.
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اوراق اجاره اوراق بهادري است كه بر اساس عقد اجاره منتشر میشود و نشان
دهنده مالكیت مشاع دارندگان آن بر دارايي مبناي انتشار اوراق است كه اجاره
داده میشود(موسويان .)1391 ،تعیین نرخ اجاره بها تابعي از قیمت دارايي اجاره
داده شده است كه طرفین معامله بر آن نرخ توافق مي نمايند .از آنجا كه در
شرايط تورمي ارزش دارايي مورد اجاره دچار افزايش میشود و همانطور كه در

باال ذكر شد با عنايت به اينكه نرخ اجاره تابعي از نرخ دارايي مورد اجاره است
فلذا مي بايست نرخ اجاره به تبع آن تعديل شود.
در وضعیت تورمي در حالي كه ارزش كاال و خدمات افزايش مييابد با گذر زمان
ارزش پول مستهلک ميشود .در قرارداد اجاره نیز منفعت عین مستأجره موضوع
قرارداد ايت ،بنابراين به دنبال افزايش نرخ تورم بايد ارزش استفاده از منفعت
دارايي نیز افزايش يابد .عدم تعديل نرخ اجاره بهاي خصوصا در اوراق اجاره با
سررسید طوالني باعث كاهش جذابیت اوراق براي سرمايهگذاران خواهد شد.
لذا در اين شرايط يا مي بايست دوره عمر قرارداد اجاره را كاهش داد و يا نرخ
سود اوراق را شناور نمود .در ذيل با لحاظ اينكه اين شیوه تامین مالي ،شیوه

بلند مدت است فلذا بايد راهكاري جهت شناور سازي نرخ سود اوراق ايجاد نمود
تهیه شده است .الزم به ذكر است در حال حاضر مدل پیشنهادي كمیته فقهي
در خصوص شناور سازي نرخ سود اوراق اجاره استفاده از چند عقد اجاره براي
دوره هاي بعد با توجه به اعمال نرخ تورم در قراردادهاي آتي فرض شده است.
با توجه به اينكه در مدل همیشه آثار تورمي با يک دوره تاخیر در نرخ سود
اوراق اعمال میگردد در صورت بروز تورم شديد در طي دوره آثار آن براي
دارندگان اوراق عايدي ايجاد نخواهد كرد و اين خود باعث عدم جذابیت براي
دارندگان آن خواهد شد و از سوي ديگر اين امر براي باني اوراق نیز با فشار
بازارگردان جهت اصالح نرخ قرارداد بازارگرداني مواجه خواهد شد و از آنجا كه
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بازار فعال و مشخصي جهت اصالح نرخ قرارداد بازارگرداني وجود ندارد نهايتا
طرفین بايد در نرخي توافق نمايند كه نتايج اين توافق عمال هیچ گونه آثاري
براي دارندگان او راق ندارد و اين باعث افزايش فشار عرضه در بازار به واسطه
شكاف نرخ بهره اوراق و نرخ واقعي ناشي از تورم خواهد شد.
در اين مقاله با استفاده از روش توصیفي-تحلیلي به اين پرسش پاسخ داده
ميشود كه آيا امكان طراحي مدل انتشار اوراق اجاره با نرخ سود شناور از طريق
انتشار همزمان اوراق تبعي وجود دارد؟ نتايج نشان میدهد با اصالح مدل تدوين
شده توسط كمیته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار كه با استفاده از تورم
دورههاي قبل و اعمال آن در قرارداد اجاره جديد در دورههاي بعد ،نرخ اوراق
را شناور ميكند ،ميتوان به شناور سازي نرخ سود براساس تغییرات نرخ تورم
در دورۀ جاري و اعمال آن در ارزش اوراق تبعي اقدام كرد.

پیشینه پژوهش
در ادبیات مالي متعارف مطالعات ،پژوهشهاي متعددي در خصوص اوراق قرضه
با نرخ سود شناور وجود دارد كه در ذيل به برخي از اين مطالعات اشاره ميشود:
شن ( )1998در مقاله "ويژگیها و ريسكهاي اوراق تورمپیوند" ضمن معرفي
ويژگیهاي اوراق تورمپیوند ،چگونگي كار اين نوع اوراق را تشريح كرده و
مزيتهاي آن در مقايسه با اوراق قرضه متداول را بیان كرده است .سپس اثر

مالیات بر اين اوراق را تبیین و در پايان ريسکهاي اين اوراق را بررسي كرده
است.
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هاموند( )2002در مقاله "شناخت و كاربرد اوراق تورمپیوند" ضمن معرفي اوراق
تورمپیوند  ،اين اوراق و آمار انتشار آن ،كاربرد آن در پرتفوي را بررسي كرده
است.
موسسه باركلیز( )2004در گزارشي با عنوان "محصوالت تورم پیوند جهاني"

پس از معرفي اين محصوالت ،به بررسي بازار آنها در كشورهاي مختلف و

ارزشگذاري اين اوراق پرداخته است .همچنین اين موسسه ( )2012در گزارشي

با عنوان " اوراق قرضه تورم پیوند جهاني" مزاياي اين اوراق براي تنوع سازي
پرتفو و تخصیص دارايي را بررسي كرده است.
رينالدي و همكاران( )2006در مقاله "سرمايهگذاري در اوراق تورمپیوند" ضمن
بیان چرايي و فلسفه اوراق تورمپیوند ،سازوكار اين اوراق را تبیین كردهاند.
سپس اين اوراق را با اوراق قرضه متداول مقايسه كردند و نحوه سرمايهگذاري

در آن را توضیح دادهاند.
گارسیا و ريكستل( )2007در تحقیقي كه براي بانک مركزي اروپا با عنوان "
اوراق قرضه تورم پیوند از ديدگاه بانک مركزي" انجام دادند ،به بررسي بازار اين
اوراق در اروپا  ،هزينه ها و منافع اين اوراق براي ناشران ،سرمايهگذاران و عموم
جامعه ،مالكهاي انتخاب شاخص مرجع و مزاياي اطالعاتي اين اوراق براي
سیاستگذاران پرداخته اند.
كرامر( )2013در مقاله " مقدمه ي بر اوراق تورمپیوند" چرايي طراحي اوراق
تورمپیوند ،چگونگي عملكرد آن ،وضعیت انتشار آن در نقاط گوناگون دنیا ،جنبه
هاي رياضي مالي اين اوراق ،ارزشگذاري و ريسکهاي آن را بررسي كرده است.
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هوبر( )2014در مقاله " اوراق تورمپیوند" به معرفي اوراق تورمپیوند و
ويژگيهاي آن پرداخته و راههايي را به سرمايهگذاران جهت سرمايهگذاري در
اين اوراق پیشنهاد داده است.
رودريگز و كانگ( )2014در مقاله "چشمانداز ابزارهاي مالي با درآمد ثابت:
مصون از تورم" ضمن معرفي اين ابزار مالي ،عاملهاي موثر بر بازدهي اين اوراق،
مزيتها ،ريسکها ،چالشها و عملكرد انتشار اين اوراق در سالهاي انتشار آن
را نشان داده است.
در ايران نیز در سال هاي اخیر مطالعاتي چند در خصوص اين ابزار انجام شده
است كه به چند مورد از اين مطالعات اشاره میشود:
موسويان و همكاران( )1394در مقاله "بررسي فقهي -مالي اوراق اجاره مصون

از تورم" با مطالعه بر ابعاد فقهي و مالي انتشار اوراق تورمپیوند در قالب اوراق
بهادار اسالمي ،سعي در ارائه مدلي جهت استفاده از اين ابزار بر اساس اوراق

بهادار اسالمي نموده اند.
خوانساري و اعتصامي( )1394در مقالهاي ابتدا اوراق تورمپیوند را معرفي

كردهاند سپس به بررسي مشكالت فقهي آن پرداختهاند .براساس نظر آنها ،همه
اوراق امكان استفاده از اين شیوه را دارند و تنها اوراق مرابحه اين قابلیت را
ندارد.

موسويان و همكاران( )1395در مقاله "امكانسنجي فقهي اوراق مشاركت

مصون از تورم" با مطالعة بر ابعاد فقهي و مالي انتشار اوراق تورمپیوند در قالب
اوراق مشاركت ،راهكار انتشار همزمان حق اختیار خريد و حق اختیار فروش

بطور همزمان را ارائه نمودهاند.
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اعتصامي( )1397در مقاله "بررسي امكان انتشار انواع اوراق بهادار اسالمي با
سود شناور" به امكانسنجي فقهي انتشار اوراق تورمپیوند در قالب انواع اوراق
بهادار اسالمي پرداخته است.
ادبیات موضوع
به طور كلي به منظور متغیر كردن نرخ سود در اوراق قرضه دو رويكرد وجود
دارد كه در ادامه به آنها اشاره ميشود.
 )1اوراق تورمپیوند
برمبناي فرهنگ واژه هاي مالي پالگريو ،اوراق تورمپیوند ،اوراقي

هستند كه بازده تضمین شدهاي را براساس نرخ تورم تحقق يافته به
سرمايهگذاراني پرداخت ميكنند كه اوراق را تا پايان سررسید
نگهداري ميكنند(بنكز .4) ،2010 ،در اين اوراق نرخ بهره براساس
شاخص تورم ( معموال شاخص بهاي مصرف كننده) تعديل میشود.
در بیشتر اين اوراق بهادار تورم پیوند مبلغ كوپن ثابت است و ارزش
اسمي براساس تورم ثبت شده طي عمر اوراق تعديل میشود(.فبوزي
5)2002

اوراق قرضه تورم پیوند اوراقي هستند كه براي محافظت
سرمايهگذاران در برابر تورم طراحي گرديدهاند و دولتهاي آمريكا و
انگلیس در اين حوزه پیشگام هستند .اوراق تورمپیوند معموال به يک

4

Banks, E. (2010). The palgrave macmillan dictionary of finance, investment,
and banking. Basingstoke [England], New York:Palgrave Macmillan.
5
Fabozzi, F. J. (2002). The handbook of financial instruments. Hoboken, N.J:
Wiley (Frank J. Fabozzi series).
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معیار تورمي مانند شاخص قیمتي مصرفكننده در آمريكا و شاخص
قیمتي خردهفروشي 6در انگلیس مرتبط هستند.
برخالف اوراق قرضه معمولي كه در آن در طول دوره عمر اوراق مبلغ
كوپن اسمي ثابت است و ارزش اسمي در سررسید پرداخت ميشود،
در اوراق تورمپیوند ،پرداخت بازده واقعي صرفنظر از تورم صورت

ميگیرد .براي تعديل سود برحسب تورم ،دو راه وجود دارد .راه اول
اين است كه كوپنهاي پرداختي بر حسب نرخ تورم تحقق يافته
تعديل شود و ارزش اسمي ثابت بماند و راه ديگر اين است كه ارزش
اسمي به طور مداوم بر حسب نرخ تورم تعديل و در نتیجة آن
كوپنهاي پرداختي كه درصدي از ارزش اسمي است ،تعديل گردد.

شكل  -1مقايسة جريانهاي نقدي اوراق قرضة معمولي با اوراق شناور

اوراق تورمپیوند ،ابزار مالي جديدي است كه از سال  1997میالدي
در آمريكا معرفي شدند .اين اوراق با سررسید پنج ،ده ،بیست ،و سي
ساله منتشر میشود ( .)P.1 ،Hendricks 2014،اين اوراق از آنچه
سرمايهگذاران فكر میكنند پیچیدهتر هستند زيرا بازدهي آنها به دو

)CPI(consumer price index
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عامل تغییر نرخ بهره واقعي 7و انتظارهاي تورمي 8وابسته است .افزون
بر آن پیش بیني دقیق دو متغیر بهره و تورم بسیار دشوار است.
()Kramer, 2012,
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقي هستند كه براي محافظت
سرمايهگذاران در برابر تورم طراحي گرديده اند و دولتهاي آمريكا و
انگلیس در اين حوزه پیشگام هستند .اوراق تورم پیوند معموال به يک

معیار تورمي مانند شاخص قیمتي مصرف كننده در آمريكا و شاخص
قیمتي خرده فروشي در انگلیس مرتبط هستند.
اوراق تورمپیوند اوراق دولتي مشابه با كاركردهاي اسناد خزانه متعارف
است .در اين اوراق ارزش اسمي آن متناسب با نرخ تورم در طول بازه
زماني تعديل میشود .اين راهكار شیوه مناسبي براي سرمايهگذاراني
است كه ميخواهند خود را در مقابل تورم بیمه نمايند .اوراق خزانه
مصون از تورم يكي از جذابترين اوراق با كاربرد بیمهسازي
سرمايهگذاران است.
نرخ بهره در اين اوراق ثابت است و به صورت فصلي پرداخت ميشود
اوراق تورمپیوند آمريكا بهطور مستقیم از دولت و از طريق سامانه
ادارۀ خزانهداري و در مبالغ  100دالري خريداري كرد .حداقل مبلغ
مورد نیاز براي سرمايهگذاري در اين اوراق  100دالر و سررسید آن
 10 ،5و  30ساله است.

اوراق تورمپیوند از جهات ذيل با اوراق قرضه عادي خزانه داري آمريكا

متفاوت است()Huber, 2014, P.18( )Rinaldi, 2006, P.3
Real Interest Rate
Inflation Expectations

7
8
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مبلغ اسمي اوراق قرضه با توجه به تورم تعديل میشود.



نرخ كوپن براساس نرخ بهره واقعي ثابت ميشود.



پرداخت كوپن با تغییرات تورم تعديل ميشود.

 )2اوراق با نرخ سود شناور :اين الگو كه در آن نرخ سود اوراق شناور
است ،با نام "شناورها" نیز شناخته میشوند .در اين مدل ،سرمايه

گذاري با سود شناور يا به عبارتي سود دورهاي با عامل تعديلكننده
از پیش معین ميگردد مرتبط میشود.

شناورها نخستین بار در خالل دورۀ نوسانان شديد نرخ بهره در اواخر دهة
 1970منتشر گرديدند .با توجه به اينكه اين اوراق با معیار از پیش تعیین
شدهاي مانند شاخص تورم قیمت مرتبط هستند ،كوپن پرداختي اين اوراق
در طول بازۀ زماني منعطف است .بنابراين در اين اوراق با پیوند زدن
بازدهي اوراق به يک شاخص تورمي قدرت خريد سرمايهگذاران حفظ
ميشود .اين مورد براي كشورهاي با نرخهاي تورم باال ميتواند ابزار بسیار
مفیدي براي كنترل ريسک سرمايهگذاران باشد.
البته به اين نكته بايد توجه نمود كه در بازه زماني بلندمدت حتي در
شرايط با ثبات و با تورم پايین نیز ارزش واقعي اوراق قرضه اسمي تحت
تاثیر قابل مالحظه تورم قرار خواهد گرفت .بهطور مثال ،در طول سي سال
اگر متوسط تورم تنها يک درصد باشد ،ارزش  100دالر امروز در سي سال
آينده  74خواهد شد و اگر متوسط تورم  2/5درصد شود ،اين ارزش به 48
دالر خواهد رسید(كاهش ارزشي بیش از  50درصد) (هوبر  .)2013عموما
كوپن پرداختي اين اوراق برابر با نرخ بهره منعطف يا تغییر در يک شاخص
معین در طول يک مدت زمان تعريف ميشود .بهعنوان مثال ،شاخص
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قیمت مصرف كننده در طي سالهاي متوالي به اضافه يک میزان دامنه
سود ثابت كه براساس  1درصد بیان ميشود.

معیارهاي مورد استفاده در اوراق با نرخ سود شناور
برخي از نرخهاي مرجع كه به منظور شناورسازي نرخ سود اوراق استفاده
ميشود به شرح زير است:
 .1شاخص پايداري سررسید اوراق خزانه9؛
 .2شاخص هزينه صندوقها10؛
 .3تركیب اوراق تجاري فدرال رزرو11؛
 .4نرخ فد فاند12؛
 .5نرخ اليبور(نرخ بین بانكي لندن كه براي دالر و ساير ارزها به
صورت سهماهه ،ششماهه و ساالنه اعالم ميشود) 13؛
 .6نرخ يوريبور( نرخ بین بانكي اروپايي)14؛
 .7نرخ پايه15؛
 .8نرخ اوراق خزانه(16بهصورت سه ماهه ،شش ماهه ،و ساالنه)؛

Constant Maturity Treasury Index
Cost of Funds Index
11 Federal Reserve Commercial Paper Composite
12 Fed Funds Rate
)13 Libor(London Interbank Offered Rate
)14 Euribor(Euro Interbank Offered Rate
15 Prime Rate
16
Treasury Bill Rates
9

10
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 .9نرخ ارز مبادالتي با نرخ بهره خارجي17؛

 .10نرخ شناور ممكن است مجموعهاي تركیبي از موارد باال باشد،

مثال نرخ پايه منهاي(CMT18سررسید ثابت اوراق خزانه) ده

ساله بهعالوه نرخ اليبور سه ماهه؛

 .11نرخ تورم يا شاخص قیمت مصرف كننده19؛

شکاف بازدهی
بازده شناورها معموال براساس يک صدم درصد 20بازدهي از شاخص معیني بیان
ميشود .عموم ًا در شناورها ،به شاخص متغیر مانند نرخ اوراق خزانه يک مقدار
مازادي اضافه ميشود(مثالً تركیبي از نرخ خزانه به اضافه  40صدم درصد خواهد
بود) .همچنین در برخي از شاخصها مانند نرخ پايه ،در تعیین سود شناور
مقداري از آن كاسته میشود(مانند نرخ پايه منهاي  240صدم درصد) .بهطور
معمول ،قسمت نرخ ثابت هنگامي گذاشته ميشود كه قیمتگذاري اوراق بر
اساس نرخ متغیر انجام شده باشد و مقدار ثابتي از نرخ سود تا سررسید مد نظر
اوراق ،باقيمانده باشد .بنابراين تغییر نرخهاي بهره ،تاثیرش بر روي بهرههاي
متغیر پرداختي اوراق ميباشد و بر روي نرخهاي ثابت تاثیري ندارد.

Foreign Interest Rate or Currency Exchange Rate
)CMT(Constant Maturity Treasury
19
Consumer Price Index
17
18

Basis Points
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نرخ بازده موثر اوراق با نرخ سود شناور
از آنجاييكه اوراق شناور در قیمتي غیر از قیمت پذيرهنويسي خريداري

ميشوند ،اختالف میان قیمت خريد و پذيرهنويسي به درصد تبديل ميشود و
به مدت زمان باقيمانده اوراق تنزيل ميشود تا نرخ بازدهي مؤثر محاسبه گردد.
بازدهي با عناويني همچون «حاشیه تخفیف» 21و «بازدهي براي مدت

حیات»22

نیز شناخته میشود .نكته حائز اهمیت اين است كه چون نرخهاي كوتاه مدت
معموال از نرخهاي بلند مدت كمتر است كوپن اولیه يک شناور عالي القاعده
بايد كمتر از اوراق با نرخ ثابت در سررسیدهاي مشابه باشد.

دورۀ تجدید نرخ
نرخ بهره در اوراق با نرخ سود شناور ممكن است بهصورت روزانه ،هفتگي،
ماهانه ،فصلي ،شش ماهه يا ساالنه تعديل شوند .در برخي موارد ،دورۀ تعديل
نرخ بر اساس شاخص استفاده شده در نرخ شناور مشخص ميگردد .به عنوان
مثال شناورهاي بر پايه فدفاند روزانه تعديل ميشوند چون اين نرخ ،نرخ بهره
شبانه تبادالت بین بانكي است .در حالي كه اوراق با نرخ شناوربر مبناي اوراق
خزانه معموال هفتگي بر اساس نوسانات نرخ اوراق خزانه تعديل میشوند.

Discount Margin
Spread for Life

21
22
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اوراق با نرخ شناور با دوره تعديل طوالنيتر ممكن است حساسیت بیشتري
نسبت به نرخ بهره داشته باشند و تغییرات قیمتي بیشتري را متحمل شوند.
تعیین نرخ سقف و كف سود شناورها
شناورها میتوانند داراي نرخ كف و سقف باشند .سقف نرخ ،بیشینه نرخي است
كه ناشر اوراق صرفنظر از نرخ مبنا و مرجع بهره ،بايد به سرمايهگذاران بپردازد.
و از طرف ديگر ،نرخ كف كمینه نرخي است كه اگر نرخ مرجع از هم كمتر شود
ناشر اوراق بايد به آن را به سرمايهگذاران بپردازد.

دوره پرداخت
پرداخت هاي بهره شناورها ممكن است بصورت ماهانه ،فصلي ،شش ماهه يا
ساالنه باشد .بهره در شناورها معموال بصورت مركب نیست ولي اين بسیار رايج
است كه بسیاري از سرمايهگذاران براي درآمد بیشتر از استراتژي سرمايه مجدد
استفاده ميكنند .سرمايه گذاري مجد در نرخهاي بهره باالتر ،بالقوه تاثیر مركب
شدن نرخ بهره را به همراه دارد.

سررسید
شناورها با هر سررسیدي ممكن است منتشر شوند .اوراق با سررسیدهاي
طوالنيتر معموالً حاشیه بازدهي كمتري را به همراه دارد .در اوراق با نرخ ثابت،
حاشیه بازدهي براساس نرخ جبران ريسک اعتباري و ريسک نرخ بهره براي
سرمايهگذاران در طول عمر اوراق منتشره ميباشد .ولي حاشیه بازدهي براي
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سررسیدهاي طوالني مدت در اوراق با نرخ شناور ميتواند بازتاب احتمال تغییر
اعتبار به درجههاي پايینتر و حركت نرخ بهره باشد.

پرداخت كوپن شناورها
نحوه پرداخت سود در اوراق با نرخ سود شناور بدين شكل صورت ميپذيرد كه
در صورت تعیین نرخ اولیه با توجه به نرخ تورم و پیوند دادن مبلغ كوپنهاي
آتي با نرخ تورم ،از آنجا كه كوپنهاي آتي دريافتي سرمايهگذاران با نرخ تورم

و يا ساير شاخصها دائما تعديل میگردد عمال بازدهي معادل با تورم و يا ساير
شاخصهاي مرتبط بهره مند میگردند و به عبارتي قدرت خريد خود را با شاخص
مربوطه تعديل خواهند نمود .براي مثال اگر در زمان انتشار اوراق نرخ تورم 15

درصد باشد و در دورههاي بعد اين نرخ به  18درصد افزايش يابد سود پرداختي
به سرمايهگذار در دوره بعد بر مبناي نرخ جديد تغییر پیدا ميكند ،و شايد بازده
اسمي سرمايه گذار افزايش مييابد ولي اين نكته وجود دارد كه اين تعديل در
راستاي حفظ قدرت خريد سرمايه گذار است .در جهت عكس اگر نرخ تورم رو
به كاهش باشد باني اوراق با تعديل نرخ ضمن حفظ نقدينگي و كاهش هزينه
هاي تامین مالي نرخ واقعي متناسب با نرخ شاخص را متحمل خواهد شد.

تعدیل شاخص مربوطه در كوپنهاي پرداختی
در مثال زير نحوه تعديل كوپن هاي شناورها با توجه به تغییرات نرخ شاخص
پیوند شده ارائه میشود:
165

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی



اگر ارزش اسمي اوراق  1000ريال باشد



نرخ كوپن براساس شاخص در ابتداي دوره  %15باشد



در صورت تغییر شاخص از  %15به %18

در اينصورت نرخ سود اوراق به  %18اصالح میشود و و در صورت كاهش
نرخ شاخص اين امر بشكل معكوس شرح داده شده اتفاق خواهد افتاد .در
جدول زير نمايي از تغییرات سود دارنده يک برگه از اوراق در طول عمر
آن نشان داده میشود:
دوره

ارزش
اصل
برگه

سود شاخص تعديل سود
نرخ
ابتدايي دريافتي جديد شاخص ناشي
از
تعديل
نرخ

1

1000

15%

15

3

1000

15%

15

2

1000

15%

15

18%
16%

0

0

1

1

3

3

سود
دريافتي

15
18
16

ارزشگذاري
ارزشگذاري بازار ثانويه اين اوراق وابسته به نوسانات شاخص پايه ،مدت زمان
باقیمانده تا سررسید ،میزان اوراق منتشره نرخ بهره بازار و كیفیت اعتبار و
شرايط ناشر است .هر كدام از اين عوامل پويا ميباشند و نتیجه آن ميتواند
كاهش يا افزايش ارزش بازار باشد .عامل عرضه و تقاضا نیز از جمله عواملي است
كه بر قیمت تمامي اوراق موثر است.
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سرمایهگذاران و ناشران اوراق با نرخ سود شناور
سرمايه گذاراني كه اعتقاد دارند كه نرخ سود پرداختي ممكن است با نرخ تورم
آتي داراي تفاوت معناداري باشد ،تمايل دارند كه در اين اوراق سرمايهگذاري
كنند .و همچنین ناشران اين اوراق نهادهاي اقتصادي دولتي و يا شركتهايي
هستند كه براي تامین مالي خويش از راهبرد اوراق با نرخ سود شناور استفاده
میكنند.

مزایا براي سرمایهگذاران
شناورها اين مزيت براي سرمايهگذاران دارد كه داراي بازدهي باالتري در
نرخهاي رايج كوتاه مدت به دست آورند .نكته مهمتر اين است كه آنها ميتوانند
قدرت خريد خود را با توجه به تغییرات در نرخ شاخص پايه حفظ نمايند.
ارزش اوراق قرضه با نرخ ثابت با افزايش نرخ بهره كاهش مييابد و بالعكس با
كاهش نرخ بهره قیمت اوراق افزايش مييابد .در واقع نوسان قیمت اوراق با
درآمد ثابت جبراني براي اختالف میان نرخ ثابت كوپن و نرخهاي بهره رايج
است.
چون هنگامي كه نرخهاي بازار تغییر ميكند نرخ كوپن شناورها نیز تغییر
ميكند قیمت اين اوراق معموالً كمتر از قرضه با نرخ ثابت در همان سررسید
است.
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ریسکهاي اوراق با نرخ شناور
اوراق با نرخ شناور در صورت سقوط نرخها ،بحرانها جهشهاي ناگهاني
بازارها و يا شرايط اقتصادي داراي ممكن است داراي عملكرد نامطلوبي بشوند.
عناوين ريسکهاي اين اوراق بشرح زير است:


ريسک پايه



ريسک اعتباري



ريسک فراخواني

سوابق استفاده از نرخ اوراق با نرخ شناور
اوراق با نرخ شناور در آمريكا ،براي اولین بار در سال  1974توسط سیتي كورپ
منتشر شده است .نرخ اين اوراق بدين شكل بود كه براي  10ماهه اول 9.7
درصد در نظر گرفته بودند و براي بعد از آن يک درصد باالتر از اسناد خزانه

مشخص شد .نرخها هر شش ماه يكبار تعديل ميشدند .شناورها در خالل دوره
نوسانات شديد نرخ بهره منتشر گرديدند.
انتظارات در تصمیم يک شركت ،براي انتشار اوراق با نرخ شناور اهمیت دارد،
شركت در هر صورت به دنبال كاهش هزينه تامین مالي است .در شركت سیتي

كورپ انتظارات بر كاهش نرخ بهره بود و اين هزينه كمتري براي قرض گیرنده
داشت .در زمان انتشار اين اوراق توسط اين شركت ،اوراق تجاري نرخ باالتري
نسبت به اسناد خزانه داشت .لذا شركت تصمیم گرفت تا اين نرخ را به اسناد
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خزانه پیوند كند .در اين شرايط اوراق با نرخ شناور نسبت به انتشار اوراق تجاري
ارزان تر بود و براي مدت زمان بیشتري نیز منتشر میگرديد .الزم به ذكر است
انتشار اوراق با نرخ شناور براساس انتظارات است و براي قرض گیرنده و قرض
دهنده نااطمیناني ايجاد میكند.
در خصوص اوراق بهادار اسالمي نیز مدلهايي جهت شناورسازي نرخ سود اوراق
طراحي و اجرا شده است .براي نمونه اوراق اجارۀ با نرخ شناور در سال 2013
در عربستان طراحي و منتشر شده است.
شوراي مشورتي فقهي مالزي نیز در سال  2003و در سه نشست ،نرخ اجاره
شناور را در اوراق به تصويب رساند .براساس اين مدل نرخ اجاره براساس روشي
منضبط و از پیش تعیین شده در شرايط قرارداد اجاره مشخص میشود تا معامله

اين اورق غرري نشود( Shariah Resolutions in Islamic finance
)2003

اوراق اجاره
گرچه عقد اجاره داراي قدمت طوالني است و در قرآن كريم ،پیشینه آن به
زمان حضرت موسي ميرسد ،اما استفاده از اين عقد در بازارهاي مالي كشورهاي
اسالمي ،بهصورت اوراق اجاره پديدهاي جديد است .در دهه  ،1990همزمان با
گسترش ساختارهاي گوناگون معاملههاي مالي بهوسیله بانکهاي اسالمي ،ايده
استفاده از ابزارهاي مالي اسالمي نیز تشديد شد.
به دنبال آن متخصصان مالي در كنار عالمان ديني به مطالعه راهكارهاي مناسب
اقدام كردند .ايده انتشار اوراق اجاره براي نخستین بار بهوسیله منذر قحف
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( )Monze Kahafدر مقاله معروف وي با عنوان «استفاده از اوراق اجاره دارايي
براي پوشش شكاف بودجه» در سال  1997مطرح شد و پس از بررسي جزئیات
عملیات آن ،منتشر شد.
صكوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداري است كه دارنده آن به صورت مشاع،
مالک بخشي از دارايي است كه منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف
كننده يا باني واگذار شده است .در صكوک اجاره حق استفاده از منافع دارايي
يا مجموعه اي از دارايي ها ،در برابر اجاره بها از مالک به شخص ديگري منتقل
مي شود.
مدت قرارداد اجاره مشخص است و مي توان اجاره بها را در ابتداي دوره ،انتهاي
دوره ،با سررسیدهاي ماهانه ،فصلي يا ساالنه پرداخت كرد .از آن جا كه صكوک

اجاره اوراق بهاداري است كه بیان گر مالكیت مشاع فرد است ،مي توان آن را

در بازار ثانويه و به قیمتي كه به وسیله عامل هاي بازار تعیین مي شود ،معامله
كرد.

اركان اوراق اجاره
باني :شخص حقوقياي است كه انتشار اوراق با هدف تامین مالي وي صورت
ميگیرد.
ناشر(واسط) :شخص حقوقياي است كه وظیفه اصلي انتشار اوراق بهادار بوده و
اوراق بهادار را به نام خود نتشار مينمايد.

170

اوراق اجاره با نرخ شناور ابزاری مناسب برای مصونسازی تورم بخشی

سرمايهگذاران(دارندگان اوراق) :اشخاص حقوقي يا حقیقياي هستند كه باني
را تامین مالي نموده مالكان مشاع دارايي محسوب ميشوند.
شركت تامینسرمایه :شركتي است كه به عنوان واسطه بین ناشر و
سرمايهگذاران فعالیت مينمايد.
عامل :بانک يا موسسه مالي و اعتبارياي است كه از طرف ناشر نسبت به
دريافت وجوه سرمايهگذاران و پرداخت اصل و سود اوراق در سررسیدهاي معین
طبق قرارداد عاملیت مبادرت ميورزد.
ضامن :شخص حقوقياي است كه بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق را در
سررسیدهاي مقرر تعهد و تضمین مينمايد.
موسسه رتبهبندي :شركتي است كه با اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام به
رتبه اعتباري اوراق مينمايد.
بازارگردان :كارگزار معاملهگر يا شركت تامین سرمايهاي است كه با اخذ مجوز
الزم به تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظیم عرضه و تقاضاي اوراق و تحديد
دامنه نوسان قیمت آن ،به دادوستد آن اوراق ميپردازد.
ناظر :سازمان بورس و اوراق بهادار است كه صدور اوراق به صورت عمومي منوط
به اخذ مجوز از آن است.

انواع اوراق اجاره

171

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

اوراق اجاره را ميتوان به روشهاي مختلفي دستهبندي كرد .اين اوراق را بر
اساس نوع عقد ميتوان به دو دسته اوراق اجاره عادي و اوراق اجاره به شرط
تملیک و بر اساس نوع باني به دو دسته شركتهاي عادي و موسسات مالي(بانكها
و موسسات مالي و اعتباري غیر بانكي و لیزينگها) تقسیم نمود .يا ميتوان اوراق
اجاره را با توجه به هدف انتشار به سه دسته شامل اوراق اجاره تأمین دارايي،

اوراق اجاره تأمین نقدينگي و اوراق اجاره رهني تقسیم نمود كه به صورت زير
تعريف ميشوند:
 -1اوراق اجاره تأمین دارايي :اوراق اجاره تأمین دارايي ،اوراقي است كه در آن
نهاد واسط ،يک دارايي (يا مجموعه اي از دارايي ها) را از طرف سرمايه گذاران،
از فروشندهاي خريداري نموده و به باني اجاره ميدهد .از آنجا كه اوراق اجاره
جهت به دست آوردن يک دارايي خاص براي باني توسط واسط منتشر ميشود،
لذا به اين اوراق ،اوراق اجاره تأمین دارايي گفته مي شود .مانند شركت هاي
لیزينگ
 -2اوراق اجاره رهني :نوع دوم اوراق اجاره بیشتر مورد استفاده بانكها ،لیزينگها
و موسسات اعتبار دهنده ميباشد .در اين نوع از اوراق ،باني (بانک) تسهیالتي
كه قبالً در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخته كرده را به شخص ثالثي
(واسط) ميفروشد .بنابراين ابتدا واسط ،اوراق اجاره را منتشر مينمايد و سپس
داراييهايي كه بانک در قالب عقد اجاره به شرط تملیک در طي زمان به افراد
مختلفي داده است را از وي خريداري مينمايد .با فروش اين داراييها رابطه
باني و واسط قطع ميشود و واسط از طرف سرمايهگذاران مالک داراييهايي
ال به صورت اجاره به شرط تملیک به گیرندگان
ميشود كه باني آنها را قب ً
تسهیالت واگذار نموده است.
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 -3اوراق اجاره تامین نقدينگي :در اين نوع از اوراق اجاره ،واسط با واگذاري
اوراق به مردم و جمعآوري وجوه ،به وكالت از طرف آنها يک دارايي (ثابت
مشهود) را از باني خريداري كرده سپس مجددا به (باني) اجاره ميدهد .به
عبارت ديگر اين نوع از اوراق ،مبتني بر فروش و اجاره مجدد است .در اين حالت
باني با استفاده از اوراق اجاره ،اقدام به تأمین نقدينگي مورد نیاز خود ميكند.
به بیان ساده ميتوان گفت باني توانسته است با وثیقه قرار دادن دارايي خود،

مبلغي را جهت رفع نیازهاي نقدينگي خود كسب نمايد .اين عامل سبب
نامگذاري اين اوراق به اوراق تامین نقدينگي شده است زيرا مثالً شركتي كه
نیازمند وجه نقد است دارايي خود را ميفروشد و آن را به صورت اجاره به شرط
تملیک مجدداً به دست ميآورد .در اين نوع از اوراق نیز اجاره دارايي به صور
مختلف قابل تصور است.

مشکالت انتشار اوراق اجاره با نرخ سود ثابت
با به وجود آمدن فضاي تورمي در اقتصاد جامعه پول ارزش خود را از دست
داده و به تبع آن قدرت خريد افراد با توجه به میزان تورم كاهش مي يابد .در
نتیجه قراردادهاي بلند مدتي كه در اين شرايط اقتصادي با نرخ هاي معین و
ثابت منعقد مي شوند ،ارزش واقعي روز انعقاد قرارداد را ندارند و بعنوان مثال
ارزش مبلغ ثمن قرارداد  ،در درازمدت كاهش يافته و ثمن ثابت و معین  ،بازتاب
ارزش واقعي قرارداد را ندارد و لذا دريافت كننده ثمن با توجیه اقتصادي كمتري
نسبت به قرارداد مواجه خواهد شد .به بیان ديگر در صورت انعقاد قرارداد اجاره
سرمايه گذار منابعي را كه در اختیار نیازمند منابع مالي قرار مي دهد حتي با
لحاظ سودهاي دريافتي در پايان مدت قرارداد ارزش جريان هاي نقدي دريافتي
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و اصل منابع مالي با توجه به آثار تورم كمتر از منابع ارائه شده توسط
سرمايهگذاران در ابتداي دوره مي گردد و اين امر به معناي كاهش قدرت
خريدي است كه سرمايهگذاران در پايان مدت عقد قرارداد خواهند داشت لذا
براي حل اين مشكل در صورت شناور نمودن اجاره بها در اوراق اجاره مي توان
از كاهش ارزش پول جلوگیري نمايیم به بیان ديگر به میزان كاهش ارزش پولي
كه بطور مثال از طرف بانک مركزي اعالم مي شود مي توان اقدام به اصالح و

افزايش میزان اجاره بها در اوراق اجاره نمود و اين همان شناور شدن اوراق اجاره
است كه جهت جبران كاهش ارزش مبلغ اجاره بها صورت مي گیرد.

بررسی فقهی اوراق تورم پیوند
بررسی غرر در شناور بودن اوراق اجاره
در مورد معوض يا همان اجرت در عقد اجاره بايد بیان نمود كه معلوم بودن آن
و تعیین آن با پیمانه يا وزن يا شمردن در مكیل و موضوع و معدود و با مشاهده
يا توصیف در غیر آنها معتبر است و جايز است  .اجرت عین خارجي يا كلي در
ضمه يا كاري يا منفعت يا حق قابل انتقالي باشد .همچون ثمن در بیع (خمیني،
بیتا ،ج ،1-ص )572شايان ذكر است كه چگونگي تعیین ثمن در همه موارد
يكسان نیست در مواردي كه ثمن عین معین باشد بايد فرد آن در خارج معین
باشد ولي در صورتي كه ثمن كلي در ضمه باشد مطابق ماده  351ق.م بايد
مقدار جنس و وصل آن معین شود و در قرارداد نیز ذكر شود .شرط معلوم بودن

عوضین نیز به دلیل برطرف شدن غرر و جهالت است كه در فقه اسالمي مورد
نفي قرار گرفته است (حائري  1418 ،ه ق  ،ج  ، 10ص  )19همانطور كه
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مالحظه شد در عقد اجاره شرط است كه عوضین كامال معلوم و مشخص باشند
و از آن رفع جهالت شود بنابراين در اوراق اجاره نیز كه بر مبناي عقد اجاره
صورت مي گیرد چنین شرطي معتبر است  .اين ساز و كار متعارف اوراق اجاره
با نرخ شناور  ،صحت اين اوراق را از نظر شرعي دچار مشكل مي كند  ،زيرا
همانطور كه در عقد اجاره كه اوراق اجاره نیز بر مبناي آن راه اندازي شده است

بیان گرديد  ،عوضین بايد معلوم و مشخص باشند و شناور بودن نرخ اجاره در

اين اوراق موجبات غرري بودن را در اين قرارداد فراهم مي آورد  .اگرچه قلمرو
غرر در قانون مدني از سوي حقوقدانان و نويسندگان حقوق مدني بیان نشده
ولي با توجه به مواد قانون مدني به پیروي از فقه امامیه در مورد عقود معاوضه
اي مانند بیع  ،اجاره ،سلم  ،مضاربه و ن ظاير آن غرر مطرح است .چنانكه ماده
 190ق .م كه مقرر مي دارد براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
موضوع معین كه مورد معامله باشد و ماده  216ق  .م كه مي گويد مورد معامله
بايد مبهم نباشد در خصوص معامالت بطور كلي تدوين شده و به معلوم بودن
مورد معامله و به عبارتي مبهم نبودن آن تصريح دارد از اين رو مي توان عالوه
بر بیع آن را در ساير عقود معاوضه اي نیز جاري ساخت زيرا مقررات مربوط به
تعهدات و عقود بطور كلي در كلیه عقود (معینه و غیر معینه ،عقد بیع و ساير
عقود) جاري مي شود مگر اين كه قانون برخالف آن تصريح كند مانند عقد
صلح (ماده  752ق .م) و جعاله (ماده  564ق  .م ) كه به عدم لزوم معلوم بودن
مورد صلح و اجرت از جمیع جهات اشاره دارد .
اگر فقها مجهول بودن ثمن را سبب بطالن عقد اعالم نموده اند و حتي تعیین
ثمن بوسیله يكي از متعاقدين يا شخص ثالث را نپذيرفته اند  .شهید ثاني در
اين رابطه معتقد است كه اگر قراردادي منعقد شود و تعیین ثمن بعدا به عهده
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متعاملین يا ثالث باشد چنین قراردادي به علت غرري بودن باطل است ( .شهید
ثاني 1410 ،ه ق  ،ج  ، 3ص )264

بررسی غرر در شناور بودن اوراق اجاره
از آنجايي كه حقیقت شرعي در مورد غرر اثبات نشده است غرر اصالحي شرعي
نیست بلكه داراي مفهوم عرفي بوده(مراغي ،1417 ،ج  ،2ص  )320و لذا اگر
ثابت شود كه مفهوم غرر در عرف تغییر يافته است به دنبال آن حكم نیز تغییر

خواهد يافت زيرا شبهه حكمیه در اين خصوص وجود ندارد و آنچه محل ترديد

است تعیین مصداق غرر يا همان شبهه موضوعیه است .پس اگر در نوع خاصي
از معامالت ثمن در حین انعقاد عقد معین نشده باشد بايستي به اين سوال
پاسخ داده شود كه چنین معامله اي از مصدايق غرر است يا خیر و صورت منفي
بودن پاسخ حكم به صحت آن داده شود .فقیهان امامیه در مورد واژه غرر در
حديث نبوي اختالف نظر دارند .شیخ انصاري از گفتار اهل لغت چنین نتیجه
گرفته كه معناي غرر مجهول بودن اخذ شده است ولي برخي فقها به اين نتیجه
گیري خرده گرفته و گفته اند كه در هیچ يک از كتابهاي لغت غرر به جهالت
تفسیر نشده است.
مال احمد نراقي پس از بحث فراواني كه درباره غرر از منظر لغت شناسان نموده
است در نهايت نظر آنان را اين چنین جمع بندي مي كند كه سخن ايشان در
معناي غرر در يک معنا تطابق دارد و آن اين است كه غرر اسم مصدر از تغرير
است و تغ رير به معناي در معرض هالكت قرار گرفتن و غرر به معناي خطر
است و خطر به معناي مصدري آن در شرف هالكت واقع شدن معنا مي دهد

176

اوراق اجاره با نرخ شناور ابزاری مناسب برای مصونسازی تورم بخشی

يعني احتمال راجح يا مساوي در وقوع تلف و تباه شدن امري است( .نراقي،
 ،1417ص )89
شهید اول رحمت اهلل علیه با عنايت به اين كه غرر غیر از جهل است رابطه
آنها را عموم و خصوص من وجه مي داند به اين صورت كه در برخي موارد بیع
 ،غرر وجود دارد ولي مورد معامله مجهول نیست مانند حیوان فراري كه
خصوصیات آن براي هر دو طرف معلوم است در برخي از موارد هم مورد معامله
مجهول است ولي غرر و خطري در قرارداد به نظر نمي رسد مانند خريد و فروش
دو كاال از جنس مختلف با مقدار و ارزش برابر كه وزن هیچ يک براي طرفین
معلوم نیست( .شهید اول ،بيتا ،ص )137
بنابراين براي كلمه غرر در كتابهاي لغت و كالم فقها معاني فراواني آمده است

ولي آنچه بیشتر با حديث «نهي النبي عن بیع الغرر» تناسب دارد دو معناي
خدعه و خطر است هر چند در كتابهاي لغت غرر به معناي جهل نیامده اما به
هر يک ا ز اين دو معناي مذكور كه باشد مي تواند مجهول بودن مورد معامله را
نیز دربرگیرد زيرا شخصي كه شناخت كافي از موضوع قرارداد ندارد اين معامله
براي وي خطري است چون ممكن است فريب خورده و تصورات او از مورد
معامله برخالف واقع درآيد و به اين ترتیب مال خود را بیهوده از دست بدهد به
عبارت ديگر آنچه در حديث غرر مورد نهي پیامبر اكرم قرار گرفته بیع و يا
هرگونه قراردادي است كه مشتمل بر نوعي فريب يا مخاطره است خواه اين
فريب يا خطر بدلیل مجهول بودن مورد معامله و يا چیز ديگري مانند ترديد در
قدرت تسلیم باشد(وحدتي 1399 ،ش ،ص  59و  )60بنابراين ممكن است در
قراردادي جهلي هم وجود داشته باشد ولي غرري تحقق نیابد.
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شايان ذكر است كه اگر غرر با معناي جهل هم در نظر گرفته شود در اوراق با
نرخ شناور ثمن بطور كلي مجهول نیست بلكه طرفین بجاي تعیین قطعي و
نهايي اجاره بها هنگام تشكیل عقد به يک توافق ابتدايي در مورد آن مي رسند
و معیاري را براي تعیین اجاره بها در آينده ارائه مي دهند مثال يک قیمت پايه
را تعیین مي كنند و در ضمن آن شرط مي كنند كه در صورت افزايش قیمت

ها به میزان نرخ تورم بر مقدار ثمن افزوده شود به عبارت ديگر مي توان مشخص

كردن ساز و كار تعیین ثمن را نیز از مصاديق تعیین ثمن دانست  .اين معامله
با قراردادي كه ثمن آن كامال مجهول است مثال بنا شده مالي  ،مبلغي  ،متاعي
بعنوان ثمن پرداخت شود و نیز يا قراردادي كه اساسا از ثمن در آن سخن نرفته
است تفاوت دارد در معامله اي كه در ثمن صرفا نوعي جهل قابل تبديل به علم
وجود دارد عنوان غرر محقق نیست دستكم در صدق غرر ترديد مي شود و در
اين صورت مي توان اصل صحت عقود را جاري كرد  .براي حل مشكل تعیین
ثمن در شناور بودن اوراق اجاره با فرض غرري نبودن عقد اجاره فقیه معاصر
آقاي حكیم دو راهكار ارائه نموده كه راهكار دوم به منظور تأيید ثمن شناور
مورد تأيید واقع شده است كه به شرح زير است :
انجام معامله ثمن معلوم مشروط بر اين كه اگر آشكار گردد ثمن متناسب با
لیست خريد نیست فروشنده يا خريدار تفاوت قیمت را تامین نمايد .

بررسی قاعده الضرر در شناور بودن اوراق اجاره
اگر بنا بر ادله وضع قاده غرر و نهي از معامالت غرري را براي امتناع از وقوع
ضرر و حدوث نزاع بدانی م به نظر مي رسد در معامالت مدت دار مانند اوراق
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اجاره آنچه باعث ضرر و احتمال حدوث نزاع مي شود تعیین قیمتي ثابت در
زمان انعقاد عقد است نه تعیین قیمت شناوري كه سبب حفظ ارزش معامالتي
مبیع در طوالني مدت مي شود چرا كه تعیین قیمت ثابت در حین عقد احتمال
عدم تناسب ارزش ثمن و مبیع را در دراز مدت افزايش داده و خطر ضرر را
بیشتر مي كند و به تبع آن احتمال وقوع نزاع و اختالف نیز افزايش مي يابد در
حالي كه تعیین ثمن شناور احتمال ضرر را كمتر مي كند و در نتیجه احتمال

وقوع اختالف نیز كم مي شود .
چنانچه قاعده الضرر با رواياتي كه ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده
ضمیمه شود ضمان خسارت ثابت مي گردد و در نتیجه قاعده الضرر دلیل بر
قاعده غرور مي شود از جمله روايات مستند قاعده ضرر روايتي است كه در آن
امام صادق (ع) مي فرمايد هر كس به هر اندازه كه به راه مسلمانان زيان برساند
ضامن است .
بنابراين قاعده الضرر به كمک روايات ضمان خسارت را ثابت مي كند و در
نتیجه قاعده الضرر مي تواند دلیل بر قاعده غرور باشد از اين رو مي بینیم
بسیاري از بزرگان از جمله صاحب عناوين (مراغي) الضرر را يكي از ادله قاعده
غرور دانسته است .
با توجه به آنچه بیان شد چنانچه غرر را مستند به قاعده الضرر بدانیم لذا مي
توان گفت كه نه تنها تعیین ثمن شناور در معامالت مدت دار صحیح بوده و
غرري نیست بلكه تعیین قیمت ثابت در چنین معامالتي موجب ضرر و در نتیجه
غرر مي شود و اگر قیمت بطور شناور معین نگردد سبب غرر خواهد شد.

بر اساس اصول بانكداري اسالمي ،سود عقود اسالمي بايد از بخش واقعي اقتصاد
حاصل شود .بطور مثال ،اگر مبنا عقد شركت است ،بايد سود پروژه محاسبه
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شود و به افراد پرداخت شود (بدون توجه به نرخ تورم) ،از آنجا كه در جلسه
مورخ  93/11/1كمیته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شناورسازي
نرخ سود اوراق اجاره باعث ضرري شدن معامله ميگردد كمیته فقهي با توجه
به نرخ تورم باال در كشور و همچنین دوره نسبتا طوالني دوره عمر اوراق بدين
شكل مصوبه زير را تصويب نمود:
« اوراق با نرخ شناور كه با نام «شناورها» شناخته شدهاند يک سرمايهگذاري با
پرداختهاي سود شناور يا تعديل سود بر اساس يک معیار از پیش تعیین شده
طي دوره معین ميباشد .يكي از معیارهاي اساسي در تعیین نرخ اجارهبهاي
اقالم سرمايهاي ،ارزش روز دارايي ميباشد .با تغییر نرخ تورم و ارزش داراييهاي
سرمايهاي به تبع ،نرخ اجارهبهاي دارايي بايد بر اساس قیمتهاي روز دارايي
تعديل گردد.
باال بودن نرخ تورم طي سالهاي اخیر و عدم تعديل نرخ اجارهبهاي اوراق اجاره،
پیامدهاي نامطلوبي را به همراه داشته است؛ عدم جذابیت اوراق براي
سرمايهگذاري ،تغییر هزينههاي تأمین مالي براي باني يا ناشر و عدم رعايت
حقوق واقعي سرمايهگذاران از جمله اثرات عدم انعطاف نرخ اجارهبهاي اوراق
است .معضالت مذكور براي اوراق اجاره با سررسید طوالنيتر ،بیشتر خواهد بود.
اوراق اجاره با نرخ اجارهبهاي شناور ،اوراق اجارهاي است كه نرخ اجارهبهاي
پرداختي طي دوره آن بر اساس تورم تعديل ميشود.

نظر كمیته تخصصی فقهی
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كمیته تخصصي فقهي پس از بحث و بررسي پیرامون مباحث اقتصادي و
فقهي موضوع ،انتشار اوراق اجاره با نرخ شناور به ترتیب ذيل را مجاز دانست:
.1

اوراق اجاره عملیاتي با نرخ شناور :در اين روش ،اوراق اجاره از چند

عقد اجاره متوالي كه در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شدهاند ،تشكیل ميشود.
يعني زمان انتشار اوراق ،با انعقاد قرارداد اجاره دوره زماني نخست ،اوالً ،نرخ
اجارهبهاي اولین عقد اجاره كه سررسید آن پايان يک دوره زماني است ،تعیین
ميشود .ثانی ًا ضمن اين عقد اجاره ،شرط ميشود؛ طرفین قرارداد (موجر و
مستأجر) متعهد هستند تا سررسید اوراق ،ابتداي هر دوره زماني عقد اجاره را
تجديد كنند و نرخ اجاره بهاي هر عقد اجاره با لحاظ نرخ تورم دوره قبل به
عالوه مقدار مشخص خواهد بود .براي مثال شركت واسط در نقش موجر ،دارايي
كه با پول صاحبان اوراق خريداري كرده است را با نرخ اجاره بهاي  20درصد
( 20٪ارزش دارايي) به مدت يک سال به باني (مستأجر) اجاره ميدهد و در
ضمن آن ،واسط و باني متعهد ميشوند قرارداد اجاره اين دارايي را براي سه
سال متوالي با نرخ اجاره بهاي تورم دوره قبل به اضافه سه درصد ،ابتداي هر
سال مالي تجديد كنند.

.2

اوراق اجاره به شرط تملیک با نرخ شناور :در اين روش نیز ،اوراق

اجاره از چند عقد اجاره متوالي كه در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شدهاند،
تشكیل ميشود .يعني زمان انتشار اوراق ،با انعقاد قرار داد اجاره دوره نخست،
اوالً ،نرخ اجاره بهاي اولین عقد اجاره كه سررسید آن يک دوره زماني است،
تعیین ميشود .ثانی ًا ضمن اين عقد اجاره ،شرط ميشود؛ طرفین قرارداد (موجر
و مستأجر) متعهد هستند تا سررسید اوراق ،ابتداي هر دوره زماني عقد اجاره
را تجديد كنند و نرخ اجاره بهاي هر عقد اجاره با لحاظ نرخ تورم دوره قبل به
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عالوه مقدار مشخص خواهد بود ،ثالثاً واسط (موجر) متعهد ميشود در سررسید
اوراق ،عین مستأجره را در مقابل مبلغي معین به تملیک مستأجر (باني) در
بیاورد .براي مثال ،شركت واسط در نقش موجر ،دارايي كه با پول صاحبان اوراق
به صد میلیارد خريداري كرده است را با نرخ اجارهبهاي  20درصد ( ٪20ارزش
دارايي) به مدت يک سال به باني (مستأجر) اجاره ميدهد و در ضمن آن واسط

و باني متعهد ميشوند اوال ،قرارداد اجاره اين دارايي را براي سه سال متوالي با
نرخ اجاره بهاي تورم دوره قبل به اضافه سه درصد ،ابتداي هر سال مالي تجديد
كنند ثانیا عین مستأجره را در مقابل پرداخت صد میلیارد از طرف باني ،به
تملیک باني دربیاورند».
با عنايت به اينكه مصوبه فوق شرعي بودن انتشار اوراق اجاره با نرخ شناور را
مورد تأيید قرار داده است ،اين مقاله درصدد است با توجه به اينكه راهكار ارائه
شده در شناور نمودن نرخ سود اوراق عمال يک دوره از تغییرات نرخ بهره عقب
است و اين خود باعث اين امر مي شود كه در صورت بروز تورم شديد ،در دوره
آخر عمر اوراق ،سرمايهگذاران به هیچ عنوان از آثار تورم وارد شده به اقتصاد

بهرهاي ببرند ،بنابراين پیشنهاد اين مقاله پیوند دادن نرخ سود اوراق به شاخص
تورم بخشي و يا ارزشهاي منصفانه است .كه در نهايت سرمايهگذاران از آثار
تغییرات در نرخ شاخص استفاده نمايند.

نرخ تورم و نرخ تورم بخشی
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شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي ( 23)CPIمعیار سنجش تغییرات قیمت
كاالها و خدماتي است كه توسط خانوارهاي شهرنشین ايراني به مصرف ميرسد.
اين شاخص به عنوان وسیلهاي براي اندازهگیري سطح عمومي قیمت كاالها و
خدمات مورد مصرف خانوارها ،يكي از بهترين معیارهاي سنجش تغییر قدرت
خريد پول ملي ،به شمار ميرود .نرخ تورم منتهي به هر ماه از محاسبة درصد

تغییر متوسط شاخص  CPIدر دوازده ماه منتهي به ماه مورد نظر نسبت به دورۀ
مشابه قبل به دست ميآيد .بديهي است چنانچه ماه مورد نظر اسفند ماه باشد،
به آن نرخ تورم سال مورد نظر ميگويند.
حال اگر تغییرات بهاي ايجاد شده در قدرت خريد هر بخش از حوزههاي كاالها
و خدمات ،مستقل از شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي محاسبه شود،
شاخصي بهدست ميآيد كه به آن شاخص تورم بخشي ميگويند .بهطور مثال،
تورم بخش ساخت كاالهاي صنعتي ،شاخص ساختمانهاي صنعتي و  ....كه
ميتواند معیار و مبناي مرتبطتري در محاسبة نرخ سود شناور اوراق اجاره باشد.
فرضاً اگر شركتي به منظور تامین نیاز خود به ماشینآالت خاص نسبت به انتشار

اوراق اقدام نمايد و در اين رابطه وجوهي توسط سرمايهگذاران در اين امر فراهم

شده باشد ،شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي ( ،)CPIاز آنجا كه برگرفته از
آثار تغییرات نرخ كاالها مورد نیاز خانوارها ميباشد نميتواند بیانگر تغییرات رخ
داده در بخش واقعي اقتصاد كه در مثال باال تغییرات رخ داده در نرخ ماشین
آالت است .لذا پیشنهاد اين مقاله استفاده از اين شاخصهايي براي شناور نمودن
سود اوراق در خصوص كاالهاي فاقد بازار فعال است.

Consumer Price Index
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الزم به توضیح است كه نحوه محاسبه تغییرات شاخص برگرفته از سايت مركز
آمار ايران كه شاخص تورم بصورت فصلي اعالم مينمايد به صورت زير است.

ارزش ريالي مبلغ در
مقطع زماني مورد نظر

=

عدد شاخص در مقطع زماني
مورد نظر

× مبلغ ريالي

عدد شاخص در مقطع زماني اول

با ذكر مثالي موضوع فوق تشريح میگردد .فرضاً شركتي به منظور خريد ماشین
آالت مورد نیاز خود نسبت به انتشار اوراق اجاره با نرخ سود  18درصد نموده
است ،اگر در هنگام انتشار اوراق شاخص تورم بخشي ماشین آالت صنعتي برابر
 100باشد و در دوره بعدي اين شاخص دچار تغییر گردد و به عدد  110افزايش
پیدا نمايد در اين حالت با شاخص تورم بخشي دچار افزايش 10درصدي شده
است ،در اين حالت به منظور شناورسازي نرخ سود اوراق شاخص تعديلي برابر

10درصد خواهد شد كه در اين صورت دارندگان اوراق عالوه بر كوپن سود
18درصد اوراق 1.8 ،درصد سود بیشتر به منظور تعديل رخ داده در شاخص
تورم بخشي كه ناشي از تغییرات در اين بخش است بهرهمند ميگردند.

ارزش منصفانه
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ارزش منصفانه 24در حسابداري و اقتصاد ،به برآورد منطقي و بيطرف از قیمت
بالقوه بازار يک كاال ،خدمات يا دارايي اطالق ميگردد .در محاسبه میزان ارزش
منصفانه ،فاكتورهاي عیني مانند هزينههاي خريد ،تولید و توزيع ،هزينههاي
تعويض يا هزينههاي جايگزيني ،تسهیالت واقعي ،هزينههاي عرضه در مقابل
تقاضا ،همچنین هزينههاي مرتبط با عدم قطعیتها و ريسک و هزينه بازگشت
سرمايه ،در نظر گرفته ميشوند .ارزش منصفانه گاهي اوقات با عبارت ارزش

بازار جايگزين ميشود .اين دو عبارت مفاهیم بسیار نزديكي با هم دارند اما
تفاوتهايي جزئي میان آن دو وجود دارد .ارزش منصفانه ،قیمتي منطقي از
ديدگاه فعاالن بازار و مورد توافق فروشنده و خريدار است ،به شرطي كه هر دو
طرف با تمايل و آگاهي كامل حاضر به معامله شده باشند.
هنگامي كه دارايي مبناي انتشار اوراق داراي بازار فعالي باشد كه بتوان براساس
آن ارزش آن را محاسبه و تغییرات ايجاد شده در آن دارايي را اندازهگیري نمود
از اين شاخص براي معیار تغییر نرخ سود اوراق استفاده خواهد شد .نحوه
استفاده از اين معیار به مراتب سادهتر است و امكان محاسبه تغییرات قیمت

ايجاد شده در دارايي مبناي انتشار بهعنوان شاخص قابل استفاده است .بطور
مثال اگر دارايي مبناي انتشار سهام شركتي باشد در هنگام انتشار مبلغ 3000
ريال باشد و هنگام پرداخت كوپن دوره سوم نرخ سهام مذكور به  3300ريال
ال شاخص تعديلي دچار رشد  10درصدي ميگردد و
افزايش يافته باشد عم ً
كوپن پرداختي نیز درصد افزايش مييابد.

Fair Value
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اشکاالت شناور سازي نرخ سود اوراق
در صورت شناور سازي نرخ سود اوراق و در هنگامي كه شاخص مورد استفاده

به واسطه افزايش شديد قیمتها ناشي از تورم دچار افزايش شديدي گردد
عمال نرخ سود اوراق مواجه با افزايش شديد ميگردد .در صورتيكه اين افزايش
صرفنظر از تبعات اقتصادي آن افزايش يابد از يک سو منجر به تشديد تورم در
جامعه ميگردد از سوي ديگر باعث افزايش شديد هزينه تأمین مالي باني اوراق
ميشود لذا براي حل اين مشكل بر اساس مدلهاي موجود در دنیا سقف و كفي
براي نرخ اوراق طراحي ميشود در اين مقاله مدل پیشنهادي استفاده از انتشار
همزمان اوراق اختیار خريد و فروش است كه در صورتيكه نرخ سود تعديلي از
نرخ سقف و كف فزوني يابد با اعمال اختیار مرتبط میتوان از اين امر جلوگیري
نمود.
قرارداد اختیار

معامله25

قرارداد اختیار معامله :اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده اوراق
متعهد ميشود درصورت درخواست خريدار ،تعداد مشخصي از دارايي پايه را به
قیمت اعمال ،معامله يا در صورت توافق طرفین ،تسويه نقدي كند .خريدار اوراق
ميتواند در زمان يا زمانهاي معیني در آينده طبق قرارداد ،معامله را انجام
دهد .فروشندۀ اوراق اختیار معامله در قبال اين تعهد ،مبلغ معیني از خريدار
اوراق دريافت ميكند .براي جلوگیري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد،
فروشنده ضمن قرارداد متعهد ميشود مبلغي را به عنوان وجه تضمین نزد
كارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار
 25دستور العمل معامالت قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران،
www.cmr.seo.ir
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معامله ،آن را تعديل كند .هر يک از خريدار و فروشنده ميتوانند در مقابل
مبلغي معین ،اختیار يا تعهد خود را به شخص ثالثي واگذار كنند كه وي
جايگزين آنها خواهد بود .اوراق اختیار معامله ميتواند به صورت اختیار فروش
يا اختیار خريد باشد.
چنانكه از تعريف قرارداد اختیار معامله پیداست ،دارنده قرارداد (خريدار) در
اعمال حق خود مختار است و به عبارت ديگر هیچ تعهد و الزامي ندارد و در
صورت صرفنظر وي از اجراي قرارداد ،مبلغي را كه در ازاي اين حق پرداخته،
از دست ميدهد .از طرف ديگر فروشنده در صورت خواست خريدار ،مجبور به
اجراي قرارداد است.
الف  -قرارداد اختیار

خريد26

دارندۀ اين نوع اختیار معامله ،حق دارد كه مقدار معیني از دارايي مندرج در
قرارداد را با قیمت مشخصي به قیمت توافقي در دورۀ زماني معیني بخرد.
ب  -قرارداد اختیار

فروش27

اين قرارداد به دارنده حق ميدهد كه مقدار معیني از دارايي مندرج در قرارداد
را با قیمت توافقي در دورۀ زماني مشخصي بفروشد .درحاليكه خريدار قرارداد
اختیار خريد ،به امید افزايش قیمت آن را ميخريد ،خريدار قرارداد اختیار فروش
پیشبیني ميكند كه قیمت در آينده كاهش خواهد يافت.

Call Option
Put Option

26
27
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مدل عملیاتی شناورسازي نرخ سود
مدل پیشنهادي در اين مقاله انتشار همزمان اوراق اختیار فروش و خريد

برمبناي يک سهام كه در صورتيكه باني ،خود ناشر بورسي و يا فرابورسي
باشد ،ميتواند امكان اعمال اختیار خريد و يا فروش سهام شركت ياد شده
باشد و يا اينكه يک سهم از سهام با نقدشوندگي باال را به منظور اعمال
اختیار استفاده كنند و در اين حالت در هر يک از انواع اوراق اجاره از اين
مدل ميتوان استفاده نمود.
 )1اوراق اجاره عملیاتی و مالی با نرخ شناور
در اين نوع اوراق اجاره توأم با انتشار همزمان دو اختیار خريد و فروش
است .بدين معني كه در زمان انتشار اوراق اجاره همزمان يک اختیار
فروش تبعي نیز منتشر میشود .اين اختیار فروش كه با تورم بخشي
و يا ارزش منصفانه دارايي مبناي انتشار در ارتباط هست به خريدار
اوراق ارائه ميگردد ،در مقاطع سه ماهه و يا شش ماهه با توجه به

نرخ تورم بخشي و يا اگر دارايي مبناي انتشار داراي بازار فعال بود،
تغییرات قیمت ايجاد شده در دارايي نسبت به دوره قبل محاسبه و
در قالب ارزش اوراق اختیار خريد يا فروش به دارندگان اوراق توسط

باني ارائه خواهد شد .بطور مثال اگر فرض نمايیم كه اوراق اجاره اي
با نرخ سود  18درصد ساالنه منتشر ميگردد ،در هنگام انتشار اوراق،
شاخص تورم بخشي فرضا  120باشد و در مقطع پرداخت سود،
شاخص ياد شده به عدد  122رسیده باشد اوراق اختیار فروش تبعي
از جانب دارنده اوراق اعمال خواهد شد و در عمل بازده سرمايهگذار
برابر جمع نرخ سود اسمي اوراق و تفاضل تغییر در شاخص میشود.
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تفاضل تغییر شاخص برابر  1.7درصد است كه اگر سود اوراق سه
ماهه پرداخت شود تفاضل ايجاد تقسیم بر  4و اگر شش ماهه پرداخت
شود تقسیم بر دو ميگردد .لذا بازده كل سرمايه گذار برابر با 19.7
درصد در سال خواهد بود .در حاالتي كه تغییرات شاخص تورم بخشي
و يا ارزش منصفانه از تغییرات خیلي زيادي داشته باشند ،در اين
صورت براي جلوگیري از ايجاد اثر مضاعف تورم ناشي از بهكارگیري

اين نرخها ،مي توان از نرخ سقف استفاده نمود و در اينحالت باني
اوراق نسبت به اعمال اوراق اختیار خريد تبعي براساس نرخ سقف
اقدام مينمايند كه اين نرخ سقف میتواند در يک بازه مثبت و يا منفي
پنج درصد پیرامون نرخ اسمي اوراق باشد .بدين معني كه در صورت
اعمال اختیار خريد بازده سرمايهگذاران برابر  23درصد ساالنه خواهد
شد ،و بالعكس اين حالت ،يعني در صورت كاهش نرخ تورم بخشي و
يا ارزش منصفانه سرمايهگذاران ميتوانند در مقطع زماني كاهش نرخ
نسبت به اعمال اختیار فروش خود به منظور حفظ بازده خويش اقدام
نمايند و فرضأ در نرخ  18درصد اختیار خريد خود را اعمال خواهند
نمود.
مدل عملیاتي بشرح زير است:
شكل -2مدل شماتیک اوراق اجاره با نرخ سود شناور براساس مدل انتشار اوراق اختیار
خريد و فروش با فرض شاخص تورم بخشي و اعمال اختیارخريد(فروش) سهام
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 )1اوراق اجاره به شرط تملیک تدریجی با نرخ شناور
اين اوراق را نیز به اين شكل ميتوان طراحي كرد كه با بهكارگیري مدل تشريح
شده در باال از آنجا كه در هر دوره براساس تغییرات نرخ دارايي مبناي انتشار،
اقساط هر دوره تعديل ميگردد در عمل پس از پرداخت هر قسط از اوراق،
بخشي از ارزش دارايي در هر دوره براساس نرخ تورم بخشي و يا ارزش منصفانه
دارايي پايه از جانب باني به سرمايهگذاران پرداخت شده است و به عبارت ديگر

در پايان دورۀ عمر اوراق مي توان تنها با توجه به ارزش دارايي در آن زمان و
ارزش روز اقساط پرداخت شده ،مابهالتفاوت را محاسبه و به سرمايهگذاران
پرداخت نمود.
الزم به ذكر است كه در در خصوص اوراق اجاره سهام میتوان از ارزش منصفانه
سهام مورد اجاره و يا شاخص صنعتي كه مرتبط با سهام مبناي انتشار اوراق
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است استفاده نمود كه به شكل مناسبتري بیانكننده تغییرات ارزش در سهام
است.
شكل -3مدل شماتیک اوراق اجاره به شرط تملیک با نرخ سود شناور براساس مدل انتشار

اوراق اختیار خريد و فروش با فرض شاخص تورم بخشي و اعمال اختیارخريد(فروش) سهام

نتیجه گیري
اوراق تورم پیوند متعارف از ابزارهاي مالي مناسب براي تامین مالي و اجراي
سیاست هاي پولي و مالي است .در كشورهايي كه دچار نرخ تورم باال باشند
استفاده از اين ابزار ،ضمن اينكه باعث جذابیت اوراق میگردد و سرمايهگذاران
به نرخ بازده متناسب با تغییرات شاخص تورم و يا ارزش منصفانه دست پیدا
خواهند نمود.
در اين مقاله سعي شد با توجه به تجربیات ساير كشورها در خصوص انتشار
اوراق تورم پیوند و ارائه راهكارهايي جهت اصالح وضعیت موجود با توجه به
رعايت اصول فقهي و همچنین دستورالعملهاي كمیته فقهي ،مدلي عملیاتي
براي نزديک نمودن نرخ بازده سرمايهگذاران با شرايط واقعي اقتصاد ارائه شود.
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در پايان انتظار میرود با انتشار اوراق اجاره با مدل ارائه شده باعث كاهش هزينه
هاي ناشران اوراق باشیم و از سوي ديگر زيانهاي سرمايهگذاران ناشي از نوسانات
نرخ تورم را با استفاده از راهكار ارائه شده در اين مقال كاهش دهیم.

منابع:
 -1اعتصامي ،امیرحسین" ،معرفي اوراق بهادار با نرخ سود شناور"

ويرايش اول مديريت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمي سازمان

بورس و اوراق بهادار ،تهران ،تیر ماه 1393
 -2اعتصامي ،امیرحسین" ،بررسي امكان انتشار انواع اوراق بهادار اسالمي
با سود شناور" مديريت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمي سازمان
بورس و اوراق بهادار ،تهران ،دي ماه 1397
 -3موسويان ،سیدعباس و همكاران" ،امكانسنجي فقهي اوراق مشاركت
مصون از تورم" ،دو فصلنامه علمي پژوهشي تحقیقات مالي اسالمي،
سال ششم شماره دوم1396 ،
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 -4موسويان ،سیدعباس و همكاران" ،بررسي فقهي-مالي اوراق اجار

مصون از تورم" ،فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي ،سال
پانزدهم شماره 1394 ،58

 -5كمیته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اسالمي"،انتشار اوراق اجار
با نرخ اجاره بهاي مصون از تورم ،جلسه شماره 1393/11/1 ،102

 -6كريمي ،مجید" ،اوراق تورمپیوند يا اوراق شناور با نرخ تورم؟ واكاوي
مزايا و معايب انتشار اوراق براي دولت " ،مركز پژوهش ،توسعه
مطالعات اسالمي ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،اسفند 1397

 -7خوانساري ،رسول ،اعتصامي ،امیر حسین" ،طراحي اوراق بهادا

اسالمي تورم پیوند در نظام مالي ايران" ،پژوهشكده پولي و بانكي
بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران ،دي 1394

 -8بانک مركزي ايران ،محاسبه نماگرهاي اقتصادي ،شاخص بهاي كااله
و خدمات مصرفي ()CPI
 -9ارزش

منصفانه،

پدي

ويكي

ttps://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D
8%D2%D8%D4D%D9%85%D9%86%D8%D5%D9%81%D8%D7%D

9%86%D9%87

 -10مشهدي ،سعید « ،ارزش گذاري چیست؟ با مفهوم دقیق ارزش

گذاري بیشتر آشنا شويم»https://virgool.io/network- ،
1397 ، Ecomotive/valuation-cpepk12oeq0o
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 -12دستورالعمل عرضة اوراق اختیار فروش تبعي براي سهام شركتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 -13سايت عصر بانک ،اوراق فروش تبعي چیست و چه مزايايي دارد؟ (
بیمه

)،

سهام

http://asrebank.ir/news/18318/%D8%A7%D9%8
8%D8%D1%D8%D7%D9%82-

%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DA%86%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
(-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87)%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-
 -14سايت

شركت

مديريت

دارايي

مركزي،

اوراق

اجاره،

http://sukuk.ir/fa/%D8%B5%DA%A9%D9%88%DA
%A9/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
%D8%B5%DA%A9%D9%88%DA%A9/%D8%A7%D
9%88%D8%D1%D8%D7%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87
 -15سروش ،ابوذر و صادقي ،محسن ،مديريت ريسک اوراق بهادار اجاره،
فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و
انديشه اسالمي ،1387 ،ش ،27ص.160 -159
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بررسی نظری تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر پایداری
مالی بودجه دولت

دکتر محمدحسین صدرایی دکتر جواد شهرکی دکتر حسین توکلیان

چكیده
در روش های متداول تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق
بهادار ،دولت مقید به پرداخت اصل و فرع ورق ،در سررسید به دارندگان آن
است .پرداخت زیاده اوراق به عنوان یک منبع هزینهای جدید ،پایداری مالی
دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد .لذا در طول زمان بدهیهای دولت افزایش
یافته و به تعبیری دولت وارد بازی پانزی خواهد شد .در مقابل و از منظر
حسابداری انتشار اسناد خزانه اسالمی به دلیل ماهیت آن که امکان واگذاری دین
را مباح میداند ،بار مالی مضاعفی در قالب فرع و زیاده ورق ،برای دولت نخواهد
داشت .با توجه به روند روبه رشد استفاده از انواع اوراق بهادار در تامین مالی و
استفاده فزاینده در دورههای اخیر از اسناد خزانه اسالمی در کنار سایر اوراق
بدهی ،ضروری است نسبت به بررسی ابعاد انتشار اسناد خزانه اسالمی بر پایداری
مالی دولت که کلید اصلی دستیابی به ثبات اقتصاد کالن است ،اقدام شود .سؤال
اصلی در مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسالمی در مقابل سایر ابزار بدهی
از طریق چه مسیرهایی میتواند پایداری مالی بودجه دولت را متاثر کند؟ جهت
پاسخگویی به این سؤال با اتکا به روش تحلیلی -توصیفی و استفاده از منابع
کتابخانهای ،نشان داده میشود انتشار اسناد خزانه اسالمی از دو کانال اصلی تاثیر
196
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در نرخ سود اقتصاد در قالب دو مسیر و کانال تاثیر در رشد اقتصادی در قالب
هفت مسیر بر پایداری مالی دولت موثر است.
واژگان کلیدی :اسناد خزانه اسالمی– کسری بودجه -پایداری مالی
طبقهبندی E62 ،H63،E63 :JEL
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 )1مقدمه

ابزارهای عمدهی دولتها در اتخاذ سیاستهای مالی موثر ،متغیرهای مهم و
اثرگذار در بودجه دولت میباشند .دولتها قادرند با استفاده از تغییرات انبساطی
و انقباضی این ابزارها ،عرضه و تقاضای اقتصاد را متاثر نمایند .بنابر این عملکرد
اقتصادی دولت قادر است از طریق ایجاد شوکهای مثبت ومنفی ،چرخههای
اقتصادی رکود و رونق را تحت تاثیر قرار دهد .این تاثیرات ناشی از تغییر در
درآمد -مصارف دولت (بودجه) ،در یک فضای پویا ،خود عاملی بر تغییرات
کسری (مازاد) بودجه و پایداری یا ناپایداری آن در کوتاه مدت و بلندمدت
خواهد بود .در این شرایط ،چنانچه هزینههای جاری و عمرانی از طریق نظام
مالیاتی وسایر نظامات درآمدی دولت تامین نشود ،همواره شکافی بین هزینههای
جاری و عمرانی با درآمدها وجود خواهد داشت و کسری بودجه تمایل به
ماندگاری و پایداری در طول زمان پیدا خواهد کرد (کمیجانی و گودرزی،
.)1394
با توجه به آنکه تسویه بدهی دولت با بنگاههای اقتصادی ،سرمایهگذاری را در
اقتصاد افزایش میدهد و چرخه تولید ،اشتغال و مصرف را به حرکت درمیآورد،
لزوم توجه به روشهای تأمین مالی که معایب کمتری دارند و درعینحال به
استحکام نظام اقتصادی لطمه وارد نکرده و منجر به آسیبپذیری آن نشود و
هدف انعطافپذیری اقتصاد را تأمین نماید ،اهمیت مییابد (صدرایی ،نظرپور و
شهرکی ،1398 ،ص .)7
پایداری مالی 1در کنار پایداری بدهی 2به شرایطی عنوان میشود که دولت بتواند
بین درآمدها و مخارج خود بدون آنکه برای توانایی پرداخت دیون و هزینههای
تعهد داده شدهاش ،تهدیدی بوجود آید ،تعادل ایجاد کند (گات اشتاگ،
1

. Fiscal sustainability
. Debt sustainability

2
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 .3)2014پایداری مالی ،یکی از موضوعات مهم اقتصادی و سیاستگذاری است.
پیشینه نظری پایداری مالی به پژوهش دومار 4در مطالعه "بار بدهی درآمد ملی"

باز میگردد که در آن نشان داده میشود که با بدهیزا بودن سیاستهای مالی
برای دولت ،پایداری مالی تنها در صورتی تامین میشود که رشد اقتصادی بیشتر
از نرخ بهره باشد .پایداری مالی بعد از مقاله معروف همیلتون و فالوین 5به عنوان
یک شاخص کلیدی عملکرد اقتصادی دولتها مورد توجه اساسی قرار گرفت.
بر طبق دیدگاه همیلتون و فالوین ،کسری مالی موقت در نهایت میتواند منجر به
یک رکود اقتصادی موقت یا مشکل کوتاه مدتی شود ،با این حال ،ناپایداری
مالی به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح است و اثرات مخرب بیشتری در اقتصاد
خواهد داشت (الوو و دیگران .6)2009 ،از این رو دستیابی به پایداری مالی برای
دولتها ،به عنوان یک هدف اقتصادی مطرح شده و نوید دهندهی منافع زیادی،
مانند دستیابی به رشد اقتصادی و ثبات کالن اقتصادی میباشد .در مقابل ،فقدان
پایداری مالی به افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بروز بحران برای

دولتهای مرکزی همانند آنچه که در شرق آسیا و آرژانتین رخ داد ،منجر می-

گردد (فالحتی و دیگران.)1396 ،
درکشور ایران ،عدم تعادل در منابع درآمدی بودجه و مصارف آن همواره دولت-
ها را در شرایط کسری بودجه و ناپایداری مالی قرار داده است .این نابرابری در
دورههایی که درآمدهای نفتی دولتها به دلیل شوکهای قیمتی ،دستخوش
تغییرات و کسری شدید شدهاند تاثیرات به شدت مخربی بر اقتصاد ایران گذاشته
است .در این شرایط دولتها برای جبران کسری بودجه ایجاد شده ،اقدام به تامین
مالی کسری خود از طرق مختلف مینمایند.
3

. Gottschalk, Jan, 2014
. Domar E. D, 1944
5
. Hamilton and Flavin, 1986
6
. Lau & et al, 2009
4
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اثرات تامین مالی از طریق این روشها دو جنبه دارد .نخست تاثیرات مستقیم بر
پایداری مالی بودجه و دوم ،آثار مثبت و منفی غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادی
کشور .در واقع اگرچه روشهای تامین مالی مخارج دولت در کوتاه مدت اثرات
انبساطی از کانال افزایش مخارج دولتی در اقتصاد ملی ایجاد مینمایند ولی در
میان مدت و بلندمدت پایداری مالی دولت را مخدوش کرده و منجر به افزایش
بدهیها و بیثباتی بودجه دولتی و در نهایت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی میشوند.
به عنوان مثال بیثباتی و ناپایداری مالی خود در ایران منجر به رشد اقتصادی منفی
در بلندمدت (دالوری و بصیر )1390 ،و تورمهای باال (صمیمی و دیگران)1385 ،
میشود .همچنین است چنانچه تامین مالی کسری بودجه دولت ،از کانال
استقراض از مقام پولی صورت گیرد ،این مسئله منجر به بیثباتی پولی و مالی
شده و به تبع آن افزایش در سطح عمومی قیمتها را به همراه دارد (کمیجانی و
گودرزی .)1394 ،بنابر این در هر روش تامین مالی ،مسئله اصلی دولت جمهوری
اسالمی باید تمرکز بر تاثیرات کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت روش اتخاذ

شده و کانالهای اثرگذاری آن بر پایداری مالی خود باشد و پس از قیاس روش-
های مختلف از منظر تاثیرات مثبت و منفی بر پایداری مالی ،نسبت به استفاده از
روش مناسبتر اقدام نماید .لذا مسئله اصلی در این مقاله بررسی این موضوع است
که انتشار اسناد خزانه اسالمی در قیاس با سایر ابزارهای بدهی به عنوان یک روش
در فرایند تامین کسری بودجه از طریق چه کانالهایی بر پایداری مالی دولت تاثیر
خواهد گذاشت .برای پاسخگویی به این مسئله با اتکا به روش تحلیلی -توصیفی
و استفاده از منابع کتابخانهای ،به بررسی این فرضیه میپردازیم که انتشار اسناد
خزانه اسالمی ،از طریق کاهش نرخ تامین مالی دولت و افزایش رشد اقتصادی بر
پایداری مالی دولت موثر است .ساختار مقاله بدین ترتیب برنامهریزی شده است؛
در بخش دوم ادبیات موضوع پایداری مالی و پیشینه پژوهش مورد بررسی
قرارگرفته است .در ادامه انواع روشهای تامین مالی کسری بودجه دولت و اثرات
سوء آن برمتغیرهای اقتصادی به بحث گذاشته شده است .در بخش سوم،
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مسیرهایی که انتشار اسناد خزانه اسالمی منجر به تاثیرات مثبت و منفی بر پایداری
مالی دولت میشود ،آورده شده است .در انتهای مقاله نیز نسبت به جمعبندی و
ارائه نتایج اقدام شده است.
 )2ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

در زمینه پایداری مالی و پایداری بدهی در سطح بینالملل مطالعات گستردهای
انجام شده است .در داخل نیز برگرفته از مطالعات بینالمللی و ادبیات نظری آنها،
مطالعات محدودی صورتپذیرفته است .فصل افتراق مطالعه حاضر با کلیه
مطالعات انجام شده در سطح داخل و خارج بررسی تاثیر یک ابزار مالی اسالمی
و نوین تامین مالی کسری بودجه بر پایداری مالی دولت است .لذا این مطالعه از
هر جهت نسبت به مطالعات انجام شده در داخل و خارج نوآوری دارد به نحوی
که حتی تاکنون بررسی کانالهای اثرگذاری ابزارهای مالی متعارف بر پایداری
مالی دولتها در سطح بینالملل نیز ،انجام نشده است .این مقاله بر مطالعات زیر
در دو محدوده موضوعی پایداری مالی دولت و اسناد خزانه اسالمی استوار است.
جدول 1؛ مطالعات مبنایی پیرامون پایداری مالی در ایران و جهان

ردیف
1
2

عنوان مطالعه

نام نویسندگان

ارزیابی پایداری مالی دولت در

موسوی محسنی و

ایران

طاهری

بررسی پایداری مالی دولت ایران

خیابانی ،کریمی و

با روش هم جمعی چندجانبه

موتمنی

3

بررسی پایداری مالی در ایران

4

آزمون پایداری مالی در ایران

افشاری ،بخش و
بهشتی
زارعی و جاللی
نائینی

سال

1388
1391
1391
1392
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5

بررسی پایداری مالی و شوک-

فالحتی ،فتاحی،

های مالی گذرا در اقتصاد ایران

حیدری و شکری

پایداری بدهی در ایران:
6

شواهدی جدید از تابع واکنش
مالی

7
8

محدودیت دراستقراض دولت:
چهارچوبی برای اریابی تجربی
پایداری کسری بودجه در یک
اقتصاد تصادفی

کریمی ،صمیمی و
منتظری

1396

1396

همیلتون و فالوین

1986

بوهن

1991

کسری بودجه و کسری تجاری،
9

آیا رویکرد ارزش حال درست

احمد و راجرز

1995

است؟
10

پایداری مالی در تئوری و
واقعیت

بانک جهانی

2005

پایداری بدهی ،مخارج سرمایه-
گذاری دولتی و منابع طبیعی در
11

کشورهای در حال توسعه ؛ مدل
بدهی ،سرمایهگذاری ،رشد و

جیوانی ملینا و
همکاران

2016

منابع طبیعی
12
13

دیباچهای بر تئوری پایداری مالی
درآمدهایی بر سیاست مالی و
پایداری بدهی

ماریانا ساوای

2018

پیرآلداما

2018

منبع :مطالعات تحقیق
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جدول 2؛ مطالعات مبنایی پیرامون اسناد خزانه اسالمی و روشهای تامین مالی
اسالمی بدهی دولت

ردیف
1
2
3
4

عنوان مطالعه

سیاست پولی؛ انتخاب ابزاری
بهعنوان جـایگزین
سیاست اقتصادی در اسالم
امکانسنجی فقهی تشکیل بازار
بینبانکی در بانکداری اسالمی
بررسی اوراق قرضه اسالمی در
مالزی از دیدگاه فقه امامیه
عملیات بازار باز در چارچوب

5

بانکداری بدون ربا ،مطالعه موردی
اسناد خزانه
امکانسنجی فقهی طراحی اسناد

6

خزانه اسالمی در بازارهای مالی
اسالمی

7

مهندسی مالی اسناد خزانه اسالمی

نام نویسندگان

سال

مقدسی

1373

فراهانی فرد

1381

موسویان و الهی

1389

صالح آبادی

1384

قضاوی و
بازمحمدی
موسویان ،نظرپور
و خزائی
اردکانی و
موسویان

1389

1389

1391

بررسی انعطافپذیری ابزارهای
8

مالی اسالمی جهت تامین مالی

پورفرج و خزایی

1392

بودجه دولت
استفاده از اسناد خزانه اسالمی برای
9

تأمین مالی طرحهای تملک

فیاضی و نظرپور

1394

داراییهای سرمایهای دولت
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در مقاله خود با عنوان "ارائه مدل
10

قیمتگذاری اسناد خزانه اسالمی

ذاکرنیا و

اوراق

حبیبالهی

مبتنی

بر

بهادارسازی"

چارچوب

1395

بررسی تفصیلی ساختار اوراق و
11

اسناد بهادار در نظام تامین مالی

رئیسی دهکردی

1395

بخش عمومی
افزایش سهم بازار بدهی در تامین
12

مالی اقتصاد ایران؛ فرصتها و
تهدیدها

هدی حاجی
دوالبی

1396

بررسی آثار مختلف تامین مالی
13

کسری بودجه دولت بر متغیرهای

بیات و قلیچ

1397

اقتصاد کالن
نقش اسناد خزانه اسالمی در تحقق
14

مؤلفهها و اهداف سیاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی

15

مرجع بانکداری اسالمی

صدرائی ،نظرپور
و شهرکی
حکیم

1398
2007

منبع :مطالعات تحقیق
با این مقدمه در این بخش ابتدا به بررسی مفهوم پایداری مالی میپردازیم .سپس
اهمیت پایداری مالی دولت و اثرات مستقیم و غیرمستقیم پایداری مالی در
اقتصادها را بررسی میکنیم .در ادامه نیز عوامل موثر بر پایداری مالی عنوان نموده
و نشان میدهیم چگونه روشهای تامین مالی کسری بودجه بر پایداری مالی
دولت موثر است؟ از آنجا که هدف ما در این مطالعه بررسی نقش اسناد خزانه
اسالمی در قیاس با سایر اوراق بدهی و کانالهای اثرگذاری آن بر پایداری مالی
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دولت است؛ تاثیر پایداری مالی دولت بر اقتصاد ،اهمیت مطالعه حاضر که تاثیر
اسناد خزانه اسالمی بر پایداری مالی است را نشان خواهد داد .چرا که اسناد خزانه
اسالمی و سایر ابزارهای بدهی از کانالهای متنوعی آثار مستقیم و غیرمستقیم بر
پایداری مالی دولت خواهد داشت و همین پایداری مالی منجر به تغییرات مثبت
گسترده بر متغیرهای اقتصاد کالن و مفاهیمی چون ثبات اقتصاد کالن خواهد
گذاشت.
الف) پایداری مالی
اگرچه مفهوم پایداری مالی اول بار در بیان آدام اسمیت در جایی که عنوان می-
دارد تامین مالی کسریهای مستمر بودجه دولت منجر به ورشکستگی دولت
خواهد شد ( ،)Balassone & Franco, 2000, P23مستتر است ولی
نخستین بار اصطالح پایداری مالی دولت در اقتصاد توسط جان مینارد

کینز7

مطرح میشود .کینز در توصیهای به دولت فرانسه که با بحران بدهی عمومی
روبرو بود عنوان میدارد که بهتر است دولت فرانسه با توجه به محدودیت بودجه

اقدام به اتخاذ سیاست مالی پایدار نماید .کینز از "افزایش بدهیهای دولت نسبت

به درآمد ملی" به عنوان شرایط ناپایداری مالی یاد میکند.

پیشینه نظری پایداری مالی دولت اما به پژوهش دومار 8در مطالعه "بار بدهی

درآمد ملی" باز میگردد که در آن نشان داده میشود که با بدهیزا بودن

سیاست های مالی برای دولت ،پایداری مالی تنها در صورتی تامین میشود که

رشد اقتصادی بیشتر از نرخ بهره باشد .بویتر 9در تعریف پایداری مالی عنوان می-

کند اگر با اعمال سیاست مالی ،نسبت خالص داراییهای دولت به تولید ناخالص
ملی به سطح فعلی آن برگردد ،بودجه دولت پایدار است .در مطالعه همیلتون و
7

. John Maynard Keynes, 1923
. Domar E. D, 1944
9
. Buiter, 1985
8
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فالوین 10پایداری مالی برای نخستین بار مورد توجه جدی از منظر سیاستگذاری
قرار گرفت .دلیل این مسئله این بود که در سال  1985نگرانیهای زیادی در
خصوص بدهیهای فزاینده دولت آمریکا ایجاد شده بود .این افزایش فزاینده
بدهیها از سال  1979به واسطه هزینههای نظامی آمریکا در جنگ افغانستان ایجاد
شده بود و منجر به افزایش نرخ بهره واقعی و رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص
داخلی آمریکا گردیده بود .همیلتون و فالوین در اینجا ،پایداری مالی را تراز
بودن ارزش حال بودجه دولت در دو سمت درآمد و مخارج تعریف میکنند.
نگرانی از افزایش فزاینده بدهیهای دولت آمریکا در مطالعه ویلکوکس 11هم
دیده میشود .وی معتقد است وقتی بودجه دولت پایدار است که با اعمال سیاست
مالی که منجر به ایجاد درآمد و مخارجی برای دولت میشود ،ارزش حال کسری
بودجه دولت در سطح قبلی باقی بماند .از منظر بلنچارد و دیگران 12پایداری مالی
شرایطی است که مانع از تجمیع بدهی دولتها میشود به گونهای که دولتها
بتوانند سیاستهای مالی مدنظر خود را براحتی اتخاذ کنند .بالنچارد و دیگران
یک شاخص مناسب برای پایداری مالی را بازگشت نسبت بدهی دولت به تولید
ناخالص ملی به سطح اول خود عنوان میکنند .مرکز مدیریت بدهی و داراییهای
مالی معاونت نظارت مالی خزانهداری عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ایران پایداری مالی یا پایداری بودجه را توانایی دولت در ایجاد تعادل در درآمدها
و مخارج در طول زمان بدون آنکه برای پرداخت دیون و هزینههای تعهد داده
شده اش ،تهدیدی ایجاد شود ،تعریف کرده و شرط تامین پایداری بودجه را در
تامین پایداری بدهی یعنی بیشتر بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به
نرخ رشد بدهی دولت میداند .در مطالعه حاضر این تعریف از پایداری مالی که
توسط این مرکز ارائه شده ،مورد وثوق قرار گرفته است.
10

. Hamilton and Flavin, 1986
. Wilcox, 1989
12
. Blanchard & et al, 1990
11
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ب) اهمیت پایداری مالی دولت
بودجه دولت متشکل از دو بخش کلی منابع و مصارف وی در یک دورهزمانی
مشخص است .مطالعات متعدد ،مهمترین اهداف بودجه را تأمین کاالها و خدمات

عمومی ،توسعه اقتصادی ،عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی میدانند ( & Khan

 .)Hildreth, 2002در واقع هرگونه اعوجاج در بودجه دولت که منجر به ایجاد
خلل در تامین این اهداف از جمله ثبات اقتصاد کالن شود ،مذموم خواهد بود .بر
این اساس مهمترین شاخص در تعریف ثبات اقتصادی در کنار شاخص تورم و

نرخ ارز ،نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی است (.)Sanchez, 1998
از آنجا که پایداری مالی دولت آینهی پایداری بدهی است ،شاخص نسبت بدهی
به تولید ناخالص داخلی از یک سوی پایداری مالی بودجه دولت را توصیف
میکند و از سوی دیگر نشان میدهد اقتصاد کالن در ثبات هست یا خیر .لذا هر
عاملی که منجر به ناپایداری مالی بودجه دولت شود ،ثبات اقتصاد کالن را از بین
خواهد برد و منجر به تورم باال ،بیثباتی قیمتها ،نوسانات و شوکهای نرخ ارز،
بی ثباتی بازارهای مالی و تضعیف رشد و تداوم رکود در اقتصاد خواهد شد .لذا
اهمیت پایداری مالی بودجه برای دولتها بیشتر در زمانی است که آنها با کسری
بودجه مواجه میشوند.
زمانی که بحث تاثیر بدهی دولت در قالب بودجه و کسری آن بر عملکرد
اقتصادی مخصوصاً رشد اقتصاد مطرح میشود ،اختالف نظرهایی در مکاتب
مختلف بوجود میآید .سرچشمه این اختالف نظرها در اثرات اقتصادی علت
ایجاد کسری بودجه و روشهای تامین مالی آن است.
از منظر کالسیکهایی چون آدام اسمیت ،دولت خوب ،دولتی است که حداقل
درآمد و مخارج را داشته باشد و تعادل در بودجه را حفظ کند .لذا از منظر اینان
استفاده از سیاستهای مالی که منجر به کسری بودجه شود و بودجه را از تعادل
خارج کند ،مورد قبول نیست .بر اساس این دیدگاه سیاستهای مالی که منجر به
207

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

افزایش کسری بودجه شود؛ با توجه به توان مالی محدود دولت منجر به روی
آوردن دولت به روشهای تامین مالی خود شده و بازپرداخت پی در پی اصل و
فرع بدهیها در بلندمدت ،منجر به ورشکستگی دولت خواهد شد .لذا از منظر
این دیدگاه ناپایداری بودجه دولت و افزایش هر ساله بدهیهای دولت نسبت به
سال قبل ،بیثباتی اقتصاد کالن و ورشکستگی دولت را در پی دارد.
در نظریه سنتی کینز عنوان میشود که باید از کسری بودجه به عنوان وسیلهای
برای بهبود وضعیت اقتصاد ،استفاده کرد .این نگاه در شرایطی مطرح میشود که
اقتصاد در اشتغال کامل نیست و افراد با محدودیت نقدینگی روبرو هستند .بر این
اساس افزایش کسری بودجه منجر به افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی یا
افزایش خالص ثروت این بخش میشود .این افزایش ثروت تقاضای کل اقتصاد
را افزایش داده و منجر به کاهش بیکاری و افزایش تولید میشود .در اینجا کینز
محدودیت بین زمانی بودجه دولت را در نظر نگرفته است .مشخصاً در صورت
آنکه دولتها به صورت مستمر از طریق افزایش بدهی ،تقاضای کل را در اقتصاد
تهیج کنند ،ریسک نکول تعهدات دولت ،افزایش یافته و بیثباتی اقتصاد کالن
از طریق افزایش تورم و کاهش تولید و ورشکستگی دولت را در پی خواهد
داشت .اگرچه باید اذعان داشت ،الگوهای کینزی به بررسی اثرات کوتاه مدت
و موقت میپردازند.
فریدمن 13معتقد است کسری بودجه که از طریق عرضه پول (توسط مقام پولی)
تامین شود ،حتماً تورمزا است ولی کسری بودجهای که از طریق وام از مردم و
فروش اوراق تامین شود ،ممکن است تورمی نباشد .در استدالل فریدمن هر دو
روش تامین مالی از طریق افزایش نرخ بهره ،منجر به جایگزینی بخش دولت به
جای بخش خصوصی شده و سرمایهگذاری و پسانداز و در نتیجه تولید را
کاهش میدهد .از نگاه وی استمرار دولت به سیاست ایجاد کننده کسری بودجه،
. Friedman, 1968
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تولید ملی را کاهش خواهد داد .فریدمن معتقد است استمرار بدهی دولت ،منجر

به زوال اقتصادی 14در روزی که آن را "روز محاسبه "15مینامد ،میشود.

در دیدگاه برابری ریکاردویی ،16که بعدها توسط بارو 17تکمیل شد چون برای
تامین بدهیها درآینده ،مالیاتهایی توسط دولت وضع میشود ،لذا کسری
بودجه ،ثروت بخش خصوصی را زیاد نمیکند و در نتیجه تقاضای کل تغییری
نخواهد داشت .بر اساس این دیدگاه کسری بودجه تنها منجر به تاخیر در تادیه
مالیات میشود و چون پرداخت مالیات در بودجه دوران زندگی فرد دیده شده،
اثری بر تصمیمات مصرفی افراد ندارد .در این نگاه چون هر کسری توسط مالیاتی
در آینده جبران خواهد شد ،به نوعی پایداری مالی به معنی توانایی دولت در
بازپرداخت بدهی وجود دارد ولی متغیرهای اقتصادی نظیر تولید و مصرف از
کسری بودجه تاثیری نخواهند داشت.
مطالعات متعددی در خصوص بررسی چهار نظریه فوق پیرامون تاثیرات منفی
کسری بودجه و بدهی دولت و تداوم آن بر عملکرد اقتصاد ،انجام شده است .در
عمده مطالعات انجام شده نشان داده میشود که افزایش کسری بودجه و استمرار
بدهیهای دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است .به عنوان مثال راتانر و
سامیک 18معتقدند هر قدر کسریهای بودجه دولت دوام طوالنیتری داشته باشد،
حجم بدهی های دولت افزایش یافته و در این صورت امکان پولی کردن آن و
افزایش عرضه پول خواهد بود .در این صورت نرخ تورم و نرخ ارز متاثر خواهند
شد .همچنین سنت پائول 19نشان داده است که هرچه بدهی دولت افزایش یابد

14

. Economic Decay
. Day of Reckoning
16
. Ricardian Equivalence
17
. Robert Baroo
18
. Tanner & Samake, 1979
19
. Saint paul, 1992
15
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نرخ رشد بلندمدت اقتصاد کاهش مییابد .ایسترلی و ربلو 20در مطالعه خود با
استفاده از دادههای مقطعی برای  125کشور دنیا نشان میدهند که بین مازاد بودجه
دولت با رشد اقتصادی همبستگی وجود دارد ،در عین حال ارتباط بدهی دولت
و کسری بودجه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی منفی و معنادار
است .بال و منکیو 21معتقدند کسری بودجه در کوتاه مدت اثر منفی بر پسانداز
ملی و سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد و منجر به کاهش خالص صادرات و
حرکت جریان سرمایه به خارج از کشور میشود و در بلندمدت منجر به فشار

مالیات ستانی و کاهش رشد اقتصادی و ثروت ملی میشود .هرناندز 22عنوان می-
کند تا زمانیکه کسریهای بودجه مهار نشوند ،سرمایهگذاری بخش خصوصی
ممکن است کاهش یابد و بدهیهای دولت به نقطهای برسند که قابل تحمل نبوده
و به دلیل افزایش فشارهای تورمی و بدهیها ،اقتصاد کشور را فلج کنند .سازمان
همکاریها و توسعه اقتصادی ( ،)2013سطوح باالی بدهی و رشد آن را یک
عامل مضر برای کشورهای عضو میداند که از طریق چرخه معیوب استقراض و
افزایش مخارج ،منجر به کاهش رشد اقتصادی از طریق کاهش سرمایهگذاری

بخش خصوصی میشود و پایداری مالی دولتهای عضو را تحت تاثیر قرار می-
دهد .در مقابل ،البته دیدگاهی برای اقتصادهای ضعیف وجود دارد که در آن به
دولت تجویز شوکهای کوتاه مدت از طریق افزایش مخارج دولتی و کسری
بودجه را توصیه میکند .مشخصا این دیدگاه تاثیرات مثبت کوتاه مدت را مد
نظر دارد و همچنان استمرار کسری را که منجر به ناپایداری بودجه و بیثباتی

اقتصاد کالن میشود ،رد میکند (.)Rubin & et al , 2002

بنابر این در تحلیل های افزایش بدهی دولت در قالب کسری بودجه و تداوم آن
با فرض محدویت بودجه بین زمانی دولت ،نگاه اقتصاد در کنار ثبات اقتصاد
20

. Easterly & Rebelo, 1993
. Ball & Mankiw, 1995
22
. Hernandez, 2002
21
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کالن معطوف به پایداری بودجه دولت نیز هست .چنانچه حاصل جمع کسری-
های هر دوره در مجموع دورههای مشخص و محدود افزایش یابد ،پایداری مالی

بودجه دولت تامین نخواهد شد و امکان تاثیرپذیری عملکرد اقتصاد از کسری-

های مستمر ،که خود عاملی در بیثباتی اقتصاد کالن است ،ایجاد خواهد شد .این
کسریها مستمر چنانچه از طریق مالیات ستانی در آینده تامین شود ،رشد
اقتصادی آینده کاهش خواهد یافت.
در کنار تاثیرات پایداری مالی بر ثبات اقتصاد کالن و رشد اقتصادی ،پایداری
بودجه از نقطه نظرات دیگر نیز بر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است؛ پایداری
بودجه دولت بر هزینههای سرمایه و نرخهای بهره بازار تاثیر خواهد گذاشت.
مشخصاً در شرایط ناپایداری که دولت توانایی بازپرداخت بدهی را ندارد ،احتمال
آنکه بدهی قبلی را از طریق ایجاد بدهی جدید با سررسیدهای بلندمدتتر تامین
کند افزایش خواهد داد .این ریسک ،نرخهای بهرهای را که دولت و بخش
خصوصی در بازار پول با آن روبرو خواهند شد را افزایش میدهد.
همچنین منطبق بر تحلیل سارجنت و واالس 23پایداری مالی بودجه میتواند به
عنوان یک لنگر برای انتظارات تورمی ،نقش ایفا کند؛ اگر برداشت غالب عمومی
در این باشد که دولت دیگر قادر به انتشار اوراق برای تامین بدهی خود نیست
(ناپایداری مالی) ،انتظارات فعاالن اقتصادی بر این خواهد بود که تامین مخارج و
بدهی های دولتی به سمت پولی شدن از طریق خلق پول خواهد رفت .در چنین
شرایطی انتظارات تورمی باال منجر به افزایش تورم در زمان حال میشود .این

مسئله همان رویکرد مالی سطح قیمت 24است .اگرچه بنا بر برخی مطالعات رابطه-
ی یکسانی در کشورهای مختلف بین افزایش حجم بدهی دولت و تورم وجود

ندارد (.)Reinhart & Rogoff , 2010

. Sargent and Wallace, 1985
. Fiscal Theory of the Price Level

23
24

211

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

در جمع بندی اهمیت پایداری بودجه دولت باید اذعان داشت پایداری مالی نه
تنها عاملی موثر در ثبات اقتصاد کالن و لنگری برای متغیرهای نرخ تورم و نرخ
بهره است بلکه به دولت این امکان را میدهد تا در زمان روبرو شدن با یک
شوک برونزا ،بدون تغییر در برنامههای خود ،مدیریت اقتصاد را به پیش برد

(.)Buckle & Cruickshank , 2010

دولتها از طریق بررسی پایداری و ارزیابی آن میتوانند برآوردی از توان خود
جهت استقراض داشته باشند .پایداری مالی ضریب اعتماد به سیستم اقتصادی را
افزایش میدهد که خود منجر به تمایل به پرداخت مالیات بیشتر توسط بنگاهها و
خانوارها خواهد شد .در نظر گرفتن عدالت بین نسلی به عنوان نکتهای مغفول در
سیاستگذاریهای مالی دولت اهمیت دیگر پایداری مالی است .همچنین
پایداری مالی و شاخصهای آن میتواند برآوردی از پیشبینی زمان آغاز بحران
مالی اقتصادی را نمایش دهد .ارزیابی دقیق از ریسک احتمالی نکول بدهی دولت
و زمان آن و ارزیابی اثربخشی سیاستهای مالی اتخاذ شده در گذشته و پایش و
پاالیش سیاستهای مالی آینده ،برخی دیگر از مواردی است که اهمیت پایداری
مالی و ارزیابی آن را نشان میدهد (.)Burnside , 2003

ج) عوامل موثر بر پایداری مالی بودجه دولت
عوامل موثر بر پایداری مالی میتوانند گسترهای از شرایط و متغیرها باشند .در

ذیل مواردی آورده شده که میتوانند خود به خود نمایندهای از مجموعه یا دسته-
ای از عوامل اثرگذار باشند؛
 -ممارست در حمکرانی خوب

25

حکمرانی ضعیف به عنوان یک مانع مهم در رسیدن به پایداری مالی دولت است.
این مسئله خود را در بودجه ناکارآمد دولت نشان میدهد .هدفگذاری مناسب
. Good Governance Practice
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و تعهد در رسیدن به هدف گام مناسبی در رسیدن به پایداری مالی است .به عنوان
مثال تعهد دولت در شناسایی فرار مالیاتی و اخذ مالیات ،مانع از فشار بر بخشهای
شفاف در مالیات ستانی میشود .این مسئله ریسک کاهش درآمدهای مالیاتی
دولت به جهت فشار مضاعف بر بخشهای مالیات ده را کم مینماید .عالوه بر

این استقالل بانک مرکزی کمک شایانی در دستیابی و حفظ پایداری مالی می-

کند .استقالل بانک مرکزی مانع از پولی شدن بدهیهای دولت میشود که خود
عامل مهمی در ایجاد بیثباتی در اقتصاد کالن است.
 -چالشهای میان مدت و بلندمدت26

چالشهای اصلی هر اقتصاد ،عاملی دیگر است که میتواند پایداری مالی را تحت
تاثیر قرار دهد .برخی از این چالشهای میانمدتی یا بلندمدتی در اقتصادهای
مختلف عبارتند از بحران پیرشدن جمعیت فعال ،افزایش نابرابری درآمدها،
بیکاری ،خشکسالی و  . ...به عنوان مثال بحران پیرشدن جمعیت منجر به کاهش
نیروی کار و در نتیجه کاهش درآمد دولت میشود .در سوی دیگر این افزایش
سن ،هزینههای قابل توجهی نظیر حقوق بازنشستگی ،مراقبتهای بهداشتی و ...
را به دولتها متحمل میکند .رصد این چالشها و پیامدهای آن میتواند به
پایداری مالی بودجه دولت در میانمدت و بلندمدت کمک نماید.
-

محیط اقتصاد کالن27

محیط اقتصاد کالن نقش مهمی در تعیین پایداری مالی دارد .اقتصاد کالن
مجموعهای پیچیده از بخشهای مختلف در هم تنیده است .بنابر این هر گونه
سیاستی که در ظاهر منجر به پایداری بودجه دولت شود ،شاید از طُرق

Medium-Term & Long - Term Challenges
. Macroeconomic Environment

26
27
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غیرمستقیم ،پایداری مالی دولت را به سمت ناپایداری سوق دهد .ارتباط بخش-
های مختلف اقتصادی به سادگی با لحاظ اتحاد اقتصاد کالن در مدل چهار بخشی
مشخص است.
(رابطه )1

)T-G= (X-M)+(I-S
که در آن  T-Gمازاد بودجه X-M ،تراز تجاری و  I-Sتراز سرمایهگذاری بخش
خصوصی است .هر گونه سیاستی که منجر به تغییراتی در سمت چپ رابطه فوق
شود ،میتواند منجر به تغییر صرفا در تراز تجاری ،صرفا در تراز سرمایهگذاری و
یا هر دو شود .در واقع این رابطه به سادگی مشخص میکند کاهش کسری بودجه
صرفا به سادگی کاهش مخارج دولتی و افزایش درآمد مالیاتی نیست ،زیرا این
اقدام سایر بخشهای اقتصاد کالن را نیز درگیر میکند .همینطور است اتخاذ یک
تصمیم موثر بر تراز سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند پایداری مالی دولت
را متاثر نماید .لذا شناخت محیط اقتصاد کالن و روابط اقتصادی در هر کشور
پیش از اتخاذ سیاست توسط دولت ،اهمیت داشته و مبنای تصمیمگیری است.
 بدهیهای محتملالوقوع 28یا تعهدات مشروط دولتیدر پروسه چرخش اقتصاد از دورهی رونق به رکود و همزمان با کاهش رشد
اقتصاد ،امکان دارد دولت در ایفای بخشی از تعهدات مشروط خود ،دچار مشکل
میشود .در این شرایط امکان اینکه این تعهدات رفته رفته ماهیت بدهی دولت را
یابند ،افزایش مییابد .همزمان با افزایش شدید این تعهدات ،ریسک بازپرداخت
بدهیهای دولت افزایش مییابد .با افزایش این ریسک اوراق تامین مالی دولتی
در مرحله بعد دچار کاهش قیمت میشوند و از این طریق سیستم بازار پول و
سرمایه اقتصاد دچار بحران میشود .این فرایند میتواند یک سیکل معیوب را

. Contingent Liabilities
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تکرار کند؛ افزایش عرضه اوراق دولتی در بازار ،افزایش ریسک بازپرداخت

بدهی و دوباره ( .)Kawai & Morgan, 2013لذا بدهیهای محتملالوقوع یا
تعهدات مشروط که از آن به عنوان کسری بودجه مخفی یاد میشود ،یکی از
عواملی است که پایداری مالی را متاثر میکند .ضمانتهای صریح و ضمنی
دولت به بانکها و شهرداریها بخشی از این موارد است.
 ساختار منابع و مصارف دولت و نحوه تامین مالی کسری بودجهدر یک نگاه جامع بودجه دولت به دو بخش منابع و مصارف تقسیم میشود .منابع
دولت از محل مالیات ستانی ،فروش دارایی و ایجاد بدهی تجهیز میشود .در
مقابل مصارف دولت ،از سه بخش مخارج مصرفی ،مخارج سرمایهگذاری و
بازپرداخت بدهیها تشکیل شده است .اساسا برای تنظیم پایداری مالی بودجه،
تامین مخارج دولت باید متکی بر درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی باشد.
این نیز مستلزم افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر گسترش پایه مالیاتی و مقابله
موثر و جدی با فرار مالیاتی است .از آنجا که مالیات ستانی ابعاد اجتماعی دارد
در برخی کشورها نظیر ایران ،تامین منابع مصرفی در ترازنامه دولت از کانال
فروش داراییها و ثروت عمومی نظیر فروش منابع طبیعی و یا از کانال تامین مالی
بدهی دولت در قالب فروش اوراق بدهی است .مشخصاً استمرار تغییر در هر یک
از موارد موجود در تراز بودجه دولت ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتواند
منجر به ناپایداری مالی شود .اهمیت تامین مالی بدهی دولت از کانال انتشار اوراق
بدهی و آثار آن بر پایداری مالی در میان مدت و بلندمدت ،بررسی جداگانه آن
را به عنوان عاملی موثر بر پایداری مالی ضروری مینماید.
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د) تامین مالی بدهی دولت و پایداری مالی بودجه
بر اساس اصول مالیه عمومی 29دولت میتواند بنا بر اقتضاء شرایط اقتصادی جامعه
اقدام به کسری در تراز عملیاتی و تراز واگذاری داراییهای سرمایهای کند و این
کسریها را از محل مازاد واگذاری داراییهای مالی جبران کند .بالتبع در زمان
رونق اقتصادی که انتظار مازاد تراز عملیاتی 30و یا سرمایهای 31برای دولت هست،
دولت این مقدار مازاد را به تراز داراییهای مالی 32انتقال خواهد داد و به این

ترتیب برابری بین زمانی در دو تراز ایجاد خواهد شد .به عبارت بهتر دولت می-
تواند ترکیب مخارج و درآمدهای بودجه را بنا بر مصالح جامعه به شرط رعایت
اصول مالیه عمومی مناسب و عدالت بین نسلی تغییر دهد .در این حالت مسلماً

ارزش فعلی مجموع کسری بودجههای ایجاد شده در دوره رکود با ارزش فعلی
مجموع مازاد بودجههای ایجاد شده در دوره رونق برابر خواهد بود (پایداری
مالی) .در واقع دولتها در مقام سیاستگذاری مالی مجاز هستند در جهت ایفای
نقش خود در شرایط رکود اقتصاد با ایجاد تعهدات مالی ،مخارج خود منقسم به
عملیاتی (مصارف) و عمرانی (سرمایهگذاری) را افزایش دهند و متقابال در زمان
رونق میزان مالیاتها و درآمدهای سرمایهای خود را افزایش دهند و از این طریق
اقدام به تسویه تعهدات و بدهیهای مالی خود کنند .در ادبیات متعارف اقتصادی
29

. Sound Public Finance
 .30تراز عملیاتی متشکل از سرفصل درآمدهای مالیاتی ،درآمدهای حاصل از مالکیت دولت،
فروش کاالها و خدمات و درآمد حاصل از جرایم در بخش منابع و جبران خدمات کارکنان،
خرید کاالها و خدمات ،یارانه ،کمکهای بالعوض در بخش مصارف است.

 .31تراز سرمایهای متشکل از منابع درآمدی ناشی از داراییهای سرمایهای مانند فروش نفت و
فرآوردههای نفتی ،منابع ناشی از صادرات این اقالم و میعانات گازی ،منابع ناشی از فروش اموال
منقول و غیرمنقول و واگذاری سایر داراییهای سرمایهای در بخش منابع و تملک داراییهای
سرمایهای در بخش مصارف است.

 .32تراز داراییهای مالی متشکل از دو بخش درآمدهای ناشی از واگذاری اوراق بهادار در
بخش منابع و مخارج تملک اوارق بهادار در بخش مصارف است.
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این مسئله همان تامین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی ،33استقراض
از نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری ،34استقراض از بخش خارجی 35یا
مردم 36میباشد .هر یک از روشهای تامین مالی آثار خاص خود را بر بودجه
دولت و اقتصاد کالن دارند که در هر بخش به اختصار عنوان میشود.
روش اول :تامین مالی کسری از طریق بدهكار شدن به بانک
مرکزی

در این روش دولت برای جبران کسری ایجاد شده اقدام به فروش اوراق به بانک

مرکزی و یا اخذ وام از آن میکند .نرخ بهره این وامها و یا اوراق معموال اندک
است .در این صورت بدهی دولت به بانک مرکزی در تراز بانک مرکزی در
بخش منابع قرار گرفته و منجر به افزایش پایه پولی یا پول پر قدرت میشود.
همزمان با خرج این پول توسط دولت ،بر اساس ضریب تکاثر پولی ،حجم پول
و به تبع نقدینگی در اقتصاد افزایش مییابد .با این مکانیزم خلق پول ،عرضه پول
با نرخی بیش از تقاضای آن رشد میکند و تورم در اقتصاد به واسطه افزایش
نقدینگی ،زیاد میشود .بانک مرکزی میتواند در برابر درخواست دولت مبنی بر
دریافت وام مقاومت کند ،اما این تالشها ممکن نیست مگر بانک مرکزی واقعا
مستقل باشد (همان ،صفحه 147و  .)148به این مکانسیم تامین مالی پولی دولت
یا حقالضرب 37نیز گفته میشود که در بخش  4-2در خصوص آثار منفی آن بر
پایداری مالی بودجه دولت توضیحات مبسوطی ارائه شد.

33

. Borrowing from the Central Bank
. Borrowing from the Domestic Financial Sector
35
. Borrowing Abroad
36
. Borrowing from the Domestic Nonfinancial Sector
37
. Seigniorang
34
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روش دوم :تامین مالی کسری از طریق بدهكار شدن به نظام بانكی

مسیر دیگر در تامین کسری دولتی ،دریافت وام و یا فروش اوراق توسط دولت

به بانکهای تجاری است .نرخ بهره این وامها نیز در برخی کشورها نسبت به نرخ
بهره بازاری کمتر است .تامین مالی از این طریق اگرچه به صورت مستقیم منجر
به مکانسیم خلق پول نمیگردد ولی مهمترین نکته منفی آن ،کاهش ارائه اعتبار
توسط بانکهای تجاری به بخش خصوصی (بنگاه و خانوار) برای تامین تقاضای
باالی دولت است .این مسئله در سیستم بانکی منجر به افزایش نرخ بهره شده و از
آن به نوعی به عنوان اثر جایگزینی اجباری 38نام میبرند.
روش سوم :تامین مالی کسری از طریق بدهكار شدن به بخش

خارجی

دولت می تواند کسری خود را از طریق فروش اوراق ارزی به شهروندان سایر
کشورها و یا دریافت مستقیم وام از دولتهای خارجی ،تامین کند .برای بسیاری
از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور ،این بدهیها به صورت ارزی
تعریف می شود و نه بر اساس واحد رایج پولی کشور .در نتیجه تغییرات در نرخ
ارز بر میزان مقدار پول ملی برای بازپرداخت بدهی ارزی ،تاثیر مستقیم دارد .این
مسئله از ثبت حسابداری تراز جاری و تراز پرداختها حاصل میشود .تامین مالی
از بخش خارجی منجر به تقویت پول ملی در مقابل ارز رایج شده و مزیت رقابتی
بخش صادراتی اقتصاد را در کوتاه مدت از بین میبرد .برای بسیاری از
اقتصادهای در حال توسعه ،تامین مالی مضاعف از این مسیر ،منجر به بحران اعتبار

پول ملی میشود ( .)p147 ،2014 ،IMFبه صورت مشخص این نوع تامین مالی
کسری دولت ،چنانچه با تضعیف پول ملی همراه باشد و دولت مرکزی توانی
برای بازپرداخت بدهیهای ارزی خود نداشته باشد ،به صورت جد ،بودجه دولت
دچار ناپایداری میشود .این ناپایداری خود عاملی بر بی ثباتی اقتصاد کالن از
. Crowding out of Private Spending
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طریق مسیرهایی چون افزایش تورم انتظاری و کاهش رشد اقتصادی و در نهایت
وقوع بحران در در کشور میشود.
روش چهارم :تامین مالی کسری از طریق انتشار اوراق دین و
بدهی

یکی از مهمترین و متداولترین روشهای تامین مالی کسری دولت ،فروش اوراق
بدهی به بخش خصوصی (زین پس مردم) با سررسیدهای مختلف است .اوراق
بدهی دولتی ،قراردادی است که فروشنده (در اینجا دولت) تعهد میکند تا به
دارنده این اوراق (مردم) مقدار مشخصی وجه نقد در دورههای زمانی مشخص به
عنوان بهره و پرداختهای اصلی 39در یک زمان مشخص در آینده 40پرداخت

کند ( .)p25 ،2013 ،Matthews & et alاین اوراق در ادبیات متعارف مالیه

در سه دسته کوتاه مدت( 41کمتر از یک سال) بدون پرداخت بهره (همان سود
در ادبیات مالی اسالمی) ،میان مدت( 42بین یک تا ده سال) و بلندمدت 10( 43تا
سی سال) تقسیمبندی میشوند .مطابق با ادبیات مالی اسالمی مجموعه متنوعی از
اوراق بهادار اسالمی با درآمد ثابت (اوراق بدهی) و متغیر (اوراق ملکیت) در
کنار اوراق دین (اسناد خزانه) در ایران وجود دارد که میتواند مورد استفاده
دولت در تامین مالی خود از طریق انتشار اوراق قرار گیرد .در بخش بعد تعاریف
این اوراق و تفاوتهای اثرگذاری آنها بر پایداری مالی ارائه خواهد شد .در این
مطالعه منظور از اوراق بدهی در تامین مالی کسری بودجه اوراق بهادار با درآمد

39

. Principal Payments
. Maturity Date
41
. Treasury Bills
42
. Treasury Notes
43
. Treasury Bonds
40

219

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

ثابت مانند صکوک اجاره دولتی 44یا صکوک مرابحه دولتی 45با ضمانت خزانه
داری کل کشور است.
در کنار انتشار اوراق بدهی ،انتشار اسناد خزانه اسالمی 46برای تامین مالی کسری
دولت وجود دارد .اسناد خزانه ازجمله ابزارهای مفید برای مدیریت اثربخش
تأمین مالی بدهیهای دولت در سایر کشورها و تأخیر در تسویه نقدی بدهیها با
منابع محدود دولتی است ( .)P1 ،1999 ،Dupontاین اسناد در سررسیدهای

کمتر از یک سال یا با درآمدهای احتمالی دولت تسویه میشوند یا با انتشار اسناد
خزانه با سررسید جدید .این نوع تأمین مالی علیالخصوص در زمانی که دولتها
با رکود شدید منابع مالی روبرو هستند ،اجازه میدهد دولت ضمن تعویق بدهی
خود به دورههای رونق ،منابع مالی موجود خود را در حوزههای دیگر به جهت

کاهش آسیبپذیری و تسهیل رشد صرف نمایند (،Kubitschek & et al
.)2013
استفاده از اسناد خزانه دولتی در ایران برای اولین بار به سال  1320و انتشار این
اسناد به مبلغ  400میلیون ریال با سررسید  4ماه باز میگردد .اما انتشار این اسناد
مبتنی بر چهارچوب فقه امامیه و با رویکرد اسالمی با عنوان اسناد خزانه اسالمی
برای اولین بار پس از نوآوریهای مالی اسالمی در حوزه ابزارسازی مالی در بازار
سرمایه در تاریخ  1394/8/7امکان پذیر شد .اساس این نوآوریها ایجاد ابزاری
اسالمی بود تا بتوان از ابعاد اقتصادی مثبت اسناد خزانه متعارف با لحاظ ضوابط
عمومی قراردادها در اسالم شامل ممنوعیت اکل مال به باطل ،ممنوعیت ضرر و
ضرار ،ممنوعیت غرر ،ممنوعیت ربا و ممنوعیت قمار ،استفاده کرد.

 .44نماد این اوراق "اجاد" در تابلوی اوراق فرابورس ایران است.
 .45به عنوان مثال اوراق مرابحه دولتی با نماد "سالمت" در تابلوی اوراق فرابورس ایران.
46
. Islamic Treasury Bills
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اسناد خزانه اسالمی ،اوراق بهاداری مبتنی بر خرید دین است .دین به هر مال کلی
گفته می شود که طلب یک فرد از فرد دیگر است .با فرض اینکه بدهی مبنای
صحیح شرعی دارد و بدهی مسجل است و نه صوری ،دائن میتواند تمام یا بخشی
از بدهی را به شخص ثالث با قیمتی کمتر از قیمت اسمی بفروشد .با فروش دین
مالکیت دین به غیر دائن واگذار میشود و این امکان برای مالک جدید نیز میسر
است که دین را مجدد بفروش رساند .بنابر این اسناد خزانه اسالمی ،ابزاری مالی
مبتنی بر بدهی مسجل دولت بهنظام بانکی ،ذینفعان و تأمینکنندگان منابع بوده و
بهوسیله خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود (اردکانی
و موسویان ،1391 ،ص .)3
این اوراق ابتدا در بازار اولیه بوسیله دولت برای تأمین مالی هزینههای جاری و
عمرانی و نیز بازپرداخت بدهیهای معوق دولت منتشر میشود ،سپس در بازار
ثانویه قابل خرید و فروش خواهد بود .لذا در این اسناد یکطرف بهعنوان دولت
در نقش ناشر این اوراق قرار دارد و در سوی دیگر طلبکاران غیردولتی هستند که
اوراق جهت تسویه مطالبات آنها منتشر میشود .در کنار این دو طرف ،طرف
سومی که به قصد انتفاع از ما به تفاوت ارزش اسمی اوراق و ارزش تنزیل شده
اوراق ،اقدام به خرید مینمایند نیز وجود دارد (صدرائی ،نظرپور و شهرکی،
 ،1398ص .)2
 )3تاثیرگذاری اسناد خزانه اسالمی بر پایداری مالی بودجه
دولت

بررسی تاثیر گذاری اسناد خزانه اسالمی بر پایداری مالی از جنبههای مختلفی
قابلیت تحلیل نظری دارد .تحلیل نویسنده در این مقاله منطبق بر تعریف مرکز
مدیریت بدهی و داراییهای مالی معاونت نظارت مالی خزانهداری عمومی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران از پایداری مالی و شرط تامین پایداری
بودجه است .این شرط به صورت بیشتر بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
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نسبت به نرخ رشد بدهی دولت است .بنابر این مسیرهایی که اسناد خزانه اسالمی
بر رشد اقتصاد (کاهش یا افزایش آن) تاثیر دارد و همچنین نرخ تامین مالی بدهی
دولت (کاهش نرخ) را موثر میکند ،خود قادر است پایداری مالی بودجه دولت
را تحت تاثیر قرار دهد .این مسیرهای به دو بخش تقسیم میشوند .مسیرهایی که
نرخ تامین مالی را متاثر میکنند و مسیرهایی که رشد اقتصادی را تغییر خواهند
داد.
 )1-3مسیرهایی که از کانال نرخ تامین مالی بدهی دولت پایداری
بودجه را متاثر میکنند

 مسیر اول :تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر کاهش نرخ تامین مالیدولت در قیاس با نرخ رشد اقتصاد

برای بررسی تاثیر تامین مالی دولت و آثار آن بر پایداری مالی باید قید بودجه
بینزمانی دولت بررسی شود .این کار را از طریق ارائه مدلی مبنا که در آن منابع
و مصارف دولت از طریق انتشار ابزار بدهی درکنار استقراض از خارج ،تامین
مالی از طریق بانک مرکزی و بانکهای تجاری با یکدیگر تراز میشود شروع
میکنیم.
ساختار بودجه دولت به صورت زیر است؛
(رابطه )2
) − 𝑀𝑀𝑡𝑡−1

𝑓𝑓

𝑑𝑑
) + 𝑒𝑒 ∙ (𝐵𝐵𝑡𝑡 −
𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + [(𝐵𝐵𝑡𝑡𝑑𝑑 − 𝐵𝐵𝑡𝑡−1

𝑓𝑓
𝑡𝑡𝑀𝑀(= 𝐵𝐵𝑡𝑡−1 ])+

𝑓𝑓
𝐵𝐵𝑡𝑡−1

∙

𝑓𝑓
𝑡𝑡𝑟𝑟

𝑑𝑑
𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑 ∙ 𝐵𝐵𝑡𝑡−1
∙ 𝑒𝑒 +

در رابطه  2سمت چپ مجموع مصارف و سمت راست مجموعه منابع دولت را
در زمان  tنشان میدهد .در این رابطه  ،Gمخارج دولت rd ،نرخ بهره اسمی در

پرداخت بدهیهای دولت ناشی از انتشار اوراق بهادار در داخل در دوره قبلBd ،

بدهی دولت در زمان  tو  t-1که از طریق انتشار اوراق تامین میشود rf ،نرخ بهره
اسمی و یا بهره وام ارزی در دوره قبل Bf ،بدهی خارجی دولت در زمان  tو t-
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 1که از طریق دریافت وام تامین میشود e ،نرخ ارز R ،درآمد دولت ناشی از

انواع مالیات ،تعرفه و عوارض وضع شده RRt ،درآمد دولت ناشی از فروش

داراییهای سرمایهای نظیر منابع طبیعی Btd-Bt-1d ،منابع مالی جدید ناشی از

انتشار اوراق   - -1 ،منابع مالی ناشی از وام خارجی و  Mt-Mt-1درآمد

دولت ناشی از حقالضرب اسکناس یا تامین مالی از طریق بانک مرکزی است .با
اندکی تغییرات؛
(رابطه )3

𝑓𝑓

𝑑𝑑
+
𝐵𝐵𝑡𝑡 = (1 + 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑑𝑑 )𝐵𝐵𝑡𝑡−1
𝑓𝑓

] 𝑡𝑡𝑀𝑀∆ (1 + 𝑟𝑟𝑡𝑡 )𝐵𝐵𝑡𝑡−1 − [((𝑅𝑅𝑡𝑡 +𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ) − 𝐺𝐺𝑡𝑡 ) +

( )Rt+RRt-1-Gtهمان کسری اولیه است که با  PDtنشان داده میشود .با تقسیم
هر دو طرف بر تولید ناخالص داخلی اسمی و استفاده از معادله فیشر که رابطهی
بین نرخ بهره اسمی و حقیقی را مطرح میکند ،داریم؛
(رابطه )4
𝑓𝑓 𝑓𝑓

𝑑𝑑
] − [𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 − 𝜌𝜌𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑡𝑡−1
𝑏𝑏𝑡𝑡 = 𝜑𝜑𝑡𝑡 ∙ 𝑏𝑏𝑡𝑡−1

 ،bنسبت بدهی به تولید pd ،نسبت کسری اولیه به تولید µ ،نسبت درآمد پولی

به تولید و  ρbfنسبت وام ارزی به تولید میباشد .همچنین  φاز رابطه زیر بدست

میآید؛
(رابطه )5
) 𝑡𝑡𝑔𝑔 𝑟𝑟𝑡𝑡 )/[(1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡 )(1 + 𝜋𝜋𝑡𝑡 )] = (1 + 𝑖𝑖𝑡𝑡 )/(1 +

𝜑𝜑𝑡𝑡 = (1 +

که در آن  rنرخ بهره حقیقی π ،نرخ تورم و  gنرخ رشد اقتصادی است.

رسم رابطه  4تاثیر ساختار منابع-مصارف را با فرض فروش منابع طبیعی در
شرایطی که بدهی دولت از سه کانال بانک مرکزی ،دریافت وام ارزی و انتشار
اوراق بهادار بدهیها تامین میشود را نشان میدهد.
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bt

45o

)-(pd+µ- ρbf
bt-1
𝑔𝑔 < 𝑟𝑟 یا ∅ < 1

b0
𝑓𝑓 𝑓𝑓

𝑏𝑏𝑡𝑡 = 𝜑𝜑𝑡𝑡 ∙ 𝑏𝑏𝑡𝑡−1 − ൣ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 − 𝜌𝜌𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑡𝑡−1 ൧,

منبع :یافتههای محقق

نمودار  :1پایداری مالی و استفاده از اوراق در تامین مالی کسری بودجه دولت

در نمودار  1شرط الزم در تحقق پایداری مالی دولت آن است که نسبت بدهی
دولت فرایند خودتوضیحی با ضریب زاویه کمتر از یک باشد .این مسئله به معنی
بیشتر بودن نرخ رشد اقتصاد از نرخ بهره تامین مالی انتشار اوراق است .اگرچه
شرط کافی در پایداری بودجه وجود عرض از مبدا مثبت است.

در نمودار  ،2وضعیتی نشان داده شده است که درآن رشد اقتصادی از نرخ بهره
تامین مالی دولت کمتر است .در این شرایط مشخصاً بودجه دولت میل به
ناپایداری دارد.
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bt

45o

bt-1
𝑔𝑔 > 𝑟𝑟 یا ∅ > 1

b0

)-(pd+µ- ρbf

𝑓𝑓 𝑓𝑓

𝑏𝑏𝑡𝑡 = 𝜑𝜑𝑡𝑡 ∙ 𝑏𝑏𝑡𝑡−1 − ൣ𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 − 𝜌𝜌𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑡𝑡−1 ൧,

نمودار  : 2ناپایداری مالی و استفاده از اوراق در تامین مالی کسری بودجه دولت

منبع :یافتههای محقق
مطابق دو نمودار ،چنانچه بودجه در وضعیتی باشد که در آن رشد اقتصاد از نرخ
بهره در تامین مالی بدهی دولت بیشتر باشد با وجود کسری اولیه ،پایداری مالی
بودجه دولت در دسترس است .این مسئله به نوعی ارجحیت تامین مالی کسری
بودجه دولت با اوراقی که نرخ به مراتب کمتری دارد را نشان میدهد (اسناد
خزانه بازده فرع ندارد) ،در این صورت حداقل نرخ رشد اقتصادی در کشور
میتواند پایداری مالی را تامین کند.
همچنین در شرایطی که دولت قادر به تاثیر در رشد اقتصادی از کانال شوکهای
مالی کوتاه مدت نیست ،اصالح فرایند تامین مالی با استفاده از ظرفیت اوراقی که
نرخهای کمتری را بر دولت تحمیل نماید و یا فرع اوراق را از تراز پرداخت
داراییهای مالی حذف نماید ،میتواند پایداری مالی را ممکن نماید .استفاده از
اسناد خزانه اسالمی منطبق بر این مسیر به صورت مستقیم بر پایداری مالی بودجه
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دولت تاثیر مثبت داشته و قادر است بودجه دولت را در به سمت پایداری همگرا
کند.
بنابر این انتشار اسناد خزانه اسالمی به دلیل ماهیت آن که واگذاری دین است و
فرع ندارد در قیاس با سایر اوراق بهادار ،که دولت را مقید به پرداخت فرع ورق،
در سررسید به دارندگان میکند ،بخش تملک داراییهای مالی تراز مالی دولت
را کوچکتر کرده و پایداری مالی بودجه را بهتر تامین مینماید .در سایر اوراق
پرداخت زیاده اوراق به عنوان یک منبع هزینهای جدید ،پایداری مالی دولت را
تحت تاثیر قرار خواهد میدهد .استمرار افزایش بدهیها دولت را وارد بازی
پانزی خواهد کرد که در نهایت ناپایداری مالی را منجر میشود .اسناد خزانه
اسالمی بدهی دولت را تا سررسید به تاخیر میاندازد و از این رو بار مالی مضاعفی
به تراز حسابداری تحمیل نخواهد کرد .این مسیر ،مسیر مستقیم تاثیر انتشار اسناد
خزانه اسالمی بر پایداری مالی بودجه است.
 مسیر دوم :تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر افزایش نرخ تامین مالیدولت از کانال افزایش ریسک نكول خزانه مرکزی

استفاده از اسناد خزانه اسالمی و استمرار در بهرهگیری از آن برای تامین مالی
بدهیهای دولت و به تعویق انداختن آن ،منجر میشود که حجم اسناد در بازار
پول و سرمایه افزایش یابد .در این صورت انبوهی از طلبکاران دولتی قرار دارند
که نسبت به امکان تسویه این اوراق به ارزش اسمی در سررسید ،دچار عدم
اطمینان می شوند .این مسئله منجر به هجوم این افراد به بازار ثانویه برای تنزیل
اسناد به قصد نقد نمودن آنی مطالبات خود میشوند .افزایش عرضه اسناد در بازار
ثانویه منجر به افزایش نرخ تنزیل در بازار ثانویه میشود .با افزایش نرخ تنزیل،

متوسط نرخ سود در اقتصاد نیز افزایش مییابد .این مسئله منجر به کاهش سرمایه-
گذاری بخش خصوصی و در نتیجه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی میشود .با کاهش
درآمد ملی ،درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد .در این صورت از یک سوی
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دولت مواجه با انبوهی از مطالبات است که پرداخت آنها را به آینده موکول
نموده و از سوی دیگر در آینده با کاهش درآمدهای خود روبرو میشود .این
مسئله منجر به ناپایداری بودجه دولت میشود .لذا افزایش ریسک نکول خزانه
داری مرکزی از یک سوی درآمدهای آتی دولت از کانال مالیات را کاهش
میدهد و از سوی دیگر نرخ سود را در اقتصاد افزایش خواهد داد .با افزایش نرخ
سود دولت برای دورههای بعدی باید نرخهای سود بیشتری را در سایر روشهای

تامین مالی متضمن شود ،همچنین پیمانکاران دولت از دریافت اسناد برای دوره-
های بعدی سرخواهند زد .بنابر این بر اساس نتایج نمودار  1و  ،2پایداری مالی
بودجه دولت به صورت منفی متاثر خواهد شد.

 )2-3مسیرهایی که از کانال رشد اقتصادی پایداری بودجه دولت
را متاثر میکنند

در قسمت  ،2-3مشخص شد بدلیل آنکه اسناد خزانه اسالمی نرخهای فرعی را
برای بدهی دولت شارژ نمینماید ،میتواند با حداقل نرخ رشد اقتصادی ،پایداری
مالی را تضمین نماید .همچنین عنوان شد بهرهگیری مضاعف از این اسناد ریسک
نکول خزانه داری مرکزی را در سررسید اوراق تحت تاثیر قرار داده و منجر به
افزایش نرخ تامین مالی اقتصاد و دولت در دورههای بعد میشود .در این بخش،
نشان میدهیم اسناد خزانه اسالمی این قابلیت را دارد که به صورت مستقیم از
طریق مسیرهایی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد .این بخش مبتنی بر استنتاج
از نمودار  3است.
در نمودار  3شماتیکی ازمسیرهای تاثیرگذاری انتشار اسناد خزانه اسالمی در
اقتصاد ملی ایران و رشد اقتصادی نسبت آورده شده است .این مزیتها شامل
نقدشوندگی بدهیهای دولت به بخش خصوصی ،افزایش ثروت بخش
خصوصی ،کاهش وابستگی دولت به نفت ،استفاده حداکثری از منابع راکد مالی،
تحقق امکان برنامهریزی بلندمدت ،حمایت از تولید ملی ،توسعه شفافیت از طریق
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امکان شفافیت بدهیهای دولتی و مشخص شدن حجم و میزان آن ،کارآفرینی
بواسطه منجمد نشدن طلب پیمانکاران برخی از دیگر مزیتهای آن است (رجوع
شود به صدرائی ،نظرپور و شهرکی.)1398 ،

کاهش وابستگی به

استفاده حداکثری از

تولیدات نفتی

منابع راکد مالی

دید بلندمدت

تسویه نقدی در سررسید

حمایت از بخش

حمایت از تولید

خصوصی در اقتصاد

پیمانکاران

تسویه نقدی در سررسید

دولت

به ارزش اسمی

سرمایهگذاران

فروش اسناد

مالی

در بازار اولیه

به منابع

اعطای اسناد به طلبکار

نیاز طلبکار

به ارزش اسمی

تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی

پیمانکاران خصوصی

تسویه بدهی دولت به بانکهای تجاری

بانکهای تجاری

تسویه بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی

نهادهای عمومی غیردولتی

منابع مالی جهت اجرای
پروژههای جدید

افزایش شفافیت و کاهش مفاسد اقتصادی

کارآفرینی

افزایش اشتغال

نمودار  :3مزایای اقتصادی انتشار اسناد خزانه در بهبود رشد
اقتصادی

منبع :صدرائی ،شهرکی و توکلیان ،1398 ،ص 13
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 مسیر اول :تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر افزایش رشد اقتصادی ازکانال افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی

در اینجا با تمرکز بر مزیت دیگر استفاده از اسناد خزانه اسالمی که وجود بازار
ثانویه فراگیر و امکان تنزیل این اسناد توسط پیمانکاران دولتی است که منجر به
افزایش توان مالی پیمانکاران در اجرای سریع پروژهها و تسهیل ایفای تعهدات
آنها به شبکه بانکی میشود ،شروع می کنیم.
در این شرایط ،تسویه بدهی دولت با پیمانکاران بخش خصوصی به دلیل وجود
بازار ثانویه ،قدرت نقدشوندگی مطالبات از دولت را افزایش خواهد داد .با تنزیل
بدهی دولت توسط پیمانکاران بخش خصوصی ،سرمایهگذاری این بخش افزایش
مییابد .مطابق ادبیات نظری افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی منجر به
تحرک در رشد اقتصادی میشود .از آنجا که بهرهگیری از اسناد خزانه اسالمی
نسبت به سایر اوراق بدهی در تامین مالی دولت فراگیرتر است و تامین مالی
اجرای طرحهای جدید ،تکمیل طرحهای قبلی ،تامین کاال ،پرداخت هزینههای
جاری ،خرید خدمات و پرداخت بدهی طرحهای تکمیل شده در کنار سایر
بدهیها را در بر دارد ،این اثر قدرت زیادی خواهد داشت و در اقتصاد ملی عمل
خواهد کرد .لذا از این مسیر رشد اقتصادی و در نهایت پایداری مالی بودجه به
صورت مثبت متاثر میشود.
 مسیر دوم :تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر افزایش رشد اقتصادی ازکانال افزایش مصرف بخش خصوصی

از نظر حسابداری مابه تفاوت ارزش اسمی دریافتی از دولت و ارزشی که اسناد
در بازار ثانویه توسط پیمانکار تنزیل میشود ،در بخش منابع تراز خانوار یا بنگاه
خریدار اسناد ،قرار میگیرد.
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این مسئله منجر به افزایش ثروت بخش خصوصی میشود .افزایش ثروت بخش
خصوصی بر اساس مدلهای پایه اقتصادی ،منجر به تحرک در رشد اقتصادی

خواهد شد .لذا استفاده دولت از اسناد خزانه اسالمی در به تعویق انداختن بدهی-
های حال خود و قابلیت بازار ثانویه این ابزار ،از کانال افزایش ثروت بخش

خصوصی نیز میتواند درآمدهای دولت را متاثر نموده و با تاثیر مثبت بر رشد
اقتصادی ،پایداری مالی را ایجاد نماید.
 مسیر سوم :تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر کاهش رشد اقتصادی ازکانال افزایش ریسک نكول خزانه مرکزی

در مسیر دوم از بخش  1-3نشان داده شد که در صورت استفاده مستمر و فزاینده
از اسناد خزانه اسالمی امکان افزایش نرخ سود در کل اقتصاد وجود دارد .منطبق
بر ادبیات نظری در اقتصاد ،افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی منجر به کاهش
سرمایهگذاری بخش خصوصی شده و از این مسیر رشد اقتصادی نیز کاهش
خواهد یافت .کاهش رشد اقتصاد منطبق بر نمودار  1و  ،2پایداری مالی دولت را
به صورت منفی متاثر خواهد کرد.
 مسیر چهارم :تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر افزایش رشد اقتصادی ازکانال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

منطبق بر استتناج از نمودار  ،3استفاده از اسناد خزانه اسالمی در به تاخیر انداختن
بدهیهای دولت ،امکان تسویه این بدهیهای در دورههای پر درآمد مالیاتی را
افزایش میدهد .لذا نیاز دولت در فروش دارایی سرمایهای نفت را مدیریت کرده
و آثار سوء ناشی از حضور درآمدهای نفتی در مدیریت مخارج دولتی (همان
موردی که از آن به بیماری هلندی یاد میشود) و مدیریت ناکارآمد منابع
درآمدی نفتی بر اقتصاد را کاهش خواهد داد .این مسئله نرخ رشد آتی اقتصاد
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ملی را در تقابل با اثرات سوء بیماری هلندی ،به صورت مثبت متاثر میکند و
براساس نتایج نمودار  ،1اثر مثبتی بر پایداری مالی دولت خواهد گذاشت.
 مسیر پنجم :تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر افزایش رشد اقتصادی ازکانال استفاده از منابع مالی راکد بخش خصوصی

بر اساس نمودار  ،3تنزیل اسناد خزانه اسالمی در بازار ثانویه و فروش این اسناد
به خانوارها ،در سررسید منجر به افزایش ثروت بخش خصوصی متشکل از
خانوادهها و بنگاههای تولیدی میشود .خانوارها به عنوان صاحبین منابع مالی
مازاد و راکد در اقتصاد ،با حضور در بازار ثانویه ،از این تنزیل بهره میبرند .در
واقع منابع مالی راکد در فضای اقتصاد ملی که در اختیار خانوارها است به سمت
تامین مالی هدفمند مطالبات بنگاههای بخش خصوصی از دولت رفته ،و بخش
تولید را حمایت خواهد کرد .در کنار این بهرهگیری مستقیم از مابه تفاوت ارزش
اسمی و قیمت فروخته شده توسط بنگاه به خانواده که ثروت خانواده را افزایش
میدهد ،با تامین مالی بدهیهای دولت به بنگاههای تولیدی پیمانکار دولت ،این
بنگاهها توان حضور در پروژههای اقتصادی و کسب بازده از منابع مالی تنزیل
شده را بدست میآورند ..این مسیر این تامین مالی موثر ،اثرات مثبتی بر رشد
اقتصادی خواهد داشت .افزایش رشد اقتصادی مطابق نتایج نمودار  ،1پایداری
مالی بودجه را به صورت مثبت متاثر خواهد کرد.
 مسیر ششم :تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر افزایش رشد اقتصادی ازکانال اشتغالزایی

افزایش نقدشوندگی بدهی دولت در چهارچوب اسناد خزانه اسالمی ،پیمانکار
طرح های دولتی را با منابع مالی جدید تجهیز خواهد نمود .این منابع مالی قدرت
فعالیت پیمانکار برای شرکت در مزایدات و مناقصات جدید در سایر طرحهای
عمرانی و افزایش سرمایهگذاری مجدد وی را تامین خواهد نمود .از این مجرا،
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اشتغال نیز در اقتصاد ملی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .افزایش اشتغال تولید
ملی را متاثر میکند و بر اساس نتایج نمودار  ،1پایداری مالی به صورت مثبت
متاثر خواهد شد.
 مسیر هفتم :تاثیر اسناد خزانه اسالمی بر افزایش رشد اقتصادی ازکانال افزایش شفافیت در بدهیهای دولت

استفاده از اسناد خزانه اسالمی مستلزم شفافیت بدهی دولت و لیست شدن
طلبکاران از دولت است .از این مجرا امکان شفافیت بدهیهای دولتی و مشخص
شدن حجم و میزان بدهی ،تأمین خواهد شد .بدین ترتیب که اوالً خزانهداری کل
لیست مشخصی از پیمانکاران طلبکار را در فرایند انتشار در اختیار خواهد داشت،
ثانیاً ازآنجاکه تسویه نقدی تا پیش از سررسید وجود ندارد امکان حضور
واسطهگران نقد نمودن وجوه و سوءاستفاده از دارندگان امضای طالیی و امکان
رشوه و ارتشاء برای نقد کردن طلب از دولت برای پیمانکاران نیز از بین میرود
که این به معنی از بین رفتن یکی از کانالهای مفسده خیز در مبارزه با فساد است.
در سررسید اوراق نیز ،بدهی بهصورت نقد توسط بانک عامل بدون دخالت
واسطه بهحساب پیمانکارانی که اوراق را تا سررسید نگهداشتهاند ریخته میشود.
کاهش مفسده اقتصادی و ارتشاء خود به صورت مثبت قادر است در بلندمدت
رشد اقتصادی را متاثر کند و بر اساس نتایج نمودار  ،1پایداری مالی بودجه دولت
را تامین نماید.
بررسی برآیند تاثیرات ناشی از دو مسیر بخش  1-3و هفت مسیر در بخش ،2-3
نشاندهنده اثر خالص بهرهگیری از اسناد خزانه اسالمی در تامین مالی کسری
جاری بودجه دولت خواهد بود .لذا شایسته است محققان دانش مالی اسالمی و
اقتصاد اسالمی نسبت به بررسی کمی این اثرات بر پایداری مالی بودجه دولت
مطالعات بعدی را انجام دهند .چنانچه این برآیند منفی باشد ،دولت جمهوری
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اسالمی باید نسبت به استفاده فزاینده از این روش مالحظه داشته باشد .در
صورتیکه جمع بندی این اثر مثبت باشد ،گام بعدی برای محققان شناسایی نسبتی
بهینه از استفاده از این ابزار نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی دولت است.

 )4جمعبندی و نتیجهگیری

پیشینه نظری پایداری مالی دولت به پژوهش دومار در مطالعه "بار بدهی درآمد

ملی" باز میگردد که در آن نشان داده میشود که با بدهیزا بودن سیاستهای
مالی برای دولت ،پایداری مالی تنها در صورتی تامین میشود که رشد اقتصادی
بیشتر از نرخ بهره باشد .مرکز مدیریت بدهی و داراییهای مالی معاونت نظارت
مالی خزانهداری عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران پایداری مالی یا
پایداری بودجه را توانایی دولت در ایجاد تعادل در درآمدها و مخارج در طول
زمان بدون آنکه برای پرداخت دیون و هزینههای تعهد داده شدهاش ،تهدیدی
ایجاد شود ،تعریف کرده و شرط تامین پایداری بودجه را در تامین پایداری بدهی
یعنی بیشتر بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به نرخ رشد بدهی دولت

می داند .در مقاله حاضر این تعریف از پایداری مالی که توسط این مرکز ارائه
شده ،مورد وثوق قرار گرفته است .مسئله اصلی در این مقاله بررسی این موضوع
است که انتشار اسناد خزانه اسالمی در قیاس با سایر ابزارهای بدهی به عنوان یک
روش در فرایند تامین کسری بودجه از طریق چه کانالهایی بر پایداری مالی
دولت تاثیر خواهد گذاشت .برای پاسخگویی به این مسئله با اتکا به روش
تحلیلی -توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای ،به بررسی این فرضیه میپردازیم
که انتشار اسناد خزانه اسالمی ،از طریق کاهش نرخ تامین مالی دولت و افزایش
رشد اقتصادی بر پایداری مالی دولت موثر است .برای پاسخ به این سئوال در
مقاله نشان داده شد که روشهای تامین مالی بودجه دولت به چه نحو بر پایداری
مالی تاثیرات مثبت و منفی دارد .همچنین در خصوص اسناد خزانه اسالمی و
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تاثیرات آن بر پایداری بودجه توضیح داده شد .این اثرات مشتمل بر دو کانال
تاثیرات بر نرخ سود در اقتصاد و تاثیرات بر رشد اقتصاد بود .نتایج مطالعه از منظر
توصیفی و نظری به شرح زیر است؛
 استفاده از اسناد خزانه اسالمی از مسیر کاهش نرخ تامین مالی دولت بر پایداریمالی بودجه تاثیر مثبت دارد.
 انتشار فزاینده اسناد خزانه اسالمی منجر به افزایش ریسک نکول بدهیهایدولتی و در نتیجه افزایش نرخ سود در اقتصاد شده و پایداری مالی بودجه را از
مسیر افزایش نرخ تامین مالی دورههای بعدی برای دولت ،به صورت منفی متاثر
میکند.
 استفاده دولت از اسناد خزانه اسالمی از کانالهای افزایش سرمایهگذاری بخشخصوصی ،افزایش مصرف بخش خصوصی ،کاهش وابستگی بودجه به
درآمدهای نفتی ،افزایش اشتغال ،افزایش شفافیت در بدهیهای دولت و مدیریت
اثر بخش منابع مالی راکد بخش خصوصی رشد اقتصادی را به صورت مثبت متاثر
میکند و در مقابل از کانال افزایش ریسک نکول خزانه مرکزی رشد اقتصادی
را به صورت منفی متاثر میکند .تاثیر مستقیم بهرهگیری از این ابزار جهت تامین
مالی بر رشد اقتصادی ،مبتنی بر نتایج نمودار  ،1میتواند پایداری مالی بودجه را
متاثر نماید.
اثر نهایی تاثیرات استفاده دولت از اسناد خزانه اسالمی بر پایداری مالی منوط به
بررسی کمی اثرات در نه مسیر عنوان شده است .عدم توفق اثرات مثبت بر اثرات
منفی ،توجیه استفاده فزاینده دولت از اسناد خزانه اسالمی را از بین خواهد برد .به
عنوان پیشنهادات برای مطالعات آتی شایسته است محققان دانش مالی اسالمی و
اقتصاد اسالمی نسبت به بررسی کمی اثرات نه مسیر عنوان شده بر پایداری مالی
بودجه دولت مطالعات بعدی را انجام دهند .چنانچه این برآیند منفی باشد ،دولت
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جمهوری اسالمی باید نسبت به استفاده فزاینده از این روش مالحظه داشته باشد.
در صورتیکه جمعبندی این اثر مثبت باشد ،گام بعدی برای محققان شناسایی
نسبتی بهینه از استفاده از این ابزار نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی دولت است.
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بررسی فقهی  ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق
رهنی در بازار سرمایه ایران

1

دکتر غالمعلی میرزایی منفرد 2سارا فاروقی

3

چکیده
با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه و ضرورت جایگزینی ابزارهای مشروع،
ایده صکوک توانست در بازار سرمایه کشورهای اسالمی تبلور چشمگیری
داشته باشد ،لیکن علیرغم شروع موفق ایران در این بازار با انتشار اوراق
مشارکت شهرداری تهران در سال 1373لیکن نیاز بخشی عمدهای از بازار
سرمایه کشور با این اوراق تأمین نگردید .هرچند با تأخیر اما با دقت و اعمال
نظر صاحبنظران ،انواع صکوک در حال حاضر با بررسی جوانب فقهی و
حقوقی در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و ارگان های نظیر آن رو
به گسترش میباشد.در وضعیت فعلی کشور و با توجه به شرایط تحریمی و عدم
ورود سرمایههای خارجی ،نیاز به تامین مالی در کشور به شدت احساس
 1مقاله مستخرج از پایان نامه دوره  DBAبازار سرمایه اسالمی انجمن مالی اسالمی
ایران
 2دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و عضو مرکز وکالی قوه قضائیه

 3دانشآموخته نخستین دوره  DBAبازار سرمایه اسالمی انجمن مالی اسالمی
ایران(نویسنده مسئول)
1
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میگردد ،لذا مقتضی است با بروز رسانی و بومیسازی صکوک ،ابزاری
متناسب برای صنایع و شرکتها طراحی گردد .ازجمله ابزارهایهای مالی کارآمد
که در بازار بدهی ایران به آن کمتر پرداخته شده است ،اوراقرهنی است .این
اوراق به پشتوانه مطالبات رهنی طراحی و منتشر میگردد لذا میتواند بخش
عمده ای از منابع محبوس شده نظام بانکی کشور که صرف تسهیالت شده
است را به چرخه اقتصاد برگرداند .در این مقاله ضمن بررسی اوراق رهنی و
ارائه ساختار و مقایسهای با اوراق رهنی بین المللی ،این ابزار از منظر فقهی و
حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است.

واژگان کلیدی :صکوک ،اوراق رهنی ،روابط فقهی و حقوقی
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 .1مقدمه
نظام مالی اسالمی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کل بشریت می باشد"،و ای
رسول خدا  ،ما تو را فرستادیم مگر آنکه برای رحمت برای اهل عالم باشی

"(سوره االنبیا،آیه  )107این مطلب یک چالش(مبارزه) جدی را به اقتصاددانان
مسلمان تجویز مینماید ،یعنی با موفقیت پیام الهی را به بشریت بدهد و با یک
نگرش مثبت کمک به ثبات و سعادت اقتصاد جهان بنماید.ایجاد جامعه ایدهآل

اسالمی یکی از آرزوهای هر مسلمان است ،جامعهای که در آن عدالت
اسالمی بین اقشار مختلف جامعه کامالً برقرار باشد .یکی از مهمترین ابعاد
عدالت گستری ،بعد اقتصادی آن است که حتی میتواند بسیاری از ابعاد
دیگر را تحت پوشش قرار دهد .تأمین منابع مالی به عنوان بازوی توانمند
نهادهای مالی از دیگر عوامل مهم در تعمیق نظام مالی و بهبود وضعیت
اقتصادی هر کشوری محسوب میشود .به همین جهت در دنیا ابزارهای مالی
متنوعی طراحی شده است که مؤثرترین تجربه در سطح جهان اسالم ابزار
مالی صکوک میباشد.
سابقه ابزارهای مالی اسالمی به صدر اسالم باز میگردد و در برخی کتب به
سابقه پیشتر از آن نیز اشاره شده است .لیکن در عصر حاضر ایده ابزار های نوین
اسالمی به نظریه های اقتصاد اسالمی که طی  40سال گذشته ارائه شده است
مربوط است .در آن زمان امام موسی صدر در جایگاه یکی از پیشگامان اقتصاد
اسالمی به معرفی پارادایم(4ایده /الگو) های جدیدی در حوزه تفکر اقتصادی و
مالی اقدام کرد .در ادامه در سال های منتهی به سال  1980میالدی ،بانک های
اسالمی به منظور غلبه بر مسئله نقدینگی از این دست ابزار استفاده نمودند .یکی
Paradigm

246

4

بررسی فقهی ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه ایران

از این نمونه ها ،بانک مرکزی مالزی در سال 1983به جای انتشار اوراق قرضه
دولتی از اوراق بدون بهره گواهی سرمایه گذاری دولتی استفاده نمود .این
بانک به منظور رفع شبهه ربوی بودن اوراق ،در عوض استفاده از نرخ سود
ثابت ،نرخ سود اوراق را تابعی از متغیر های کالن اقتصادی ،از جمله تورم و
نرخ بازدهی سایر اوراق قرارداد..
در دهه نود میالدی نیز شاهد گسترش و تنوع در ابزارهای مالی در کشورهای
توسعه یافته غربی به تبعیت از ساختارهای جدید معامالتی بانکهای اسالمی
بودیم .شایان ذکر است در سال  1994( 1373میالدی) نخستین اوراق مشارکت
(شهرداری تهران) به همراه تدوین قوانین مربوطه منتشر گردید ،لیکن به دلیل
عدم اطالع رسانی جهانی این موضوع با وقفه و در سالهای بعد شناخته شد.
اصطالح صکوک نخستین بار در سال  2002در جلسه فقهی بانک توسعه
اسالمی 5جهت ابزارهای مالی اسالمی به کارگرفته شد و پس از آن سازمان

حسابداری و حسابرسی نهاد های مالی اسالمی AAOIFI 6به معرفی انواع

صکوک (در آن برهه  14نوع) پرداخت که با گسترش این ابزارها در
کشورهای عربی و اسالمی و پس از وقفه چند ساله ،در ایران نیز پس از تصویب

قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران" در سال  1384و همچنین
تصویب قانون " توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی " در سال  1388بستر قانونی و
مناسب جهت انتشار و گسترش ابزار های مالی جدید اسالمی فراهم گردید.

Islamic Development Bank
Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution

5
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شایان ذکر است قانون انتشار اوراق مشارکت پیشتر در سال  1376تصویب
گردیده بود لیکن به دلیل عدم تنوع در ابزارها و عقود ،محدود به چند اوراق
مشارکت گردید و بازار این اوراق که عمدتا از طریق نظام بانکی و بازار پول
عرضه و بازخرید میگردید ،عمق چندانی نیافت .پس از تصویب قانون توسعه
ابزارها و نهاهای مالی در سال  ،1388بازار ثانویه اوراق منتشره از بازار پول به
بازار سرمایه هدایت گردید.
طبق بند  24ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  :اوراق
بهادار عبارت است ازهر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل

نقل وانتقـال بـرای مالـک عـین و یـا منفعت آن باشد" .شورا "،اوراق بهادار
قابل معامله را تعیین و اعالم خواهد کرد .مفهوم ابزار مـالی و اوراق بهـادار در
متن این قانون ،معادل هم در نظر گرفته شده است.

رویکرد اسالم همواره ایجاد شرایط عادالنه در بین طرفین معامله از جمله ایجاد
شرایط مساعد برای ضعفا و بطور کلی تقویت و ایجاد توازن و عدالت اجتماعی
بوده است ،لذا در طراحی ابزارهای مالی میبایست با حفظ شرع اسالمی و آیین
احکام معامالت ،ابزاری متناسب با هر مسئله ایجاد و بستر مناسب جهت حل
مسایل و معضالت مسایل مالی با حفظ حقوق طرفین دخیل ملحوظ نظر قرار
گیرد.
بعد از اجرای موفق ایدهی بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورهای اسالمی ،
اندیشمندان مسلمان در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسالمی اندیشه کردند .به
این منظور مطالعات گسترده ای بر روی عقود شرعی و قابلیت آنها برای ابزار
سازی صورت گرفت تا با استفاده از آن ها ابزارهای مالی اسالمی به جایگزینی
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ابزارهای سنتی همچون اوراق قرضه که به طور معمول مبتنی بر قرض و بهره
بودند طراحی گردد.
امروزه در کنار طراحی انواع متنوع سپردههای بانکی ،یکی از متداولترین
روشهای تأمین مالی بانکها ،انتشار اوراق بهادار با پشتوانۀ تسهیالت بانکها
است .بانکها با بهرهگیری از این ابزار ،منابع خود را تجدید کرده و قدرت
اعطای تسهیالت اعتباری خود را مضاعف میکنند .همچنین مؤسسات مالی و
اعتباری مانند لیزینگها نیز که تسهیالتی از طریق عقود مبادلهای (غیر از سلف)
دارند و منتهی به مطالبات میشود ،از این اوراق میتوانند برای تجهیز منابع مالی
استفاده کنند .متفکران مسلمان توانستند با رعایت ضوابط شرعی و نیاز های
واقعی جوامع اسالمی ،انواع مختلفی از ابزار های مالی را ارائه نمایند .یکی از
انواع صکوک منتشره در بازارهای بین المللی و اسالمی و ازجمله در ایران،
اوراق رهنی میباشد .این اوراق با توجه به اینکه یکی از ابزارهای مهم در تجهیز
منابع و تامین مالی بانکها و موسسات مالی و سایر شرکتهایی که در عملیات
خود به مشتریانشان تسهیالتی در قالب فروش اقساطی و مرابحه اعطا مینمایند
کاربرد دارد می بایست از جنبه های حقوقی ،فقهی و اقتصادی مورد بررسی
قرار گیرد.
 .2بیان مساله
در این مقاله با استفاده از روش اکتشافی به این سوال پاسخ داده میشود که چه
روابطی از منظر فقهی و حقوقی در انتشار اوراق رهنی دخیل می باشند و مسایل
پیش روی آن چیست.
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 .3فرضیه تحقیق
با توجه به اینکه اوراق رهنی منتشره در ایران در کمیته تخصصی فقهی سازمان
بورس و اوراق بهادار مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است ،لذا کلیه مسایل
فقهی و حقوقی این اوراق از منظر ایشان برطرف گردیده است ،لیکن در این
تحقیق ابعاد فقهی و حقوقی متصوره بین ارکان این اوراق تبیین شده است.
 .4پیشینه پژوهش
منجو و کریمی()1386در مقالهای با عنوان تبدیل به اوراق بهادار نمودن
دارایی ها؛ راهکاری مهم برای بانکهای اسالمی  ،فرآیند تبدیل به اوراق بهادار
کردن دارایی ها را به منزله ابزار مالی مهمی معرفی کرده است .از مهمترین
مزایای این راهکار ،برای بانکها دارایی های راکد به چرخه تأمین مالی
برگردانده شده و نسبت های کفایت سرمایه این مؤسسات اصالح گردد .لیکن
اجرای این موضوع در بانکهای اسالمی به دلیل ماهیت منحصر به فرد اسالمی-
اخالقی مالیه اسالمی با دشواری هایی روبرو خواهد شد .نتیجتاً محقق پیشنهاد
نموده است به منظور استفاده از این ابزار شفاف و مفید برای نظام بانکی در
کشورهای اسالمی در جهت منطبق نمودن آن کوشش نمایند.

حاجیآبادی( )1386در مقالهای با عنوان بررسی فقهی -نظری اوراق بهادار
اسالمی(صکوک)

با

تبیین این موضوع که انتشار اوراقبهادار

اسالمی"صکوک" از طریق فرآیند نقدی نمودن داراییهای عینی ،در عین
اینکه می تواند به افزایش نقدینگی برای انتشاردهنده آن منجر شود ،از جهت
ورود ابزار معامالتی جدید در بازار سرمایه نیز می تواند مؤثر باشد .از آنجایی
که مبانی فقهی اهل تسنن و تشیع در باب معامالت و عقود در مواردی
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تفاوتهایی دارد نیاز است در هنگام طراحی و انتشار مورد مداقه جدی علمای
اهل تشیع قرار گیرد.

سروش( )1387در مقالهای با عنوان اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در
تأمین مالی بانکها ،یکی از مفاهیمی که به گسترش روشهای تأمین مالی بانک
ها جهت اعطای تسهیالت به ویژه درباره تسهیالت فروش اقساطی مسکن و
ساختمان کمک کند را مفهوم تبدیل داراییها به اوراق بهادار برمیشمارد .یکی
از ابزارهای طراحی شده براساس این مفهوم ،اوراق بهادار با پشتوانه وام های

رهنی است که قدمتی  30ساله در دنیا دارد  .در ایران نیز با توجه به تصویب
قانون بازار اوراق بهادار در سال  ، 1384بستر قانونی الزم جهت طراحی

ابزارهای مالی گوناگون پدید آمده است  .با این وجود ،وجود مشکل های

مالیاتی سبب شده است تا نتوان ابزارهای مالی متنوع و در عین حال کارایی را

طراحی و منتشر کرد  .از این رو جهت طراحی ابزاری با سازوکار اوراق بهادار
با پشتوانه تسهیالت رهنی از قانون انتشار اوراق مشارکت استفاده شد و مدل

عملیاتی آن در این پژوهش ارائه گردیده است.

سعیدی و کرد( )1388در مقالهای با عنوان امکان سنجی اقتصادی تبدیل
تسهیالت فروش اقساطی به اوراق رهنی(مطالعه موردی بانک ملی) به دنبال

ارائه چارچوبی برای تحلیل اقتصادی و تنظیم جریان های نقدی است .این مقاله
در ابتدا نسبت ارائه مدل عملیاتی به منظور تبدیل فرآیند تبدیل تسهیالت فروش
اقساطی بخش مسکن به اوراق بهادار و تبیین ارکان آن میپردازد.در ادامه
تحلیل اقتصادی بر روی مدل عملیاتی مزبور صورت گرفته است .در ادامه از
منظر ابعاد فقهی ،حقوقی و مالیاتی نیز بررسی های اجمالی صورت پذیرفته
است .از نظر نویسنده تسهیالت اعطا شده از راه عقود فروش اقساطی مسکن در
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بانک ملی ایران ،قابل تبدیل به اوراق بهادار اسالمی (اوراق رهنی) هستند و
توجیه اقتصادی آن بستگی به موقعیت های مالی پیش روی بانک دارد.

سعیدی()1388در مقالهای با عنوان اوراق مشارکت رهنی،راهکار تامین مالی
بخش مسکن  ،اشاره به نقش بانکها در نظام اقتصادی کشور در جایگاه واسط
مالی ،نارساییهای سامانه اصلی تأمین مالی مسکن که بر نظام بانکی مبتنی است
و محدودیت های آن نظیر سقف تسهیالت ،مدت بازپرداخت محدود و  ...را از
علل ایجاد نوسانات بعضاً شدید بر بازار مسکن دانسته است .در ادامه ضمن تبیین
تاریخچه اوراق رهنی  ،فرآیند انتشار این اوراق (اوراق با پشتوانه وام های
رهنی) ارائه شده است؛ از قبیل مدل عملیاتی انتشار ،مسایل شرعی و مالیاتی
پیرامون این اوراق ،ارکان انتشار .همچنین سابقه انتشار این اوراق در بازار های
بین المللی هم ارائه گردیده است.

جعفری و الهقلی( )1388در مقالهای با عنوان تأمین مالی مسکن از طریق
اوراق رهنی ضمن بیان معضل بسیار جدی کمبود مسکن ،قدرت پایین خرید
مسکن در بین اقشار جامعه بیان گردیده است و با مقایسه این موضوع با سایر
کشورها ،اوراق رهنی و ابزار مشابه نظیر آن را اهرم مهمی به منظور تأمین
مسکن معرفی گردیده است .در ادامه به معرفی صکوک رهنی و انواع آن در
جهان اشاره و ساختار و ارکان آن معرفی شده است .همچنین ریسک این اوراق
و رهیافتهایی به منظور پوشش آن ارائه شده است.

صالحآبادی و کاوند( )1396در مقالهای با عنوان تبیین ابزارهای مالی
اسالمی(صکوک) در بازار سرمایه ایران ،پس از معرفی صکوک و وضعیت
انتشار آن در بازارهای جهانی ،انواع صکوک بر اساس استانداردهای سازمان
حسابداری و حسابرسی نهاد های مالی اسالمی را ارائه داده ،سپس مقایسهای
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میان انواع صکوک بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی نهادهای
مالی اسالمی و انواع آن در بازار سرمایه ایران ارائه شده است .پس از انجام این
مقایسه انواع ابزارهای مالی اسالمی در بازار سرمایه ایران تا کنون طراحی شده
و ممکن است به تصویب کمیته فقهی نیز رسیده و یا حتی اجرایی شده باشند ،بر
اساس مؤلفه های مختلف معرفی و بر مبنای نیازهای مختلف طبقه بندی شده و
به نوعی تبیین روی این ابزارها صورت گرفته است.

تقی زاده و فضلی( )1396در مقالهای با عنوان فرآیند حقوقی انتشار اوراق
بهادار رهن در فقه امامیه و حقوق ایران ،پس از تعریف و ذکر تاریخچه اوراق
رهنی ،عناصر دخیل در فرآیند تبدیل دارایی های بانکی ،به اوراق رهنی ارائه و
روابط سلسله مراتبی آنها با یکدیگر بیان شده است .فرآیند انتشار اوراق با
پشتوانه رهنی ،ترکیبی از قراردادهای بیع نقد ،بیع نسیه ،وکالت ،بیع دین ،تنزیل
و عقود غیر معین است که به صورت در هم تنیده ای میان گیرنده تسهیالت،
بانی ،ناشر ،عامل فروش ،عامل پرداخت ،دارنده اوراق و دیگر عوامل برقرار می
شود.

موسویان و ریاحی( )1396در مقالهای با عنوان آسیب شناسی ابزارهای مالی
اسالمی در بازار سرمایه ایران؛ رهیافتی به طراحی اوراق بهادار اسالمی پس از

بررسی بازار اوراق بهادار اسالمی در دنیا و ایران و تبیین جایگاه نسبی کشور
در سطح دنیا به چارچوبهایی دست یابد که براساس آنها بتوان اوراق بهادار
اسالمی را آسیب شناسی کرد .براساس بررسیهای انجام شده در اوراق منتشره
در بازار ایران چارچوبهای آسیب شناسی استخراج شد ،که هر چارچوب
شامل مؤلفههایی می شود؛ براساس این چارچوبها می توان هر ورقه بهادار
اسالمی را تحلیل نمود و علت شیوع یا عدم شیوع آن را جستجو کرد .این
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چارچوب ها عبارت از بررسی بازیگران اصلی ،چارچوب اسالمی ،چارچوب

اقتصادی ،چارچوب مالی ،چارچوب حقوقی و چارچوب عملیاتی است.
همچنین درطراحی ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است.

چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط بازار پول و سرمایه کشور می باشد
و چالش دوم انطباق ابزار با موازین فقهی است .با توجه به اینکه اکثریت قاطع
جمعیت کشور مسلمان و پیرو مذهب امامیه هستند و براساس قانون اساسی
کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور میبایست تعارضی با اوامر و نواهی
شارع مقدس نداشته باشد ،لزوم طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه
اهمیتی دو چندان می یابد .نقص هایی که در طراحی ابزارهای مالی اسالمی در
این مقاله عنوان گردیده است :عدم توجه به فرآیندها و محدودیتهای عملیاتی
در طراحی فقهی  ،عدم توجه به مسائل حقوقی و حسابداری  ،تغییر ماهیت
ابزار از هدفهای تعریف شده  ،استفاده از نظرات غیر مشهور فقهی ،عدم توجه
به اثرات اقتصاد کالن ابزار طراحی شده ،عدم توجه به آثار اقتصاد خرد ابزار
طراحی شده ،عدم توجه به مباحث مالی و مدیریت ریسک ،همچنین روشهای
طراحی اوراق بهادار در مالی اسالمی را میتوان در چهار دسته کلی :تطبیق
ابزارهای متعارف با فقه امامیه؛ تطبیق ابزارهای کشورهای اسالمی با فقه امامیه؛
ارائه ابزاری جدید جهت جایگزینی ابزارهای متعارف و طراحی ابزار جدید
احصا نمود.

ندوشن و باروقی( )1396در مقالههایی با عناوین "ماهیت حقوقی رابطه بانی
و ناشر در اوراق رهنی" و"تحلیل فقهی و حقوقی رابطه و ناشر در اوراق

مشارکت رهنی" ضمن معرفی اوراق رهنی و ارکان این اوراق ،به رابطه حقوقی
بین بانی و ناشر و ساز وکار انتقال تسهیالت از بانی و ناشر پرداخته است.در این
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مقاالت موضوع انتقال طلب در برابر بیع دین طرح شده است و جایگزین کردن
انتقال طلب به جای بیع دین را به دلیل اینکه این موضوع سبب تفویض اختیار از
بانی به ناشر می گردد مناسب می دانند.
 .5تعریف صکوک
صکوک در معنای تخصصی خود عموماً به ابزارهای مالی اسالمی گفته میشود

که مبتنی بر یک دارایی فیزیکی) عِیْنی ((عِیْن در مقابل دِیْن قرار دارد .عین

هرگونه دارایی فیزیکی محسوب میشود در حالیکه منظور از دِیْن ،مالی است
که بر عهدة فرد دیگر قرار دارد و وی متعهد است که آن را بپردازد) یا

غیرفیزیکی)دِیْنی( منتشر میشوند .بنابراین دارندگان اوراق ،در حقیقت مالکان

دارایی محسوب میشوند .طراحی اوراق مبتنی بر یک دارایی غیرفیزیکی تحت
تأثیر ممنوعیت خرید و فروش دِیْن در فقه اهل سنت است .با توجه به اینکه
بزرگان فقه شیعه ،خرید و فروش دِیْن را صحیح میدانند؛ بنابراین از این

دیدگاه میتوان اوراق بهادار اسالمی )صکوک ( را نه تنها مبتنی بر دارایی

فیزیکی بلکه مبتنی بردارایی غیرفیزیکی) دِیْن (نیز طراحی نمود.
 .1.5انواع صکوک

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی بر اساس استانداردهای

شرعی خود انواعی از گواهیهای سرمایهگذاری را معرفی کرده است .برخی
از انواع گواهیهای سرمایهگذاری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای

مالی اسالمی با آنچه به عنوان صکوک در بازار سرمایه ایران طراحی و یا
اجرائی شده است ،همخوانی دارد و برخی نیز اینگونه نیستند .به شرح نمودار
ذیل ،صکوک رایج و منتشره در بازار ایران ارائه گردیده است.
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 .2.5اهداف کلی از انتشار صکوک


هدف تأمین سرمایه :سازمان یا موسسه ای که برای اجـرای طـرح
هـای اقتـصادی خـود نیـاز بـه سرمایه دارد ،میتواند با انتشار اوراق
بهادار متناسب با ماهیت اقتصادی طرح ،اقدام به جمع آوری سرمایه
مورد نیاز نماید ،بدیهی است که دارندگان اوراق که در واقع
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سرمایهگـذاران هـستند ،بـه طور مشاع و به میزان سرمایه خود مالک
سود و زیان حاصله هستند .



هدف تأمین نقدینگی :سازمان یا موسسه ای که نیاز به نقدینگی
دارد ،از یک موسسه واسط کـه ناشر اوراق است ،استفاده میکند .به
عنوان مثال این شرکت برای خرید دارایـی هـای سـازمان مـذکور،
اوراق اجاره منتشر میکند .مؤسسه ناشر پس از جمع آوری وجوه
اقـدام بـه خریـد ایـن دارایـی هـا نموده و آنها را طی عقد اجاره به
شرط تملیک به مالک اولیه اجاره میدهد .در اینجا عـالوه بـر تأمین
نقدینگی و کاهش ریسک نقدینگی سازمانی که نیاز به وجوه نقد
داشته ،منـافع خریـداران اوراق نیز از طریق دریافت اجاره بهای
داراییهای مربوطه تأمین می شود.



هدف تبدیل دارایی به اوراق بهادار :براین اساس یک سازمان
دارایی خود را به انحـاءمختلف ،مثالً فروش اقساطی یا اجاره به شرط

تملیک و یا خرید دین به شرکت واسط ( )SPVکـه بعـداً توضـیح
داده خواهـد شـد ،واگـذار مـی کنـد .شـرکت واسـط بـا انتـشار
اوراق بهـادار اقـدام بـه جمعآوری وجوه کرده و این قبیل دارایی ها
را از بانی خریداری میکنـد کـه ایـن امـرموجـب انتقال ریسک

اعتباری از مؤسسات دارنده دارایی به شرکت واسط میشود.
 .3.5سابقه صکوک

امروزه صکوک به عنوان محصول اصلی بازارهای سرمایه اسالمی محسوب

میشود .ابزارهای مالی اسالمی طی  20سال گذشته به شدت رشد کرده اند .از
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یک سو این ابزارها به شرکتها و دولتها برای تأمین مالی پروژههای با مقیاس
بزرگ کمک مینمایند و از سوی دیگر سرمایهگذاران نیز میتوانند در ابزارهایی
سرمایهگذاری نمایند که سود حاصل از آن از فعالیت واقعی اقتصادی کسب
شده وعاری از ربا است.


مالزی:

بزرگترین بازار صکوک شرکتی مربوط به کشور مالزی است .این تسلط،
نتیجۀ تالش سالیان متمادی از سوی دولت و نهادهای نظارتی چون بانک نگارا
و کمیسیون اوراق بهادار مالزی است که موضوعات مربوط به قوانین و
مقررات استاندارد را برای ناشران تسهیل نمودهاند .از سال  ، 2015مجموع
انتشار صکوک مالزی ،عربستان سعودی و امارات متحدة عربی به ترتیب به

41.9 ، 82.3و  32.7میلیارد دالر رسید.

از آنجاییکه مالزی قطب انتشار صکوک محسوب میشود ،لیکن حجم انتشار
صکوک به دلیل تصمیم اخیر بانک نگارا (بانک مرکزی مالزی) برای توقف
انتشار اوراق کوتاه مدت از سال  2012کاهش یافته است .در عین حال،
بازیگران جدیدی شامل ناشران دولتی چون انگلیس و آفریقای جنوبی و
شرکتهایی چون گلدمن ساکس و بانک توکیو میتسوبیشی به دنبال توسعۀ
صکوک جهانی هستند.

در نتیجۀ کاهش نسبی تسلط مالزی ،روزنه هایی برای تغییر در ساختاربندی
های موجود و انتشار صکوک جدید باز شده است .مالزی و ایران تنها

کشورهائی هستند که اجازة معاملۀ ساختارهای مبتنی بر بدهی را میدهند ،ولی
به دلیل آنکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بخش بزرگتر بازار
را دارند و استاندارد شرعی باالتر را از مالزی تقاضا میکنند ،تقاضا به سمت
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ساختارهای مورد توافق هر دو گروه یعنی ساختارهای اجاره ،عاملیت (مضاربه)
و سود و زیان تغییر کرده است.

در دسامبر سال  ، 2001شرکت مالی اوراق رهنی مالزی ،طرح جدیدی را

برای خرید اوراق اجاره به شرط تملیک ارائه کرد .این طرح و نیز دیگر انواع
طرح های مالی اسالمی که مبتنی بر سرمایه گذاریهای صکوک بوده و توسط
بانک RHBارائه شده ،سطح توانایی های باالی مالزی را در ارائه انواع

محصوالت مالی اسالمی نوین ،نشان میدهد.


بحرین:

بحرین ازطریق توسعه انواع صکوک اجاره و سلم به موقعیت مهمی در سطح
بازارهای اسالمی دست یافته است .این اقدام بحرین تجربه ای را در
راهکارهای تأمین مالی ایجاد کرده و موجب تمایل بیشتر سرمایه گذاران
نهادی به سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه اسالمی شده است .نخستین انواع
این صکوک در ابتدای سال  2001میالدی در بحرین منتشر شد .بعد از سال
 ،2001تنوع حجم و تفاوتهای ساختاری انتشار صکوک در بازار بحرین نوید
بخش پیدایش عرصه های جدیدی از رشد و تکامل در صنعت مالی اسالمی
بوده است.


قطر:

پادشاهی قطر در راستای بهره مندی از پتانسیل های موجود در زمینه
بکارگیری سرمایۀ سرمایه گذاران جدید ،در پروژه های کالنی مثل شهر
تجهیزات پزشکی حماد ،پروژه های مرتبط با نفت و گاز و نیز در رابطه با

اعتبارات اسنادی صادراتی از ساز و کارهای صکوک دولتی منتفع شده است.
صکوک جهانی قطر به ارزش  700میلیون دالر در تاریخ  18اکتبر سال 2003
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میالدی عرضه شد و تاکنون بیشترین حجم انتشار صکوک را به خود

اختصاص داده است .در این مورد در سال  ، 2010اسناد منتشره قابل بازخرید
هستند ،به عبارت دیگر دوره انتشار اوراق  7ساله بوده و توزیع سود به صاحبان
صکوک دو بار در سال ،سهم آوریل و سهم اکتبر انجام میشود.


عربستان سعودی:

در سال های اخیر بازار عربستان سعودی در حوزه اوراق خزانه و اوراق قرضه
اسالمی بسیار پیچیده تر شده است .این مسأله شاید به دلیل افزایش بدهی دولت
و در نتیجه تالشهای صورت گرفته برای یافتن راه هایی در مسیر تأمین مالی
این بدهیها بوده است .پادشاهی عربستان راه های بسیاری را به منظور تأمین
مالی مورد نیاز به کاربرده است.


آمار صکوک منتشره در ایران

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه سال  1384و قانون توسعه
ابزارها و نهادهای مالی در سال  ، 1388زمینۀ طراحی ابزارهای جدید مالی در

بازار سرمایه ایران فراهم شد .برخی از انواع صکوک که در کمیته تخصصی
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده اند ،دارای دستورالعمل
انتشار بوده و در بازار سرمایه اجرائی شده اند و برخی هنوز یا مصوبه کمیته
فقهی ندارند مانند اوراق وکالت و یا اگر دارند ،دارای دستورالعمل انتشار
نیستند ،مانند اوراق مزارعه و مساقات.

طبق آمار شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه میزان اوراق منتشره در
بازار سرمایه ایران در بازه زمانی سال های  1389تا آذر ماه  1398به شرح
جدول ذیل می باشد:
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نوع اوراق

حجم اوراق .میلیون ریال

مجموع اوراق اجاره

154،535،176

مجموع اوراق رهنی

8،087،205

مجموع اوراق سفارش ساخت

1،629،314

مجموع اوراق مرابحه

85،945،703

مجموع اوراق منفعت

222،000،000

مجموع اوراق خرید دین

133،200

مجموع اوراق مشارکت

149،794،314

مجموع گواهی سپرده عام

31،214،281

653،339،193

جمع کل اوراق

آمار تفصیلی مذکور در پیوست ارائه گردیده است.
 .6تعریف اوراق رهنی
بر طبق دستور العمل انتشار اوراق

رهنی7

اوراق رهنی ،اوراق بهادار بانامی است

که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر میشود .این اوراق در
بورسها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله میباشند .همچنین مطالبات
رهنی نیز ،مطالبات مدتدار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادلهای از
قبیل فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) است که
دارای وثیقه رهنی میباشد.
7

دستورالعمل انتشار اوراق رهني ،در اجراي بند ( )2ماده ( )7قانون بازار اوراق بهادار

مصوب آذر ماه  1384و مصوبۀ مورخ  88/05/05و  94/09/17شورايعالي بورس ،در تاريخ
 1394/09/24به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده است.
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 .1.6شرایط اوراق رهنی
خریداران ضمن خرید اوراق رهنی به نهاد واسط وکالت بالعزل میدهند تا
نسبت به خرید مطالبات رهنی از بانی اقدام نماید .خرید اوراق رهنی در بازار
اولیه و ثانویه به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا
سررسید و تصفیه نهایی اوراق رهنی معتبر و غیر قابل عزل میباشد.
سررسید مطالبات رهنی لزوماً همزمان با سررسید اوراق رهنی نبوده و انتشار
اوراق بر مبنای بخشی از اقساط امکانپذیر است.چگونگی پرداخت اصل و
متفرعات مرتبط با اوراق رهنی و زمان پرداخت آن باید در اعالمیۀ پذیره نویسی
قیدگردد .وجوه حاصل از سرمایهگذاری اقساط دریافتشده و پرداختنشده به
دارندگان اوراق ،متعلق به دارندگان اوراق بوده و در صورت لزوم برای
پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق رهنی ،مورد استفاده قرار میگیرد .تمامی
هزینه های مرتبط با انتشار اوراق رهنی از جمله هزینه انتقال مطالبات به نهاد
واسط به عهده بانی میباشد .نهاد واسط ،ضامن و امین موظف به حفظ اسرار
بدهکاران بانی میباشند.
 .2.6ارکان انتشار اوراق


رهنی8

بانی :شخص حقوقی دارنده مطالبات رهنی است که قصد دارد به
موجب این دستورالعمل نسبت به فروش آن از طریق انتشار اوراق
رهنی اقدام کند ( .بانک یا موسسه مالی و اعتباری که با انتشار اوراق

 8طبق دستور العمل انتشار اوراق رهني مصوب  1394/09/24هيأت مديره سازمان بورس و
اوراق بهادار
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رهنی تأمین مالی میکند و مطالبات رهنی را به نهاد واسط واگذار
کرده و می تواند همزمان نقش عامل وصول و ضامن را نیز ایفا کند)

 ناشر ( spvنهاد واسط)9یکی از نهاد های مالی موضوع قانون بازار
اوراق بهادار که می تواند با انجام معامالت موضوع عقود اسالمی
نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کند .انتشار

اوراق رهنی (ناشر)  ،صرفاً توسط نهاد واسط مجاز میباشد

 ضامن :شخص حقوقی است که پرداخت اقساط مطالبات رهنی را در
مواعد مقرر در برابر دارندگان اوراق تضمین مینماید( .شخص
حقوقی مورد تایید سازمان بورس مانند بانک  ،بیمه ها و شرکتهای
تأمین سرمایه که در صورت عدم پرداخت اقساط به نهاد واسط در
مواعد مقرر به هر دلیل موظف است تمامی وجوه اقساط را طبق
قرارداد ضمانت به نهاد واسط پرداخت نماید ).در صورت عدم
پرداخت اقساط به نهاد واسط در مواعد مقرر به هر دلیل ،ضامن
موظف است تمامی وجوه اقساط را طبق قرارداد ضمانت به نهاد
واسط پرداخت نماید .در صورت تأخیر در ایفای تعهد ضامن،
پرداخت جریمه تعیینشده براساس قرارداد مذکور بر عهده ضامن
است .بانی میتواند ضامن باشد.

 عامل وصول :شخص حقوقی است که به جمعآوری اقساط مطالبات
رهنی و پرداخت آن به نهاد واسط و اجرای خدمات مربوط به آن
براساس این دستورالعمل میپردازد ( .شخص حقوقی که به جمع
آوری اقساط مطالبات رهنی و پرداخت آن به نهاد واسط می پردازد)
Special Purpose Vehicle/Special Purpose Entity/Special Purpose Company

9
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 عامل فروش :شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش
اوراق رهنی از طرف نهاد واسط اقدام مینماید( .کارگزار عضو
بورس و فرابورس که نسبت به عرضه و فروش اوراق رهنی از طرف
نهاد واسط اقدام می کند) عامل فروش اوراق رهنی توسط بانی از بین
شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران
تعیین میگردد .عامل فروش میتواند بمنظور توزیع گسترده اوراق از
خدمات بانکها ،شرکتهای بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی و
نهادهای مالی استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارشگیری
جهت خرید اوراق رهنی از طریق شعب آنها نیز انجام شود.

 عامل پرداخت :شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه است که نسبت به پرداختهای مرتبط با اوراق رهنی در
مواعد مقرر به سرمایه گذاران اقدام مینماید .عامل پرداخت موظف
است پس از دریافت وجوه مرتبط با اوراق رهنی ،وجوه مقرر را در
سررسیدهای معین به سرمایه گذاران پرداخت نماید.

 امین :حسابرس بانی یا حسابرس دیگری است که از میان موسسات
حسابرسی معتمد سازمان انتخاب میشود .امین موظف است بمنظور
حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمینان از رعایت مقررات و
صحت فرآیند عملیات دریافت اقساط ،بر عملیات عامل وصول
نظارت و گزارش آن را در مقاطع مقرر به سازمان ارائه نماید.

 متعهد پذیرهنویسی :به پیشنهاد بانی و تایید سازمان بورس انتخاب
شده و دارای مجوز پذیره نویسی و برخوردار از کفایت سرمایه الزم
است .بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی اوراق رهنی با معرفی بانی و

264

بررسی فقهی ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه ایران

تایید سازمان انتخاب میشود .متعهد پذیرهنویسی و بازارگردان یا
حسب مورد سرمایهگذار بازارگردانی باید از کفایت سرمایه الزم
مطابق مقررات برخوردار باشند.

 بازارگردان :به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان انتخاب می شود و دارای
مجوز بازارگردانی و برخوردار از کفایت سرمایه الزم است
 .3.6ساختار پیشنهادی اوراق رهنی
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 .4.6تشریح مراحل تأمین مالی از طریق اوراق رهنی
 .1بانک در نقش بانی تسهیالت مرابحه یا اجاره به شرط تملیک را به مشتریان
خود اعطا می نماید.

 .2گیرندگان تسهیالت نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیالت اقدام می نمایند.

 .3مؤسسه امین که از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس

اوراق بهادار می باشد از طرف بانی برای نظارت بر فرآیند انتشار اوراق انتخاب
میگردد .امین به عنوان ناظر و به نمایندگی از نهادهای نظارتی می باشد.

 .4بانی به تنهایی امکان انتشار اوراق بهادار را ندارد و باید از طریق نهاد واسط

نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام نماید .نهاد واسط به لحاظ حقوقی وکیل بانی
در امر انتشار اوراق به حساب آمده و از سوی وی اوراق را منتشر و به فروش
میرساند .نهاد واسط به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسالمی یا همان
صکوک تنها نهادی است که میتواند اوراق بهادار منتشر نماید .نهاد واسط بر
اساس الگویی که به موجب مقررات تنظیم یافته است نقش وکالتی دو جانبه
ایفاء می نماید .از یک سو نسبت به برخی امور وکیل بانی است و در انجام
پارهای امور دیگر وکیل دارندگان اوراق است.

 .5طی توافقی بین بانی و نهاد واسط تسهیالت بانی قیمت گذاری می گردد.

 .6نهاد واسط به منظور انتشار اوراق نسبت به اخذ مجوزات از سازمان بورس و
اوراق بهادار اقدام می نماید.

 .7مؤسسه رتبه بندی موظف به رتبه بندی و ارزیابی ریسک اوراق رهنی می
باشد(در حال حاضر در بازار ایران این موضوع انجام نمی گردد)

 .8شرکت واسط به منظور فروش اوراق با یکی از شرکتهای کارگزاری(عامل
فروش) قرارداد منعقد می نماید.
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.9

عامل فروش اقدام به انتشار اوراق (پذیره نویسی) در بازار متشکل بورس یا

فرابورس می نماید ( الزم به ذکر است در صورت عدم فروش ،متعهد پذیره
نویسی که معموال از بین شرکتهای تأمین سرمایه انتخاب می گردد آن قسمت از
اوراقی را که فروش نرفته است را خریداری می نماید)

 .10وجوه حاصل از فروش اوراق به عامل فروش پرداخت می گردد.

 .11عامل فروش مبالغ حاصل از فروش اوراق را به نهاد واسط می پردازد.

 .12نهاد واسط با مبالغ حاصل از فروش اوراق اقدام به خرید تسهیالت به مبلغ
تنزیل یافته می نماید( .وقوع بیع دین )

 .13نهاد واسط به نیابت از صاحبان اوراق جانشین بانی (بانک) در قرارداد
تسهیالت می گردد و مقرر می گردد اقساط تسهیالت به حساب نهاد واسط واریز
گردد.

 .14اسناد فرآیند مرحله  13به امین ارائه می گردد.

 .15اقساط تسهیالت از تسهیالت گیرندگان اخذ می گردد.

 .16و  .17وجوه حاصل از مرحله  15از طریق عامل پرداخت (شرکت سپرده
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) به دارندگان اوراق پرداخت می
گردد.
 18و .19در ابتدای پذیره نویسی اوراق و همچنین در جریان معامالت ثانویه
اوراق متعهد پذیره نویسی و بازارگردان نسبت به نقد شونده شدن اوراق
اقدامات الزم را معمول می نمایند.
با عنایت به تبصره ذیل ماده  4دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مصوب
 1394/09/24هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بانی میتواند
نقش ضامن را نیز ایفا نماید ،لذا طبق ماده  4دستور العمل مذکور در صورت
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عدم پرداخت اقساط به نهاد واسط در مواعد مقرر به هر دلیل ،ضامن موظف
است تمامی وجوه اقساط را طبق قرارداد ضمانت به نهاد واسط پرداخت نماید.
در صورت تأخیر در ایفای تعهد ضامن ،پرداخت جریمه تعیینشده براساس
قرارداد مذکور بر عهده ضامن است.
 .aفواید استفاده از اوراق رهنی برای بانکها
تبدیل داراییها به اوراق بهادار از مقوله هایی اسـت کـه باتوجـه بـه مجموعـه
منـافع آن و بـا عنایـت به اینکه باعث آزادسازی بخش قابل توجهی از تسهیالت
بانـک مـی شـود ،مـی توانـد نقـش مـؤثری را در سامان دهی بازار پول و
سرمایه کشور ایفا کند .بانکها به چند علت ترجیح می دهند تسهیالت را به
اوراق بهادار تبدیل کنند .برخـی از مزیـتهـای انتشار اوراق رهنی عبارت است
از:

 افزایش نقدینگی :با تبـدیل دارایـیهـا (تـسهیالت) بـه اوراق بهـادار
درآمـدهای آتـی بـه حـال تبـدیل میشوند ،بنابراین بانک میتوان مبالغ فراوانی را
به صورت نقدی به دسـت آورد .بـر ایـن اسـاس حتـی فروش تسهیالت با
تخفیف نیز سبب می شود حجم بزرگی از پرداخت های نقدی عاید بانک شود.
ایـن افزایش نقدینگی نه تنها برای بهبود نسبت های مالی مانند کفایت سرمایه
بانک مفید است بلکه از اضافه برداشت های احتمالی از بانک مرکزی که نرخ

سود باالیی دارند جلوگیری می کند.

 بهبود مدیریت ریسک :در روش هـای کالسـیک ،نهـاد تـسهیالت
دهنـده (بانـک) ریـسک اعتبـاری را می پذیرفت ،زمان بازپرداخت اقساط را
مشخص می کـرد و جمـع آوری اصـل و فـرع تـسهیالت را بـر عهده داشت اما
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درصورت انتشار اوراق رهنی ،بانک تمام یا بخشی از این فرآیند و ریسکهای
موجود در آن را به افراد دیگری (واسط و سرمایه گذاری) منتقل می کند.

 افزایش در تنوع منابع تأمین مالی :بانک از این راه می تواند بـرای
تأمین مـالی بـه بازارهـای جدیـدی دست یابد و خود را صرفاً محدود به سپرده
افراد نکند.

 افزایش ثروت سهامداران :انتشار این گونه اوراق سبب افزایش ارزش
افزوده سهامداران می شود چـون وجوه حاصله به طور عمده صرف سرمایه
گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبـت مـی شـود ،البته منوط به
اینکه روش های مدیریت ریسک شرکت بهبود یابد .به عبـارت دیگـر مـی
تـوان وجـوه حاصله را به طرحهایی با سودآوری بیشتر تخصیص داد و از این

راه ثروت سهامداران بانک را افزایش داد.

 بهبود بخشیدن به توان بانک برای تطابق داراییها و بدهی ها:
بانکهـا و یـا شـرکت هـایی کـه در زمینه اعطای تسهیالت فعالیت می کنند با
این مشکل مواجهند کـه دارایـیهایـشان را تـا سـر رسـید مقرر ،نتوانند تأمین
مالی کنند .انجام عملیات انتشار اوراق رهنی ،بـه دلیـل انعطـاف پـذیری  ،از

خطـر تأمین مالی مجدد 10پیشگیری میکند .

 بهبــود نــسبت هــای مــالی :بانـکهــا و مؤســساتی کــه انتـشار
اوراق رهنـی را بــا انجـام عملیـات بهادارسازی دارایی ها 11ازطریــق ســاختار
خــارج از ترازنامـه 12انجـام می دهند ،این امکان رامییابنـد کـه نیازهـای
سـرمایه ای خـود را در رابطـه بـا دارایـیهـایی کـه در چارچوب این عملیات
Refinancing risk
securitization
12 Off Balance Sheet structure
10
11
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قرار گرفته اند ،کاهش دهند .بدین ترتیب مؤسـسه بـدون اینکـه سـرمایه اش
را افزایش دهد ،داراییهای جدیدی کسب کرده ،تسهیالتگیرنـدگان جدیـدی
را کـسب کـرده و بـه سود خود می افزاید و با افزایش بازده سرمایه ،درآمد هر
سهم نیز افزایش می یابد.

 کسب درآمد از طریق ایفای نقش عامل :بانک میتواند در فرآیند
انتـشار اوراق رهنـی غیـر از نقـش بانی ،نقش عامل را برای مؤسسات بانی دیگر
مثل سایر بانکها ،شرکت های لیزینگ و شرکت هـای ساختمانی ایفا کرده و
بدین ترتیب از محل اجرای نقش عاملیت خود کارمزد دریافت نماید.
موانع و مشکالت پیاده سازی اوراق رهنی در بانکها

.b

 نبود سیستم اطالعاتی و  Data Baseمشخص در بانکهای کشور به منظور
پیاده سازی مـدل هـای اعتبارسنجی
 ریسکی بودن تسهیالت اعطا شده  -فقدان شبکه ارتباطات بین بانکی


وجود مطالبات معوق بیش از حد در بانکها موجب کاهش مطلوبیت برای

ارکان فعال دیگر ازجمله امین ،ضامن و غیره میشود


وجود مشکالت حقوقی حاکم و طوالنی بودن فرآیند به اجرا گذاشتن

وثایق
 بررسی ضوابط حقوقی قرارداد با مشتریان
 نبود مؤسسات سنجش اعتبار در کشور  -مشخص نبودن ریسک اعتباری
بانکها
 معطوف شدن این ابزار به دو عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک
باتوجه به محـدودیت هـای شرعی و قانونی
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 تبدیل تسهیالت بانکی به اوراق رهنی ،ممکن است ریسک شهرت را در
بانکهـا بـه وجـود آورد و بدین ترتیب میزان سپرده گذاری در بانکها را تحت

تأثیر قرار می دهد.

 .cانواع اوراق رهنی 13در بازارهای بین المللی
 .iگواهی انتقالی قرضه با پشتوانه وامهای

رهنی14

سادهترین شکل اوراق بهادار با پشتوانۀ وامهای رهنی ،گواهی انتقالی قرضه با
پشتوانۀ وام های رهنی است .در این ساختار تمام اصل و بهرة حاصل از وامهای
رهنی پس از کسر کارمزد خدمات ،مستقیماً به سرمایهگذاران منتقل میشود.
جریان نقدی این اوراق به جریان نقدی وامهای رهنی پشتوانه اوراق بستگی
دارد .بازپرداخت اوراق به سرمایهگذاران به صورت ماهانه است؛ در پایان هر
ماه و زمانی که کوپن اوراق به سرمایهگذاران پرداخت میشود ،بخشی از اقساط
وامهای رهنی خریداری شده در اختیار ناشر اوراق باقی میماند که می تواند
توسط ناشر و یا ضامن اوراق ،نگهداری و یا سپردهگذاری میشود؛
 .iiتعهدات رهنی وثیقهدارCMO15
وقتی جریانهای نقدی حاصل از وامهای رهنی یککاسه شده ،میان گروههای
مختلفی از اوراق قرضه مجدداً توزیع میگردد ،اوراق حاصل ،تعهدات رهنی
وثیقهدار نامیده میشوند .این اوراق ،قواعدی را برای تقسیم جریانهای نقدی

میان گروههای مختلف در نظر میگیرند  CMOنوعی از اوراق بدهی است که

Mortgage Backed Securities.MBS
Mortgage pass-through securities
15 Collateralized Mortgage Obligation.-CMO
13
14
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اصل و سود تسهیالت را خریداری کرده و سپس مطابق نیاز سرمایهگذار ،در

قالب انواع مختلفی از اوراق بهادار به سرمایهگذاران فروخته میشودCMO.

حالت ساختار یافتۀ  MBSاست که در آن سبد تسهیالت از جهات مختلفی
همچون دورة سرمایهگذاری اوراق ،ریسک اوراق ،نوع اوراق و  ...به طبقههای

متفاوتی (اقساط) ) (Tranchesتقسیم میشود .فلسفۀ این عمل وجود مشتریان
متفاوت با گرایشهای ریسک -بازده مختلف است .مدل پیشنهادی و مدل
اجرای بانک مسکن و تأمین سرمایه بانک مسکن برای انتشار اوراق رهنی در
ایران بر اساس همین مدل  CMOمیباشد.

انواع طبقهها یا Tranchesدر تعهدات رهنی وثیقه دار:
 .iiiطبقه پرداخت

نوبتی16

در اینجا ،پرداخت اصل وام بهصورت نوبتی سازمان یافته است .این وجوه
اصل ،از وامهای رهنی حاصل میشود و براساس طبقهی تعهدات رهنی
وثیقهدار ،میان آنها توزیع میشود .هر طبقه پرداختهای بهرهی کوپن را
براساس ماندهی اصل وام دریافت میدارد .این در حالی است که بازپرداخت
اصل ،بهطریق خاصی انجام میشود .یک طبقه تا زمانی که اصل وام طبقهی
قبلی بهطور کامل پرداخت نشود ،هیچ اصلی دریافت نمیکند .در حالی که
قواعد مربوط به پرداختهای اصل مشخص است ،مقدار دقیق اصل در هر دوره
مشخص نیست .این مقدار به جریآنهای نقدی حاصل از وامهای رهنی بستگی
دارد که این خود به نرخ واقعی بازپرداخت وامهای رهنی بستگی دارد .اگر

اصل وام های رهنی زودتر از انتظار پرداخت شود ،سررسید طبقهها کاهش
Sequential pay tranche
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مییابد .برعکس ،اگر بازپرداختها کندتر از انتظارات رشد نماید ،عمر متوسط
تعهدات رهنی وثیقهدار افزایش مییابد .بنابراین ،بازپرداختها در تعیین
سررسید و در نتیجه ارزش بازار این اوراق ،نقشی اساسی بازی میکنند.
 .ivطبقه

انباشتی17

در طبقهی پرداخت نوبتی ،قواعد پرداخت ایجاب میکرد که بهرهی همهی
طبقه ها ماهانه پرداخت شود .در بسیاری از تعهدات رهنی وثیقهدار که دارای
ساختار پرداخت نوبتی است ،حداقل یک طبقه از اوراق ،بهرهی جاری دریافت
نمیکند .در عوض ،بهرهی این طبقه انباشته شده و به ماندهی اصل آن اضافه
میشود .به چنین اوراق قرضهای عموماً طبقهی انباشتی یا اوراق قرضه زِد (چرا
که این اوراق قرضه شبیه قرضه با کوپن صفر میباشد) میگویند.
بدینترتیب ،بهرهای که میبایست به طبقه ی انباشتی تعلق گیرد ،صرف سرعت
بخشیدن به پرداخت ماندهی اصل طبقه های دیگر میشود .در واقع،
سرمایهگذاران در این طبقه ،هیچ اصل و بهره ای را تا زمان بازپرداخت کامل
دیگر طبقهها دریافت نمیکنند .این اوراق عمالً طوالنیترین عمر را نسبت به
سایر طبقهها دارد .تا زمان پرداخت کامل دیگر طبقهها ،بهرههای پرداختنشده
به مقدار اصل وام اضافه میشود .بدیهی است زمانی که پرداخت بهره شروع

میشود ،بهرهها براساس اصل بزرگتری پرداخت میشود.

Accrual Tranche

17
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 .vطبقهی (کالس) با استهالک

برنامهریزیشده18

ورقهی قرضه با طبقهی استهالک برنامهریزیشده ورقهی قرضهای است که در
امیدنامهی آن یک برنامهی پرداخت اصل تنظیم و ارائه میشود .دارندگان این
ورقه نسبت به مابقی طبقههای موجود در ساختار ،در دریافت اصل موجود در
برنامه از اولویت برخوردارند .هیچ تضمینی وجود ندارد که پرداخت اصلها
طوری محقق شود که برنامهی تنظیمشده اجرا گردد ،اما این طبقه از اوراق
طوری ساختار یافته که اگر سرعت بازپرداختها در دامنهی معینی قرار گیرد،
وثیقهها (وامهای رهنی) مبالغ کافی جهت اجرای برنامهی پرداختهای اصل
این طبقه را فراهم میآورد .اطمینان بیشتر نسبت به جریآنهای نقدی طبقهی
استهالک برنامهریزیشده به بهای عدماطمینان نسبت به جریآنهای نقدی
اوراقی تمام میشود که در این کالس یا طبقه قرار ندارند .به اوراق اخیر اوراق
طبقهی حامی اطالق میشود .درواقع وجود اوراق با طبقه ی حامی است که
ریسک بازپرداخت راجذب میکند.
از آن جا که کالس استهالک برنامهریزی شده سرمایهگذاران را هم در مقابل
ریسک تمدید و هم در مقابل ریسک قرارداد محافظت مینماید ،گفته میشود

که این اوراق پوشش دوجانبهی بازپرداخت پیش از موعدرا فراهم میآورد.
 .viطبقهی با استهالک هدفگذاری شده

طبقهی اوراق با استهالک هدفگذاری شده سرمایهگذاران را تاحدودی در
قبال پرداخت های پیش از موعد محافظت مینماید .اگر پرداختهای پیش از
موعد سریعتر از انتظارشود ،مبالغ اضافی به دیگر طبقهها منتقل میگردد .بدیهی
Planned Amortization Class
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است طبقهی اوراق با استهالک برنامهریزیشده نسبت به طبقهی با استهالک
هدفگذاریشده سرمایهگذاران را در مقابل عدماطمینان موجود در سررسید
سرمایهگذاریهایشان بیشتر محافظت مینماید ،چراکه محافظت دوجانبه فراهم
میکند؛ این در حالی است که در اوراق دومی محافظت یک جانبه فراهم
میشود .بدینمعنی که طبقهی با استهالک هدفگذاریشده ،سرمایهگذاران را
تنها در قبال ریسک قرارداد محافظت میکند.
 .viiطبقه حامی
جهت کاستن فشار ناشی از پرداختهای پیش از موعد در دیگر طبقههای
اوراق طراحی شده است .سرمایهگذاران در این اوراق با دریافت بازده باالتر
میپذیرند که پرداختهای اصل وامشان نسبت به دارندگان دیگر طبقههای
اوراق بهادار در درجهی دوم اولویت قرار بگیرد.

 .viiiاوراق رهنی با پشتوانه رهن تفکیک

شده19

دارایی صندوقی که دارای اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی است ،شامل دو
بخش اصل و فرع وامهای رهنی میباشد .جریان نقدی اوراق رهنی مجرد از
اصل و یا فرع وامهای خریداری شده مشتق میشود ،در حالیکه گواهی انتقالی
قرضه با پشتوانه وامهای رهنی با پشتوانه اصل بعالوه فرع تسهیالت منتشر
میگردد ،در نتیجه اوراق رهنی با پشتوانه رهن تفکیک شده نسبت به اوراق
رهنی معمولی ،حساسیت باالیی نسبت به تغییرات نرخ بهره داشته و ریسک نرخ

بهره در این نوع از اوراق اهمیت باالتری دارد.

Stripped MBS

19
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بین اوراق رهنی با پشتوانه اصل تسهیالت و اوراق با پشتوانه فرع تسهیالت
تفاوت هایی وجود دارد؛ اوراق با پشتوانه اصل تسهیالت مبلغ ورودی و خروجی
ثابتی دارد اما زمان بازپرداخت اوراق متفاوت است .اوراق با پشتوانه فرع
تسهیالت نیز برای سرمایهگذارانی است که به جریان نقدی زیاد در اوایل عمر
اوراق و جریان نقد کمتر در اواخر عمر اوراق نیاز دارند.
 .17روابط فقهی و حقوقی میان عناصر دخیل در انتشار اوراق
رهنی

 .aروابط فقهی
.iتعریف رهن از بعد فقهی
فقهای امامیه رهن را "هو وثیقه الدین" یا "وثیقه الدین المرتهن"(رهن وثیقه

بدهی است) تعریف کردهاند .رهن از منظر فقه اسالمی در دسته احکام امضایی
قرار گرفته است بدین معنا که موازین آن در عرف رایج بوده و از سوی شارع

مقدس نیز تایید شده است.
.iiتعریف لغوی رهن
گرو گذاشتن مال به جهت وثیقه نزد طلبکار تا چنانچه وی نتوانست در زمان
مقرر حق خود را از بدهکار استیفا کند آن را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت
آن استیفا نماید .واژه رهن مصدر مرهون است و در لغت به معنای ثبات و دوام
و گاه به معنای حبس نیز به کار گرفته می شود .رهن مالی است که در گرو وام
و دین قرار می گیرد.
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.iiiویژگیهای فقهی عقد رهن
عقد رهن میبایست دارای شرایط ذیل باشد:
 .1به موجب اینکه عقد تبعی است ،می بایست در قبال وجود دین ،مالی وثیقه
شود .به استناد مواد  771،775قانون مدنی وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق
ایران امکان نداشته و وجود سبب دین شرطی برای رهن می باشد .ماده 771
رهن عقدی است که به موجب مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.
رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن

می گویند .ماده  775برای هر

مالی که در ذمه باشد آن ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب
اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
 .2رهن عقدی است عینی  ،با توجه به ماده  772قانون مدنی مال مرهون باید به
قبض مرتهن یا به تصرف کسی بین طرفین معین می گردد داده شود ولی
استمرار قبض ،شرط صحت معامله نیست .نکته قابل توجه اینکه مال مورد رهن
منحصر به عین نیست بلکه دین و سود نیز می توانند مورد رهن واقع شوند .ماده
 772مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین
میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
 .3عقد رهن از طرف راهن الزم و از طرف مرتهن جایز است ،جمیع فقها روی
این موضوع اتفاق نظر داشته و این موضوع در ماده  778قانون مدنی نیز بیان
شده است لیکن میتوان به استناد قاعده اصاله اللزوم در عقود (کلیه عقود اعم
عهدی و تملیکی الزم است) این عقد را برای طرفین آن الزم بدانیم.
 .4عقد رهن مستمر است و بهگونهای است که باید در طول مدت معین انجام
گردد مانند اجاره و نکاح.
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 .5رهن عقدی عهدی است .به موجب عقد رهن ،طلبکار برای تضمین طلب
خود از بدهکار وثیقه می گیرد تا در صورتی که او دین خود را در موعد مقرر
ادا ننمود یا معسر گردید ،بتواند با فروش مال مرهون به طلب خود برسد .بنابراین
مرتهن به سبب عقد رهن نسبت به عین مرهونه حق عینی تبعی پیدا میکند و در
نتیجه آن طلبکار در وصول طلب خود از قیمت رهن ،بر دیگر طلبکاران تقدم
دارد و راهن از تصرفی که به زیان مرتهن باشد منع می گردد.
 .6رهن عقدی معوض است  .عقد معوض عقدی است که در آن هر یک از
طرفین در برابر مالی که میدهد یا تعهدی که بر عهده میگیرد مال یا تعهدی را
برای خود به دست میآورد .در واقع عقد معوض ،مبادله مالی با مال است و
هریک از طرفین تالش می کنند سود بیشتر و زیان کمتر در معامله داشته باشند
پس در عقد معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد در
 .7عقد رهن عقدی تشریفاتی است و درواقع برای تحقق این عقد حتما باید
تشریفات خاصی که قانونگذار معین کرده است رعایت شود به موجب ماده
 771قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون ،مالی را برای وثیقه
به داین میدهد و در ماده  772این قانون تصریح شده مال مرهون باید به قبض
مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار

قبض شرط صحت معامله نیست.
.ivعقود حاکم بر اوراق رهنی

انتشار اوراق رهنی می تواند در قالب دو عقد صورت پذیرد (اوراق رهنی در
نظام بانکداری بدون ربا می تواند تحت  2نوع صکوک منتشر گردد.
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 .1عقد مرابحه (اوراق رهنی مرابحه)
در عقد مرابحه فروشنده قیمت تمام شده کاال (قیمت خرید به همراه هزینه های
مترتبه) را به اطالع خریدار می رساند با افزودن درصدی تحت عنوان سود به
وی می فروشد .در اوراق مرابحه دارندگان آن به صورت مشاع مالک دارایی
های مالی هستند که بر اساس بیع مرابحه حاصل شده است .این اوراق قابلیت
فروش در بازار ثانویه داشته و معموالً با بازدهی ثابت منتشر می شود .اوراق
مرابحه در  4دسته طبقه بندی می شوند .1 :اوراق مرابحه تأمین مالی  .2اوراق
مرابحه تأمیننقدینگی  .3اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری .4
اوراق مرابحه رهنی
در اوراق مرابحه رهنی تسهیالت مرابحه اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری،
تجمیع ،تقسیم و تبدیل به اورق بهادار با قیمت اسمی مشخص می گردند ،بدین
صورت که یک نهاد واسط با وجوهی که از سوی سرمایه گذاران (به منظور
خرید تسهیالت از بانکها یا مؤسسات اعتباری) جمع آوری مینماید (بیع نقد و
وکالت) ،تسهیالت مرابحه اعطایی بانکها یامؤسسات اعتباری را (بیع نسیه) به
تنزیل خریداری نموده (بیع دین) و آنرا (معموالً در قالب اوراق با سود ثابت
(بدون ریسک) تبدیل به اوراق با ارزش اسمی مشخص و یکسان می نماید.
در این حالت (اوراق رهنی مرابحه یا فروش اقساطی) بانکی که منابع خود را به
صورت مرابحه (فروش اقساطی) به دولت ،بنگاهها و خانوارها واگذار کرده و
در قبال تسهیالت اعطایی رهن گرفته است ،می تواند با تبدیل به اوراق بهادار
کردن مطالبات حاصل از تسهیالت مرابحه ،منابع خود را تجدید کند.
برای مثال یک بانکی واحدهای داراییهایی را احداث یا خریداری کرده و به
صورت فروش اقساطی در اختیار خانوارهایی گذاشته و به صورت مرتب اقساط
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ماهانه آنها را دریافت می کند ،حال می بیند اگر این داراییها (مطالبات) را
تبدیل به پول نقد کند دوباره می تواند تسهیالت جدیدی را در اختیار خانوارها
قرار دهد ،برای این منظور با مراجعه به امین و تأسیس شرکت واسط از او
میخواهد که به اندازه داراییهای مذکور ،اوراق بهادار رهنی مرابحه منتشر کرده
از آن طریق داراییها (مطالبات) را به سرمایه گذاران (خریداران اوراق) منتقل
کند واسط با مطالعه پیشنهاد و تنظیم امیدنامه وتأیید آن توسط مؤسسه رتبه بندی
اعتبار و پس ازگرفتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق
بهادار ،اقدام به انتشار اوراق رهنی مرابحه کرده از طریق شرکت تأمین سرمایه به
مردم واگذار می کند ،سپس با وجوه جمع آوری شده به وکالت از طرف
صاحبان اوراق داراییهای مذکور (مطالبات) را از بانک خریداری می کند و به
وکالت از طرف صاحبان اوراق جانشین بانک در قرارداد فروش اقساطی می
شود و از آن پس اقساط را از طریق شرکت تأمین سرمایه جمع آوری کرده بین
صاحبان اوراق تقسیم می کند.
این اوراق از نوع مالی انتفاعی با سود معین می باشد و در نوع اوراق با درآمد
ثابت بدون ریسک دارای بازار مناسبی می باشد .از منظر فقهی عقد مرابحه مجاز
شمرده می شود لیکن زمانی که بحث اوراق بهادار سازی بر پایه آن مطرح می
ش ود عقودی نظیر وکالت ،بیع نقد ،بیع نسیه و بیع دین نیز مطرح است.
 .2عقد اجاره ( اوراق اجاره رهنی)
عقد اجاره قراردادی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به مؤجر
می پردازد برای مدت معینی مالک منافع عین مستأجر خواهد بود .اوراق اجاره
نیز اوراق بهاداری است که دارنده آن مالک دارایی است که منافع آن در ضمن
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عقد اجاره به بانی (مستأجر) واگذار شده است .این اوراق دارای بازار ثانویه
متشکلی می باشند و با نرخ بازدهی ثابت واگذار می گردند.
اوراق اجاره نیز به مانند اوراق مرابحه در  4دسته طبقه بندی می شود .1:اوراق
اجاره تأمین مالی .220اوراق اجاره تأمین

نقدینگی21

 .3اوراق اجاره رهنی.422

اوراق اجاره تأمین سرمایه
در اوراق اجاره رهنی نیز به مانند اوراق مرابحه رهنی تسهیالت اعطایی بانکها
در قالب عقود اجاره سرمایه ای طی مکانیزم مشابه با اوراق موصوف تبدیل به
اوراق بهادار می گردد.
گاهی یک بانک داراییهای زیادی را به قرارداد اجاره به شرط تملیک به
اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کرده و به صورت ماهانه یا فصلی اجاره
بهای آنها را دریافت می کند ،با استفاده از اوراق بهادار اجاره به شرط تملیک
می توان این داراییها را نقد کرد و دوباره در طرحهای مختلف به کار گرفت.
برای مثال یک بانکی واحدهای مسکونی زیادی را احداث یا خریداری کرده و
به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک در اختیار خانوارهایی گذاشته و به
صورت مرتب اجاره بهای ماهانه آنها را دریافت می کند ،حال می بیند اگر این
داراییهای با بازده را تبدیل به پول نقد کند دوباره می تواند واحدهای مسکونی
جدیدی را احداث کرده و در اختیار خانوارهای جدیدی قرار دهد ،برای این
منظور با مراجعه به امین و تأسیس شرکت واسط از او می خواهد که به اندازه
داراییهای مذکور ،اوراق بهادار اجاره به شرط تملیک منتشر کرده از آن طریق
داراییها را به سرمایه گذاران (خریداران اوراق) منتقل کند .واسط با مطالعه
Ijarah sukuk for Financing
Ijarah Sukuk for liquidity
22 Mortgage Ijarah Sukuk
20
21
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پیشنهاد و تنظیم امیدنامه و تأیید آن توسط مؤسسه رتبه بندی اعتبار و پس
ازگرفتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی و سازمان بورس واوراق بهادار ،اقدام
به انتشار اوراق بهادار اجاره به شرط تملیک کرده از طریق شرکت تأمین
سرمایه به مردم واگذار می کند ،سپس با وجوه جمع آوری شده به وکالت از
طرف صاحبان اوراق داراییهای مذکور را از بانک خریداری می کند و به
وکالت از طرف صاحبان اوراق جانشین بانک در قرارداد اجاره به شرط تملیک
می شود و از آن پس اجاره بهاها را از طریق شرکت تأمین سرمایه جمع آوری
کرده بین صاحبان اوراق تقسیم می کند.
اوراق مذکور از نوع اوراق مالی انتفاعی با سود معین می باشد .از منظر فقهی نیز
قراردادهای حق العمکاری ،خرید نقدی دارایی های اجاره داده شده و بیع سهم
مشاع از دارایی های اجاره داده شده مشکل شرعی ندارد.
 .3نظر کمیته فقهی
 کمیته تخصصی فقهی پس از بحث و بررسی پیرامون انتشار

اوراق رهنی مبتنی بر تسهیالت اعطائی از طریق عقود مبادلهای

(غیر از سلف) منتهی به مطالبات ،به این نتیجه رسید که:

 -1بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند تمام یا بخشی از مطالبات ناشی
از تسهیالت منتهی به دین غیر از تسهیالت سلف را که دارای رهن
معتبر هستند تبدیل به اوراق بهادار (اوراق رهنی) کرده ،در بازار
سرمایه به فروش رسانند.

 -2بانکها و مؤسسات اعتباری همچنین میتوانند تمام یا بخشی از
مطالبات ناشی از تسهیالت منتهی به دین غیر از تسهیالت سلف را که
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دارای ضمانتهای معتبر هستند ،تبدیل به اوراق بهادار کرده و در
بازار سرمایه به فروش رسانند.

 -3اوراق مذکور در بندهای  1و 2قابل خرید و فروش در بازار ثانوی
میباشند؛ به این معنا که صاحبان اوراق مذکور ،سهم مشاع خود از
دیون تنزیلی را به قیمت بازار به خریدار ثانوی میفروشند.

 -4موضوع تبدیل مطالبات به اوراق بهادار اختصاص به بانکها و
مؤسسات اعتباری نداشته در مورد سایر شرکتها و بنگاههای
اقتصادی که از محل واگذاری کاالها و خدمات مطالبات دارند ،را
شامل است بنابراین ،با احراز واقعی بودن مطالبات و با لحاظ مدیریت
ریسک اعتباری آنها ،میتوان به شرکتها و بنگاههای مذکور مجوز
تبدیل مطالبات به اوراق بهادار داد.

 کمیته تخصصی فقهی پس از بحث و بررسی پیرامون

انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیالت مبادلهای (به جز

سلف)با سرمایهگذاری مجدد اقساط دریافتی به این نتیجه

رسید که:

 -1تنزیل بخشی از تسهیالت مبادلهای (به جز سلف) ،در صورتیکه
ناشی از معامله واقعی و دارای پشتوانۀ رهنی باشد ،مطابق مصوبه
شماره  114کمیته فقهی مورخ  1394/08/07در مورد انتشار اوراق
رهنی مبتنی بر تسهیالت اعطائی از طریق عقود مبادلهای (به جز
سلف) بوده و صحیح است.

 -2رابطۀ حقوقی میان نهاد واسط و سرمایهگذاران ،وکالت میباشد و
واسط به وکالت از سوی سرمایهگذاران اموری چون جمعآوری
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وجوه ،خرید تسهیالت رهنی ،دریافت اقساط تسهیالت،
سرمایهگذاری مجدد اقساط تسهیالت و پرداخت سودهای دورهای
اوراق را انجام میدهد که همگی از شئون وکیل میباشد.

 -3نهاد واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق ،اقساط دریافتی را در
بانک بانی یا هر بانک دیگر سپردهگذاری کرده و سود حاصل از آن
را به صورت فصلی یا به هر ترتیب دیگری که در اوراق قید میشود
به صاحبان اوراق میپردازد.

 -4سود حاصل از محل تنزیل مطالبات بانک و سرمایهگذاری مجدد
اقساط دریافتی در بانک بانی یا غیر آن ،صحیح و مشروع است.
شایان ذکر است سود حاصل از سرمایهگذای مجدد اقساط میتواند
در طول دوره متناسب با نرخ سود سپرده های بانکی ثابت یا متغیر
باشد.

 -5معامله ثانوی اوراق رهنی در بازار ثانوی از باب خرید و فروش دین
است در صورتی که این دیون ناشی از معامالت واقعی باشد ،خرید و
فروش آن از نظر مشهور فقهای امامیه بدون اشکال است.
 .bروابط حقوقی
.iتعریف عقد رهن از بعد حقوقی
در تعریف حقوقدانان رهن در اصطالح عبارت است از عقدی که به موجب آن
مالی وثیقهی دین قرار میگیرد .به موجب ماده  771قانون مدنی عقدی است که
به موجب آن مدیون مالی را به وثیقه دائن قرار می دهد .
ارکان رهن عبارت است از:
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 .1صیغه ( ایجاب و قبول)
 .2مال رهنی (به اصطالح مرهون یا رهنیه نامیده میشود)
 .3حق ثابت بر راهن (دین)
 .4راهن (رهن دهنده /گرو دهنده)
 .5مرتهن (رهن گیرنده /گرو گیرنده)
.iiرابطه بانی و تسهیالت گیرندگان
بانی(بانک یا موسسه اعتباری) و تسهیالت گیرندگان در فرآیند انتشار اوراق
رهنی طی دو عقد در ارتباط می باشند ،اول ،بیع اقساطی  ،مبنی بر واگذاری
تسهیالت به مشتریان بانک و دوم ،بیع رهن مبنی بر ترهین ملکی که از محل
تسهیالت توسط تسهیالت گیرندگان خریداری شده و می بایست به منظور
وجه الضمان تسهیالت در رهن بانی(بانک) قرارگیرد.
.iiiمرحله اول .بیع اقساطی
اولین عقدی که قبل از انتشار اوراق پدید میآید ،عقد بیع اقساطی است که
مصداقی از بیع نسیه با مرابحه ،قلمداد میشود .به این صورت که بانک،
تسهیالت اقساطی را در قالب بیع اقساطی (و در ازای ترهین ملک مذکور) به
سپردهگذار واگذار و سپرده گذار  ،ثمن اقساط را در سررسید های معین به
بانک پرداخت خواهد مینماید.
.ivشروط بیع اقساطی
شروط کلی که به عقود بیع وارد است ،در این بیع نیز شرط است ،به عالوه
موارد ذیل:

285

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

 .1تعیین مهلت پرداخت که پس از پایان عقد شروع و در زمان مورد اتفاق
طرفین تمام میشود ،مشروط بر اینکه پایان اقساط مشخص باشد( .تقی زاده،
فضلی .1396.صفحه  303و )304
 .2تعیین مبلغ اقساط و تعیین دقیق پرداختی.
 .1مرحله دوم.رهن:
 .aحقوق و تکالیف راهن
برخی از موارد مهم حقوق و تکالیف راهن و مرتهن :
حقوق راهن
الف .حقوق تصرف در عین مرهونه
با توجه به اینکه عقد رهن موجب تجدید اختیارات راهن نسبت به مرهون
میشود ،ولی موجب کاهش حق مالکیت وی نخواهد شد و راهن همچنان
مالکیت عین و منافع آن را دارد ،بنابراین مرتهن حق انتفاع و استفاده از عین
مرهونه را بدون اذن و اجازه راهن ندارد و نمی تواند به استناد داشتن حق عینی
نسبت به رهینه در آن تصرف کند.
ب.حق انتفاع از مورد رهن و مالکیت منافع
در ماده  786قانون مدنی این چنین ذکر شده است  :ثمره رهن و زیادتی که
ممکن است در آن حاصل شود ،در صورتی که متصل باشد ،جز رهن خواهد
بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است  ،مگر اینکه ضمن عقد
بیع ،بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
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.iتکالیف راهن
الف.ادای دین در سررسید
یکی از تکالیف راهن در عقد رهن این است که در سررسید دین با موعد مقرر
در مقابل اخذ مرهون ،ایفای دین کند .به این ترتیب در عقد رهن بانکی نیز این
شرط باید رعایت شود.
ب.تسلیم مرهون به مرتهن
در ماده  772قانون مدنی آمده است :مال مرهون باید به قبض مرتهن یا کسی
که بین طرفین معین می شود داده شود؛ ولی استمرار قبض ،شرط صحت
معامله نیست.
 .bحقوق و تکالیف مرتهن
.iحقوق مرتهن
الف.حق استیفای طلب از عین مرهونه:که به سه شکل ممکن است؛ اقدام
مستقیم راهن ،فروش از طریق وکالت (ماده  777قانون مدنی) ،رجوع به حاکم
(ماده  779قانون مدنی)

ب.حق حبس:بر طبق ماده  377قانون مدنی " هریک از بایع و مشتری حق دارد

از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند ،تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ".با
توجه به عدم منع از سوی فقها و حقوقدانان دلیلی بر منع حبس در سایر عقود
معاوضی نیست لذا در عقد رهن هم باید قایل به جواز حبس برای مرتهن باشیم.

ج.حق تقدم یا امتیاز مرتهن بر سایر غرما:طبق ماده  780قانون مدنی مرتهن برای
استیفای طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکار دیگر رجحان خواهد داشت،
بنابر این پس از آنکه مال مرهون به فروش رسید ،مرتهن دارای حق امتیاز
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خواهد بود .حتی در صورت ورشکستگی و افالس راهن این حق امتیاز از بین
نمی رود.
.iiتکالیف مرتهن
الف .منع مرتهن از تصرف در عین مرهونه
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه ،مرتهن بدون اذن راهن حق تصرف در عین
مرهونه را ندارد و بنا بر ماده  789فانون مدنی نیز تشریفات خارج از اذن
(تصرف ،تعدی در مال غیر است) و از هنگام تصرف مرتهن در حکم غاصب و
مسئول عین و منافع آن خواهد بود  ،به عالوه عوض منافعی که استفاده کرده
است را باید بدهد.
ب .حفظ  ،اداره و استرداد عین مرهونه
با توجه به ماده  787قانون مدنی  :مال مورد رهن در دست مرتهن امانت است و
در صورتی که به واسطه شرط یا توافق طرفین عین مرهونه در تصرف مرتهن

باقی بماند او در حکم امین است و استنابت در "حفظ" دارد
.vرابطه بانی و دارندگان اوراق

بانی (بانک یا موسسات اعتباری) ،دیون حاصل از فروش اقساطی خود را به
نهاد واسط به عنوان نماینده دارندگان اوراق در قبال وجوه حاصله از واگذاری
اوراق منتقل مینماید .با این حساب تنها رابطهای که بین دارندگان اوراق و

بانی برقرار میشود ،رابطه براساس قرارداد بیع ای است که بانی با ناشر به عنوان
وکیل دارندگان اوراق دارد .در این رابطه ،دارندگان اوراق "خریدار" اوراق

که البته با واسطه از طریق ناشر اوراق رهنی به پشتوانه تسهیالت رهنی را

میخرند و بانی "فروشنده" تسهیالت رهنی به ناشر واگذاری مینماید ،وجوه
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حاصله از واگذاری اوراق رهنی" ثمن این معامله" و دیون ناشی ازاعطای

تسهیالت" مبیع" به حساب میآید ،که البته دراین مرحله بحث از "بیع دین"

مطرح است و احکام و آثار و حقوق و تکالیف عقد بیع بر عهده طرفین این
قرارداد میآید.
باید به این مسأله توجه داشت که عقد بیع مورد بحث ما دارای دو ویژگی

است:

الف .نه بیع عین ،بلکه بیع دینی است ،که دارنده اوراق با بانی برقرار نموده و در
قالب اوراق ،این دین به فروش می رسد.
ب .قیمت فروش این اوراق با ارزش اسمی آن متفاوت بوده و زیر قیمت ارزش
اسمی به سرمایه گذاران (صاحبان اوراق) فروخته می شود.
این دو ویژگی قرارداد بیع را تا حدودی با تأمل در صحت آن مواجه می کند .
از منظر فقها

در تحقیق مفصلی که پیرامون دیدگاه فقها و استداللشان نسبت به بیع دین ،انجام

شده ،به شش نظریه فقهی پرداخته شده است .خالصه نظریات مذکور به شرح
ذیل می باشد:
الف .بیع دین ،مطلقا باطل است؛ این نظریه را شیخ طوسی به شافعی نسبت داده
است؛
ب .بیع دین حال ،صحیح ،اما مؤجل باطل است؛ صاحب حدائق ،محقق و شهید
این نظریه را دارند؛
ج .بیع دین به مدیون ،صحیح ،اما به غیر او ،باطل است؛ این نظریه را ابن
ادریس ،امام خمینی(ره) در قول جدیدشان مطرح کرده اند
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د .بیع دین به ثمن حال(نقد) ،صحیح است؛ چه به مدیون و چه به شخص ثالث.
اما به ثم ن نسیه باطل است؛ محقق ثانی ،مقدس اردبیلی و شهید در لمعه این نظر
را مطرح کرده اند؛
ه .بیع دین ،صحیح است ،لیکن مشتری تنها حق مطالبه ثمن پرداخت شده را
دارد؛ شیخ طوسی ،ابن براج و شهید در دروس این نظر را مطرح کرده اند؛
و .بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار مالک تمام دینی میشود که مدیون

بدهکار است .مشهور فقهای گذشته و معاصر چون سید یزدی ،بروجردی،
خویی ،امام خمینی(طبق قول اولشان) ،سیستانی ،مکارم شیرازی ،تبریزی ،وحید
خراسانی و زنجانی ،این نظریه را مطرح کرده اند( .تقی زاده ،فضلی.1396.
صفحه)308
آن چیزی که می توان از مطالب فوق جمع بندی نمود این است که از منظر فقها
بیع دین مورد پذیرش است ولی در جزئیات آن ،میان فقها اختالف نظر وجود
دارد.

از منظر حقوقدانان و قانون

از منظر حقوق عمده بحث بیع دین در قوانین کشور در تنزیل اسناد تجاری از

طرف بانکها مطرح است.تا سال  1389عملیات مربوط به خرید دین بر
مبنای(آیین نامهی موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن) و
(دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین) که به
تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود ،انجام میپذیرفت.از سال ، 1389
قرارداد خرید دین به صورت رسمی وارد قوانین بانکی شد.ماده  98قانون برنامه
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ،خرید دین را به عقود مندرج در فصل سوم
قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه کرد و آیین نامه اجرایی آن طی مصوبه
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 59287مورخ  1390/05/02به تصویب هیات وزیران رسید.همچنین
دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین با  12ماده در جلسه  128مورخ
 1390/05/25شورا ی پول و اعتبار مطرح و تصویب شد .با بررسی مقرات
عنوان شده موارد ذیل قابل بررسی است:
 .1مطابق مقررات مذکور  ،مجوز به کارگیری ابزار بیع دین مختص نظان بانکی
برای استفاده از عقود اسالمی در اعطای تسهیالت بانکی است و تسری احکام
آن به سایر موارد به ویژه بورس به جهت داشتن شرایط و مقررات خاص محل
اشکال است.
.2خرید دین عنوان شده در مقررات مذکورشامل تمام دیون نیست ،بلکه طبق
ماده  87آیین نامه اجرایی اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و
ماده  2دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین ،امکان خرید دیون موضوع اسنادو
اوراق تجاری پیش بینی شده است.در صورتی که موضوع اوراق رهنی ،دیون
ناشی از تسهیالت بانکی باشد دارای تضامین رهنی است.
 .3مطابق ماده  6دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین  ،سررسید دیون نباید بیش
از یکسال باشد در حالی که در اوراق رهنی چنین محدودیتی برای سررسید
دیون پیش بینی نمیشود(.ندوشن.باروقی.1396.صفحه)179
.viرابطه بانی و نهاد واسط(ناشر)
یکی از روابط بانی و ناشر (نهاد واسط) رابطه وکالت میباشد .در واقع بانی
برای رسیدن به مقصود خود که تبدیل داراییهای بانکی به اوراق رهنی است ،به
نهاد واسط اختیار تام میدهد تا جهت فروش دیون حاصل از اعطای تسهیالت
به سرمایهگذاران (دارندگان اوراق) اوراق رهنی منتشر نموده و از ماحصل
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فروش اوراق ،تجهیز منابع نماید و بتواند اقدام به اعطای تسهیالت رهنی
جدیدی نماید.

برخی از موارد مهمی که در قرارداد وکالت میان بانی و واسط در اوراق رهنی
می بایست به آن توجه شود:

الف .تصریح به تفویض اختیار به صورت وکالت بالعزل به نهاد واسط
ب .حق توکیل به غیر (وکالت دادن نهاد واسط به عامل فروش یا شرکت تأمین

سرمایه(

رابطه دیگر بین بانی و ناشر هرچند در کمیته فقهی سازمان بورس واوراق بهادار
بر مبنای عقد بیع تبیین شده است لیکن از منظر حقوقی جای بحث و تحلیل
بیشتری دارد.
در تحلیل حقوقی رابطه بانی و ناشر میبایست این رابطه را با بیع دین تطبیق
دهیم( .ندوشن.باروقی  1397صفحه )901
در جریان انتشار اوراق رهنی رابطه حقوقی بین بان و ناشر که در آن بانی (بانک
و موسسه اعتباری است) که طلبهای ناشی از تسهیالت رهنی خود را به ناشر
واگذار و ناشر به عنوان یک شخص حقوقی دیگر در جهت تامین منابع الزم در
تملیک مطالبات رهنی مذکور به انتشار اوراق بهاداری به نام اوراق رهنی اقدام
مینماید .در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از موضوع بیع دین
استفاده شده و در مقررات مربوط به این اوراق عبارت فروش استفاده شده
است.لیکن چون موضوع مورد واگذاری این رابطه دینی دارای وثیقه غیر منقول
می باشد و صحت بیع دین در مباحث فقهی مورد اجماع نیست  ،اطالق بیع به
این رابطه حداقل از منظر فقها محل اشکال است .عالوه بر این انتقال مالکیت
مطالبات رهنی  ،مستلزم انتقال تضامین و وثایق آن است که در این صورت با
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عنایت به مفهوم ماده  293قانون مدنی ،باید بیع دین به عنوان کلی فی الذمه در
قالب عقدی عهدی از مجری انتقال تعهدی از جنس انتقال طلب بگذرد تا واجد
قابلیت انتقال تضامین و وثایق شود.چون در مقابل انتقال تعهد  ،با تبدیل تعهد
هم در ماده مارالذکر روبروییم که به واسطه ی اسقاط و ایجاد تعهد در فرآیند
تبدیل و به تبع  ،عدم انتقال تضامین و لزوم کسب رضایت همه اطراف
تعهد،امکان انطباق آن با رابطه حقوقی مورد بحث ،فراهم نمیشود،از این رو
انتقال طلب که مفهومی عام تر از بیع دین دارد و عالوه بر بیع دین  ،با عناوین
چون صلح و  ...حتی ماده  10قانون مدنی تحلیل شدنی است و با اشکال فقهی
بیع دین روبرو نیست.
انتقال طلب به موجب عقدی صورت میگیرد که به استناد آن ،طلبکار ،حقوق
خود را به شخص ثالثی که در این عقد طرف عقد محسوب میشود(و نسبت به
رابطهی تعهد پیش از عقد ،ثالث به شمار میآید) انتقال می دهد.منتقل الیه قایم
مقام ناقل می شود و در برابر بدهکار سابق طلبکار خواهد بود(جعفری
لنگرودی 1388 ،صفحه )230
هرچند رابطه بانی و ناشر در فرآیند انتشار اوراق رهنی با توجیهاتی بر مبنای بیع
دین قابل انظباق باشد لیکن از بعد حقوقی این رابطه با مفهوم انتقال طلب چون با
مبانی ف قهی و قانونی نیز مطابقت دارد بررسی می گردد .در انتقال طلب جلب
رضایت تسهیالت گیرندگان بانکی ضرورت نداشته و طلب با تمامی تضمینات
و حقوق و مزایای مربوطه از بانی به ناشر منتقل میشود و ناشر از تمامی
دفاعیات و ایراداتی که بانی(بانک) علیه تسهیالت کیرندگان داشته است
برخوردار می گردد( .ندوشن.باروقی  1397صفحه )902
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.viiرابطه نهاد واسط (ناشر) و دارندگان اوراق
پس از آنکه نهاد واسط از طرف بانی مأمور انتشار اوراق رهنی شد ،نهاد واسط
با انتشار اوراق رهنی و انتقال مالکیت آن به متقاضیان اوراق ،وکالت آنان در
اداره امور اوراق رهنی اعم از دریافت سود و توزیع ایشان را برعهده می گیرد.
بنابراین واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق و با استفاده از وجوه جمع
آوری شده ،اقدام به خرید دین (مطالبات حاصل از تسهیالت -فروش اقساطی-
رهنی) از بانی به صورت نقد به قیمت تنزیل شده میکند و موارد ترهین به این
شرکت منتقل می شود و به وکالت از طرف صاحبان اوراق ،مالک دیون
(مطالبات حاصل از تسهیالت رهنی)می شود.
در واقع سرمایهگذاران با دریافت اوراق و ضمن انعقاد قرارداد واگذاری اوراق
و تعهد به پرداخت مبلغ معین شده برای هر ورقه ،به بانی نیز وکالت میدهند تا
در امر خرید دیون از بانی و اخذ اصل و سود اوراق و توزیع آن بین خریداران،
وکالت آنان را بر عهده گیرد .با توجه به این موارد ،ضروری است محتوی
وکالت و حدود آن در ظهر اوراق رهن به اطالع سرمایه گذاران رسانده شود.
(تقی زاده ،فضلی .1396.صفحه )312
برخی از موارد مهم در روابط میان نهاد واسط و دارندگان اوراق رهن که
مستلزم ظهرنویسی در اوراق رهنی است:
الف .تصریح به تفویض اختیار به صورت وکالت بالعزل با حق توکیل به غیر
توسط دارنده ی اوراق به نهاد واسط به منظور به کارگیری وجه اوراق در
اجرای طرح
ب .تصریح به تفویض وکالت اقامۀ هرگونه دعوا و اختیارات دادرسی مطرح در
مادة  35قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین وکالت در ارائۀ درخواست صدور
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برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر نیز باید

توسط دارنده ی اوراق به نهاد واسط صورت گیرد.

ج .دارندة برگه صکوک حق فسخ وکالت و همچنین عزل وکیل را به هر نحو
از خود سلب خواهد نمود.
.viiiرابطه نهاد واسط (ناشر) و عامل فروش
نهاد واسط برای فروش اوراق رهنی منتشرة خود از طریق عامل فروش ،پس از
انتخاب عامل فروش و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انعقاد
قراردادی با عامل فروش مینماید .این قرارداد همانطورکه از نامش پیداست
اعطای نوعی وکالت در فروش اوراق به عامل فروش است .عامل فروش
شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه گذاران فعالیت می نماید.
در فرآیند انتشار اوراق ،ناشر باید اوراق را از طریق عامل فروش در بازار اولیه به
فروش رساند.

در فرآیند انتشار اوراق ،ناشر باید اوراق را از طریق عامل فروش در بازار اولیه به
فروش رساند .عامل فروش توسط واسط (ناشر) و از بین بانک ها یا مؤسسات
مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و شرکتهای تأمین سرمایه،
شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران توسط بانی
تعیین می گردد.

بر اساس ماده  672قانون مدنی :وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به
دیگری وکالت دهد ،مگر اینکه صریحاً یا به داللت قرائن  ،وکیل در توکیل
باشد؛ عامل فروش وکیل واسط در عرضه اوراق رهن به عموم است .در واقع
عامل فروش نماینده نهاد واسط بوده و تنها در فروش اوراق از نهاد واسط
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وکالت دارد و سایر امور در اختیار ناشر( نهاد واسط) است .در واقع از لحاظ
حقوقی نهاد واسط توکیل در وکالت نموده است و باید حق چنین کاری را
داشته و بانی این امر را به وی اجازه داده باشد.
در صورتیکه توکیل در وکالت با اجازه بانی باشد ،رابطه عامل فروش مستقیم با
بانی خواهد بود .البته تمییز این امرکه وکیل برای بانی است یا برای نهاد واسط
بستگی به دخالت و نظارت نهاد واسط بر عامل فروش دارد (کاتوزیان1385،
صفحه  ) 438بر این اساس چون نهاد واسط به طور مستقیم برکار عامل فروش
نظارت دارد و خود در امور او دخالت می ورزد ،لذا می توان گفت عامل
فروش وکیل نهاد واسط محسوب می شود نه بانی.
عامل فروش باید در حدود اذنی که به او داده شده است وظایف خویش را
انجام دهد( .ماده 663قانون مدنی) وظیفهای که به عامل فروش واگذار می شود
فروش اوراق بهادار رهن و واریز مبالغ حاصل از واگذاری اوراق به حساب
بانکی معین است .از این رو اگر عامل فروش از حدود اذن تخلف نماید نسبت
به آنچه خارج از حدود اذن انجام داده است مسئول بوده و عمل حقوقی انجام
شده نیز غیر نافذ بوده و به اجازه نهاد واسط بستگی پیدا خواهد کرد.
.ixرابطه نهاد واسط و عامل پرداخت
عامل پرداخت ،پرداختهای مرتبط با اوراق رهنی را در سررسید های معین به
سرمایهگذاران یا دارندگان اوراق بر عهده دارد .قرارداد عاملیت پرداخت

همچون قرارداد عاملیت فروش ،اعطای نوعی وکالت است .این وکالت در

پرداخت اصل و سود اوراق است .وجوه ناشی از اصل و سود اوراق که در واقع
همان دیون پرداختی بانی است و از حساب نهاد واسط به حساب عامل پرداخت
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منتقل شده و از طریق وی پس از کسر هزینه های مرتبط (از جمله کارمزدهای

مختلف) بین صاحبان اوراق توزیع می شود.

عامل پرداخت در نگهداری وجوه و تقسیم آن بین دارندگان اوراق وکیل ناشر

به حساب آمده و از این رو ،امین وی محسوب می شود .بر خالف قرارداد
عاملیت فروش ،در این قرارداد ناشر از جانب دارندگان اوراق به عامل پرداخت
وکالت می دهد ،یعنی دارندگان اوراق باید در ابتدا ناشر را مجاز در توکیل در
وکالت نمایند .علت آن است که نهاد واسط در اخذ سود اوراق و توزیع آن
وکیل دارندگان اوراق است و در زمینه پرداخت و توزیع سود ،وکالت اعطایی
از جانب دارندگان اوارق را به عامل پرداخت توکیل میکند .لذا تمام مواردی
که در قرارداد قبلی در خصوص وکالت در توکیل گفته شد در اینجا نیز جاری

است.

.xرابطه بانی و ضامن
برای پوشش ریسک اوراق رهنی و اطمینان از حصول دیون طرق مختلفی
توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درنظرگرفته شده است که

بدین شرح است( :تقی زاده ،فضلی .1396.صفحه )313

الف .انتقال اسناد و وثائق رهنی به ضامن و تعقیب قضایی توسط شرکت نسبت
به کسانی که بدهی خود را نمی پردازند.
ب .بانک فروشنده دیون و وصول مطالبات را تعهد کند که ضمن قرارداد
فروش دین متعهد می شود چنانچه به هر دلیلی بدهکاری ،بدهی خود را نپردازد
بانک بدهی او را خواهد پرداخت (بانک نقش ضامن را ایفا می کند).
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ج .بخشی از مطالبات غیر تنزیلی به عنوان وجه التزام در اختیار ضامن باشد .به
این بیان که بانک تنزیل کننده ضمن قرارداد خرید دین متعهد می شود به میزان
ده درصد قرارداد تنزیل از اسناد طلب غیر تنزیلی خود را به عنوان وجه التزام در
اختیار شرکت قرار دهد تا شرکت از محل آنها مطالبات غیر قابل وصول را

جایگزین کند .

بانی می بایست در برابر تعهد ضامن ،به ضمانت از اصل و سود اوراق ،در مقابل
واسط و برای حصول اطمینان ،وثایق یا بخشی از مطالبات غیر تنزیلی به عنوان
وجه التزام را در اختیار ضامن قراردهد تا در صورت عدم پرداخت از سوی
بانی ،در صورتی که ضامن آن را بپردازد بتواند از محل آنها ،طلب خود از بانی

را وصول نماید.

بانی با ضامن ،عقدی مبنی بر ضمانت ضامن از ناشر منعقد می نمایند .در این
قرارداد ،ناشر شخص ثالثی است که بانی ضامن را متعهد می نماید که به نفع او
ضمانت نماید .لذا اگر چه این تعهد در حیطه اصل نسبی بودن قراردادها نمی
گنجد اما با ماده  196قانون مدنی مطابقت تمام دارد .در اوراق رهنی منتشر شده
از سوی بانک مسکن بانی(بانک مسکن نقش ضامن را داشته است لیکن در
اوراق رهنی کرمان موتور و ایران خودرو بانک پاسارگاد و ایران خودرو ضامن
اوراق بودهاند)
 .18نتیجه گیری
می توان عمده ترین علت استقبال از صکوک در بازار مالی اسالمی را دارا
بودن پشتوانه دارایی در انتشار آن دانست  ،این موضوع باعث رفع شبهات از
جمله نبود عین دارایی و شبه قمار می گردد .صکوک رهنی به لحاظ حقوقی و
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فقهی دارای روابط گوناگونی بین ارکان آن و عقود حاکم بر آن می باشد  .این
موضوع بیانگر این است می بایست در چارچوب مشخص تبیین و تحت نظارت
سازمان های ذی مدخل از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق
قرارداشته باشد .صکوک رهنی مشتمل بر عقود بیع نسیه ،رهن ،بیع دین ،
وکالت و ضمانت می باشد که از واگذاری وام به متقاضیان با بیع اقساطی(نسیه)
به متقاضیان وام یا فروش اقساطی به متقاضیان دارایی شروع و با ترهین امالک و
دارایی و به تبع آن بیع دین و تنزیل تسهیالت از سوی بانی به نهاد واسط ادامه
داشته و بعد از آن روابط وکالتی بین نهاد واسط با سایر ارکان و به تبع آن عقد
ضمانت چرخه ایجاد اوراق پایان می یابد .هر چند بر اساس نظر حقوق دانان با
توجه به ایراداتی که به موضوع بیع دین وارد است می بایست به جای آن از
موضوع انتقال طلب از بانی به ناشر استفاده نمود .با توجه به پیچیدگی فرآیند و
روابط فقهی و حقوقی انتشار صکوک رهنی و همچنین سایر صکوک پیشنهاد
می گردد این موارد به نهاد های مالی نظیر کارگزاری ها و شرکت های تامین
سرمایه به صورت پکیج های آموزشی و ارائه قراردادهایی که موضوع را به
روشنی تبیین نماید ،ارائه گردد.همچنین در خصوص موضوع بیع دین و اثار و
تبعات آن مقتضی است این موضوع مجددا در کمیته فقهی سازمان بورس مورد
بررسی قرارگیرد.
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 .19منابع
کتاب حقوق مدنی.جلد دوم.حسن امامی1373.
کتاب حقوق مدنی.عقود اذنی-وثیقههای دین.ناصر کاتوزیان.شرکت سهامی
انتشار1385.
دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت.جعفر جعفری لنگرودی.انتشارات گنج
دانش1388.
کتاب مدیریت ریسک مالی.جلد اول .نویسنده آلن ام مایلز .ترجمه دکتر
فریدون رهنمای رودپشتی و دکتر هاشم نیکو مرام.انتشارات ترمه1395.
کتاب ابزارهای مالی اسالمی .غالمرضا مصباحی مقدم.علی باغانی.انتشارات
کلک باران1396.
کتاب ابزارهای مالی اسالمی .سید عباس موسویان.سازمان انتشارات پژوهشکده
فرهنگ و اندیشه اسالمی1398.
کتاب معامالت تأمینی در نظام مالی اسالمی-دکتر سید شهاب الدین حسینی
هاشمی و علی محمودی دهاقانی.انتشارات بانک سرمایه
کتاب مالیه اسالمی،ابزارها و بازارها .بئاتریس آرمندریز و جاناتان موردوک.
نرجمه محمد رضا فرهادی پور
مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال  1386تا
1394
بررسی فقهی -نظری اوراق بهادار اسالمی(صکوک) .سید روح اله احمدی
حاجی آبادی .مجله راهبرد .شماره  .12زمستان 1386
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تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی ها؛ راهکاری مهم برای بانکهای اسالمی.
فیصل احمد منجو .ترجمه مجتبی کریمی .مجله روند .شماره  54و  55صفحه
.185-228پاییز و زمستان 1386
اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تأمین مالی بانکها .ابوذر سروش .فصلنامه
علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی .سال  .8شماره  .29بهار 1387
اوراق مشارکت رهنی ،راه کار تأمین مالی بخش مسکن .علی سعیدی .نشریه
بورس .شماره .83صفحه  33-18خرداد .1388
تامین مالی مسکن از طریق اوراقرهنی.ابولفضل جعفری.ساسان اله قلی .اولین
کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران1388.
امکان سنجی اقتصادی تبدیل تسهیالت فروش اقساطی به اوراق رهنی(مطالعه
موردی بانک ملی)علی سعیدی .مجید کرد .فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد
اسالمی .سال نهم .شماره  .36زمستان 1388
بررسی انواع اوراق صکوک در بانکداری اسالمی-نرگس علی عصار-مجله
اقتصادی.شماره 3و . 4ص  21تا  32تیر 1392
تبیین ابزارهای مالی اسالمی(صکوک) در بازار سرمایه ایران .علی صالح آبادی.
مجتبی کاوند.سومین همایش مالی اسالمی1396.
آسیب شناسی ابزارهای مالی اسالمی در بازار سرمایه ایران؛ رهیافتی به طراحی
اوراق بهادار اسالمی .سید عباس موسویان .حامد تاجمیر ریاحی.سومین همایش
مالی اسالمی1396.
فرآیند حقوقی انتشار اوراق بهادار رهن در فقه امامیه و حقوق ایران .ابراهیم تقی
زاده .عزیز اله فضلی .مجله پژوهش های فقهی .دوره  .13شماره  .2تابستان
1396
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ماهیت حقوقی رابطه بانی و ناشر در اوراق رهنی.علی اکبر جعفری ندوشن.
اصغر زیرک باروقی.مجموعه مقاالت کنگره بینالمللی علوم انسانی
اسالمی.دوره سوم.شماره .5صفحه .196-167پاییز 1396
تحلیل فقهی و حقوقی رابطه بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی.علی اکبر
جعفری ندوشن .اصغر زیرک باروقی.مجله پژوهش های فقهی ،دوره14شماره
.4صفحات .905-885زمستان 1397
 .20پیوست
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 .11پیوست

سال

انتشار

بانی

نوع

مبلغ اوراق

نوع دارایی

مقاطع

نرخ

مدت

اوراق

م.ر

1398

سرمایه گذاری و توسعه کیش

اجاره

3،000،000

ملک ویالیی با کاربری مسکونی

1397

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

اجاره

10،000،000

سهام شرکت پتروشیمی مبین

1397

سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

اجاره

6،000،000

1397

ریل پرداز نوآفرین

اجاره

600،000

 9عدد واگن

1397

ریل پرداز سیر

اجاره

1،000،000

 367واگن باری

1397

توسعه اعتماد مبین

اجاره

5،000،000

سهام شرکت مخابرات ایران

1397

توسعه اعتماد مبین

اجاره

5،000،000

سهام شرکت مخابرات ایران

 6ماه یکبار

1397

تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو

اجاره

1،050،00

 21دستگاه لوکوموتیو

 3ماه یکبار

%15

1397

ریل سیرکوثر

اجاره

300،000

 13واگن مسافری

 3ماه یکبار

%16

 4ساله

1397

شرکت سایپا

اجاره

3،900،000

خط مونتاژ پراید خطر پرس و قالب

 3ماه یکبار

%18

 4ساله

1397

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

اجاره

12،000،000

سهام شرکت تاپیکو

 6ماه یکبار

%19

 3سال

1397

شرکت مخابرات ایران

اجاره

8،000،000

سهام ارتباطات سیار

 3ماه یکبار

%16

 4سال

1397

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت

اجاره

920،000

زمین آزاد شهر و ساختمان شبرنگ

 3ماه یکبار

%15

 4سال

1396

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

اجاره

20،000،000

سهام

 6ماه یکبار

%20

 3سال

1396

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

اجاره

10،000،000

سهام شرکت تاپیکو

 6ماه یکبار

%20

 1سال

1396

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اجاره

3،000،000

ماشین آالت و تجهیزات

 3ماه یکبار

%17

 4سال

1396

سایپا یدک

اجاره

850،000

ملک

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1396

سایپا

اجاره

3،500،000

واحدهای تولید بدنه

 3ماه یکبار

%18

 4ساله

1395

وزارت علوم

اجاره

4،000،000

یک قطعه زمین

 6ماه یکبار

%20

 4ساله

1395

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اجاره

20،000،000

ملک

 6ماه یکبار

%20

 4ساله

1395

لوتوس پارسیان

اجاره

480،000

ساختمان

 3ماه یکبار

%16

 4ساله

1395

هواپیمایی ماهان

اجاره

2،100،000

 2فروند هواپیما

 3ماه یکبار

%21

 4ساله

1395

خدمات ارتباطی رایتل

اجاره

2،000،000

تجهیزات

ماهیانه

%21

 4ساله

1395

شرکت جوپار

اجاره

518،500

 41واگن مسافری

 3ماه یکبار

%21

 4ساله

1394

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اجاره

5،000،000

دولت

 6ماه یکبار

%18

 4ساله

1394

شرکت مخابرات ایران

اجاره

4،500،000

زمین

 3ماه یکبار

%21

 4ساله

1393

خدمات ارتباطی رایتل

اجاره

3،000،000

تجهیزات

 3ماه یکبار

%22

 4ساله

1394

دانا پتروریگ کیش

اجاره

650،000

دکل حفاری

 3ماه یکبار

%21

 4ساله

1393

شرکت پترو امید آسیا

اجاره

529،184

ساختمان اداری و دکل نفتی

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1393

فوالد کاوه جنوب کیش

اجاره

2،000،000

تجهیزات(کوره قوس الکتریکی)

 3ماه یکبار

%20

 4ساله
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سهام شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی

پرداخت

سود

اوراق

 3ماه یکبار

%18

 4سال

 3ماه یکبار

%16

 3سال

 6ماه یکبار

%19

 3سال

 3ماه یکبار

%16

 5سال

 3ماه یکبار

%16

 5سال

 6ماه یکبار

%16

 4سال

%16

 4ساله
 5ساله

بررسی فقهی ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه ایران

بررسی فقهی  ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه ایران

سال

انتشار

نوع

بانی

مبلغ اوراق

نوع دارایی

مقاطع

نرخ

مدت

اوراق

م.ر

1393

کاشی و سنگ پرسپولیس یزد

اجاره

300،000

ماشین آالت و تجهیزات

1393

شرکت بوتان

اجاره

928،600

ملک

1393

شرکت قائد بصیر

اجاره

500،000

ماشین آالت و تجهیزات

 3ماه یکبار

1392

دانا پتروریگ کیش

اجاره

775،000

دکل حفاری

 3ماه یکبار

%20

1392

خدمات ارتباطی رایتل

اجاره

3،000،000

تجهیزات

ماهیانه

%20

 4ساله

1392

سپهر صادرات

اجاره

400،000

ملک

 3ماه یکبار

%20

 2.5ساله

1392

شرکت مپنا

اجاره

1،970،000

تجهیزات و تاسیسات

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1392

شرکت چادرملو

اجاره

1،500،000

ماشین آالت و تجهیزات

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1392

نفت پارس

اجاره

1،040،000

ماشین آالت و تجهیزات

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1392

لیزینگ رایان سایپا

اجاره

227،892

ملک

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1391

شرکت مپنا

اجاره

2،000،000

 6دستگاه توربین

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1391

شرکت لیزینگ جامع سینا

اجاره

100،000

 25باب مغازه

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1391

گروه سرمایه گذاری مسکن

اجاره

238،000

ساختمان

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1390

شرکت جوپار

اجاره

415،250

واگن

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1390

هواپیمایی ماهان

اجاره

914،250

 2فروند هواپیما

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1390

سرمایه گذاری امید

اجاره

1،087،000

زمین

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1390

بانک سامان

اجاره

1،000،000

ساختمان

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1389

هواپیمایی ماهان

اجاره

291،500

 1فروند هواپیما

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

مجموع اوراق اجاره منتشره.میلیون ریال

154،535،176

پرداخت

سود

اوراق

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

%20

 4ساله
 4ساله

1398

ایران خودرو

رهنی

3،087،205

مطالبات رهنی

 3ماه یکبار

%16

2سال

1397

کرمان موتور

رهنی

2،000،000

مطالبات رهنی

 3ماه یکبار

%16

 3سال

1395

بانک مسکن

رهنی

3،000،000

مطالبات رهنی

 3ماه یکبار

%19

 2ساله

1394

شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی

سفارشساخت

1،629،314

ساختمان

 3ماه یکبار

%23

 3ساله

1398

سایپا

مرابحه

4،000،000

قطعات خودرو

 3ماه یکبار

%16

 4سال

1397

سایپا

مرابحه

7،000،000

قطعات خودرو

 3ماه یکبار

%16

 4سال

1397

پدیده شیمی قرن

مرابحه

500،000

محصوالت

 3ماه یکبار

%16

 2ساله

1397

صنعت غذایی کورش

مرابحه

500،000

محصوالت(روغن خام)

 3ماه یکبار

%16

 2سال

1396

ایران خودرو

مرابحه

7،000،000

خرید قطعات

 3ماه یکبار

%18

 4سال

1396

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرابحه

17،380،000

تجهیزات پزشکی؟(طرح سالمت)

 6ماه یکبار

%17

 4سال

1396

کرمان موتور

مرابحه

1،000،000

مواد و قطعات

 3ماه یکبار

%17

 2سال

مجموع اوراق رهنی منتشره.میلیون ریال

مجموع اوراق سفارش ساخت منتشره.میلیون ریال

8،087،205
1،629،314
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مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

بررسی فقهی  ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه ایران

سال

انتشار

نوع

بانی

مبلغ اوراق

نوع دارایی

مقاطع

نرخ

مدت

اوراق

م.ر

1396

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرابحه

20،000،000

گندم

1395

بنا گستر کرانه

مرابحه

500،000

نفت کوره

1395

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مرابحه

10،000،000

دارو

1395

سایپا

مرابحه

5،000،000

مواد و فطعات

 3ماه یکبار

1395

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

مرابحه

10،000،000

گندم

سالیانه

%20

1395

فوالد مبارکه اصفهان

مرابحه

1،000،000

سنگ آهن

 3ماه یکبار

%20

 2ساله

1395

سیمان شرق

مرابحه

64،000

پاکت سیمان

 3ماه یکبار

%21

 4ساله

1394

بنا گستر کرانه

مرابحه

500،000

نفت کوره

 3ماه یکبار

%21

 2ساله

1393

شرکت تولیدی موتور ،گیربکس و اکسل

پرداخت

سود

اوراق

 6ماه یکبار

%17

 4ساله

 3ماه یکبار

%16

 4ساله

 6ماه یکبار

%20

 4ساله

%18

 4ساله
 2ساله

مرابحه

1،000،000

مواد و کاال

 3ماه یکبار

1392

شرکت گلوکوزان

مرابحه

200،000

ذرت خشک

ماهیانه

%20

1391

شرکت صنعتی بوتان

مرابحه

301،703

مواد اولیه

 3ماه یکبار

%20

1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 6ماه یکبار

%17.9

 3سال

1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 6ماه یکبار

%17.9

 3سال

1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 6ماه یکبار

%17.9

 3سال

1398

سینا دارو

 3ماه یکبار

%19

4سال

1397

توسعه نفت و گاز صبا اروند

منفعت

20،000،000

درآمد حاصل از فروش نفت

 6ماه یکبار

%19

 3سال

1397

هواپیمایی ماهان

منفعت

1،000،000

منافع حاصل از خطوط هوایی

 3ماه یکبار

%16

 4سال

1397

توسعه نفت و گاز صبا اروند

منفعت

10،000،000

درآمد حاصل از فروش نفت

 6ماه یکبار

%19

 3سال

1396

وزارت امور اقتصادی و دارایی

منفعت

20،000،000

سهام

 6ماه یکبار

%18

 3.5سال

1396

وزارت امور اقتصادی و دارایی

منفعت

30،000،000

سهام

 6ماه یکبار

%20

 3.5سال

1398

صکوک خرید دین

خریددین

133،200

 53قرارداد فروش

ماهیانه

%16

21ماه

1397

لیزینگ رایان سایپا

مشارکت

1،500،000

 3ماه یکبار

%16

 4سال

1397

حکمت ایرانیان

مشارکت

200،000

ماهیانه

%16

 4سال

1396

گچساران

مشارکت

2،000،000

 3ماه یکبار

%18

 5سال

سایپا

مجموع اوراق مرابحه منتشره.میلیون ریال

مجموع اوراق منفعت منتشره.میلیون ریال
مجموع اوراق خرید دین.میلیون ریال

منفعت
منفعت
منفعت
منفعت

40،000،000
49،921،000
50،079،000
1،000،000
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85،945،703

منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی
دولت
منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی
دولت
منافع حاصل از درآمدهای مالیاتی
دولت
کل منافع حاصل از خط تولید اسپری
استنشاقی

222،000،000
133،200

%20

 2ساله
 2ساله
 2ساله

بررسی فقهی ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه ایران

بررسی فقهی  ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه ایران

سال

انتشار

بانی

نوع

مبلغ اوراق

نوع دارایی

مقاطع

نرخ

مدت

پرداخت

سود

اوراق

اوراق

م.ر

%16

 4سال

%18

 4سال

1396

شهرداری شیراز

مشارکت

4،000،000

 3ماه یکبار

1396

لیزینگ ایران و شرق

مشارکت

240،000

ماهیانه

 4سال

1395

شهرداری مشهد

مشارکت

6،000،000

 3ماه یکبار

%16

1395

لیزینگ رایان سایپا

مشارکت

1،000،000

 3ماه یکبار

%18

 4سال

1395

لیزینگ امید

مشارکت

1،000،000

 3ماه یکبار

%18

 4سال

1394

ملی نفت ایران

مشارکت

15،000،000

 2ماه یکبار

%79-

 2سال

1394

ملی نفت ایران

مشارکت

35،000،000

 3ماه یکبار

%21

 3سال

1394

شهرداری تهران

مشارکت

3،000،000

 4ماه یکبار

%18

 5سال

1394

شهرداری تهران

مشارکت

2،400،000

 5ماه یکبار

%18

 6سال

1394

شهرداری تهران

مشارکت

4،600،000

 6ماه یکبار

%21

 7سال

1394

شهرداری مشهد

مشارکت

4،858،100

 3ماه یکبار

%21

 42ماه

1394

شهرداری کرج

مشارکت

1،000،000

 3ماه یکبار

%21

 42ماه

1394

شهرداری قم

مشارکت

3،289،999

 3ماه یکبار

%21

 42ماه

1394

سیمان کردستان

مشارکت

332،000

 3ماه یکبار

%22

 4سال

1394

شهرداری اصفهان

مشارکت

1،477،029

 4ماه یکبار

%21

 3سال

1394

شهرداری اصفهان

مشارکت

3،000،000

 5ماه یکبار

%18

 3سال

1394

صندوق کارکنان نفت

مشارکت

2،000،000

 6ماه یکبار

%21

 4سال

1394

شهرداری شیراز

مشارکت

2،169،210

 3ماه یکبار

%21

 3سال

1393

شهرداری سبزوار

مشارکت

697،976

 3ماه یکبار

%21

 4سال

1393

رایان سایپا

مشارکت

800،000

 3ماه یکبار

%22

 5سال

1393

قطار شهری تبریز(شهرداری)

مشارکت

2،000،000

 3ماه یکبار

%22

 4سال

1393

گلگهر

مشارکت

3،000،000

 3ماه یکبار

%20

 3سال

1393

میدکو

مشارکت

2،000،000

ماهیانه

%20

 4سال

1393

نفت و گاز پرشیا

مشارکت

2،000،000

 3ماه یکبار

%20

 4سال

1392

شهرداری مشهد

مشارکت

5،000،000

 3ماه یکبار

%20

 4سال

1392

شهرداری شیراز

مشارکت

2،300،000

 3ماه یکبار

%20

 4سال

1392

میدکو

مشارکت

3،000،000

ماهیانه

%20

 4سال

1391

قائم دزفول(شهرداری)

مشارکت

600،000

 3ماه یکبار

%20

 4سال

1391

شهرداری شیراز

مشارکت

1،800،000

 3ماه یکبار

%20

 4سال

1391

گل گهر

مشارکت

500،000

 3ماه یکبار

%20

 3سال

1391

مجد

مشارکت

750،000

 3ماه یکبار

%20

 4سال

1390

گوالن سقز(شهرداری)

مشارکت

200،000

 3ماه یکبار

%20

 4سال

32

305

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

بررسی فقهی  ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه ایران

سال

انتشار

نوع

بانی

مبلغ اوراق

نوع دارایی

مقاطع

نرخ

مدت

اوراق

م.ر

1390

بوتان

مشارکت

200،000

 3ماه یکبار

1390

نارنجستان

مشارکت

800،000

 3ماه یکبار

1389

توسعه

مشارکت

200،000

 3ماه یکبار

%20

1389

مسکن مهر(اوراق مشارکت بانکها)

مشارکت

29،800،000

 3ماه یکبار

%20

 5سال

1389

ایران شرق

مشارکت

80،000

 3ماه یکبار

%20

 4ساله

1395

بانک رفاه

ماهانه

%16

 1ساله

1395

بانک پارسیان

 3ماه یکبار

%16

 1ساله

1394

بانک گردشگری

ماهیانه

%20

 1ساله

1394

بانک گردشگری

ماهیانه

%20

 2ساله

1391

بانک انصار

ماهیانه

%20

 2ساله

1389

سعدی

 3ماه یکبار

%17

 3ساله

مجموع اوراق مشارکت منتشره.میلیون ریال

گواهی سپرده
عام
گواهی
سپرده عام
گواهی
سپرده عام
گواهی
سپرده عام
گواهی
سپرده عام
گواهی
سپره خاص

6،000،000
20،000،000
315،000
999،281
3،600،000
300،000

مجموع گواهی سپرده عام منتشره.میلیون ریال

اعطای تسهیالت به طرحهای نیمهتمام
و تأمین سرمایهدر گردش
اعطای تسهیالت به طرحهای نیمهتمام
و تأمین سرمایهدر گردش
اعطای تسهیالت به طرحهای نیمهتمام
و تأمین سرمایهدر گردش
اعطای تسهیالت به طرحهای نیمهتمام
و تأمین سرمایهدر گردش
اعطای تسهیالت به طرحهای نیمهتمام
و تأمین سرمایهدر گردش
ساخت مجتمع تجاری سعدی شیراز
31،214،281

جمع کل اوراق منتشره.میلیون ریال

653،339،193
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149،794،314

پرداخت

سود

اوراق

%20

 4سال

%20

 5سال
 4ساله

بررسی فقهی ،حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه ایران
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بررسی ریسک اوراقرهنی و راهکارهای پوشش
آن؛ مطالعه موردی اوراقرهنی منتشره بانک
مسکن

1

مجتبی کاوند 2عماد فالمرزی

3

.1چکیده
صکوک به عنوان ابزار مهم مالی اسالمی یکی از راهکارهای تأمین مالی
شرکتها می باشد .بررسی این ابزار و ارائه انواع متنوعی از آن ،عالوه بر افزایش
جذابیت و تعمیق بازار بدهی ،موجب پوشش بیشتر گستره نیازهای بازیگران بازار
سرمایه خواهد شد .مسلماً گسترش بازار این ابزار برای ورود سرمایهگذاران امری
ضروری است ،لذا میباید شفافیت این ابزار و مسایل پیرامون آن به خوبی تبیین
گردد .ازجمله ابزارهای مالی کارآمد که در بازار بدهی ایران به آن کمتر پرداخته
شده است ،اوراقرهنی است .این اوراق به پشتوانه مطالبات رهنی طراحی و منتشر
میگردد .با توجه به اینکه اوراقرهنی مبتنی بر دارایی میباشد ،این موضوع
 1مقاله مستخرج از پایان نامه دوره  DBAبازار سرمایه اسالمی انجمن مالی اسالمی ایران
 2دکترای مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السالم.
3

دانشآموخته نخستین دوره  DBAبازار سرمایه اسالمی انجمن مالی اسالمی ایران (نویسنده

مسئول)
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میتواند این اوراق را تحت تأثیر نوسانات شرایط اقتصادی قرار داده ،لذا به عنوان
یکی از مهمترین مسایل پیرامون این اوراق میبایست ریسکهای مترتب بر این
اوراق بررسی گردد.در این مقاله عالوه بر معرفی کلی و ارائه ساختار و ارکان
اوراقرهنی از جمله اوراقرهنی بانک مسکن ،به بررسی ریسکهای کیفی از
منظر بانی و سرمایهگذاران در این اوراق پرداخته شده و روشهای پوشش آن
ارائه شده است.
واژگان کلیدی :صکوک ،اوراق رهنی،ریسک اوراق رهنی ،مدیریت ریسک
اوراق رهنی
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 .2مقدمه
بخش مسکن به دلیل ارتباط دیرینه قوی با سایر بخشهای اقتصادی نقش
اساسی در رشد اقتصاد دارد .این بخش به دلیل نیاز باالیی که به دادههای سایر
بخشهای اقتصاد دارد ،می تواند به عنوان موتور رشد و توسعه در اقتصاد
کشور عمل نماید .با عنایت به اینکه بانکها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد
کالن کشور وظیفه تأمین مالی بنگاهها را بر عهده دارند و در این راستا میباید
نقدینگی و کفایت سرمایه مناسبی را به منظور نقش آفرینی مؤثر دارا باشند،
لیکن اعطای تسهیالت ،بخش عمدهای از منابع آنها را مسدود نموده و قدرت
تأمین نقدینگی موثر در بازار پولی از دست میدهند .استفاده از ابزارهای مالی
به پشتوانه دارایی از جمله در بانکها ،این امکان را فراهم میسازد که این
شرکتها با اصالح ساختار ترازنامه ،بخش مسدود داراییهای خود را به
چرخه پولی کشور بازگردانند.
از جمله این ابزارها اوراقرهنی میباشد که نمونه عملی آن را بانک مسکن
در سال  1395به پشتوانه مطالبات رهنی مربوط به تسهیالت مسکن اعطایی به
افراد پیادهسازی نمود ،هر چند بعد این رخداد سایر بانکها از این مدل
استفاده مناسبی نداشته و تنها دو شرکت کرمان موتور و ایران خودرو در
سالهای  1397و  1398به پشتوانه تسهیالت فروش اقساطی خود اقدام به
انتشار اوراقرهنی نمودند.
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هدف از این پژوهش بررسی ریسکهای پیرامون اوراقرهنی از جمله
اوراقرهنی بانک مسکن میباشد و در این راستا به بررسی ریسکهای مترتب
به این اوراق و روشهای پوشش ریسک آن پرداخته شده است.
 .3ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه بازار مسکن کشور ،موتور متحرک بیش از یکصد صنعت
بوده و رونق آن باعث به جریان افتادن سرمایههای راکد و سرگردان کشور
و همچنین اشتغال هزاران نفر میگردد ،اما در شرایط فعلی کشور این بازار
در حالت رکود تورمی بیسابقهای بوده و طی دو سال اخیر با رشد قیمتی
فراتر از  100درصدی مواجه شده و بخش عمدهای از متقاضیان خود را به
دلیل کاهش قدرت خرید از دست داده است .به منظور حل این معضل ،ارائه
راهکارهای اساسی به منظور تأمین مالی بخش مصرف کننده که کلیدواژه
اصلی حل بحران میباشند ،امری مهم و کلیدی میباشد ،هرچند تأثیر و نقش
سیاستگذاریهای الزم در جهت کاهش التهابات قیمت و جلوگیری از نگاه
سرمایهای به این بازار با راهکارهایی از جمله اعمال مالیات بر خانههای خالی
نیز میتواند مؤثر باشد.
سه الگوی متداول در جهان که در تأمین مالی بخش مسکن از استفاده
میگردد ،عبارتند از:
 .1نظام سپردهگذاری و اعطای تسهیالت مسکن که از طریق نظام بانکی
(پولی) انجام میگیرد.
 .2بازار ثانویه رهن و انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وامهای رهنی
 .3صندوقهای زمین و ساختمان
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بعد از اجرای موفق ایدهی بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورهای
اسالمی ،اندیشمندان مسلمان در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسالمی
اندیشیدند ،به این منظور مطالعات گستردهای بر روی عقود شرعی و قابلیت
آنها برای ابزارسازی صورت گرفت تا با استفاده از آنها ابزارهای مالی
اسالمی به جایگزینی ابزارهای سنتی همچون اوراق قرضه که به طور معمول
مبتنی بر قرض و بهره بودند ،طراحی گردد .متفکران مسلمان توانستند با
رعایت ضوابط شرعی و نیازهای واقعی جوامع اسالمی ،انواع مختلفی از
ابزارهای مالی را ارائه نمایند( .موسویان)274: 1398.
رشد اقتصادی کشور به طور اعم و توسعه بازار سرمایه به طور اخص ،مستلزم
جذب وجوه سرگردان در کشور میباشد که بدین منظور میباید با تنوع
بخشی در ابزارهای مالی نسبت جلب اعتماد سرمایه گذاران و تعمیق بازار
ابزارهای مالی اقدام نمود .تا پیش از سال  1395در ایران تنها منبع تأمین مالی
بخش مسکن تأمین مالی از طریق سیستم سپردهگذاری بانکها بوده است،
اگرچه با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال  ،1384بستر الزم جهت
تأسیس نهادها ،ابزارها و بازارهای مالی جدید ایجاد شد ،لیکن اقدام مناسبی
به منظور بهره برداری از آن و تطبیق آن با سایر قوانین ،صورت نپذیرفت.
مجموعه بانک مسکن در سال  1395با انتشار اوراقرهنی به پشتوانه تسهیالت
رهنی در بازار سرمایه پیشگام این موضوع گردید.
این اوراق مزایای متعددی برای نظام بانکی دارد که از جمله آن میتوان به
افزایش نقدینگی و پتانسیل اعطای تسهیالت ،توزیع ریسک از بانک به
سرمایهگذاران اوراق ،افزایش ثروت سهامداران بانک ،بهبود نسبتهای مالی
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بانک اشاره کرد .ساختار اوراقرهنی به پشتوانه تسهیالت رهنی که در
بانکها بر مبنای مطالبات از اشخاص مبتنی بر قراردادهایی نظیر فروش
اقساطی ،اجاره به شرط تملیک و جعاله که دارای وثیقه رهنی میباشند،
طراحی شده است .البته بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی در زمینه
مسکن ،عمده تسهیالت اعطایی خود را بر روی تسهیالت خرید مسکن
معطوف نموده است لذا پشتوانه اوراق منتشره از سوی ایشان تسهیالت اجاره
به شرط تملیک و در قالب عقود اجاره میباشد.
هرچند این تسهیالت دارای پشتوانه مناسبی میباشد ،لیکن سرمایهگذاران و
همچنین بانک را در معرض خطر عدم دستیابی به بازده مورد انتظار (ریسک)
مواجه میسازد.
پدیده ریسک در همه فعالیتها به ویژه فعالیتهای اقتصادی وجود دارد .از
این رو فعاالن عرصهی اقتصاد ،به ویژه بازارهای مالی اعم از سرمایهگذاران
نهادی و غیر نهادی ،ناشران ،بازارگردانان و  ...درصدد کاهش و مدیریت
ریسکهایی هستند که از فعالیت آنها در بازارهای مالی به ویژه
سرمایهگذاری در اوراق بهادار ایجاد میشود.
یکی از مهمترین دغدغههای نهادهای مالی اسالمی ،مدیریت مؤثر ریسک
حاصل از مبادالت مالی است .برای قرارگرفتن در شرایط ریسک پایین،
نهادهای مالی از قراردادهای متعدد ،فرآیندها ،ابزارها و نهادهای مختلف
جهت کاهش ریسک استفاده نمودهاند .آینده صنعت خدمات مالی اسالمی
تا حدود زیادی به نحوه مدیریت ریسکهای مختلف حاصل از عملیات
نهادهای مالی اسالمی ،بستگی دارد .همچنین میزان ریسک یک ابزار مالی،
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یک عامل تعیین کننده در میزان موفقیت و تقاضا برای آن ابزار میباشد .برای
تضمین موفقیت صکوک نیز باید به دنبال کنترل ریسکهای آن باشیم.
(عسکری ،کریمی)65 :1392.
 .4بیان مساله
در این مقاله با استفاده از روش اکتشافی به این سوال پاسخ داده میشود ،که
ریسکهای اوراقرهنی بالخص اوراقرهنی بانک مسکن از منظر بانی و
سرمایهگذاران این اوراق کدامند و راهکارهای پوشش آن چگونه است.
بدین منظور پس از تشریح مدل و ساختار اوراق ،ریسکهای این اوراق ارائه
و در ادامه راهکارهای پوشش ریسک بیان میگردد.
 .5روش تحقیق
برای تعیین روش تحقیق ،میبایست دامنه موضوعی تحقیق مشخص گردد.
در تحقیق حاضر موضوع بررسی ریسک اوراقرهنی از منظر بانی و
سرمایهگذاران اوراق و راهکارهای پوشش آن با مطالعه اوراقرهنی بانک
مسکن تعیین شده است .ریسک این اوراق از دو جنبه کمی و کیفی قابل
بررسی میباشد .ریسک کمی مبتنی بر اطالعات و آمار اوراق محاسبه
میگردد ،اما بخش عمدهای از ریسک اوراقرهنی به صورت کیفی و غیر
قابل اندازهگیری میباشد .از این رو در تحقیق حاضر از روش کیفی و
توصیفی استفاده شده است .البته با توجه به سررسید شدن اوراقرهنی بانک
مسکن در بخش پیوست ،محاسبات کمیریسک بازار اوراق ارائه گردیده
است .در رویکرد کیفی با استفاده از طرق اکتشافی و کتابخانهای مشتمل بر
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مقاالت داخلی و خارجی و پایان نامهها ،ریسکهای اوراقرهنی (از جمله
اوراقرهنی منتشره از سوی بانک مسکن) بررسی و راهکارهای پوشش آن
تبیین مینماید.
 .6پیشینه تحقیق
با بررسیهای صورت گرفته در مقاالت و پایاننامههای داخلی ،مشخص
گردید مطالعات چندانی در حوزه ریسک اوراقرهنی صورت نپذیرفته است،
که با توجه به نیاز نظام بانکی و سایر بنگاهها به این نوع اوراق ،مقتضی است،
مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد .با این شرایط در این بخش
عالوه بر ریسک اوراقرهنی ،مطالعات انجام گرفته در خصوص ریسک سایر
صکوک نیز ارائه شده است:
فالح شمس و رشنو ( )1387در مقالهای با عنوان ریسک در صکوک و
مصونسازی آن بر اساس موازین شرعی با توجه به جایگاه صکوک به عنوان
ابزار تأمین مالی در اقتصاد به معرفی انواع صکوک بر اساس عقود اسالمی
پرداخته ،سپس مهمترین ریسکهایی را که این ابزار مالی اسالمیرا در تحت
تأثیر قرار میدهد ،معرفی مینماید .همچنین ابزار های مصونسازی صکوک
منطبق بر شریعت نیز معرفی شده است ،که ابزارهایی نظیر اختیار معامله
ترکیبی با توجه به انطباق آن با موازین دین اسالم پیشنهاد شده است.
مصباحی مقدم و صفری ( )1388در مقالهای با عنوان بررسی درآمد حاصل
از تحمل ریسک از دیدگاه آموزههای اسالمی به تعریف ریسک و بیان اقسام
و درجه اهمیت هریک از آنها و همچنین با استناد به آیات و روایات و سیره
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عقال به بررسی اصل پذیرش ریسک در اسالم پرداخته اند .همچنین اهمیت
تصمیمگیری و انواع وضعیت تصمیمگیری بررسی شده است.
تصمیمگیریها بسته به میزان در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز در چهار
وضعیت اطمینان کامل ،ریسک ،عدم اطمینان و ابهام صورت میگیرند .از
آنجا که بیشتر تصمیمگیریها در وضعیت ریسک صورت میگیرند،
بررسی این گونه از تصمیم گیری تبدیل به حوزهای شده که توجه مطالعات
متعددی را به خود معطوف ساخته است .از دیدگاه اسالم تصمیمگیری در
وضعیت عدم اطمینان و تحمل ریسک و از جمله ریسک مالی مورد تأیید
است .فقط ریسک مفید ،مولد و قابل کنترل ،ریسکی است که تحمل آن
بر اساس آموزه های اسالمی جایز است.
نظرپور و خزایی ( )1389در مقالهای با عنوان پوشش ریسک صکوک
استصناع در بازار بورس اوراق بهادار با معرفی اوراق استصناع و کاربردهای
این اوراق ،عامل توسعه و گسترش این اوراق را شناسایی و مدیریت و تجزیه
و تحلیل ریسکها مترتب بر این اوراق دانسته اند .علت آن به گسترش بازار
این اوراق مربوط میباشد ،در صورتی که ریسکهای این اوراق مشخص و
روشن گردد ،بازار با بررسی ریسک و بازده آن به خرید و فروش آن سوق
داده خواهد شد .همچنین در این پژوهش مدلهای عملیاتی انتشار این اوراق
به همراه ریسکهای این اوراق و روشهای مدیریت و پوشش آنها بیان شده
است.
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سروش و کاوند ( )1390در مقالهای با عنوان ریسک اوراقرهنی و برخی
راهکارهای پوشش آنها در ایران ،ضمن معرفی اوراقرهنی و سابقه انتشار آن
در ایران ،به تبیین عقود اسالمی و ارائه مدل عملیاتی اجرای اوراقرهنی
پرداختهاند .این مقاله بر اساس روش اکتشافی و مبتنی بر سؤال طراحی شده
است که ریسکهای اوراقرهنی چه هستند و راهکارهای پوشش آن کدامند.
ریسک اوراقرهنی از دو دیدگاه مورد بررسی قرارگرفته است؛ ریسکهای
مترتب بر سرمایهگذاران و همچنین ریسکهای مترتب بر بانی اوراق.
بررسیهای صورت پذیرفته نشان میدهد ،که با طراحی صحیح این ابزار،
میتوان در صورت کنترل ریسکهای اعتباری و عملیاتی ،از آن به عنوان
روشی مناسب برای تأمین مالی بانکها و مؤسسات اعتباری استفاده نمود.
صالحآبادی و اشرفزادگان ( )1390در مقالهای با عنوان طراحی مدل
مفهومی ریسک اوراق بهادار رهنی با استفاده از معادالت ساختار یافته ،ضمن
معرفی اوراقرهنی به ارائه مدلی برای اندازهگیری ریسک کل اوراق بهادار
رهنی با روش مدلسازی معادالت ساختار یافته پرداخته است .در این مقاله با
مشخص نمودن شاخصهای اصلی از طریق مراجعه به خبرگان ریسک و
پژوهشگران ابزارهای مالی و با بهرهگیری از پژوهشهای پیشین مدل مفهومی
ارائه گردید .مدل مفهومی از ریسک کل اوراقرهنی ،مقدار هریک از عوامل
این ریسک را مشخص و با معادالت ساختار یافته به بررسی روابط علی بین
متغیرها به صورت منسجم پرداخته شده و مقادیر هریک از عوامل ریسک
مشخص گردیده است.
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موسویان و همکاران ( )1391در مقاله؛ شناخت و رتبهبندی ریسکهای
ابزارهای مالی اسالمی(صکوک) ،ضمن معرفی اجمالی برخی از صکوک
پرکاربرد ،به بررسی ریسک پیرامون این اوراق پرداختهاند .سپس با روش
دلفی ،ریسکهای مشترک و اختصاصی اوراق تبیین شده است و با فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPابتدا ریسکهای مشترک شناسایی و اوراق بر
اساس آن رتبهبندی شده است و سپس ریسکهای اختصاصی بررسی شده
است.
عسکری و کریمی( )1392در مقالهای با عنوان امکان سنجی مدیریت ریسک
صکوک ضمن معرفی اجمالی انواع صکوک و بیان وضعیت آن در دنیا،
ریسکهای مشترک آنها را شناسایی کرده و سپس با بررسی چالشهای
موجود در این زمینه ،امکان مدیریت ریسک صکوک را بررسی میکند.
در رابطه با مدیریت ریسک صکوک ،چالش اصلی این است که آن دسته
از ابزارهای پوشش ریسک را میتوان استفاده کرد ،که در عین حال که
منافع توزیع ریسک را به دست میدهد ،از آنها برای اهداف قماربازی
استفاده نشود .نویسندگان این مقاله ،راهبردها و روشهای پوشش ریسک

را به سه دسته پوشش ریسک اقتصادی ،پوشش ریسک مشارکتی و پوشش
ریسک قراردادی تقسیم میکنند.

برای کاهش ریسکهای اضافی صکوک و کنترل آنها ،استفاده از
راهکارهایی نظیر :بکارگیری سوآپ در طراحی صکوک ،تقویت بازارهای
ثانویه صکوک از طریق ساز و کار بازار آزاد ،توسعه بازارهای بین بانکی
کامالً شرعی ،اضافه کردن خیارهای تعبیه شده به صکوک ،انجام اصالحات
در نهادها و سازمانها در جهت تقویت زیرساختهای مالی و
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زیرساختهای نظارتی و ایجاد یک سیستم گزارشدهی جامع در مورد نرخ
بهره پیشنهاد شده است.
نظرپور و همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان الویتبندی ریسک صکوک
مرابحه از طریق نظرسنجی توسط خبرگان مالی و مقایسه آن با دیگر ابزارهای
بازار سرمایه به بررسی و شناسایی ریسکهای صکوک مرابحه و همچنین
ارائه روشهای مدیریت آن پرداختهاند .در این تحقیق با استفاده از روش
 SAWو روش  TOPSISبه منظور رتبهبندی ریسکهای صکوک مرابحه
استفاده شده است .در بررسیهای صورت گرفته شده ،بیشترین ریسکی که
دارندگان اوراق مرابحه را تهدید مینماید ،ریسک تورم میباشد ،که البته در
فضای تورمی فعلی کشور امری دور از انتظار نمیباشد ،در رتبههای بعدی
ریسکهای سیاسی ،نرخ بازده و نوسانات نرخ ارز قرارگرفتهاند.
موسویان و شیرمردی ( )1393در مقالهای با عنوان مدیریت ریسک اوراق
بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه در ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانهای و
با روش تحلیلی-توصیفی به تحلیل و توصیف روشهای پوشش ریسکهای
صکوک مضاربه پرداخته و سپس با استفاده از روش دلفی انواع مختلف
روشهای پوشش این ریسکها شناسایی و در سه طبقه شامل روشها پوشش
ریسکهای سرمایه گذاران ،بانی و واسط ارائه گردیده است.
عزیزی و بابالوییان ( )1394در مقاله؛ امکانسنجی مدیریت ریسک در فرآیند
انتشار اوراق صکوک اجاره ،به بررسی و شناسایی ریسک صکوک اجاره و
طبقهبندی آن بر اساس ارکان مختلف آن پرداختهاند .مسأله اصلی تحقیق
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شناسایی ریسک ،مدیریت آن و معرفی ابزارهای پوشش ریسک صکوک
اجاره است .جامعه آماری این پژوهش اسناد و مدارک و نظرات خبرگان
میباشد .در این پژوهش ریسکهای مربوط به صکوک اجاره شناسایی و
طبقهبندی گردیده و برای الویتبندی هریک از راهکارهای پیشنهادی ،برای
ابعاد ریسک مربوط به سرمایهگذاری ،از آزمون فریدمن استفاده شده است.
نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد از میان ریسکهای شناسایی شده
برای صکوک اجاره ،تمام آنها به جز ریسک بازار قابل مدیریت و
پوششدهی بوده و از طریق راهکارهای شناسایی شده میتوان آنها را
مدیریت نمود.
قناد و الری ( )1396در مقاله؛ مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسالمی،
ضمن اشارهی مختصر به مؤسسات و بازارهای مالی اسالمی و وضعیت کنونی
آنها ،به پنج دسته از ریسکهای متوجه ابزارهای مالی اسالمی اشاره نمودهاند.
این پنج دسته عبارتند از ریسکهای بازار ،اعتباری ،شریعت ،عملیاتی و
انعطاف پذیری نهادی .در ادامه به رویکردهای مدیریت ریسک ابزارهای
مالی اسالمی پرداخته شده است ،سه رویکرد اوراق اختیار معامله ،اختیار
ترکیب شده بر مبنای صکوک و استفاده از سوآپ برای مدیریت ریسک در
صکوک به عنوان روشهای مدیریت و مصون سازی ریسک صکوک
پیشنهاد گردیده است.
شعبانی و همکاران ( )1397در مقاله؛ طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه
بندی ریسکهای اوراق بهادار ،به منظور طراحی الگویی جامع جهت

320

بررسی ریسک اوراق رهنی و راهکارهای پوشش آن

شناسایی و رتبهبندی ریسکهای اوراق بهادار با تشکیل گروه خبرگان حوزه
مالی اسالمی نسبت به شناسایی و بررسی روابط درونی بین شاخصهای
عوامل مرتبط با ریسکهای اوراق بهادار اسالمی طی دو گام اصلی
پرداختهاند .گام اول ،شناسایی ریسکها و عوامل مرتبط با ریسکهای
اوراق بهادار اسالمی بوده که پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش ،توسط
یک گروه تصمیم گیری  20نفره خبرگان حوزه بازار سرمایه ،با روش دلفی-
فازی انجام پذیرفت .عواملی نظیر دارائی و ناشر ،نهاد واسط ،بازار  ،قیمت
و وضعیت اعتباری و اقتصادی از عوامل شناسایی شده خبرگان در گام اول
بودند .در گام دوم ،رتبهبندی عوامل با در نظر گرفتن روابط درونی آنها

توسط روش دیمتل انجام پذیرفت.

ندری و محرابی ( )1397در مقاله؛ بررسی انواع ریسک و مدیریت ریسک
در نظام بانکداری اسالمی ،انواع ریسکها و مدیریت آن در نظام بانکداری
اسالمی مورد بررسی قرار داده ،سپس با تقسیمبندی عقود اسالمی بر اساس
قابلیت استفاده آنها در ابزارسازی ،مهمترین ریسکهای مربوط به عقود
مختلف اسالمیرا بیان داشتهاند .این تحقیق نشان میدهد برخی ریسکهای
بین نظام بانکداری متعارف و نظام بانکداری بدون ربا مشترک بوده و با
ابزارهای رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند .همچنین برخی
ریسکها به دلیل ویژگی خاص و ماهیت نظام بانکداری بدون ربا ،مختص
این نظام هستند و به منظور کنترل و مدیریت آنها نیاز به ابزارهایی ویژه و
سازگار با اصول اسالمی میباشد.
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 .7تعریف اوراقرهنی اسالمی
اوراق رهنی ،اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات رهنی
توسط ناشر منتشر میشود .این اوراق در بورسها یا بازارهای خارج از بورس
قابل معامله میباشند .مطالبات رهنی نیز ،مطالبات مدتدار اشخاص حقوقی
ناشی از قراردادهای مبادلهای از قبیل فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک
و جعاله (به استثنای سلف) است که دارای وثیقه رهنی میباشد( .دستورالعمل
انتشار اوراق رهنی مصوب )1394/09/24
 .8ارکان انتشار


اوراقرهنی4

بانی :شخص حقوقی دارنده مطالبات رهنی است ،که قصد فروش این

تسهیالت را از طریق انتشار اوراقرهنی را دارد .به طور کلی بانی ،بانک یا
مؤسسه مالی و اعتباری یا شرکتی است که با انتشار اوراقرهنی ،منابع مالی
مورد نیاز خود را جمعآوری مینماید و در این راستا مطالبات رهنی را به نهاد
واسط واگذار کرده و میتواند همزمان نقش عامل وصول و ضامن را نیز ایفا
نماید.


نهاد واسط(5ناشر) :یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق

بهادار است که میتواند با انجام معامالت موضوع عقود اسالمی نسبت به

 4طبق دستورالعمل انتشار اوراقرهنی مصوب 1394/9/24هیات مدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار

5 Special Purpose Vehicle/Special Purpose Entity/Special Purpose
)Company(SPV/SPE/SPC
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تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید .انتشار اوراقرهنی ،صرف ًا
توسط نهاد واسط مجاز میباشد.


ضامن :6شخص حقوقی است ،که پرداخت اقساط مطالبات رهنی را در

مواعد مقرر در برابر دارندگان اوراق تضمین مینماید .در صورت عدم
پرداخت اقساط به نهاد واسط در مواعد مقرر به هر دلیل ،ضامن موظف است
تمامی وجوه اقساط را طبق قرارداد ضمانت به نهاد واسط پرداخت نماید .در
صورت تأخیر در ایفای تعهد ضامن ،پرداخت جریمه تعیینشده براساس
قرارداد مذکور بر عهده ضامن است .بانی میتواند ضامن نیز باشد.


عامل وصول :شخص حقوقی است ،که به جمعآوری اقساط مطالبات

رهنی و پرداخت آن به نهاد واسط و اجرای خدمات مربوط به آن میپردازد.
معموالً بانی این نقش را در انتشار اوراق به عهده دارد.


عامل فروش :شخص حقوقی است ،که نسبت به عرضه و فروش اوراق

رهنی ،از طرف نهاد واسط اقدام مینماید .عامل فروش اوراقرهنی ،توسط
بانی از بین شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس
ایران تعیین میگردد .عامل فروش میتواند بمنظور توزیع گسترده اوراق از
خدمات بانکها ،شرکتهای بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی و نهادهای مالی

 6شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس مانند بانکها  ،بیمهها و شرکتهای تأمین سرمایه
که در صورت عدم پرداخت اقساط به نهاد واسط در مواعد مقرر به هر دلیل موظف است

تمامیوجوه اقساط را طبق قرارداد ضمانت به نهاد واسط پرداخت نماید.
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استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارشگیری جهت خرید اوراق رهنی
از طریق شعب آنها نیز انجام شود.


عامل پرداخت :شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه

وجوه است که نسبت به پرداختهای مرتبط با اوراق رهنی در مواعد مقرر به
سرمایه گذاران اقدام مینماید .عامل پرداخت موظف است پس از دریافت
وجوه مرتبط با اوراق رهنی ،وجوه مقرر را در سررسیدهای معین به سرمایه
گذاران پرداخت نماید.


امین :حسابرس بانی یا حسابرس دیگری است ،که از میان مؤسسات

حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب میشود .امین موظف
است بمنظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمینان از رعایت
مقررات و صحت فرآیند عملیات دریافت اقساط ،بر عملیات عامل وصول،
نظارت و گزارش آن را در مقاطع مقرر به سازمان ارائه نماید.


متعهد پذیرهنویسی :به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان بورس انتخاب شده

و دارای مجوز پذیره نویسی و برخوردار از کفایت سرمایه الزم است.


بازارگردان  :به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان انتخاب میشود و دارای

مجوز بازار گردانی و برخورداد از کفایت سرمایه الزم است.
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 .9مدل متعارف اوراقرهنی

 .1بانک براساس موضوع فعالیت خود نسبت به جذب سپرده از مشتریان اقدام
مینماید.
 .2بانک در نقش بانی تسهیالت (در مدل انتشار اوراق رهنی تسهیالت در قالب
مرابحه یا اجاره به شرط تملیک موضوعیت دارد) را به مشتریان خود اعطا
مینماید.
 .3گیرندگان تسهیالت نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیالت اقدام مینمایند
 .4سود سپرده ناشی از فعالیتهای مشاع بانک به سپرده گذاران پرداخت می
گردد.
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 .5بانکها (یا موسسات مالی/اعتباری) میتوانند به منظور تامین مالی،بخشی از
تسهیالت مبادلهای(به جز سلف) خود را از طریق انتشار اوراق رهنی در بازار
سرمایه به فروش برسانند  .بانی 7به تنهایی امکان انتشار اوراق بهادار را ندارد
و باید از طریق ناشر(نهاد واسط) نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
ناشر(نهاد واسط) به لحاظ حقوقی وکیل بانی در امر انتشار اوراق به حساب
آمده و از سوی وی اوراق را منتشر و به فروش میرساند .نهاد واسط بر اساس
الگویی که به موجب مقررات تنظیم یافته است نقش وکالتی دو جانبه ایفا
مینماید .از یک سو نسبت به برخی امور وکیل بانی است و در انجام پاره ای
امور دیگر وکیل دارندگان اوراق است.
 .6ناشر در ازای انتشار اوراق از سرمایه گذاران وجوه حاصله را دریافت می
نماید(.ناشر به منظور فروش اوراق با یکی از شرکتهای کارگزاری (عامل
فروش) قرارداد منعقد مینماید وعامل فروش اقدام به انتشار اوراق
(پذیرهنویسی) در بازار متشکل بورس یا فرابورس مینماید8 ،وجوه حاصل از
فروش اوراق به عامل فروش پرداخت و عامل فروش مبالغ حاصل از فروش
اوراق را به ناشر میپردازد).
 .7ناشر با مبالغ حاصل از فروش اوراق اقدام به خرید تسهیالت از بانی به مبلغ
7با عنایت به تبصره ذیل ماده  4دستورالعمل انتشار اوراقرهنی مصوب  1394/09/24هیأت
مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بانی میتواند نقش ضامن را نیز ایفا نماید.
 8الزم به ذکر است در صورت عدم فروش ،متعهد پذیره نویسی که معموالً از بین شرکتهای
تأمین سرمایه انتخاب میگردد آن قسمت از اوراقی را که فروش نرفته است را خریداری
مینماید
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تنزیل یافته مینماید( .وقوع خرید دین)
 .8ناشر به نیابت از صاحبان اوراق جانشین بانی (بانک) در قرارداد تسهیالت
میگردد و مقرر میگردد اقساط تسهیالت(مشتمل بر اصل و فرع) به حساب
ایشان واریز گردد.
 .9اقساط تسهیالت از تسهیالت گیرندگان اخذ و به حساب سرمایهگذاران واریز
میگردد( .وجوه حاصله از طریق عامل پرداخت(شرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) به دارندگان اوراق پرداخت میگردد.
در ابتدای پذیرهنویسی اوراق و همچنین در جریان معامالت ثانویه اوراق
متعهد پذیره نویسی 9و بازارگردان نسبت به نقد شونده شدن اوراق اقدامات
الزم را معمول مینمایند).
سابقه اوراقرهنی منتشر شده در ایران
بازار سرمایه ایران تا کنون تجربه انتشار سه اوراقرهنی را داشته که از سوی
بانک مسکن در سال  ،1395شرکت کرمان خودور در سال  1397و شرکت
ایران خودرو در سال  1398منتشر گردیدهاند .با توجه به اینکه هدف از مقاله
حاضر بررسی ریسکهای اوراقرهنی بانک مسکن و راهکارهای پوشش آن
میباشد ،در ادامه با ملحوظ نظر قراردادن اطالعیه پذیرهنویسی و امیدنامه این
اوراق ،مشخصات کلی آن تبیین شده است.

9 Under writer
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 .1.9اوراقرهنی به منظور تأمین مالی بانک مسکن
به منظور بر طرف شدن مسایل تأمین مالی بخش مسکن ،نظام بانکی به عنوان
یکی از مهمترین واسطههای مالی در صورتی میتوانند پاسخگویی مناسبی
به درخواست تأمین مالی متقاضیان دریافت تسهیالت داشته باشد که از توان
کافی برای اعطای تسهیالت برخوردار باشند .در این مسیر «تبدیل به اوراق
بهادار کردن داراییهای مالی بانک» یعنی تبدیل داراییهای مالی با
نقدشوندگی پایین مانند وامهای رهنی به اوراق بهادار قابل معامله در بازار
سرمایه ،به عنوان یکی از روشهای نوین تأمین مالی به کمک آنها میآید.
سابقه اوراقرهنی به جنگ جهانی دوم و افزایش تقاضای مسکن باز میگردد،
در آن زمان انتشار اوراقرهنی برای تأمین مالی بانکها به منظور افزایش
قدرت وامدهی در بخش مسکن استفاده میشد (کاتوری ،)2006،لیکن به
عنوان اولین تجربه ،مجموعه بانک مسکن در تیرماه سال  1395با اخذ تأییدیه
های الزم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق
بهادار نسبت به انتشار اوراق بهادار به پشتوانه تسهیالت رهنی مسکن در بازار
سرمایه اقدام نمود ،که به شرح ذیل مدل عملیاتی این اوراق و مشخصات کلی
اوراق منتشره از سوی این نهاد پولی کشور ارائه گردیده است:

328

بررسی ریسک اوراق رهنی و راهکارهای پوشش آن

 .1.1.9مدل اوراقرهنی ارائه شده از سوی بانک مسکن

بانک مسکن جهت انتشار اوراقرهنی ،مطابق با "دستورالعمل انتشار
اوراقرهنی" مصوب آذرماه  1394سازمان بورس و اوراق بهادار ،تسهیالتی
را که امکان انتشار اوراقرهنی بر اساس آن باشد را جداسازی نمود .بدین
ترتیب که از میان  750.000پرونده تسهیالت مشتریان خوشحساب بانک
مسکن 49.485 ،پرونده انتخاب گردید .تسهیالت منتخب ،تسهیالت فروش
اقساطی با اقساط ماهانه به نرخ  13تا  15درصد بوده که سررسید آن از زمان
انتشار اوراق  105تا  119ماه میباشد .مجموع اصل و فرع تسهیالت مبنای
انتشار اوراق  3.600میلیارد ریال میباشد .به پشتوانه تسهیالت رهنی مزبور،
اوراقرهنی به مبلغ  3.000میلیارد ریال با نرخ اسمی  18.5درصد و با دورهی
عمر  2ساله منتشر میگردد.
جریانات نقدی ورودی و خروجی حساب نهاد واسط در طول  2سال عمر
اوراق ،به شرح مطابق با ساختار ارائه شده مدلسازی گردید.
این جریانات نقدی در یک حساب بانکی به نام نهاد واسط کارسازی گردید
و از محل مدیریت این جریانات نقدی ،پرداخت به سرمایهگذاری صورت
میپذیرد.
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در زمان انتشار اوراق ،خریداران اوراق با پرداخت مبلغ  3.000میلیارد ریال
به نهاد واسط ،کلیه اوراق را خریداری و نهاد واسط ،اقساط آتی تسهیالت
مذکور را به مبلغ  3.000میلیارد ریال از بانک مسکن(بانی) خریداری
مینماید.
بانی اقساط تسهیالت رهنی را به صورت روزانه به حساب واسط منتقل کرده
و نهاد واسط نیز در قبال دارندگان اوراق متعهد میگردد که هر  3ماه یکبار
بخشی از موجودی حساب را به عنوان سود اوراق به سرمایهگذاران منتقل
کرده و در زمان سررسید اوراق نیز اصل اوراق را به آنها پرداخت نماید .در
طول  2سال عمر اوراق وجوه نقدی که در حساب واسط میباشد در حساب
بانکی سپردهگذاری شده و به حساب واسط اضافه میگردد.
در تمامی محاسبات صورت گرفته ،تمامی وجوه ناشی از دریافت اقساط
(اصل و فرع تسهیالت) ،سود حاصل از سپردهگذاری بانکی وجوه و تمامی
منافع ناشی از تسهیالت خریداری شده به دارندگان اوراق تعلق خواهد گرفت
و در پایان عمر اوراق ،مانده حساب واسط به منظور انتقال وجوه به دارندگان
اوراق صفر خواهد بود.10
 10الزم به ذکر است در اوراق رهنی بانک مسکن با فروش تسهیالت مبادلهای (به جز سلف)،
منافع و اقساط آن متعلق به دارندگان این اوراق خواهد بود .از آنجاییکه جریانات نقدی
ورودی و خروجی این اوراق متفاوت است و جریان نقدی ورودی شامل اصل سرمایه و سود
آن به صورت روزانه دریافت ،ولی جریان نقدی خروجی که همان پرداختهای دورهای
صاحبان اوراق است به صورت سه ماهه پرداخت میشود ،مبالغ اقساط که به صورت روزانه
دریافت شده تا زمان پرداخت سود سه ماهة اوراق در یک حساب سپرده سرمایهگذاری مستقل
نزد بانی به وکالت از سوی ناشر نگهداری میشود .در پایان هر سه ماه ،سود اوراق از اصل
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 .2.1.9مشخصات اوراقرهنی بانک مسکن
بازار انتشار :بازار اوراق با درآمد ثابت شرکت فرابورس ایران
بانی :بانک مسکن
موضوع فعالیت بانی (بانک مسکن) :پرداخت تسهیالت اعطایی در برابر رهن
اموال غیر منقول به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد
مسکونی ،احداث ،تکمیل و تعمیر ساختمان ،افتتاح انواع حساب ،انتشار و
فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه مسکن بر اساس قوانین و مقررات،
اعطای تسهیالت و یا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان و متوسط
قیمت و ...

آن جدا و به دارندگان اوراق پرداخت میشود لیکن ،مبالغ اصل و اقساط آتی کماکان در
حساب مستقل به صورت سپرده سرمایهگذاری باقی مانده و به آن سود تعلق میگیرد و بانی
متعهد است که به این سپرده باالترین نرخ سود را پرداخت کند در غیر این صورت ناشر به
عنوان وکیل سرمایهگذاران میتواند منابع را در بانکی که سود بیشتری پرداخت میکند،
سرمایه گذاری نماید .بنابراین ،همواره منابع موجود در حساب سپرده سرمایهگذاری مستقل
که از محل اقساط تسهیالت تأمین میشود ،شامل سه ماه سود اوراق از این حساب پرداخت
میشود .از آنجائی که نرخ سود بانکی در آینده مشخص نیست ،ناشر ابتدای هر دو سال با
بانی مذاکره کرده و برای مدت  2سال روی یک نرخ سود بهصورت علیالحساب توافق میکند.
در نتیجه میتوان گفت سود دارندگان اوراق دو منبع دارد :درآمد حاصل از تنزیل دین و درآمد
حاصل از سرمایهگذاری مجدد که اولی ثابت و دومی به تناسب نرخ سود سپردهها متغیر است
در نتیجه در طی 2سال عمر اوراق ،نرخ سود آن نیز متغیر خواهد بود .به عبارت دیگر ممکن
است به جهت کاهش نرخ سود سپردهها ،نرخ سود اوراق هم در مجموع کاهش پیدا کند؛ کما
اینکه ممکن است به جهت افزایش نرخ سود سپردهها ،نرخ سود اوراق افزایش پیدا کند.
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نهاد واسط(ناشر) :شرکت واسط مالی آبان دوم (با مسئولیت محدود)
متعهد پذیره نویسی :شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامیخاص)
اوراق که در مدت پذیره نویسی به فروش نرسند توسط متعهد پذیره نویسی
خریداری میگردد.
بازارگردان :شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامیخاص)
بازارگردان به منظور ایجاد اطمینان سرمایه گذاران از نقد شوندگی اوراق،
نسبت به خرید وفروش اوراق در چارچوب قرارداد بازارگردانی اقدام
مینماید.
ضامن :بانک مسکن
عامل فروش :شرکت کارگزاری بانک مسکن(سهامیخاص)
عامل وصول :بانک مسکن
امین :سازمان حسابرسی
عامل پرداخت سود :شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه
مشاور عرضه :شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامیخاص)
مبلغ اوراقرهنی قابل انتشار 3،000،000:میلیون ریال
تعداد اوراق قابل انتشار :سه میلیون برگه
مبلغ اسمیهر برگه :یک میلیون ریال
نرخ سود اوراق%18.5 :
مواعد پرداختهای مرتبط با سود اوراق :هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار
مدت اوراق :دو سال
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کل مبلغ پرداختی به دارندگان اوراق 4،110،000 :میلیون ریال
مبلغ مطالبات رهنی 3،600،203 :میلیون ریال
تاریخ انتشار1395/04/13 :
تاریخ سررسید1397/04/13 :
هدف از انتشار اوراق :تأمین مالی بانی به منظور اعطای تسهیالت جدید
مشخصات مطالبات رهنی :تعداد  24قسط از  49،485پرونده تسهیالت فروش
اقساطی خرید مسکن با نرخ  13تا  15درصد و میانگین مبلغ تسهیالت
 205،838،877ریال یا  144قسط که بین  105تا  119ماه سررسید هریک از
این مطالبات باقی مانده است .مبلغ اقساط این تسهیالت از  850،000تا
 7،530،000ریال است.
وثایق در رهن بانک به ارزش میانگین  1،013،275،182ریال و متوسط نسبت
مبالغ تسهیالت به ارزش وثیقه  %20است.
بیمه گر دارایی های در رهن مطالبات رهنی در زمان انتقال مطالبات رهنی:
شرکت بیمه آرمان
خطرات مشمول بیمه :بیمه وثیقه (حوادث غیر مترقبه) مثل زلزله  ،آتش
سوزی ،سیل و ...
پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت مطالبات رهنی :به میزان %120
تسهیالت یا عیان هرکدام کمتر باشد.
سایر اوراق منتشره در بازار ایران که از سوی سایر نهاد های غیر بانکی منتشر
گردیدهاند ،در پیوست  1ارائه گردیده است.
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 .10تعریف

ریسک11

ریسک دارای انواع مختلفی است و به همین دلیل تعاریف مختلفی دارد .در
سادهترین تعریف ،ریسک عبارت است از میزان اختالف میان بازده واقعی
یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن میباشد .فرهنــگ وبــستر12
ریــسک را در معــرض خطــر قــرار گــرفتن ،تعریــف کــرده اســت .در
برخی منابع ،ریسک عدم قطعیتی نامطلوب است که قابل از بین بردن نبوده،
اما قابل کنترل و مدیریت میباشد .از دید سرمایهگذاران نیز ،ریسک احتمال
تفاوت در بـازده واقعـی از بازده مورد انتظار میباشد.
 .1.10مدیریت ریسک
مدیریت ریسک به واکنش مناسب و متقابل با ریسک گفته میشود .در
تعریف دیگر مدیریت ریسک را فرآیند شناسایی ،تحلیل و پاسخ به عوامل
خطرساز میگویند .مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران پدیده نوپایی
است ،لیکن در جهان پیـشرفت چـشمگیری را در چند دهه اخیر داشته است.
به منظور مدیریت ریسک اوراق در گام نخست میبایست شناخت کافی
نسبت به ریسک اوراق صورت پذیرد و بعد از آن روش مدیریت و کنترل
ریسک پیادهسازی شود .عناصر اصلی موفقیت مدیریت ریسک عبارتند از:
 .1تشخیص منابع ریسک .2 ،اندازهگیری میزان ریسک .3 ،ارزیابی میزان
تأثیر ریسک بر کل سازمان .4 ،ارزیابی توانایی سازمان در مدیریت ریسک،

11 Risk
12 Webster`s
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 .5انتخاب ابزارهای مناسب در مدیریت ریسک و از همه مهمتر استمرار این
فرآیند میباشد.
.2.10

ضرورت مدیریت ریسک در نظام مالی اسالمی

ریسک در نظام مالی اسالمی نیز مانند نظام مالی متعارف وجود دارد .لیکن
در حالت کلی میتوان گفت صکوک در جایگاه نماینده ابزارهای مالی
اسالمی ،به صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیـشتری
برخـوردار اسـت ( .(Arsalan Tariq & Dar, 2007:209علت این
موضوع آن است که بهطور تقریبـی تمـام ابزارهای مالی اسالمی مبتنی بـر
مالکیـت دارایـی بـوده ،بنـابراین ریـسک ایـن دارایـی بـه سرمایه گذاران
منتقل میشود( .سروش و صادقی)163 :1386.
در بازارهای جهانی به منظور مدیریت ریسک معموالً از ابزارهای مهندسی
مالی تحت مفاهیم ابزارهای مالکیتی ،بدهی ،مشتقه و ترکیبی استفاده
میگردد .لیکن درحوزه مـالی اسـالمی و همچنـین بانکـداری اسالمی
میبایست استفاده از این ابزارهای بر طبق عقود اسالمی باز تعریف و اجرایی
گردد .الزم به ذکر است موضوع مدیریت ریسک و نحوه مواجه با خطرات
احتمالی آن از سوی فعالین بازار و نهادهای نظارتی مغفول مانده و مستلزم
مطالعات بیشتری میباشد.
با ظهور و طراحی انواع اوراق در بازارهای مالی اسالمیکه باعث تحوالت
اقتصـادی و بروز نظرات جدیدی شد ،این حوزه دچار تغییرات عمدهای
گردیده است ،که با توجه به گستردگی بازار مالی میبایست به منظور ورود
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سرمایهگذاران جدید و دوام سرمایه گذاران فعلی ،احتمال خطر و ریسک
سرمایه گذاران بررسی ،اعالم و تبیین گردد.
 .11انواع ریسکهای اوراقرهنی و راهکارهای پوشش آن
پیش از بررسی ریسک اوراقرهنی بیان این نکته ضروری میباشد که این
اوراق همانند سایر اوراق بهادار میباید ،دارای رتبه اعتباری بوده که وجود
چنین امری باعث آگاهی سرمایهگذاران از خطرات و ریسکهای پیش روی
سرمایهگذاریشان خواهد شد و عدم تقارن اطالعاتی را کاهش میدهد.
گرچه اوراقرهنی منتشر شده به دلیل تضامین ارائه شده از سوی بانی (معموالً
بانکهای نظام بانکی) فاقد ریسک میباشد ،لیکن این اوراق دارای
ریسکهای پنهانی میباشند که به سرمایهگذاران به عنوان حلقه آخر
زنجیرهی این اوراق تحمیل خواهد شد.
در مقاله حاضر ریسکهای اوراقرهنی از جنبه کیفی و از دو منظر بانی و
سرمایهگذاران و به دو زیر مجموعه مالی و غیرمالی و در زیر مجموعه بعدی
به ریسکهای عام و خاص طبقهبندی شده است .منظور از ریسکهای مالی
ریسکهایی است که به دلیل مسایل مالی و اقتصادی حادث میشوند و به
ریسکهای غیر از این موارد ریسکهای غیرمالی گفته میشود .ریسکهای
عام نیز به علت تغییرات در سیاستهای اقتصادی و دولتی و به همهی اوراق
مترتب میگردند در حالی که ریسکهای خاص بدون همبستگی با سایر
ابزارها مختص اوراقرهنی میباشند.
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همچنین هریک از ریسکها با توجه به اینکه مشمول اوراقرهنی بانک
مسکن میگردد ،بررسی و راهکارهای پوشش آن ارائه شده است.
ریسکهای اوراقرهنی از دیدگاه بانی و سرمایهگذاران به شرح جداول ذیل
ارائه شده است:

جدول:1ریسک های مشترک اوراقرهنی بین بانی و سرمایهگذاران

ریسک عدم جمعآوری وجوه به میزان کافی توسط ناشر
عام

ریسک سو استفاده ناشر از وجوه دریافتی
ریسک ورشکستگی ناشر
مالی

ریسک پرداخت زودتر از موعد اقساط تسهیالت رهنی
ریسک تأمین مالی ارزانتر
ریسک کاهش قیمت مسکن

خاص

ریسک از بین رفتن کلی و جزئی دارایی
جدول:2ریسک های اوراقرهنی از دیدگاه بانی اوراق

مالی
غیرمالی

ریسک شراکت
ریسک شهرت

عام

ریسک قیمت اوراقرهنی
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ریسک خروج کامل تسهیالت از ترازنامه
بانی

خاص

جدول:3ریسک های اوراقرهنی از دیدگاه سرمایهگذاران اوراق

ریسک عدم فروش تسهیالت رهنی به ناشر
ریسک عدم توان خرید تسهیالت توسط
ناشر

خاص

ریسک اعتبارسنجی نادرست مشتریان بانکی
(طراحی نامناسب اوراقرهنی)
مالی

ریسک ورشکستگی بانی
ریسک ورشکستگی ارکان اوراقرهنی
ریسک نقد شوندگی
ریسک تورم

عام

ریسک نرخ بازده بازار
ریسک نرخ سود سپرده بانکی
ریسک سرمایهگذاری مجدد
غیرمالی
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ریسک عدم تقارن اطالعاتی
ریسک شریعت

عام

ریسک قوانین و مقررات
 .1.11ریسکهای

مشترک

اوراقرهنی

بین

بانی

و

سرمایهگذاران
ریسک عدم جمعآوری وجوه به میزان کافی توسط ناشر
ممکن است بانی نتواند وجـوه الزم را برای اجرای پروژه جمعآوری نماید و
علت آن را میتوان عدم استقبال سرمایه گذاران دانست .این ریسک را
ریسک بازارپذیری نیز می گویند (هرورانـی و همکـاران )120:همانطور که
پیشتر عنوان گردید ،ناشر به منظور عرضه اوراق از رکن متعهد پذیره نویسی
و بازارگردان استفاده مینماید ،لیکن ممکن است در فرآیند انتشار اوراق
استقبال مناسبی از سوی سرمایهگذاران صورت نگرفته و سقف وجوه مورد
نیاز ناشر تأمین نگردد ،لذا بسته به نوع قرارداد پذیره نویسی صورت گرفته :
 .1تعهد پذیره نویسی 13و یا بهترین کوشش 14که در صورت استفاده از مدل
اول امکان فروش نرفتن و تأمین وجوه از سوی شرکت تأمین سرمایه و یا
استفاده از مدل دوم و عدم تأمین نقدینگی وجود خواهد داشت( .سروش.
)181 :1387
روشهای پوشش ریسک عدم جمعآوری وجوه به میزان کافی توسط ناشر

Under writing
Best Effort

13
14
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با توجه به اینکه در فرآیند انتشار اوراق بهادار در بورس ایران وجود رکن
"متعهد پذیره نویسی" الزامیمیباشد؛ طبق بند  29ماده  1قانون بازار اوراق
بهادار ،تعهد پذیرهنویسی عبارت است از تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق
بهاداری که ظرف مهلت پذیرهنویسی به فروش نرود؛ بعـد از ایـن کـه واسط
در خواست انتشار اوراق از طریق تعهد پذیرهنویسی را به شرکت تأمین
سـرمایه مـیدهـد ،شرکت تأمین سرمایه (متعهد پذیره نویسی) مبلغی معادل
کل ارزش صکوک را به حساب مشترک امین و واسط واریز مینماید و
سپس اقدام به انتشار اوراق به قیمت دلخواه می نماید و اگر بعد از فرآیند
انتشاراوراق فروش نرفت ،باقیمانده اوراق را به قیمت از پیش تعیین شده می
خرد .یکی دیگر از راهکارهـای پوشش این ریسک این است که خود
شرکت تأمین سرمایه کلیه اوراق را به صورت یکجـا از واسط خریداری
کرده ،سپس به تدریج و با قیمت باالتری به سرمایه گذاران واگذار می کنـد.
در ایـنصورت قطعاً مبلغ تسهیالت فروخته شده به واسط پرداخت خواهد شد
و طبعاً نگرانی در مورد این ریسک ازجانب واسط وجود نخواهد داشت
(نظرپور وکفشگر )166 :1396.متعهد پذیرهنویسی اوراقرهنی بانک مسکن،
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن بوده است و کلیه اوراق در روز عرضه
فروش رفته است.
ریسک سوء استفاده ناشر از وجوه دریافتی
از آنجا که نهاد واسط با انتشار اوراقرهنی به جمع آوری وجوه نقد اقدام مـی
کنـد ،ممکـن است از وجوه نقد دریافتی سوء استفاده کنـد .در اوراقرهنی
بانک مسکن شرکت واسط مالی آبان دوم ناشر این اوراق بوده است.
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روشهای پوشش ریسک سوء استفاده ناشر از وجوه دریافتی
جهـت پوشـش ایـن ریـسک ،وجوه جمع آوری شده به حسابی که نزد امین
است ،واریز می شود .نهاد واسط هنگام پرداخت وجه نقد ،جهت خرید
تسهیالت از بانی ،باید از این حساب که با امین مشترک است ،استفاده نماید.
(سروش و صادقی )166: 1386.البته این موضوع با توجه به نحوه سازکار
تعیین نهاد واسط توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه 15در
ایران وجود ندارد.
ریسک ورشکستگی ناشر
با توجه به نقش ناشر(نهاد واسط) در ساختار صکوک از جمله اوراقرهنی
بانک مسکن که به منظور جلوگیری از ورشکستگی بانی ایجاد گردیده است،
لیکن ممکن است این نهاد با ریسک عدم توان تسویه صکوک ،بیشتر به دلیل
عملیات داخلی شرکت ،مواجه گردد .همچنین به این ریسک ،ریسک
نکول 16ناشر در عدم انجام تعهدات مالی نیز گفته میشود.
ریسک نکول به احتمال عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی بانی مربوط
میشود .با توجه به اینکه در طراحی ساختار اوراقرهنی پس از جمع آوری
وجوه ،ناشر ،تسهیالت تنزیل شده را از بانی اخذ نموده و اقساط تسهیالت

 15شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه(سهامیخاص) با ترکیب سهامداری  49درصد
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 2 ،درصد شرکت تعاونی کارکنان
سازمان بورس و اوراق بهادار و  29درصد شرکت فرابورس ایران و  20درصد شرکت بورس

تشکیل گردیده است.

Default risk

16
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موصوف را مستقیماً از تسهیالتگیرندگان اخذ مینماید ،احتمال نکول بانی
وجود نخواهد داشت .بنابراین این ریسک نوعی از ریسک ورشکستگی ناشر
میباشد و زمانی رخ میدهد که ناشر نتواند یا نخواهد تعهدهای خود را ایفا
نماید .اثر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول ناشر سنجیده
میشود .هزینه جایگزینی ،هزینهای است که فرد در صورت نکول طرف
مقابل ،باید جهت تأمین دارایی خود را از بازار بپردازدCrouchy, Galai ( .
)and Mark.2006.29
روشهای پوشش ریسک ورشکستگی ناشر
به منظور مدیریت این ریسک میتوان از ناشر ،تضامین کافی اخذ نمود.
استفاده از رکن ضامن راهکار دیگری برای پوشش این ریسک است .ضامن
با دریافت مبلغی از واسط یا بانی میتواند میزان سود دریافتی دارندگان اوراق
را تضمین کند(.موسویان وکشاورزیان )165: 1393.نظارت امین بر
حسابهای نهاد واسط و ایجاد حساب مشترک یا بکارگیری حساب امین در
فرآیند انتشار اوراق یکی دیگر از روشهای پوشش این نوع ریسک میباشد.
البته این موضوع با توجه به نحوه و سازکار تعیین نهاد واسط توسط شرکت
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در ایران وجود ندارد.
ریسک پرداخت زودتر از موعد اقساط تسهیالت رهنی
دریافتکنندگان تسهیالت رهنی به منظور آزادسازی زودتر از موعد تضامین
وام خود (که در اکثر مواقع ملکی که وام با آن خریداری شده است) اقدام
به بازپرداخت وام خود مینمایند ،با توجه به اینکه در مدل اوراقرهنی ،بانی
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این تسهیالت را به واسط فروخته و بر مبنای آن اوراق منتشر گردیده است،
لذا این موضوع باعث پدید آمدن ریسک برای خریداران اوراق میگردد.
روشهای پوشش ریسک پرداخت زودتر از موعد اقساط تسهیالت رهنی
برای پوشش این ریسک میتوان جرایمی را برای درخواست آزادسازی
وثایق و تضامین وضع نمود تا گیرندگان تسهیالت قبل از اخذ وام این موضوع
را مد نظر قرار دهند ،همچنین میتوان مبالغی که زودتر از موعد تسویه
میشود را نزد بانی یا واسط در حساب سرمایهگذاری بلند مدتی ذخیره نمود
تا موضوع سود و اصل اوراق با مشکلی مواجه نگردد .هرچند بانکها طبق
بخشنامههای صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ملزم به
تشویق تسهیالت گیرندگانی هستند که پرداخت زودتر از موعد انجام
میدهند اما معموالً تسهیالت مرابحه ،فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک
مشمول این موضوع بوده و تسهیالت مسکن چنین شرایطی ندارد( .17سروش
و کاوند )136: 1390.همچنین در شرایط ضمن عقد تسهیالت اعطا شده
توسط بانک مسکن تسویه زودتر از موعد مشمول سود دوران نشده و این
موضوع دارندگان اوراقرهنی بانک مسکن را با ریسکی مواجه نمینماید.

17

شایان ذکر است در محاسبات اقساط تسهیالت ،اقساط اولیه شامل سود بیتشر و بخش

کمتری از اصل بوده و این موضوع به صورت پلکانی تا پایان اقساط بر عکس میگردد.همچنین
معموال به منظور تسویه تسهیالت پیش از موعد برخی بانکها بخشی از سود دوره های آتی
را از مشتریان خود مطالبه میکنند که این موضوع در تسهیالت اعطایی در بخش مسکن بیشتر

دیده میشود.
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ریسک

تأمین مالی ارزانتر18

حالت خاصی از ریسک پرداخت زودتر از موعد اقساط تسهیالت میباشد.
این حالت زمانی روی میدهد که تسهیالت گیرندگان در بازارهای پولی و
مالی بتوانند تسهیالت با نرخ سود پایینتر دریافت و وام جاری خود را نکول
و وامهایی با نرخ سود پایینتر اخذ نمایند.
روش های پوشش ریسک تأمین مالی ارزانتر
مانند ریسک پرداخت زودتر از موعد اقساط تسهیالت ،بانکها و مؤسسات
اعتباری با وضع جرایم و یا دریافت هزینهای از تسهیالت گیرندگان،
میبایست شرایط تسویه زودتر از موعد را سختتر نمایند .همچنین ترهین
امالک به میزان بیشتری از تسهیالت اعطایی نیز نکول تسهیالت گیرندگان را
به شدت کاهش خواهد داد .با توجه به اینکه در نظام پولی ایران ،بانک مسکن
به عنوان بانک تخصصی در اعطای تسهیالت بخش مسکن ،بر اساس الزامات
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حداقل نرخهای ممکن را ارائه
مینماید ،احتمال رقابت در بازار پولی دور از انتظار میباشد .همچنین با توجه
به شرایط ضمن عقد تسهیالت اعطا شده توسط بانک مسکن این موضوع
دارندگان اوراقرهنی بانک مسکن را با ریسکی مواجه نمینماید.
ریسک کاهش قیمت مسکن
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اوراقرهنی بانک مسکن به پشتوانه تسهیالت مسکن و این تسهیالت به
پشتوانه ترهین امالک اعطا میگردند .بنابراین کاهش قیمت مسکن میتواند
موجب کاهش ارزش وثایق در برابر وامهای اخذ شده گردد .در این گونه
موارد شاهد نکول وام از سوی تسهیالت گیرندگان هستیم معموالً مواردی
نظیر ،مهاجرت به منطقه ای خاص ،بالیای طبیعی ،جنگ و افزایش در ساخت
مسکن و کهنسالی جمعیت عامل کاهش قیمت مسکن میباشد.
روشهای پوشش ریسک کاهش قیمت مسکن
در اینگونه موارد استفاده از رکن ضامن ،استفاده از بیمهنامههای معتبر میتواند
از فشار این موضوع از روی سرمایهگذاران بکاهد .این ریسک از جمله
ریسکهای سیستماتیک به حساب میآید .استفاده از کارشناسان خبره به
منظور ارزیابی وثایق ملکی و اخذ تضامین مازاد در پوشش این ریسک موثر
می باشند.الزم به ذکر است با توجه به عدم تناسب تسهیالت اعطایی در برابر
قیمت امالک در ایران ،این موضوع در خصوص اوراقرهنی بانک مسکن
موضوعیت ندارد .همچنین در تسهیالت اعطایی بانک مسکن نسبت تسهیالت
به ارزش وثایق در حدود  20درصد میباشد که مؤید این موضوع میباشد.
ریسک از بین رفتن کلی و جزئی دارایی
این ریسک معموالً به دلیل رویدادهای اجتناب ناپذیر و غیر قابل کنترل
بوجود میآید .در تسهیالت اجاره به شرط تملیک (یکی از انواع عقود مبتنی
بر اوراقرهنی) یا سایر تسهیالت مبتنی بر ملک یا دارایی فیزیکی ،در صورتی
که دارایی موضوع قرارداد ،به هر دلیل از بین برود ،دارندگان اوراقرهنی نیز
دچار ریسکی به طور غیرمستقیم خواهند شد؛ چرا که آنها اوراق به پشتوانه
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تسهیالت رهنی خریداری نمودهاند که پشتونه آن تسهیالت ملکی بوده که از
بین رفته است.
نحوه پوشش ریسک از بین رفتن کلی و جزئی دارایی
برای پوشش این ریسک ،در اوراقرهنی استفاده از پوششهای بیمهای
مرسوم میباشد(.هرچند همه داراییها با این نوع ریسک مواجه نمیشوند.
برای نمونه دارایی اگر به صورت زمین باشد ).شایان ذکر است ممکن است
پوشش بیمهای در قراردادها کل دارایی را پوشش نداده و مبلغی به عنوان
فرانشیز از پرداختی آنها کاسته شود که باید به این موضوع دقت نظر داشت.
(سروش ،کاوند )137: 1390.در خصوص اوراقرهنی بانک مسکن به میزان
 %120تسهیالت یا عیان هرکدام کمتر است تحت پوشش بیمهای کامل
شرکت بیمه آرمان قرارگرفته است.
 .2.11ریسکهای اوراقرهنی از دیدگاه بانی
ریسک شراکت
ریسک اعتبار اشاره به احتمال اینکه یک دارایی یا وام به دلیل تأخیر در تسویه
و یا غفلت از انجام آن ،غیر قابل وصول شود ،دارد .چنانچه یک قرارداد با
ریسک اعتباری مواجه باشد آنگاه ریسک شراکت ،احتمال این است که
طرف دیگر قرارداد ،شرایط آن قرارداد را فسخ کند ،میباشد .ریسکهای
اعتباری و شراکت در ذات مالیه اسالمی هستند که صکوک را نیز در
برمیگیرد( .عسکری و کریمی )72: 1392.در خصوص اوراقرهنی این
موضوع با بازگردانده شدن اوراق به ناشر قبل از تاریخ سررسید متصور
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میباشد(بازخرید اوراق) .از جمله دالیل آن میتوان به تغییر نرخ بهره بازار
و یا شایعات پیرامون ارکان اوراق ذکر نمود.
نحوه پوشش ریسک شراکت
با توجه به ماهیت این ریسک نحوه مدیریت آن پیچیده میباشد لیکن به طور
معمول به منظور کاهش این ریسک میتوان با جذاب نگهداشتن اوراق با
نرخهای مناسب و بازارگردانی مناسب از بازخرید اوراق قبل از سررسید
جلوگیری نمود.
ریسک شهرت
شهرت و نام تجاری بانکها و شرکتها برای جذب مشتری اهمیت خاصی
دارد .به همین دلیل بانکها و شرکتها توجه خاصی به حفظ شهرت خود
دارند .از این رو دقت زیاد ایشان برای فروش تسهیالت و انتشار اوراقرهنی
به پشتوانهی آنها به صورت ویژه از نظر ریسک شهرت مورد توجه قرار
میگیرد .وجود ریسک شهرت برای بانکها از جمله دالیل تهیه ضوابط
احتیاطی حاکم بر انتشار چنین اوراقی از سوی بانک مرکزی است .تفکیک
نقش و مالکیت نهاد واسط از بانی ،یکی از مهمترین راهبردهای اتخاذ شده
در این باره است .در اینجا میتوان به ماده  18مقررات احتیاطی بانک مرکزی
اشاره کرد که در آن ذکر شده است که نام ناشر نباید هم نام یا مشابه نام بانی
باشد ،عالوه بر این نام ناشر نباید با به کارگیری واژهها یا نماد مشابه ،نام بانی
را تداعی کند ،تا در صورتی که هرگونه مشکلی برای واسط یا اوراق پیش
آمد ،بانکها از آن مصون شوند.
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از سوی دیگر بانکها تمایل دارند به دلیل حفظ شهرت خود ،در فرآیند
انتشار و نیز تا زمان سررسید اوراق ،مشتریان بانک (تسهیالت دهندگان) با
مشکل خاصی مواجه نشوند .هرچند از نظر حقوقی نهاد واسط طرف حساب
مشتریان محسوب میشود .از همین روست که پس از انتشار اوراق و خرید
تسهیالت از بانک ،بانک از طرف نهاد واسط(ناشر) نقش عامل را برای
دریافت اقساط( همانند قبل و بدون تغییر در شیوه دریافت اقساط) ایفا میکند
تا ریسک شهرت را نیز به حداقل ممکن کاهش دهند(سروش و کاوند1390.
 )141:در اوراقرهنی بانک مسکن این ریسک به حداقل ممکن رسیده است.
ریسک قیمت 19اوراقرهنی
اگر نرخ بهره بازار (بازده مورد انتظار بازار) افزایش یابد اثر معکوس بر روی
ارزش اوراق در جریان انتشار خواهد داشت .اگر این نرخ افزایش یابد و ناشر
اوراق تعهدی برای انتشار اوراق با نرخ پایینتر داده باشد ،میبایست قیمت
عرضه اوراق از سوی ناشر کاهش یابد( .جعفری و اله قلی )456: 1388.با
توجه به تعاریف عنوان شده این ریسک بیشتر بر روی ارکان انتشار دهنده
اوراق به خصوص بانی تأثیر میگذارد.
نحوه پوشش ریسک قیمت اوراقرهنی
با طراحی اوراق مصون از تورم و یا اوراق با نرخ شناور در کشورهایی که
نرخ تورم باالیی دارند ،میتوان این ریسک را مدیریت نمود .اوراقرهنی
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بانک مسکن از جمله اوراق بادرآمد ثابت و تحت تأثیر این ریسک بوده
است.
ریسک خروج کامل تسهیالت از ترازنامه بانی
ازجمله ریسکهایی که بانی در انتشار اوراقرهنی با آن مواجه میباشد،
میتوان به ریسک خروج کامل تسهیالت رهنی از ترازنامه و صورتهای
مالی بانی اشاره نمود .در ساز و کار انتشار اوراقرهنی در دنیا ،تسهیالت رهنی
فروخته شده از سوی بانی به ناشر ،در بخش خارج از ترازنامه و به عنوان
دارایی خارج از ترازنامه ثبت میگردد(ساندرز )2008.ولی با توجه به ماده 9
ضوابط ناظر بر انتشار اوراقرهنی توسط مؤسسات اعتباری ابالغی از سوی
بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران که مؤسسه اعتباری را موظف مینماید،
تسهیالت موضوع اوراقرهنی را از حسابهای خود خارج نمایند ،رابطه
واسط و بانی به این طریق به کلی قطع و نهاد واسط به طور مسقیم با تسهیالت
گیرندگان میبایست در ارتباط باشد .هرچند یکی از اهداف انتشار
اوراقرهنی انتقال ریسک تسهیالت رهنی به سرمایهگذاران این اوراق
میباشد لیکن صرف نظر از این موضوع ،در صورتیکه شخصیت بانی و
ضامن یکی باشد ،به منظور اطمینان از عدم نکول تسهیالت در سررسیدها از
سوی تسهیالت گیرندگان ،بانی میتواند بر اساس مقررات حاکم و
استانداردهای حسابداری ،تعهدات و تضامین به میزان الزم را در اقالم زیر
خط ترازنامه ثبت ،تا تعهدات این موضوع برای بانی باقی بماند.
 .3.11ریسکهای اوراقرهنی از دیدگاه سرمایهگذاران
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ریسک عدم فروش تسهیالت رهنی به ناشر
این ریسک در صورت عدم فروش تسهیالت رهنی موضوع اوراقرهنی از
سوی بانی به ناشر(نهاد واسط) پس از عرضه اوراقرهنی در بازار و
جمعآوری وجوه الزم توسط ناشر و بیشتر به عللی نظیر افزایش نرخ میانگین
تسهیالت یا موارد مشـابه به آن ،ناشی میگردد.
روشهای پوشش ریسک عدم فروش تسهیالت رهنی به ناشر
میتوان از روشهای گوناگونی نظیر استفاده از قرارداد صلح و یا استفاده از
اختیارات خرید و فروش استفاده نمود.
در قرارداد صلح و یا استفاده از اختیارات همزمان خرید و فروش ،ناشر(نهاد
واسط) پیش از انتشار اوراق با فروشـنده وارد قرارداد صلح و یا انعقاد قرارداد
اختیارات خرید و فروش ،مبنی براینکه ناشر ملزم به تهیه پول و بانی ملزم به
فروش دیون خود در زمان مشخص و با قیمت مشخص شده میگردند.
ریسک عدم توان خرید تسهیالت توسط ناشر
این ریسک حالت خاصی از ریسک عدم فروش دارایی از سوی بانی به
ناشر(نهاد واسط) میباشد .این ریسک ممکن است به دلیل باال رفتن توقعات
بانی در واگذاری تسهیالت رهنی به نهاد واسط به وجود آید ،لیکن با توجه
به اینکه پیش از انتشار اوراق ،کلیه مراحل ضمن ارائه تعهدات از سوی بانی
صورت میپذیرد در بازار سرمایه ایران احتمال وقوع چنین ریسکی وجود
نخواهد داشت .شرایط پوشش این ریسک مشابه با ریسک قبلی میباشد.
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ریسک اعتبار سنجی نادرست مشتریان بانکی(20طراحی نامناسب اوراقرهنی)
اوراق بهادار رهنی به پشتوانه تسهیالتی که ،بانکها یا مؤسسات اعتباری و یا
شرکتها(در قالب مرابحه خرید مسکن یا فروش اقساطی) به مشتریان خود
پرداخت میکنند منتشر میگردد .در راستای کاهش احتمال نکول مشتریان
میباید نهادهای مذکور ،بررسیهای الزم بر روی مشتریان خود نظیر توان
مالی و اعتباری ایشان را به طور دقیق و دورهای انجام نمایند .چنانچه وام
گیرندگانی که وامهای آنها پشتوانه اوراق بهادار رهنی میباشد ،از درجه
اعتباری کافی برخوردار نباشد و تعهدات مالی خود اعم از پرداخت اصل و
فرع را در موعد مقرر انجام ندهند ،موجبات نکول فراهم میگردد و چون
این پرداختیها نهایتاً به دارندگان اوراق واریز خواهد شد ،دارندگان اوراق
را با ریسک نکول مواجه مینماید( .صالح آبادی ،اشرف زادگان)11: 1390.
به طور کلی وامهای پشتوانه اوراقرهنی را میتوان در سه دسته طبقه بندی
نمود:
درجه یک :21شامل وامهای پرداخت شده به مشتریان دارای رتبه اعتباری
باالست .اوراق به پشتوانه این وامها ریسک پایینی دارد
درجه دو :22این وامها به افراد دارای اعتبار متوسط پرداخت میشود .ریسک
اوراق به پشتوانه این وامها از نوع یک باالتر است.

 20از عمده ترین دالیل نکول اوراقرهنی در بازار آمریکا این موضوع بوده است

Prime
Alt-A

21
22
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درجه سه :23افراد تسهیالت گیرنده اعتبار کمیداشته و ریسک باالیی را به
بانک تحمیل مینمایند.
وامهای اعطایی به منظور انتشار اوراقرهنی میتواند بر پایه عقود اجاره یا
مرابحه باشد ،لیکن تقسیم بندی باال در نظام بانکی ایران به دلیل عدم استقرار
سیستم اعتبار سنجی کاربرد چندانی ندارد.
روش پوشش ریسک اعتبارسنجی نادرست مشتریان بانکی
برای پوشش ریسک مذکور میتوان از مشتریان و همچنین بانی ،تضامین الزم
از جمله؛ تضمین کیفیت اعتباری تسهیالت ،نزد بانک مرکزی اخذ شود.
وجود رکن ضامن ،همچنین استفاده از ظرفیت شرکتهای بیمه و اعطای بیمه
نامههای اعتباری راهکارهای مناسب دیگری در این خصوص میباشد.
الزم به ذکر است در بورسهای سایر کشورها ،قیمت اوراق بر اساس رتبه
اعتباری اوراق و وجود ضامن ،ارزشگذاری و کشف قیمت میشود و در
صورتی که رتبه اعتباری ناشر یا بانی به دالیلی تنزل یابد ،ریسک اعتباری
اوراق باال و قیمت اوراق کاهش خواهد یافت .در فرآیند انتشار اوراقرهنی
بانک مسکن از تسهیالت اعطایی به مشتریان خوشحساب استفاده شده است
و با توجه به ماده  4ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط مؤسسات اعتباری
ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر "تسهیالت
موضوع اوراق رهنی باید حداقل  2سال از تاریخ اعطای آن ،گذشته و
براساس مقررات ابالغی بانک مرکزی درخصوص طبقهبندی داراییهای

Sub-Prime
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مؤسسات اعتباری ،در طبقه جاری قرار داشته باشد ".این ریسک در
اوراقرهنی بانک مسکن به حداقل رسیده است .استفاده از مؤسسات
رتبهبندی اعتباری 24چه در فرآیند رتبهبندی تسهیالت گیرندگان و چه در
فرآیند انتشار اوراق از جمله اوراقرهنی میتواند منجر به شفافیت و کاهش
ریسک اعتباری بانکها و اوراق منتشره در بازار سرمایه ایران گردد.
ریسک عدم تقارن

اطالعاتی25

در صورتی که اطالعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود
ممکن است منجر به نتایج متفاوتی نسبت به یک موضوع گردد .بنابراین،
مهمتر از خود اطالعات نحوه توزیع اطالعات امری مهم میباشد .عدم تقارن
اطالعاتی به وضعیتی اطالق میشود که در آن یکی از طرفین مبادله یا معامله،
اطالعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد .این امر به
علل مختلف از جمله وجود معامالت و اطالعات محرمانه بوجود میآید.
این ریسک مشابه ریسک اعتبارسنجی نادرست بانکی به دلیل ارزیابی غیر
واقعی تسهیالت اعطایی از سوی بانک ایجاد میگردد .این ریسک معموالً
سرمایهگذاران در اوراقرهنی را تحت شعاع قرار میدهد ،بنابراین
ریسکهای تسهیالت کمتر از واقع ارزیابی شده و خریداران اوراق را با
ریسک نکول مواجه مینماید( .صالح آبادی ،اشرف زادگان)12: 1390.
روشهای پوشش ریسک عدم تقارن اطالعاتی

Credit rating & scoring institutes
Asymmetric information
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تدوین الزاماتی از سوی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس و اوراق
بهادار و بانک مرکزی به منظور افشا کامل فرآیند انتشار اوراق در اطالعیه
پذیرهنویسی و امیدنامه های اوراق میتواند چنین ریسکهایی را کاهش دهد.
در مورد اوراقرهنی بانک مسکن با توجه به مجوزات اخذ شدده از سوی
بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار چنین ریسکی وجود نداشته
است.
ریسک ورشکستگی بانی
از آنجا که با فروش تسهیالت بانی به نهاد واسط ،رابطه میان بانی (بانک) و
مشتریان به رابطه واسط و مشتریان بانک تغییر مییابد ،بنابراین ورشکستگی
بانی (بانک) برای دارندگان اوراقرهنی مشکل اساسی ایجاد نخواهد کرد هر
چند همچنان اخذ سود اوراق از بانی(با توجه به نقش عامل وصول) در طول
عمر اوراق ادامه مییابد .از دیگر سو با توجه به نظارت بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران بر نظام بانکی ،ریسک ورشکستگی بانکها در
اوراقرهنی بانکی حداقل میباشد.
روشهای پوشش ریسک ورشکستگی بانی
نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در هنگام اعطای مجوز
انتشار به بانی ،همچنین رتبهبندی اوراقرهنی و بانی قبل و در حین انتشار
توسط مؤسسات رتبهبندی میتواند این ریسک را کامالً مشخص و کاهش
دهد؛ هرچند از خدمات مؤسسات رتبه بندی در ایران به منظور انتشار اوراق
استفاده نمیگردد.
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ریسک رتبهبندی پایین بانی و اوراقرهنی
در صورتیکه مؤسسه رتبهبندی پس از انتشار اوراق و در طول عمر اوراق،
بانی یا اوراق منتشره را در رتبهبندی پایینی قرار دهد ،سرمایهگذاران با این
ریسک مواجه میگردند .البته در صورتیکه مؤسسه رتبه بندی استقالل کافی
را دارا نبوده و بانی نفوذ قابل مالحظهای در مؤسسه داشته باشد ،احتمال
مسایلی از این دست دور از انتظار نخواهد بود.
روشهای پوشش ریسک رتبهبندی پایین بانی و اوراقرهنی
استفاده از خدمات مؤسسات رتبهبندی اعتباری داخلی و بین المللی مستقل
که در زمینه رتبهبندی اوراق و مؤسسات عامل آن فعالیت دارند میتواند در
توسعه و تعمیق بازار اوراقرهنی نقش بهسزایی داشته باشند ،لیکن به منظور
کاهش نفوذ در این نوع مؤسسات ،میبایست نهادهای نظارتی نظیر بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان
حسابرسی و مؤسسات حسابرسی مورد تأیید این نهادها در فرآیند رتبهبندی
ورود و نظارت داشته باشند .اوراقرهنی منتشره از سوی بانک مسکن فاقد
رتبه اعتباری بوده است.
ریسک ورشکستگی نهادهای مالی
یکی از ریسکهای دارندگان اوراقرهنی ،ریسک ورشکستگی نهادهای
مالی

فعـال

در

فرآیند

انتـشار

اوراقرهنی

است .نهادهای مالی درگیر در انتشار اوراقرهنی شامل امین ،عامل پرداخت،
بازارگردان ،متعهد پذیرهنویسی و  ...میباشند .امین و عامل پرداخت با توجه
به ماهیت ساختار و نقش خود در ساختار اوراقرهنی ،از این ریسک مستثنی
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بوده لیکن در خصوص بازارگردانی و تعهد پذیرهنویسی که معموالً توسط
یک شرکت تأمین سرمایه انجام میگردد و از آنجا که ایشان فعالیتهایی به
جز بازارگردانی اوراق را انجام میدهند ،ممکن است در معرض ریسک
ورشکستگی قرارگیرند.
روشهای پوشش ریسک ورشکستگی نهادهای مالی
استفاده از شرکتهایی با نسبت کفایت سرمایه مناسب و دارای رتبه اعتباری
باال به عنوان ارکان اوراق و رصد دورهای این ارکان از سوی نهادهای
نظارتی ،این ریسک را به حداقل میرساند .در اوراقرهنی بانک مسکن
بازارگردان ،متعهد پذیرهنویسی و عامل فروش اوراق شرکتهای تأمین
سرمایه مسکن و کارگزاری بانک مسکن بودهاند که با توجه به حسن شهرت
و نسبت کفایت سرمایه مناسب آنها ،چنین ریسکی در این اوراق وجود نداشته
است.
ریسک نقد شوندگی
هر دارایی که در بازار سرمایه معامله میگردد ،ممکن است با ریسک
نقدشوندگی مواجه شود .ریسک نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از
عدم سهولت معامله آن دارایی در یک بازار خاص بدون ایجاد هزینههای
اضافی .از جمله عوامل ایجاد ریسک نقدشوندگی میتوان به تفاوت میان
زمان فرصت تطابق سفارشات 26سفارش خرید با فروش ،وجود قوانین

Matching
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مشخص در مورد معامله اوراق بهادار ،وجود تقاضای بسیار کم برای معامله
و مبادله اوراق بهادار اشاره نمود.
روشهای پوشش ریسک نقد شوندگی
این ریسک را میتوان از طریق تعهد بازخرید توسط ناشر و وجود رکن
بازارگردان در بازار مرتفع نمود .بازارگردان با تعهد خرید روزانه سقف
مشخصی از اوراق ،دارندگان اوراق را از نقدشوندگی اوراق مطمئن میسازد.
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به عنوان بازارگردان اوراقرهنی بانک
مسکن نقش مؤثری در نقدشوندگی این اوراق داشته و این ریسک را به
حداقل رسانده است.
ریسک

تورم27

تورم عبارت است از وضعیتی در اقتصاد ،که در آن سطح عمومی قیمتها به
طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش مییابد.
ریسک تغییرات سطح عمومی قیمتها به صورت ریسک قدرت خرید نیز
شناخته می شود .هنگامی که سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد ،بدین
معنا که با مقدار ثابتی از دارایی مالی/پولی در طول زمان قدرت خرید کاال
کاهش یابد ،شاهد ریسک تورم یا ریسک کاهش قدرت خرید 28هستیم .به
عبارت دیگر ،تورم به معنای کاهش قدرت داراییهای مالی به نسبت
داراییهای حقیقی است( .راعی وسعیدی)70: 1391.

Inflation Risk
Purchase Power Risk
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با افزایش تورم ،دارندگان اوراقرهنی چون سود ثابتی دریافت مینمایند،
بنابراین قدرت خرید سود دریافتی دارندگان اوراق کاهش مییابد .در واقع،
افزایش تورم بازده واقعی سرمایهگذاران را کاهش میدهد و میزان سود یا
زیان سرمایهگذاران ،بستگی به انتظار و پیشبینی آنان از سطح تورم در آینده
خواهد داشت.
روشهای پوشش ریسک تورم
طراحی اوراق رهنی مصون از تورم یا با نرخ شناور میتواند بخش عمدهای
از ریسکهای مبتنی بر نرخ بهره را کاهش دهد .اوراق مصون از تورم به علت
آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است ،در
کشورهایی نظیر؛ ایران که با تورم باال و متغیر ،روبهرو هستند برای
سرمایهگذاران و ناشران جذابیت دوچندانی دارد.
ریسک نرخ بازده
ریسک نرخ بازده زمانی اهمیت پیدا میکند که نرخ ثابتی برای اوراق تعیین
گردد ،بنابراین اوراق با درآمد ثابت(از جمله اوراقرهنی منتشره بانک
مسکن) در معرض این ریسک میباشند .افزایش نرخ بهره بازار منجر به
کاهش قیمت اوراق با ریسک ثابت شده و بالعکس کاهش نرخ بازده بازار
ارزندگی این اوراق را بیشتر مینماید .معموالً اوراق منتشر شده در بازار ایران
که با نرخ ثابت منتشر میگردند ،با این ریسک مواجه میباشند.
ریسک نرخ بازده اوراق از جمله اوراقرهنی به طول دورهی انتشار و تاریخ
سررسید آن بستگی دارد .تغییرات نرخ بهره در بازارهای متعارف مالی بر
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ارزش صکوک تأثیر گذاشته و منجر به افزایش ریسک اعتباری صدور اوراق
میشود.
در بازار بینالمللی اوراق بهادار اسالمی ،به دلیل ارزیابی گسترده عملیات
مالی آنها با نرخ الیبور ،به طور غیر مستقیم در معرض نوسانات نرخ بهره قرار
میگیرند .به عنوان نمونه نرخ افزوده ویژگی بارز قرادادهای مرابحه است که
در حال حاضر رایجترین ابزار مالی اسالمی در طرف داراییهای ترازنامه
میباشد .اوراقی که با نرخ الیبور ارزیابی میشوند با احتمال اینکه در آینده
نرخهای الیبور افزایش داشته و ناشر به اندازهی شرایط آتی بازار در طرف
دارایی سود نکند مواجه هستند.
برخی از اوراق ،از قبیل اوراقرهنی بانک اسالمیتوسعه ،پرتفویی از داراییها
دارند که شامل حسابهای دریافتنی مرابحه میشود و کل اوراق به طور غیر
مستقیم در معرض ریسک نرخ بهره قرارمیگیرند( .ارسالن طریق)1397،
اوراقرهنی بانک مسکن نیز تحت تأثیر این ریسک قرار گرفته و با افزایش
نرخ بازده مورد انتظار(نرخ بهره بازار) شاهد رشد بازخرید اوراق و فشار
فروش بر روی بازارگردان میباشیم.
در پیوست  2این مقاله محاسبات مربوط به دیرش و تحدب اوراقرهنی بانک
مسکن ارائه شده است.
روشهای پوشش ریسک نرخ بازده
با توجه به تشابه این ریسک با ریسک نرخ بازده روشهای پیشنهادی برای
پوشش ریسک تورم در این ریسک نیز قابل استفاده میباشد.
ریسک نرخ سود سپرده بانکی
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کلیه دارایی های با بازدهی ثابت و متغیر نظیر انواع صکوک با این ریسک
مواجه میباشند .نوسانات نرخ سود بانکی منجر به ایجاد این ریسک در
داراییها میشود .قیمت اوراق با درآمد ثابت با نرخ سود بانکی رابطه
معکوس دارد به عبارت دیگر افزایش نرخ سود بانکی قیمت اوراق را کاهش
و بالعکس کاهش نرخ سود بانکی قیمت اوراق را افزایش میدهد.
شایان ذکر این نکته که قیمت اوراق با بازدهی متغیر نیز تحت تأثیر این
موضوع میباشد به عنوان مثال افزایش بیشتر نرخ سود بانکی نسبت به سود
مورد انتظار اوراق ،قیمت آن را کاهش میدهد (موسویان و شیرمردی1393.
)48:
روشهای پوشش ریسک نرخ سود سپرده بانکی
بر اساس ماده  21دستورالعمل انتشار اوراق رهنی" وجوه حاصل از
سرمایهگذاری اقساط دریافتشده و پرداختنشده به دارندگان اوراق ،متعلق
به دارندگان اوراق بوده و در صورت لزوم برای پرداخت کارمزد ارکان
انتشار اوراق رهنی ،مورد استفاده قرار میگیرد " .و با توجه به اینکه در
طراحی اوراق رهنی بانک مسکن کلیه وجوه دریافتی از تسهیالت گیرندگان
در طول عمر اوراق در حساب سپرده سرمایهگذاری واریز میگردد و از محل
این حساب اصل مبلغ سرمایهگذاری وسود دوران اوراق به سرمایه گذاران
پرداخت میگردد ،لذا اثر تغییرات نرخ سود سپرده بانکی متعادل خواهد شد.
ریسک سرمایهگذاری مجدد29

Reinvestment Risk
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ریسک سرمایهگذاری مجدد مربوط به داراییهایی است که بیش از یک
جریان نقدی دارند .معموالً سرمایهگذاران در طول عمر اوراق با سودهای
دورهای اوراق سرمایهگذاریهای دیگری انجام مینمایند .این ریسک
خالف جهت ریسک نرخ بهره میباشد .با توجه به تعریف ریسک نرخ بهره
در صورت افزایش نرخ بهره بازار جذابیت اوراق بادرآمد ثابت کاهش یافته
و قیمت آن در بازار کم میشود ،لیکن در کنار آن سرمایهگذاران در اوراق
با درآمد ثابت میتوانند با سرمایه گذاری وجوه دریافتی از محل سود اوراق
بازده مناسبی را در سایر بازارها کسب نمایند ،معموالً سرمایهگذاران ریسک
نرخ سود را در الویت باالتری نسبت به ریسک سرمایه گذاری مجدد قرار
میدهند.
ریسک

شریعت30

ریسکهای منطبق بر شریعت یا به طور خالصه ریسک شریعت ،به معنی از
دست رفتن ارزش دارایی در نتیجهی تخلف ناشران اوراق در قبال
مسئولیتهایشان نسبت به رعایت احکام شریعت است .نمونههای مختلفی از
تخلفهای عمدی یا غیرعمدی در گذشـــته وجود داشته است .شـــروط
فســـخ موجود در امیدنامهی اوراق ،اشاره به وقایعی دارد که قرارداد اوراق
را به علت ناسازگاری با شریعت ،باطل و بی اثر میکند؛ لذا آنچه اهمیت پیدا
میکند رقابت پذیری و بقا در بازارهای ســـرمایه به عنوان یک دســـته از
داراییهای منطبق بر شریعت میباشد.

Shariah risk
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برای تبیین بهتر این ریسک میتوان به موردی از اوراق اجاره در بحرین اشاره
کرد .این اوراق با اینکه در کشور بحرین منتشر و به نام اوراق بهادار اسالمی
بوده است ،لیکن به اعتقاد فقهای آن کشور در فرآیند انتشار آن بیع

العینه31

استفاده شده ،که حرام میباشد(کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی ()2011،
سروش ،کاوند)137: 1390.
در کشورهایی که از ابزارهای مالی اسالمی و ابزارهای متعارف به طور
همزمان استفاده میکنند ،ریسک شریعت بیشتر از دیگر کشورهای
اسالمیوجود دارد .مالزی و امارات متحده عربی نمونه ای از این کشورهای
هستند .از این رو اطالق نام صکوک و انتشار آن در یک کشور اسالمی لزوماً
بیانگر رعایت همه موازین شرعی اوراق نیست.
ریسک شریعت در ایران به علت وجود قوانین و مقررات اسالمیدقیق ،نسبت
به سایر کشورها پایینتر است (قناد،الری دشت بیاض )24 :1396.در
خصوص اوراقرهنی که در برخی موارد مانند تسهیالت فروش اقساطی بر
بیع دین و تنزیل استوارند به رغم جایز بودن آن از نظر شورای نگهبان از
دیدگاه برخی فقها محل اشکال است و ممکن است برای برخی از
سرمایهگذاران ریسک شریعت را به دنبال داشته باشد.
نحوه پوشش ریسک شریعت
به طور کلی پیوند میان ناظران شرعی صکوک و فرآیند انتشار صکوک،
اطمینان خاطر را برای سرمایهگذاران فراهم
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الزامات سازگاری با شریعت و رقابت پذیری بازار همچنان چالش بزرگی
برای صکوک محسوب میشود .با توجه به تشکیل کمیته تخصصی فقهی در
سازمان بورس و اوراق بهادار 32ریسک شریعت در بازار سرمایه ایران پوشش
داده شده است.
ریسک قوانین و مقررات
ریسک سیاسی 33از تحوالتی ناشی میشود که به وسیله تصمیمات دولتها
پدید آمده و به اشکال گوناگون ،سرمایهگذاری را با مشکالتی رو به رو
میکند .هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی ،قضایی و ادارات
دولتی باشد ،صرف نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه
وجود دارد ،ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود .تغییرات
قوانین از جمله قوانین مالیاتی و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به
ریسک سیاسی خواهند انجامید( .نوعی ریسک سیستماتیک) عمدتاً
سرمایهگذاران داخلی با ریسکهای سیاسی داخلی مواجهاند که معموالً ناشی
از سیاستهای نهادهای نظارتی پولی و مالی میباشد .عالوه بر این حوادث
اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات ،انقالب ،جنگ ،شورشها و اعتصابات
مختلف به تناسب بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر میگذارد (.موسویان و
کشاورزیان)168: 1393.
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آغاز فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت ماه سال

1386بوده است.
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این ریسک یکی از انواع مهم ریسک سیاسی است .ریسک قوانین و مقررات
شامل احتمال تغییر در بخشی و یا تمام قوانین و مقررات مرتبط با انتشار اوراق،
قوانین مالیاتی ،قوانین خاص (مانند ممنوعیت تملک زمین به وسیله اتباع
بیگانه) و ریسک قراردادهای حقوقی منعقد شده بین طرفین گوناگون است .
عدم وجود قوانین و مقررات مشخص و شفاف ،عدم ثبات قوانین و قابلیت
ضعیف اجرای آنها از عمدهترین ریسکهای کشورهای در حال توسعه است.
نحوه پوشش ریسک قوانین و مقررات
عموماً این ریسک قابل پیشگیری است از جمله راهکارهای پوشش آن
میتوان به ایجاد در ثبات قوانین ،اخذ ضمانت نامههای دولتی اشاره کرد(نظر
پور ،کفشگر  )178: 1396.وجود نهادهایی نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار
و بانک مرکزی در فرآیند انتشار اوراق ،که عالوه بر مسئولیت نظارت ،در
حوزه وضع قوانین و مقررات نیز فعالیت داشته و با فعالین بازار تعامل مناسبی
دارند میتواند ریسکهای از این دست را پوشش دهند .با توجه به اینکه بانی
اوراق رهنی بانک مسکن ،بانک مسکن بوده ،و این بانک برای انتشار اوراق
عالوه بر اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران نیز مجوزات الزم را اخذ نموده است ،این ریسک
تأثیر چندانی برروی سرمایهگذاران اوراق نخواهد داشت.
 .12جمعبندی و نتیجهگیری
همانطور که عنوان گردید ،اوراقرهنی به پشتوانه مطالبات رهنی طراحی و
منتشر میگردند ،لذا این ابزار فرصت مناسبی را برای بانکها و سایر
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شرکتهای دارای چنین مطالباتی فراهم آورد تا نسبت به تجهیر منابع و تغییر
ساختار ترازنامه خود اقدام نمایند.
لیکن نگرانی عمده ذینفعان اوراقرهنی موضوع تابآوری این ابزار در برابر
انواع ریسکهای پیرامون آن است .همانطور که پیشتر عنوان گردید
اوراقرهنی ابزاری است برای تأمین مالی و کارکرد آن مشابه اوراق قرضه
است ،لیکن این ابزار میبایستی مطابق با اصول و موازین شرعی طراحی گردد
که این امر ریسکهایی را برای ارکان و دارندگان آن ایجاد مینماید.
برای حل این موضوع در گام نخست بانی و دارندگان اوراقرهنی میبایست
ریسکهای اوراق رهنی راشناسایی نمایند .گام بعدی ایجاد سازوکارها و
راهکارهای مناسب برای مدیریت ریسک است که با شریعت تطابق داشته و
کارکردهایی شبیه ابزارهای مرسوم مالی داشته باشند .با توجه به موارد اعالم
شده اکثر ریسکهای پیرامون اوراقرهنی را میتوان با نظارت و انتخاب
مناسب ارکان انتشار اوراق توسط نهادهای ذیربط نظیر بانک مرکزی و
سازمان بورس و اوراق بهادار ،اخذ تضامین مکفی از ارکان و تسهیالت
گیرندگان بانکی ،پوششهای بیمهای جامع بر روی داراییهای دخیل در
اوراق پوشش داد لیکن به منظور پوشش کامل ریسک موارد ذیل پیشنهاد
میگردد:
 .1با توجه به اینکه ابزارهای مشتقه 34نقش مهمی در مدیریت ریسک ابزارهای
رایج مالی در بازار بینالملل و متعارف ایفا مینمایند ،میتوان از این ابزار در

34 Derivatives
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پوشش ریسک اوراقرهنی نیز استفاده نمود .از جمله این موارد استفاده از
اختیار معامالت ترکیب شده 35و سوآپ 36صکوک میباشد.
اختیارات ترکیب شده (ترکیب همزمان اختیار خرید و فروش) ابزارهایی
هستند که با اختیارات مرسوم متفاوت هستند .اختیارات ترکیب شده اوراق
قابل بازخرید و یا قابل فروش ایجاد مینمایند .این ابزارها قابل تجزیه نبوده و
به صورت مجزا قابل معامله نیستند ،لیکن درعوض به عنوان بخشی از قرارداد
انتشار اولیه شکل میگیرند .کارکرد این اختیارات ،ایجاد همزمان اختیار
خرید و یا فروش بر روی اوراق می باشد ".اوراق قابل خرید" قراردادی است
که مطابق آن به ناشر اجازه داده می شود که اوراق مزبور را با قیمتی از پیش
تعیین شده و در زمان مشخصی در آینده بازخرید کند .به طور معمول چنین
اوراقی در سالهای اولیه پس از انتشار بازخرید نمی شوند .درمقابل"اوراق
قابل فروش" به دارنده آن ،این اجازه را

می دهد که در زمان و قیمت

مشخصی در آینده این اوراق را بفروش برساند .درصورتیکه اوراقرهنی با
اختیارات ترکیب شوند ،ترکیب جدید انعطاف پذیری بیشتری نسبت به
شرایط بازار داشته و به همین دلیل موجب نقدشوندگی بیشتر این اوراق
میشود .از سوی دیگر خرید اینگونه ابزارها سرمایهگذار را در مقابل ریسک
های تغییر قیمت مصون مینماید.
سوآپ یکی از جذابترین ابزارهایی است که برای مدیریت ریسک از آن
استفاده میشود .سوآپ توافقی است بین دو شرکت برای معاوضه جریانهای
Options
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نقدی در آینده با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا داراییها (سیاح و صالح
آبادی.1384.ص )259به بیان دیگر طبق این قرارداد جریانهای نقدی در
زمانی در آینده معاوضه میشود و سوآپ معاوضه بدهیها و تعهدات است.
براساس قرارداد سوآپ می توان انواع مختلف صکوک را با هم معاوضه
کرد .معاوضه انواع صکوک به دلیل نیاز سرمایهگذار (دارنده این اوراق)
صورت می گیرد .به عنوان مثال سرمایهگذاری مالک اوراق شناور است و به
دلیل تغییرات نرخ بازده این اوراق و ریسک باالی آن ،متقاضی معاوضه آن
با اوراق با نرخ ثابت است .درطرف دیگر سرمایه گذاری وجود دارد که
دارای اوراق با نرخ ثابت است و به دلیل ثابت بودن نرخ این اوراق از مزایای
افزایش نرخ بازده بازار در طول زمان بی بهره است.
در اینصورت این سرمایهگذار متقاضی معاوضه این نوع اوراق با اوراق با
درآمد متغیر می باشد .در اینجا است که تاخت میان این دو نوع سرمایهگذار
صورت می گیرد .البته این قرارداد تاخت ممکن است میان دو اوراق با
سررسید متفاوت ،با نرخ ارز متفاوت و یا دو نوع اوراق با نرخ سود متفاوت
صورت پذیرد .بیگمان بر همین اساس نیز میتوان اوراق با نرخ ثابت را با
اوراق بدون کوپن معاوضه نمود.
 .2با توجه به مطالعات صورت گرفته در طراحی اوراق مصون از تورم و
همچنین شناورسازی نرخ سود اوراق در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق
بهادار ،طراحی اوراق رهنی مصون از تورم و یا با نرخ شناور( تغییرات نرخ
سود یا ارزش بازخرید اوراق در سررسید اوراق ،متناسب با سطح تورم) تاثیر
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به سزایی در کاهش ریسکهای بازار و مبتنی بر نرخ بهره ،اوراق رهنی
خواهد داشت.
 .3استفاده از ظرفیت مؤسسات رتبهبندی اعتباری به منظور کاهش ریسک
نکول بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین رتبهبندی ارکان انتشار اوراق
به منظور تأیید صالحیت از منظر کفایت سرمایه و رتبه اعتباری امر ضروری
است .عالوه بر این ،رتبهبندی اوراق رهنی نیز در جلب اعتماد سرمایهگذاران
و جذب سرمایه ایشان نقش بسزایی خواهد داشت که عملیاتی شدن این
موضوع با افزایش مجوزات اعطایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و
بانک مرکزی میسر خواهد شد.
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الویتبندی ریسک صکوک مرابحه از طریق نظر سنجی توسط خبرگان مالی و
مقایسه آن با دیگر ابزار های بازار سرمایه .محمد نقی نظر پور ،مجید حبیبیان
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نقیبی ،حسین کفشگر جلودار .فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران .سال نوزدهم.
شماره  .59صفحات . 181-153تابستان1393
مدیریت ریسک اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه .سید عباس موسویان.
حسین شیرمردی احمدآباد .مجله تحقیقات مالی اسالمی .سال  .2شماره .1پیاپی
 .3صفحات  66- 33پاییز وزمستان 1393
امکان سنجی مدیریت ریسک در فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره .منظر
عزیزی .شهرام بابالویان .سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در
مدیریت و حسابداری1394.
مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسالمی .مصطفی قناد .محمود الری دشت
ریاض .دو فصلنامه علمیترویجی کارآفن .شماره .41صفحات  31-15بهار و
تابستان1396
پوشش ریسک صکوک مرابحه در بازار سرمایه اسالمی .محمد نقی نظر پور .
حسین کفشگر جلودار .فصلنامه علمی-ترویجی اقتصاد و بانکداری اسالمی.
شماره .21صفحات  .183 – 157زمستان 1396
بررسی انواع ریسک و مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسالمی .کامران ندری.
لیال محرابی .مجله راهبرد توسعه .شماره  .54صفحات . 181 - 160تابستان 1397
طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه بندی ریسک های اوراق بهادار محمد
شعبانی .حسین دیده خانی .علی خوزین .مجله راهبرد مدیریت مالی .سال .6
شماره  .23صفحات .87-61زمستان 1397
Khan, T. and H. Ahmed.2001. Risk management: An
Analysis of Issues in Islamic financial industry. Islamic
research and training institute, Jeddah, Saudi Arabia
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پیوست 1
اوراقرهنی به منظور تأمین مالی شرکت کرمان موتور
گروه  :اوراق تأمین مالی ،زیر گروه صنعت :اوراقرهنی
نماد :کرمان 00
بازار :اوراق با در آمد ثابت
بانی :شرکت کرمان موتور(سهامیخاص)
موضوع فعالیت شرکت کرمان موتور :ساخت و مونتاژ و توزیع و فروش اتومبیل
سواری و ارائه خدمات پس از فروش محصوالت و انجام هرگونه عملیات و اقدام
تجاری و فعالیت های مربوطه به طور صریح و یا ضمنی و یا مستقیم و یا غیر
مسقیم در رابطه با اهداف پیش بینی شده
ناشر :شرکت واسط مالی آبان دوم (با مسئولیت محدود)
متعهد پذیره نویسی :شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامیخاص)
اوراق که در مدت پذیره نویسی به فروش نرسند توسط متعهد پذیره نویسی
خریداری میگردد.
بازارگردان :شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامیخاص)
بازارگردان به منظور ایجاد اطمینان سرمایه گذاران از نقد شوندگی اوراق ،نسبت
به خرید وفروش اوراق در چارچوب قرارداد بازارگردانی اقدام مینماید.
ضامن :بانک پاسارگاد (سهامیعام)
عامل فروش :شرکت کارگزاری کارآمد (سهامیخاص)
امین :مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (سهامیخاص)
عامل پرداخت سود :شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
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مبلغ اوراقرهنی قابل انتشار 2،000،000 :میلیون ریال
تعداد اوراق قابل انتشار :دو میلیون برگه
مبلغ اسمیهر برگه  :یک میلیون ریال
نرخ سود اوراق%16 :
مواعد پرداخت های مرتبط با سود اوراق :هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار
مدت اوراق :سه سال
کل مبلغ پرداختی به دارندگان اوراق 2،960،000 :میلیون ریال
مبلغ مطالبات رهنی 2،391،926 :میلیون ریال
تاریخ انتشار1397/11/30:
تاریخ سررسید1400/11/30:
هدف از انتشار اوراق :شرکت کرمان موتور (بانی) در نظر دارد از طریق انتشار
اوراقرهنی بتواند بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت تهیه مواد اولیه و قطعات به
منظور تولید محصول( خودرو النترا ) را تأمین نماید.
موضوع انتشار اوراق :واگذاری مطالبات ناشی از فروش اقساطی محصوالت
شرکت کرمان موتور به نهاد واسط به منظور تأمین مالی جهت خرید مواد اولیه و
قطعات توسط شرکت کرمان موتور
مطالبات مذکور مربوط به تعداد  3871قرارداد فروش اقساطی در مجموع به
ارزش  2،391،926میلیون ریال که کل تعداد اقساط مربوط به قراردادها برابر با
 41،422قرارداد میباشد همچنین متوسط هریک از اقساط برابر با 57،745،321
ریال میباشد و دارای سررسید های متفاوت به طور متوسط از یک تا پنج سال
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بوده و برای دوره عمر اوراق به نهاد واسط (ناشر) شرکت واسط مالی آبان دوم
منتقل میگردند.
بیمه گر دارایی های در رهن مطالبات رهنی در زمان انتقال مطالبات رهنی :مطابق
با مقررات جاری ،تمامیخودرو های واگذار شده تحت پوشش بیمه شخص ثالث
بوده و همچنین به میزان ارزش روز خودرو تا پایان مدت اقساط تحت پوشش
بیمه بدنه میباشند.
خطرات مشمول بیمه :خسارات جانی و خسارات مالی شامل سرقت ،آتش سوزی
و تصادف
پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت مطالبات رهنی :تمامیخودرو ها
در مقابل خطرات جانی بیمه شخص ثالث و در مقابل خسارات مالی به میزان
ارزش خودرو بیمه بدنه میباشند.
اوراقرهنی به منظور تأمین مالی شرکت ایران خودرو(سهامیعام)
گروه  :اوراق تأمین مالی ،زیر گروه صنعت :اوراقرهنی
نماد  :صخود00041
بازار :اوراق با در آمد ثابت
بانی :شرکت ایران خودرو(سهامیعام)
موضوع فعالیت شرکت ایران خودرو مطابق با اساسنامه شرکت تأسیس ،احداث
و اداره کارخانجات در هرمحل ،داخل و یا خارج از کشور به منظور تهیه و تولید
انواع خودرو  ،وسایل نقلیه .....
ناشر :شرکت واسط مالی مهر یکم (با مسئولیت محدود)
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متعهد پذیره نویسی :شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامیعام) و شرکت تأمین
سرمایه امید (سهامیعام)
اوراق که در مدت پذیره نویسی به فروش نرسند توسط متعهد پذیره نویسی
خریداری میگردد.
بازارگردان :شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامیعام) و شرکت تأمین سرمایه امید
(سهامیعام)
بازارگردان به منظور ایجاد اطمینان سرمایه گذاران از نقد شوندگی اوراق  ،نسبت
به خرید وفروش اوراق در چارچوب قرارداد بازارگردانی اقدام مینماید.
ضامن :بانک سپه (سهامیعام)
عامل فروش :شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامیخاص)
امین :سازمان حسابرسی
عامل پرداخت سود:شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
مشاور عرضه :شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامیعام)
مبلغ اوراقرهنی قابل انتشار 3،087،205 :میلیون ریال
تعداد اوراق قابل انتشار 3،087،205 :برگه
مبلغ اسمیهر برگه  :یک میلیون ریال
نرخ سود اوراق%16 :
مواعد پرداخت های مرتبط با سود اوراق :هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار
مدت اوراق 2 :سال
کل مبلغ پرداختی به دارندگان اوراق 4،075،111 :میلیون ریال
مبلغ مطالبات رهنی 3،302،140 :میلیون ریال
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مواعد پرداخت های مرتبط با سود اوراق :هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار
مدت اوراق 2 :سال
کل مبلغ پرداختی به دارندگان اوراق 4،075،111 :میلیون ریال
مبلغ مطالبات رهنی 3،302،140 :میلیون ریال
تاریخ انتشار1398/04/31 :
تاریخ سررسید1400/04/31 :
بیمه گر دارایی های در رهن  :شرکت ایران خودرو
خطرات مشمول بیمه :پوشش زیان ناشی از به هم خوردن دو یا چند خودرو،
برخورد جسم ثابت با متحرک ،برخورد جسمیدیگر به خودرو ،واژگونی و
سقوط خودرو و زیان از زیر خودرو و....
پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت مطالبات رهنی :خودرو ها دارای
بیمه یکساله (خدمات کارت طالیی)میباشند
مشخصات مطالبات رهنی:تعداد  66،998فقره چک از مجموع  50،457قرارداد
فروش اقساطی ناشی از خرید خودرو که سررسید آنها در بازه زمانی
 1398/04/31تا  1400/04/31قراردارد .وثایق در رهن شرکت ایران خودرو ،
خودروهای مورد فروش این شرکت میباشد .تضمین های اخذ شده صرفاً در
رهن قراردادن خودرو است .متوسط نسبت تسهیالت به ارزش وثیقه به طور
معمول یک دوم میباشد.
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پیوست 2
جدول مفروضات
اوراقرهنی بانک مسکن
واریانس شاخص

0.0025%

کوواریانس اوراقرهنی مسکن

-0.000038%

بتا اوراقرهنی مسکن

-1.484%

نرخ بدون ریسک

20%

نرخ بازده مورد انتظار

20%

صرف ریسک بازار

10%

نرخ اوراق

18.5%

تاریخ انتشار:

1395/04/13

تاریخ سررسید:

1397/04/13

مواعد پرداخت های مرتبط با سود اوراق :هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار
فرمول محاسبات
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بررسی تخلفات رایج صنعت کارگزاری

1

دکتر غالمعلی میرزایی منفرد 2مهدی دلبری

3

چکیده:
در بازارهای مالی ،یکی از مهمترین وظایف نهاد ناظر ،شناسایی و
پیشگیری از تخلفات واقع شده در بین فعاالن بازار است .کارگزاران که به
عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان فعالیت می کنند ،یکی از مهمترین
نهادهای مالی در بازارهای سرمایه هستند .در تحقیق حاضر تخلفات مهم در
بازارهای سرمایه تشریح شده و به دو عامل مهم تعارض منافع و خرید و
فروش کارمندان به طور خاص پرداخته شده است .همچنین فعالیت های مهم
کارگزاران و زمینه های بروز تخلفات تشریح شده و در پایان پیشنهاداتی جهت
کاهش تخلفات کارگزاران اشاره شده است.

واژگان کلیدی :تخلف ،جرایم مالی ،تعارض منافع ،کارگزاری ،بورس

 1مقاله مستخرج از پایان نامه دوره  DBAبازار سرمایه اسالمی انجمن مالی
اسالمی ایران
 2رییس گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
 3دانش آموخته مقطع  DBAگرایش بازار سرمایه اسالمی،
 delbari@msn.comنویسنده مسئول

380

بررسی تخلفات رایج صنعت کارگزاری

بخش اول  -مقدمه
تخلفات و جرایم در حوزه اوراق بهادار که از آن به عنوان تخلفات و جرایم
سرمایه گذاری نیز نام برده می شود ،عمل فریب کارانه ای در بازارهای کاالیی
و اوراق بهادار است که موجب می شود سرمایه گذاران تصمیمات خرید و
فروش خود را بر اساس اطالعات غلط و گمراه کننده بگیرند که معموال همراه
با ضرر این سرمایه گذاران است و مقررات حوزه اوراق بهادار نقض می شوند.
نهاد ناظر سعی در شناسایی و پیشگیری از وقوع این تخلفات دارد.
کارگزاران که نزدیکترین اشخاص حقوقی به سرمایه گذاران هستند بر اساس
مشاوره ای که به مشتریان خود می دهند می توانند موجب موفقیت و یا
شکست آنها شوند .اگر کارگزاران اصول صحیح سرمایه گذاری و اطالعات
درست صنایع را به مشتریان منتقل کنند ،اهداف سرمایه گذاری آنها به واقعیت
تبدیل می شوند .کارگزار باید همواره در ارایه مشاوره به مشتریان خود به
عواملی مانند سن مشتری ،وضعیت مالی مشتری ،اهداف سرمایه گذاری ،بازه
زمانی سرمایه گذاری ،نیاز به نقدینگی مشتری و ریسک پذیری مشتری توجه
کند .سرمایه گذاران اغلب انتظاری بیشتر از انجام معامالت از کارگزار خود
دارند و به کارگزار خود به چشم وکیل و امین خود نگاه می کنند .کارگزاران
اغلب به دلیل اعتماد زیاد مشتریان و وجود منافع باال دچار تعارض منافع می
شوند.
هدف اصلی پژوهش ،شناسایی تخلفات مهم در بازارهای مالی می باشد
و به نقش کارگزاران در این تخلف ها اشاره می شود .همچنین به منظور

381

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم و تخلفات راهکارهای عملی پیشنهاد می
شود.
در این پژوهش به دنبال این هستیم تا سؤاالت زیر را پاسخ دهیم:
 جرایم مالی مهم واقع شده در بازارهای مالی کدام ها هستند؟
 کارگزاران با توجه به تنوع فعالیت هایشان چه تخلفاتی در
حوزه های مختلف انجام می دهند؟
 تعارض منافع و خرید و فروش کارمندان کارگزاران چه نقشی
در بروز تخلف کارگزاری ها دارد؟
 چه راهکارهایی جهت کاهش تخلف کارگزاران وجود دارد؟
روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله ،روش توصیفی است.
بخش دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
استفان دیماک و ویلیام گرکن( )2012در کاری تحقیقاتی با استفاده از
اطالعات دریافت شده از بورس اوراق بهادار نیویورک به پیش بینی جرایم
سرمایه گذاری پرداختند .آنها دریافتند که افشا اطالعات در خصوص تعارض
منافع ،قوانین و مقررات جاری ،تخلفات و سیستم نظارت می تواند به پیش
بینی جرایم مالی کمک کند.
مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار

(  ) 1381در گزارشی با عنوان "بهسازی مقررات ایمنی و شفافیت بازار سرمایه

ایران :شناسایی و منع دستکاری بازار" ضمن شناسایی دستکاری بازار و بررسی
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مقررات منع دستکاری در کشورهای مختلف ،به ارائه مقررات پیشنهادی منع
دستکاری در بازار سرمایه ایران پرداخته است.
شرکت بورس اوراق بهادار ( ) 1394در گزارش تحقیقاتی تحت عنوان
بررسی تطبیقی ساختار و فعالیت شرکتهای کارگزاری ،به ساختار فعالیت
شرکتهای کارگزاری در کشورهای ترکیه ،هند ،فیلیپین ،مالزی و ایران پرداخته
است .در این گزارش انواع فعالیت انجام شده توسط کارگزاران و مجوزهای
مربوطه تشریح شده است و فرایندهای نظارتی بر کارگزاری ها در این کشورها
تشریح شده است.
غالمعلی میرزایی منفرد() 1392به عناصر محرمانه بودن و اهمیت
اطالعات در اطالعات نهانی اشاره می کند و مبانی جرم انگاری در استفاده از
اطالعات نهانی را غیرمنصفانه بودن ،خیانت در امانت ،سلب اعتماد از بازار،
خسارت به سرمایه گذاران و تصرف غیرقانونی می داند .ایشان ضمن تشریح
عناصر قانونی ،مادی و روانی ،ضمانت های اجرایی کیفری ،مدنی و انضباطی
را از حیث قوانین و مقررات جاری کشور تحلیل و تفسیر می کند.
محمد توحیدی ( )1398به بررسی نظریه های مخالف و موافق اعمال
محدودیت بر معامالت متکی بر اطالعات نهانی می پردازد و اصول اساسی
شریعت اسالم که با معامالت با اطالعات نهانی در منافات است را مورد
بررسی قرار می دهد.
محمد توحیدی و سید عباس موسویان ( )1397ضمن تعریف بورس
بازی ،دستکاری قیمت و رابطه بین آن دو ،روشها و مصادیق بارز دستکاری
متداول بین بورس بازان مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند  ،سپس به روش
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اجتهاد چند سطحی ،هر یک از این روشها با موازین و قواعد فقهی تطبیق داده
و حکم شرعی آنها را تبیین می کند.
دانیل گورنسی( )2019بیان می کند که قانون حمایت از مصرف کننده در
سال  2010معروف به داد فرانک 4که برای تحلیل شکاف مقررات نظارتی بین
مشاوران سرمایه گذاری و کارگزاران تصویب شده است وظیفه امانت

داری5

را به وظایف و تعهدات کارگزاری ها اضافه نموده است .این تحقیق پیشنهاد
می دهد کارگزاران با اعالم موارد تعارض منافع به حمایت سرمایه گذاران و
اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و با اطالعات بیشتر کمک می کند.
اینگو والتر ( )2004بیان می کند در اغلب بحران های بزرگ مالی شرکتها
به طور مشخص یک نقطه ضعف مهم در رفتار شرکت ها و بازارهای مالی
تحت عنوان بروز تعارض منافع نقش اساسی را داشته است .تعارض منافع در
بازارهای غیررقابتی و غیر شفاف موثر تر هستند .این پژوهش به بررسی
تعارض منافع در شرکتهای ارایه دهنده خدمات مالی می پردازد.
ارژن ریورینک( )2016در یک مقاله تحقیقاتی به توصیف کاله برداری
مالی در ادبیات علمی می پردازد .در این پژوهش ،ضمن اشاره به انواع رفتار
های متقلبانه ،به عوامل تسهیل کننده این گونه رفتارها از جمله توسعه تعارض
منافع جدید مالی ،هجوم مشارکت کنندگان ساده و زودباور به بازار های مالی،
افزایش پیچیدگی معامالت بازارهای مالی در اثر نوآوری های سریع فن آوری
قانونی و مالی و تنوع محصوالت مالی و همچنین افزایش استفاده از توجیه
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راز داری و محرمانگی اطالعات در خدمات بانکی و حقوقی و شرکت های
پوسته ای اشاره می کند.
پاول بارنس( )2016در تحقیق خود فروش سهام شرکت های پوسته ای
در اتاق بخار به منظور گمراه کردن سرمایه گذاران انگلیسی را بررسی نمود.
این پژوهش این موضوع را از لحاظ حقوقی ،روش طراحی اتاق بخارها ،انواع
شرکتها و طرح های استفاده شده ،بازارهای درگیر سهام ارزان قیمت ،مقررات
انگلیس در خصوص بازارهای خارج از بورس بررسی نموده است.
بخش سوم – بررسی موضوع تحقیق
فصل اول – انواع جرایم مالی
جرایم اوراق بهادار 6که به آن جرایم سرمایه گذاری 7نیز گفته می شود
یکی از انواع مهم جرایم یقه سفید 8ها است که می تواند به اشکال مختلفی
انجام شود و رایج ترین شکل آن ارایه اطالعات غلط به سرمایه گذاران جهت
اخذ تصمیمات سرمایه گذاری است.
مرتکب این کاله برداری می تواند یک شخص باشد مانند معامله گر
کارگزاری و یا می تواند یک سازمان یا شخصیت حقوقی باشد مانند شرکت
کارگزاری ،ناشر و یا شرکت تامین سرمایه .افراد ممکن است این کاله برداری
ها را از طریق سواستفاده از اطالعات نهانی انجام دهند .کاله برداری در حوزه

Securities fraud
Investment fraud
8
white-collar crime
6
7
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اوراق بهادار یک جرم جدی در حوزه فعالیت سرمایه گذاری محسوب می
شود.
جرم یقه سفید یک جرم غیر خشونت آمیز است که برای منافع مالی
انجام می شود .به گفته اف بی آی ،9که یکی از موسسات اصلی بررسی این
جرایم است ،این جرایم با فریب ،پنهان کاری یا نقض اعتماد مشخص می
شود .انگیزه این جرایم به دست آوردن یا جلوگیری از دست دادن پول ،دارایی،
خدمات و یا تامین یک مزیت شخصی یا تجاری است.
جرم یقه سفید که با افراد تحصیل کرده و ثروتمندان در ارتباط بوده است
برای اولین بار در سال  1949توسط جامعه شناس و جرم شناس آمریکایی،
ادوین سوترلند

10

معرفی شد و به صورت "جرمی مرتکب شده توسط شخص

با موقعیت اجتماعی باال و محترم در دوره اشتغال آنها" تعریف کرد .در دهه
های بعد دامنه جرایم یقه سفید به طور گسترده ای افزایش یافت زیرا توسعه
تکنولوژی و محصوالت مالی جدید الهام بخش بسیاری از جرایم مالی شده

است.
افراد مشهور مرتکب جرایم یقه سفید در دهه های اخیر شامل یوان
بوسکی ، 11برنارد ایبرز ، 12مایکل میلکن 13و برنی مادوف 14هستند و جرائم
گسترده یقه سفید که از طریق اینترنت تسهیل شده اند  ،شامل کاله برداری

Federal Bureau of Investigation
Edwin Sutherland
11
Ivan Boesky
12
Bernard Ebbers
13
Michael Milken
14
Bernie Madoff
9

10
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های به اصطالح نیجریه 15می شوند  ،که در آن نامه های الکترونیکی کاله
برداری در ارسال مقدار قابل توجهی پول کمک می کنند.
جرایم یقه سفید می تواند در فعالیت های مرتبط با بیمه ،بانک ،اوراق
بهادار و مستغالت انجام گیرد و انواع مختلفی شامل سرقت دستمزد ،کاله
برداری ،16رشوه،17تقلب های پونزی ،18سو استفاده از اطالعات نهانی،19
اختالس ،20جرایم سایبری ،نقض حق چاپ ،پول شویی،21جرایم
ورشکستگی ،22سرقت هویت 23و جعل باشد.
اگرچه جرایم یقه سفید کامال متنوع هستند ،اما اکثر آنها چندین ویژگی
مشترک دارند :اول اینکه آنها به جای استفاده از زور یا خشونت ،برای استفاده
نامشروع از پول ،دارایی یا خدمات از فریب و پنهان کاری استفاده می کنند.
ویژگی دیگر جرایم یقه سفید سو استفاده از موضع قدرت و اعتماد جامعه
است .مقامات دولتی که قاعده گذار هستند و یا مسئول قیمت گذاری منصفانه
هستند در معرض این جرایم هستند .همچنین تشخیص جرایم یقه سفید نسبت
به سایر جرایم سخت تر است زیرا این جرایم می تواند به شکلی ماهرانه پنهان
کارانه و متقلّبانه طراحی شده باشند و بخشی از مضرات آنها فورا برای قربانیان
آشکار نباشد.
Nigerian scams
Fraud
17
Bribery
18
Ponzi schemes
19
Insider trading
20
embezzlement
21
money laundering
22
Bankruptcy fraud
23
identity theft
15
16
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به عنوان مثال ممکن است در یک جرم در حوزه امالک و مستغالت،
یک کارشناس رسمی دادگستری ،یک خریدار و یک مدیر بانک مشارکت
داشته باشند تا با جعل اسناد منافع شخصی به دست بیاورند.
کاله برداری ،رایج ترین نوع جرایم یقه سفید محسوب می شود که به
منظور به دست آوردن پول یا خدمات از طریق ارایه قول ها یا اطالعات غلط
به دست می آید .یکی از متداولترین انواع کاله برداری شامل طرح های
تبلیغاتی از راه دور 24است که ارزش ،شرایط فروش یا استفاده از کاالها یا
خدمات فروخته شده را درست نشان نمی دهد.
هتک حرمت ، 25جلوگیری از عدالت ، 26اظهارات دروغین 27و لطمه زدن
به شاهد 28نیز جز جنایات یقه سفید محسوب می شوند .اگرچه هدف لزوماً
بدست آوردن پول یا خدمات نیست  ،اما این جرایم غیرقانونی است زیرا در
عملکرد صحیح سیستم دادگستری دخالت می کنند .رشوه خواری و

اخاذی29

عمومی تر است  ،به این دلیل که آنها وسیله ای غیرقانونی برای تأثیر گذاری
بر افراد قدرتمند در مؤسسات دولتی یا خصوصی را تشکیل می دهند .رشوه
دادن به معنای اعطا ارزشی به دیگران در ازای اعمال قدرت یک مقام است.
اخاذی تهدیدی است که برای به دست آوردن منافع یک مقام دولتی یا یک
شخص خصوصی ایجاد می شود .پولشویی جرم نسبتاً جدیدی از جرایم یقه
سفید است که توسط مجرمانی که مایل به پنهان کردن سودهای حاصل از
telemarketing schemes
Perjury
26
obstruction of justice
27
false statements
28
witness tampering
29
extortion
24
25
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فعالیتهای غیرقانونی هستند  ،مورد استفاده قرار می گیرد .فروشندگان مواد
مخدر و صادرکنندگان کاالهای تقلبی و ارز برای مخفی کردن منبع درآمد
خود ،طرح های پولشویی را ایجاد می کنند.
جرایم یقه سفید همچنین طیف گسترده ای از جرائم نظارتی را در بر
می گیرد .این موارد ممکن است شامل نقض قوانین مالیاتی  ،اجتناب از الزامات
گزارش ارزی  ،نقض الزامات قوانین در حوزه اوراق بهادار و جرائم زیست
محیطی باشد .عالوه بر مجازات کیفری  ،کسانی که محکوم به نقض مقررات
هستند ممکن است مجازاتهای مدنی و اداری نیز داشته باشند .اینگونه تخلفات
برخالف جرایم عرفی ممکن است نیازی به اعمال مجرمانه متهم نداشته باشد.
در عوض  ،آنها ممکن است جرایم نقض "مسئولیت جدی "30تلقی شوند که

صرفاً عدم رعایت موازین قانونی  ،دالیل کافی برای تعیین مسئولیت کیفری
است.
جرایم رایانه ای ابزاری است که با استفاده از آن مجرمین یقه سفید از
فناوری بهره می گیرند .نمونه های متداول فعالیت های مجرمانه موارد متنوعی
را شامل می شود  ،از جمله استفاده از رایانه به عنوان مکانیزم ارتکاب کاله
برداری اوراق بهادار  ،کاله برداری با کارت اعتباری و سرقت هویت .جرایم
رایانه ای همچنین ممکن است شامل دسترسی غیرقانونی و دستکاری در
اطالعات رایانه ای کاربران دیگر باشد.
عمده ترین جرایم که در حوزه مالی(اوراق بهادار) اتفاق میافتند عبارتند
از:
strict liability

30
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 .1کاله برداری شرکتی :31کاله برداری شرکتی به فعالیتهایی اشاره
دارد که توسط یک فرد یا شرکت و به گونه ای نادرست یا
غیرقانونی انجام می شود و به گونه ای طراحی شده است که
مزیتی را به فرد یا شرکت مرتکب می دهد .طرح های متقلّبانه
کاله برداری در شرکت فراتر از محدوده اختیار اعالم شده یک
کارمند است و به دلیل پیچیدگی و تأثیر اقتصادی آنها بر مشاغل
 ،سایر کارمندان و افراد خارج از شرکت مشخص می شود.
این گونه فعالیت ها معموال ناعادالنه یا غیرقانونی هستند.
اشکال مختلفی از کاله برداری شرکتها از جمله ثبت حسابداری
اشتباه و ارائه خدمات یا محصوالت نادرست ارائه شده است.
رسوایی انرون 32نمونه ای از کاله برداری در شرکت ها است.
پیشگیری و پیدا کردن کاله برداری در شرکت به سختی ممکن
است .یک شرکت ممکن است با ایجاد سیاستهای مؤثر ،
سیستم کنترل و تعادل و حفاظت فیزیکی ،میزان اجرای کاله
برداری را محدود کند .این یک جرم یقه سفید محسوب می
شود.

 .2شرکت های کاغذی( 33شرکت های پوسته ای یا شرکتهای
ساختگی:)34این شرکتها به عنوان پیشانی یا پوشش برای یک
یا چند شرکت دیگر خدمت می کنند .این شرکتها می توانند
ظاهر واقعی مانند آرم و سایت و کارمندان واقعی داشته باشند
Corporate fraud:
Enron scandal
33
shell corporation
34
Dummy corporation
31
32
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ولی فاقد عملکرد مستقل هستند .هدف اصلی تاسیس این
شرکتها محافظت از مسئولیت یک شرکت دیگر در برابر قرارداد
یا واردات می باشد .معموال شرکت های ساختگی در یک مکان
بین المللی توسط وکیل 35یا کار چاق کن 36ایجاد می شوند تا
بتوانند صاحب اصلی این شرکت را مخفی کنند .تاسیس این
گونه شرکت ها مورد استفاده شرکتها و کشور ها قرار می گیرد
و می تواند اهداف طفره رفتن از مالیات و پنهان کردن هویت
را هم پوشش دهد .از موارد مهم تاسیس شرکت ها می توان
به شرکت بین المللی امنیتی بلک واتر،37شرکت کامپاس
غربی ،38خطوط هوایی ژاپن 39می توان نام برد و موارد استفاده
کشورها می توان به شرکت هواپیمایی آمریکا 40و خطوط
هوایی آسیا 41اشاره کرد.

 .3دستکاری قیمت :42کمیسیون اوراق بهادار و بازار

امریکـا43

دسـتکاری بازار اوراق بهادار را به شرح زیـر تعریف کرده
است«:دستکاری عبارت است از مداخله عمدی در فرایند
عرضه و تقاضای آزاد اوراق بهادار  .ایـن عمل اغلب به منظور
فریب دادن یا گمراه کردن سرمایه گذاران از طریق کنترل یـا
attorney
bagman
37
Blackwater Worldwide
38
Compass East Corporation
39
)Japan Asia Airways (JAA
40
Air America
41
Air Asia
42
Price Manipulation
43
Securities and Exchange Commission
35
36
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تأثیر صـوری و غیرواقعی برقیمت اوراق بهادار یا فعالیت بازار

صورت میگیرد" .دستکاری می تواند شامل تکنیک هایی باشد

که بر عرضه یا تقاضای سهام تاثیر دارد .این موارد عبارتند از:
انتشار اطالعات غلط یا گمراه کننده درباره یک شرکت ،محدود
کردن سهام شناور در دست عموم ،داغ کردن بازار و ایجاد
تصویری نادرست و فریبنده از تقاضای یک اوراق بهادار .این
جرم به دو روش کلی تقسیم بندی می شود :دستکاری بر مبنای
اطالعات و دستکاری بر مبنای معامالت.تاکتیک های معروف
دستکاری قیمت عبارتند از:

 .aدستکاری ارز :44دستکاری ارز نوع متفاوتی از
دستکاری در بازار است  ،زیرا تنها بانک های مرکزی
و دولت های ملی می توانند در آن شرکت کنند و
بازیگران این دستکاری مقامات قانونی هستند.
کاهش ارزش  ،روشی برای دستکاری ارز از طریق
تعدیل عمدی ارزش پول یک کشور نسبت به واحد
پول دیگر  ،گروه ارز ها یا ارز مرجع است .یکی از
دالیلی که یک کشور ممکن است ارز خود را بی
ارزش کند  ،مبارزه با عدم تعادل تجاری است.
کاهش ارزش هزینه های صادرات یک کشور را
کاهش می دهد و آنها را در بازار جهانی رقابتی تر
می کند و این به نوبه خود باعث افزایش هزینه
Currency manipulation
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واردات می شود  ،بنابراین مصرف کنند گان داخلی
احتمال خرید آنها را کمتر می کنند و باعث تقویت
بیشتر مشاغل داخلی می شوند .از آنجا که صادرات
افزایش می یابد و واردات کاهش می یابد  ،با کاهش
کسری تجارت  ،تراز پرداخت بهتر به دست می آید.
این بدان معناست که کشوری که ارز خود را کم
ارزش می کند به دلیل تقاضای زیاد برای صادرات
ارزانتر می تواند کسری را کاهش دهد .البته نهادهای

بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی)WTO( 45

تشویق شده اند تا نقش موثرتری در رسیدگی به
اتهامات دستکاری ارز ایفا کنند.

 .bپمپ و تخلیه:46طرح پمپ و تخلیه معموال بخشی از
یک برنامه پیچیده در دستکاری قیمت یک اوراق
بهادار خاص است .مجریان یا تبلیغ کنند گان سهام،
شرکت های وابسته و شرکتهای بزرگ غیر وابسته را
متقاعد می کنند که تحت عنوان ترغیب سایر
سهامداران برای خرید سهام ارایه خدمت نمایند .به
جای انتشار اطالعات واقعی درباره یک شرکت،
تبلیغ کننده پیام های تبلیغاتی جعلی را برای میلیون
ها نفر سرمایه گذار خرد و عادی ارسال می کند تا
)World Trade Organization (WTO

45

Pump and dump

46
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قیمت سهام و حجم معامالت را افزایش دهد .پس
از انجام این کار ،تبلیغ کننده سهام خود را می فروشد
و قیمت سهام به شدت سقوط می کند.

 .cایجاد رونق مصنوعی :47تالش برای باال بردن ارزش
یک سهم یا اوراق بهادار از طریق خرید کوتاه مدت
آن اوراق و انتشار اخبار مثبت ،به منظور فروش
اوراق بهاداری از همان نوع که در اختیار فرد است.
معموال این نوع جرم با رونق کوتاه مدت و بدون
دلیل در یک سهم خاص به همراه است.

 .dمعامالت همزمان( 48معامله صوری) :در معامالت
همزمان یا معامالت چرخشی  ،دستکاری کننده با
هدف ایجاد فعالیت و افزایش قیمت  ،همان اوراق
بهادار یا مشابه همان اوراق بهادار را همزمان میخرد
و می فروشد و مالکیت اوراق بهادار در واقع تغییر
نمی کند.

 .eهجوم

فروش:49

در هجوم فروش،سرمایه گذاران با

تبانی تالش می کنند تا با فروش سنگین و یا فروش
استقراضی  ،قیمت سهام پایین بیاید.

Painting the Tape or ramping
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Wash trade

48

Bear raid
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 .fتجمیع :50موافقت نامه هایی غالبا کتبی میان گروهی
از معامله گران به منظور واگذاری اختیارات به یک
مدیر واحد تا در یک سهم خاص در بازه زمانی
معینی معامله کند و سپس سود و زیان حاصله را
تقسیم کند.

 .gانجام معامالت مکرر:51معامله گر سفارشات خرید و
فروش خود را در یک قیمت برابر قرار می دهد.
افزایش معامالت یک سهام می تواند باعث جذب
سایر سرمایه گذاران و افزایش قیمت سهام گردد.
انجام معامالت مکرر توسط کارگزاران با استفاده از
حساب مشتریان برای دریافت کار مزد بیشتر از
مشتریان نیز می تواند مصداقی از این جرم باشد.

 .hاخبار جعلی:52سهامداران به طور سنتی با شایعات
میخرند و با اخبار میفروشند و به همین دلیل برخی
با انتشار اخبار جعلی سعی در دستکاری قیمت
.i

دارند.
.قراردادن سفارشات بدون قصد انجام معامله :53این
فعالیت شامل وارد نمودن سفارشات ،به ویژه در

pools

50

churning

51

Fake news

52

spoofing

53
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سامانه های معامالتی الکترونیک ،که باالتر /پایینتر از
قیمتهای پیشنهادی و درخواستی قبلی است .قصد
جدی برای انجام چنین معامله ای وجود نداشته و
انگیزه اصلی ،ایجاد یک احساس گمراه کننده در
سرمایه گذاران مبنی بر وجود تقاضا یا عرضه قابل
مالحظه در مورد آن اوراق بهادار در آن قیمت
مشخص است؛ بنابراین سفارشات قبل از اینکه اجرا

شوند ،از سیستم معامالتی حذف خواهند شد .در
این دستکاری از یک ماشین معامالت

الگوریتمی54

بهره می برند که می تواند با سرعت باورنکردنی
.j

عملیات مرتبط با بازار ها را انجام دهد.
قیمت پایانی باال :55این دستکاری تالشی برای
دستکاری قیمت یک اوراق بهادر در پایان روز
معامالتی برای اطمینان از باالتر بودن قیمت پایانی
نسبت به قیمت واقعی است.

 .kقبضه کردن بازار:56در قبضه کردن بازار ،دستکاری
کنند گان بازار مقدار قابل توجهی کاال یا اوراق بهادار
می خرند تا آنها بتوانند قیمت را کنترل کنند و در
واقع انحصار به وجود بیاورند .به عنوان مثال ،
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algorithmic trading

54

High Closing

55

Cornering the market

56
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برادران نلسون بانکر

هانت57

و ویلیام هربرت

هانت 58تالش کردند تا در اواخر دهه  1970و اوایل
دهه  1980میالدی در بازارهای جهانی نقره ،بازار را
قبضه کنند و در یک مرحله اختیار معامله بیش از
نیمی از نقره های قابل تحویل جهان را بدست
آوردند .در پی جمع آوری فلزات گرانبها توسط
برادران هانتس  ،قیمت نقره از  11دالر در هر اونس
در سپتامبر  1979به نزدیک به  50دالر در هر اونس
در ژانویه  1980افزایش یافت .قیمت نقره سرانجام
دو ماه بعد به زیر  11دالر در هر اونس سقوط کرد
و بیشترین سقوط در یک روز واحد اتفاق افتاد که
اکنون به عنوان پنج شنبه نقره 59معروف شده است.
این اتفاق به دلیل تغییراتی که در مبادله قوانین در
.l

مورد خرید کاالها ایجاد شده بود ،رخ داد.
جمع آوری زباله:60ایده پشت این دستکاری یک
عمل غیر قانونی است که عمدتا در بستر اینترنت و
شبکه های اجتماعی شکل می گیرد .این اتفاق زمانی
می افتد که گروه کوچکی از افراد مطلع ،با انتشار

Nelson Bunker Hunt

57

William Herbert Hunt

58

Silver Thursday

59

Poop and Scoop

60
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اطالعات نادرست و شایعات سعی در کاهش قیمت
سهام دارند .در صورت موفقیت ،آنها می توانند سهام
را در قیمت مد نظرشان خریداری نمایند زیرا فشار
فروش زیادی ایجاد شده است و قیمت به طرز چشم
گیری سقوط کرده است .این روش دستکاری
برخالف روش پمپ و تخلیه است .یک تاکتیک
مشابه در این موقعیت فریب و فروش 61است جایی
که به جای خریدن سهام در قیمت های پایین تر
وقتی با اطالعات غلط و شایعات قیمت سهام در
حال کاهش است ،سرمایه گذاران متخلّف به منظور
کسب سود فروش استقراضی انجام می دهند.

 .mپنهان کردن مالکیت :62مخفی نمودن مالکیت واقعی
سهام به منظور فرار از الزامات قانونی مالکیت
سرمایه ،با استفاده از معامالت جعلی و در قالب
سهامداران ساختگی صورت میپذیرد .در این روش
با استفاده از واسطه هایی در معامله ،هویت فروشنده
یا خریدار واقعی برای دور زدن الزامات شفافیت
بورس ،مخفی باقی می ماند.
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short and distort

61

Warehousing / Parking/ Nominee accounts

62
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 .4خرید و فروش بر اساس اطالعات نهانی:63کمیسیون بورس و
اوراق بهادار آمریکا معامله بر اساس اطالعات نهانی را اینگونه
تعریف می کند :خرید و فروش اوراق بهادار بر اساس
اطالعات مهم و افشا نشده درباره آن اوراق بهادار و همراه با
نقض وظیفه امانتداری و روابط اعتماد و اطمینان .خرید و
فروش بر اساس اطالعات نهانی موقعی غیر قانونی است که
قبل از افشا اطالعات مهم صورت گرفته باشد .ماده  7مقررات
سوء استفاده از بازار 64اتحادیه اروپا ویژگی های اطالعات
نهانی را به صورت ذیل تعریف می کند :اطالعات دارای
ماهیتی دقیق باشد ،به صورت عمومی منتشر نشده باشد ،به
طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند ناشر اوراق یا به یک
یا چند ابزار مالی مرتبط باشد و اگر به صورت عمومی منتشر
شود ،احتماالً اثر قابل مالحظه ای بر روی قیمت آن ابزارهای
مالی یا بر روی قیمت ابزارهای مشتقه مربوطه داشته باشد.

 .5کاله برداری در شرکت های کوچک:65نوعی کاله برداری در
بورس اوراق بهادار است که شامل شرکت های با ارزش بازار
کوچک می شود که به طور مثال در کشور آمریکا به شرکتهای
با ارزش بازار پایینتر از  250میلیون دالر اطالق می شود.

Insider trading

63

)Market Abuse Regulation (MAR

64

Microcap fraud

65

399

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

بسیاری از شرکتهای کوچک ،سهام کم ارزش(66سهامی که
پایین تر از  5دالر معامله می شود و در هیچ کدام از بازارهای
رسمی بورس ها پذیرش نشده است و از سایر معیار های
شرکت های معامله شده در بورس ها برخوردار نیستند).
هستند .یکی از متداولترین تاکتیک ها روش طعمه و

تعویض67

است که معموال در فروش خرده فروشی استفاده می شود و
خدمات و کاالها به قیمت ارزان تبلیغ می شوند و در هنگام
مراجعه مشتریان اجناس مشابه به قیمت باالتر ارایه می شوند
و متقاضیان مجبور به خرید می شوند .در بازارهای مالی هم با
تبلیغ سهام ارزان و کم نشان دادن ریسک موجب ترغیب
خریداران به خرید سهام می شوند .این دسته از سهام معموال
در بازارهای خارج از بورس ،68معامله می شوند .سه تفاوت
عمده این دسته سهام با سایر سهام شرکتها عبارتند از :کمبود
اطالعات عمومی منتشر شده درباره شرکت ،نداشتن حداقل
های الزم برای پذیرش در بازارهای رسمی بورس ،ریسک
باالتر به دلیل نداشتن دارایی ،فعالیت عملیاتی و درآمد مناسب.
معموال به دلیل نقدشوندگی پایین سهام شرکت های کوچک،
افزایش حجم معامالت می تواند تاثیر زیادی بر قیمت سهام
داشته باشد.
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 .6کاله برداری از طریق حسابداری :69این کاله برداری ،دستکاری
عمدی در صورت های مالی برای ایجاد نمایی سالم از صورت
های مالی یک شرکت است .این دستکاری محصول اشتراک
کارمند و حساب ها و خود شرکت است و سرمایه گذاران و
سهامداران را گمراه می کند .یک شرکت می تواند صورت های
مالی خود را از طریق بیشتر نشان دادن درآمد ها یا دارایی و یا
عدم ثبت هزینه ها و کمتر نشان دادن بدهی ها ،جعل کند.

 .7بازار گرمی کردن :70در زمینه سرمایه گذاری ،اصطالح
بازارگرمی و یا اتاق بخار به تاکتیک فشار فروش باال برای
فروش سهام به سرمایه گذارانی است که با بازارسازی

تلفنی71

همراه است .بازارسازی تلفنی ،تماس تلفنی با مشتری جدید
بالقوه توسط کارگزار ،به امید فروش سهام ،اوراق قرضه یا سایر
محصوالت مالی و دریافت کارمزد از آن مشتری است .معموال
این مشتریان تصادفی انتخاب می شوند و پس از تماس از
فهرست تلفن حذف می شوند .دفاتر این بازاریابان در فضاهای
اداری ارزان قیمت مستقر است و اطالعاتی که این فروشندگان
از آن استفاده می کنند به دلیل تمایل زیاد آنها به فروش سهام
و دریافت کمیسیون می تواند غلط و گمراه کننده باشد .آنها

Accounting Fraud

69

Boiler room

70

Cold Calling

71
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غالبا سهام معامله شده در پینک

شیت72

ها (یک سیستم

الکترونیکی فهرست کنندۀ قیمت خرید و فروش اوراق بهادار
موجود در بازار پیشخوان آمریکا) و بازارهای خارج از بورس
را معامله می کنند زیرا این دو دسته به افشا اطالعات و مقررات
کمتری نیاز دارند.

 .8کاله برداری مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری :73سرمایه
گذاران تصور می کنند می توانند با خرید واحدهای سرمایه
گذاری صندوق های سرمایه گذاری از فعالیت های تبهکارانه
جلوگیری کنند ولی اگر کارگزاری یا مدیر سرمایه گذاری به
دنبال کاله برداری و تقلب باشد می تواند به پشتوانه منابع
سرمایه گذاران اقدام به جرایم مالی کند .یکی از متداولترین
جرایم این حوزه افزایش حجم معامالت به دلیل ایجاد کارمزد
است که معموال نهاد ناظر مالی با تعریف سقف درآمد کارمزد
سعی در کاهش این جرم می کنند .یکی دیگر از این تاکتیک
ها استفاده از نقطه تغییر ناگهانی 74است که میزانی از سپرده در
یک حساب که منجر به یک سطح باالتر و جدید از سود و
کارمزد می گردد و در واقع با راهنمایی اشتباه به مشتری را
تشویق به سرمایه گذاری در طبقات پایین تر نموده تا کارمزد
بیشتری به دست بیاورند.
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Mutual Fund Fraud

73

Breakpoint Fraud
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 .9کاله برداری

پونزی75

و کاله برداری هرمی :76طرح های

متقلبانه پونزی یک روش کاله برداری سرمایه گذاری است که
با بودجه جمع آوری شده از سرمایه گذاران جدید ،سود
سرمایه گذاران قبلی پرداخت می شود .سازمان دهندگان این
طرح ها ،اغلب وعده می دهند که منابع جدید را سرمایه گذاری
می کنند و بازده باالیی با ریسک اندک به دست می آورند .اما
در اغلب این طرح ها ،خود کاله برداران منابع خود را سرمایه
گذاری نمی کنند و منابع خود را برای پرداخت به افرادی که
زودتر سرمایه گذاری کرده اند استفاده می کنند .این طرح ها
برای زنده ماندن به جریان مداوم پول جدید نیاز دارند .وقتی
جذب سرمایه گذاران جدید مشکل شود و یا تعداد افراد زیادی
در حال دریافت سود باشند به فروپاشی نزدیک می شوند .این
طرح ها به نام چارلز پونزی 77نامگذاری شده است که در دهه
 1920افراد را به سرمایه گذاری در یک طرح تمبر پستی فریب
داد .یکی از متداولترین تاکتیک های طرح های پونزی طرح
های سرمایه گذاری با بازده باال 78است .کاله برداری هرمی
مشابه کاله برداری پونزی است با این تفاوت که نوع کاال و
خدمات قابل ارایه و ساختار طراحی در این دو نوع طرح

Ponzi schemes
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متفاوت است .معموال طرح های پونزی در قالب طرح های
سرمایه گذاری ارایه می شوند و طراح اصلی در مرکز قرار دارد
و اطالعات سرمایه گذاری محرمانه است.

 .10پول شویی :79هر گونه اقدام برای پنهان نمودن یا تغییر ماهیت
غیر قانونی درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه به نحوی
که وانمود شود از منبع قانونی حاصل شده است .عملیات
پولشویی سه گام اصلی دارد :در گام اول (جایگذاری )80پول
کثیف به سیستم های مالی و بانکی تزریق می شود .در گام
دوم(الیه گذاری )81برای پنهان کردن سر منشا ذخایر مالی پول
از طریق روش ها و ترا کنش های پیچیده به حساب های
متعدد دیگر منتقل می شود .در گام سوم(ادغام )82در نهایت،
این پول که با نقل و انتقال های فراوان در شبکه بانکی و
بورس ،عادی جلوه داده شده ،با ظاهری موجه در حساب ذینفع
اصلی تجمیع می شود و نهایتا ذینفع اصلی آن را مورد استفاده
قرار می دهد.

 .11کاله برداری در پیش

پرداخت:83

در این نوع کاله برداری ،قبل

از دریافت هر گونه خدمات از سرمایه گذار خواسته شود
مبلغی به عنوان پیش پرداخت واریز نماید .معموال این پیش
Money laundering
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پرداخت به عنوان هزینه ،مالیات یا کمیسیون توصیف می شود
که بعدا بازپرداخت می شود .این طرح ها سرمایه گذارانی که
در سرمایه گذاری های قبلی عملکرد نامناسبی داشته اند را
هدف قرار می دهد.

 .12اختالس کارگزاری :84شخص یا موسسه ،دارایی هایی را که به
او سپرده شده است سواستفاده می کند .در این نوع کاله
برداری ،اختالس گر دارایی مشتریان را به طور قانونی در دست
دارد و حق مدیریت آنها را دارد ،اما دارایی ها برای اهداف
دیگری استفاده می شوند .همچنین ممکن است اختالس گر
صورت حساب و هزینه هایی که اتفاق نیفتاده است را ایجاد
کرده و سپس از پول پرداخت شده برای هزینه های شخصی
استفاده کند.

 .13پیش دستی در معامالت :85زمانی که یک کارگزار یا شخص
حقوقی دیگری وارد یک معامله می شوند زیرا آنها از یک
معامله بزرگتر و قبل از افشا به عموم اطالع دارند که بر قیمت
آن دارایی اثر گذار خواهد بود .همچنین این جرم می تواند
موقعی اتفاق بیافتد که یک کارگزار یا تحلیلگر قبل از پیشنهاد
خرید یا فروش یک شرکت به مشتریان خود ،برای حساب
خود خریداری یا فروش انجام دهند .نوع دیگر این جرم ،تقلید

Broker embezzlement

84

Front Running

85
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از روند معامالتی 86است که خرید یا فروش اوراق بهادار
توسط کارگزار برای خودش ،بالفاصله بعد از اجرای سفارش
مشابه خرید یا فروش اوراق بهادار برای یک مشتری می باشد.
این جرم به دلیل استفاده از اطالعات خصوصی که در دسترس
عموم نیست ،غیر قانونی است.

 .14معامالت غیر مجاز :87خرید یا فروش اوراق بهادار یا سایر
دارایی های حساب مشتری بدون آگاهی و مجوز قبلی مشتری
است .برای مثال یک کارگزار ممکن است معتقد باشد که یک
معامله به نفع سرمایه گذار است و بدون تماس و کسب اجازه،
معامله را انجام دهد به این امید که بعد از کسب منفعت توسط
مشتری ،وی را متقاعد کند.
عالوه بر موارد فوق ،در مورد کارگزاری ها تضمین سود و تضمین
عدم زیان و نیز عدم افشا وابستگی به ناشران اوراق بهادار نیز می
تواند به عنوان تخلف مالی شمرده شود.
فصل دوم – تعارض

منافع88

اگر فرد یا سازمان در جایگاهی قرار گیرد که بین منافع شخصی و منافع
جامعه قرار گیرد و به سمت منافع خود حرکت کند زمینه ساز فساد خواهد
شد و موجب افزایش تخلف و جرم خواهد شد .بنابراین برای پیشگیری از
وقوع تخلف باید موقعیتهای تعارض منافع را شناسایی و کاهش داد .موضوع
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تعارض منافع را میتوان به دو دسته منافع شخص محور و منافع سازمان محور
طبقهبندی کرد .تعارض منافع شخص محور ،موقعیتیهایی است که شخصیت
حقیقی فرد دچار تعارض منافع میشود ولی منافع سازمان محور بر ویژگی
شخصیت افراد تأکید ندارد و با جابهجایی افراد هم تعارض منافع کاهش
نمییابد و سازمانها دچار تعارض منافع هستند .این موضوع بیشتر در مورد
شرکتهای رگالتوری و پیمانکاری مصداق دارد.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، 89تعارض منافع را بهعنوان
تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمورین دولتی تعریف میکند،
بهطوریکه این منافع میتواند بهصورت ناصحیحی وظایف آنها را تحت
تأثیر قرار دهد.

سازمان شفافیت بینالملل 90تعارض منافع را شرایطی میداند که در آن
افراد یا نهادها (که میتواند دولت ،رسانه ،کسبوکار یا سازمان مدنی باشد)
مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصیشان میگردند.

بانک جهانی 91تعریف خالصهای از فساد ارائه کرده است:سوءاستفاده

از جایگاه عمومی برای به دست آوردن منافع شخصی.

مقایسه تعاریف باال نشان میدهد موضوع تعارض منافع چقدر میتواند به
بروز فساد کمک کند و در صورت پیشگیری مناسب از تعارض منافع میتوان
زمینه بروز تخلفات و فساد را کاهش داد .البته وجود تعارض منافع همیشه

OECD
Transparency International
91
World bank
89
90
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منجر به تخلف و فساد نمیشود بلکه سو استفاده از موقعیت تعارض منافع
میتواند به تخلف منجر شود.
انواع تعارض منافع
 . 1تعارض منافع شخص محور:
در این حالت ،به خاطر برخی ویژگی های مربوط به شخص منصوب در
پست های حاکمیتی ،منافع شخصی در معرض تعارض منافع قرار می گیرد.
در این نوع تعارض منافع ،اگر فرد دیگری منصوب گردد ،تعارض منافع کاهش
می یابد.
نوع دیگری از تعارض شخص محور ناشی از ساختار و قواعدی است
که افراد در آن قرار می گیرند و با جابه جایی افراد نمی توان تعارض منافع را
کاهش داد.
تعارض منافع شخص محور هم در بخش دولتی و هم در بخش
خصوصی بروز می کند و در جایگاه های مختلف شغلی بروز می کند.
الف) عوامل فردی ایجاد کننده منافع شخص محور
 . 1ارتباطات سهام داری یا مالکیت شرکت های مرتبط با تصمیم گیری:
یکی از مصادیق ایجاد تعارض منافع در اشخاص ،وجود رابطه سهام
داری یا مالکیتی با شرکت هایی است که توسط آن کارکنان قاعده گذاری می
شوند یا تحت نظارت قرار می گیرند .به طور مثال در خصوص تخصیص
اعتبار به مشتریان حقوقی رابطه سهام داری شرکت متقاضی با کارمندان شرکت
کارگزاری بایستی دقیق بررسی گردد.
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 . 2اشتغال همزمان:
اشتغال همزمان افراد در بخش حاکمیتی و خصوصی یکی دیگر از
مصادیق ایجاد تعارض منافع در اشخاص است .هر چند طبق قانون بودجه
عمومی کشور عضویت کلیه کارمندان دولت در مدیریت عاملی و سایر
مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای
عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر
دستگاهها ممنوع است ولی وجود افراد وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی
در هیات مدیره شرکت های کارگزاری می تواند به نوعی زمینه ایجاد تعارض
منافع اشخاص را فراهم آورد.
 . 3دریافت هدیه از نهادهای قاعده پذیر:
این نوع ارتباطات مالی نیز می تواند انگیزه ای باشد تا مسئوالن منافع
عمومی را در نظر نگیرند .در اصول اخالقی و رفتار حرفه ای مصوب هیات
مدیره کانون کارگزاران ذکر شده است که کارمند به دلیل رعایت استقالل و
بی طرفی به عنوان یکی از معیارهای رفتار حرفه ای در فعالیت حرفه ایِ خود
باید دقت و توجه قابل قبولی داشته باشد .پرهیز از ارائه ی پیشنهاد به دیگران،
پرهیز از درخواست و قبول هر گونه هدیه ،دستمزد و منافعی که به طور منطقی
منجر به خدشه به استقالل و بیطرفیِ خود و دیگران در فعالیت حرفه ای گردد،

ضروری است .همچنین به عنوان یکی از وظایف کارمند در قبال کارفرما باید
از دریافت هر گونه هدیه ،منافع ،مزایا یا اجرت از دیگران که به طور منطقی
باعث ایجاد تضاد منافع با کارفرما میشود ،خودداری نماید ،مگر با موافقت

کتبی کارفرما .پیشنهاد می شود کارگزاران هدایای پیشنهادی را به موارد
متعارف محدود نمایند .این معیار هدایا ،مهمانی ها ،پذیرایی های متعارف و
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متداول کاری را منع نمیکند ،زیرا هدف این موارد تأثیر گذاری یا ارائه ی
پاداش به شاغل نیست .توصیه میشود کارفرما ارزش متعارف هدایای دریافتی
را بر اساس عرف حرفه تعیین کند؛ همچنین این میزان برای هر هدیه ،تعیین
شده یا ارزش کل هدایای ساالنه را در بر میگیرد؛ ضمن ًا توصیه میشود کارفرما
فهرست هدایای دریافتنی توسط شاغل که معاف از افشا به کارفرما میباشد را
تعیین کند.
 . 4ارتباطات خویشاوندی:
این تعارض می تواند به علت سهام داری ،اشتغال یا رابطه مالی یکی از
بستگان مسئولین حاکمیتی یا بخش های تحت نظارت ،پیمانکاری یا قاعده
گذاری به وجود آید .در صنعت کارگزاری مشاهده می شود اغلب کارگزاران
اطالعات مناسبی از روابط خویشاوندی کارمندان با سایر اشخاص فعال در
نهادهای مرتبط ندارند.
 . 5ارتباطات پسا شغلی و مساله درب گردان:92
درب گردان می تواند از طریق اشتغال بازنشستگان یا افراد مستعفی از
بخش دولتی در بخش خصوصی و بالعکس باشد .اهمال کاری در بخش
نظارت یا قاعده گذاری با انگیزه استخدام در بخش خصوصی یکی از این
موارد است .در زمان نگارش مقاله هیچگونه محدودیتی برای این جابه جایی
در بازار سرمایه ایران وضع نشده است.
. 6انگیزه های سیاسی ،منطقه ای و سلیقه ای:

Revolving Door
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وجود این انگیزه ها می تواند باعث اخذ تصمیماتی شود که از لحاظ
اقتصادی بهینه نباشد.به طور مثال نحوه جذب افراد در صنعت کارگزاری و
نیز تقاضای تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق خاص در کارگزاری ها می
تواند در راستای منافع سهام دار نباشد.
ب ) عوامل نهادی ایجاد کننده منافع شخص محور:
 . 1اتحاد قاعده گذار و مجری قواعد:
تفویض حق قاعده گذاری بر خود می تواند افراد را در معرض تعارض
منافع شدید قرار دهد .به طور مثال اگر فردی اختیار تعیین میزان دریافت
حقوقش را داشته باشد وی در معرض تعارض منافع شدید قرار دارد .رعایت
دقیق ماده  129قانون تجارت می تواند تا حدودی این مشکل را رفع کند.
 . 2اتحاد ناظر و منظور(ناظر شونده):
فردی که مسئول نظارت بر خود است نیز در معرض تعارض منافع قرار
می گیرد.
 . 3تعارض درآمد و وظایف:
این تعارض موجب می شود کارمندان به وظیفه اصلی خود عمل نکنند.
به عنوان مثال نظام پرداخت پاداش در کارگزاری ها معموال بر اساس موفقیت
های کوتاه مدت و میزان کارمزد دریافتی است و مدیران تشویق می شوند
دست به اقداماتی بزنند که در کوتاه مدت نتایج ملموس و مناسبی داشته باشد.
تداوم این روش پرداخت موجب ورود به فعالیت های پر ریسکی می شود که
در بلند مدت نمایان خواهد شد.
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 . 4تعارض وظایف:
این تعارض ،تعارض بین دو وظیفه قانونی و اخالقی است .در این
موقعیت فرد نمی تواند به طور همزمان هر دو وظیفه را به درستی اجرا کند و
به علت تعارض دو وظیفه ترجیح می دهد وظیفه ای که منفعت بیشتری دارد
را پیگیری کند .به طور مثال در کارگزاری ها معموال مدیر معامالت وظیفه باال
بردن ارزش معامالت و همزمان وظیفه اطمینان از سالمت و مدیریت ریسک
معامالت انجام شده را دارد .ولی چون این دو وظیفه در تعارض با یکدیگر
هستند مدیر معامالت وظیفه افزایش ارزش معامالت را که در راستای منافع
خود است پیگیری می کند.
 . 2تعارض منافع سازمان محور:93
در این قسمت به طور خاص مواردی که می تواند موجب بروز منافع
سازمان محور در صنعت کار گزاری شود اشاره شده است.
 . 1ارایه خدمت به سهامدار عمده:
در مواقعی که شرکت به سهامدار عمده خدمات مشاوره و تحلیلی می
دهد میتواند موجب بروز تعارض منافع سازمان محور گردد.
 . 2ارزیابی شرکت:
در مواردی که شرکت کارگزاری به عنوان مشاور عرضه و مشاور پذیرش
شرکتی معرفی می شود به دلیل منافع شرکت ،در فرایند ارزیابی دچار تعارض
منافع شوند.
Organizational Conflict of Interest
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 . 3سازمان های صنفی دارای حق قاعده گذاری و نظارت:
چون به موجب قانون بازار قسمتی از فرایند قاعده گذاری بر عهده کانون
ها و تشکل های خود انتظام از جمله بورس ها واگذار شده ،اتحاد قاعده گذار
و مجری می تواند باعث بروز تعارض منافع سازمان محور گردد .در بازارهای
مالی دنیا به پدیده خود تنظیم گری با دقت بیشتری نگاه می کنند .خود تنظیم
گری مزایایی مانند نزدیکی و مجاورت ،94انعطاف

پذیری،95مقبولیت96

و

پیوستگی منافع صنعت 97را به همراه دارد ولی آسیب هایی مانند تعارض منافع،
عدم اعمال مجازات های کافی ،98عدم اعمال قانون ،99عدم کفایت منابع 100و
جلوگیری از ایجاد بازار رقابت بین المللی 101را به همراه خواهد داشت.
 . 4تعدد وظایف:
تعدد وظایف می تواند موجب تعارض منافع سازمان محور گردد .در
مواردی که شرکت کارگزاری هم زمان وظیفه قاعده گذاری و ارایه خدمات
را در اختیار دارد ممکن است دچار تعارض منافع ساختاری شود .یکی از
آسیبهای تعدد وظایف می تواند خطر عدم تصمیم گیری و بی طرفانه و در
نظر گرفتن منافع تجاری و برخورد غیر منصفانه با رقبا باشد .به عنوان مثال

Proximity
Flexibility
96
Compliance
97
Collective Interests of Industry
98
Inadequate Sanctions.
99
Under enforcement
100
Insufficient Resources
101
Global Competition
94
95
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موضوع ارایه تخفیف به مشتریان در صنعت کارگزاری به رقابت منفی در این
صنعت منجر شده است.
 . 5مدیریت دارایی:
در کارگزاری هایی که همزمان مدیریت دارایی و سبد گردانی و مدیریت
صندوق های سرمایه گذاری را بر عهده دارند ممکن است ترکیب دارایی و
تصمیمات سرمایه گذاری را با هدف تامین مالی و کمک به شرکت های گروه
به سمت شرکتهای هم گروه و وابسته منتقل نمایند .این مساله می تواند به
تضییع حقوق مشتریان شرکت شود .راه حل پیشگیری از این تعارض منافع
جداسازی واحدها و استقرار دیوار چین 102است.
به طور خالصه راهکارهای پیشگیری از تعارض منافع به طرح ذیل می
باشد:
 .1اعالم منافع مالی:
 .aاعالم درآمدهای شخصی یا خانوادگی و هدایای
دریافتی
 .bاعالم دارایی های شخصی و خانوادگی
 .cاقرار به وجود تعارض منافع
 .dاعالم وجود منافع شخصی در زمان مدیریت و
انعقاد قرارداد ها

Chinese wall
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 .eاعالم وجود منافع شخصی در زمان تصمیم گیری و
رای گیری
 .fاعالم وجود منافع شخصی در هنگام ارائه مشاوره
 .2اعمال محدودیت:
 .aمحدودیت برای شغل دوم
 .bمحدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک
مشاغل حاکمیتی :درب گردان
 .cمحدودیت ها و کنترل هدایا :به طور مثال در
اخالق حرفه ای نهاد ناظر بورس آمریکا ذکر شده
است دریافت هدیه بیشتر از  250دالر در سال از
یک شخصیت واحد ممنوع است.
 .dامتناع از مشارکت در تصمیم گیری در شرایط
تعارض منافع.
 .eمحدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت
شرکت های خصوصی
 .fبی بهره سازی مالی از نتایج سیاست گذاری شان:
از طریق صندوق

کور 103

(مرکز پژوهشهای مجلس)1396 ,

Blind trust

103
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فصل سوم  -خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارمندان شرکت های
کارگزاری
در ماده  31آیین نامه معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار سال  1385ذکر شده است که
کارگزاران و نمایندگان آنها که در امور مربوط به خریدوفروش سهام فعالیت
دارند میتوانند تا میزان نصاب های مندرج در زیر برای خود و افراد تحت
تکفل خود ،سهام به قیمت تابلو خریدارى نمایند
بند الف  :اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره
و مدیرعامل و کارکنان شرکتهای کارگزاری جمعاً تا سقف  250میلیون ریال(به
قیمت خرید (.

بند ب  :شرکتهای کارگزاری تا سقف صد در صد سرمایه ثبت و پرداخت
شده و یا هفتاد درصد ارزش ویژه حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری هر

کدام که کمتر باشد .

تبصره  :کارگزاران عبارتند از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره
شرکتهاى کارگزارى و نمایندگان کارگزاران عبارتند از دارندگان گواهی های
حرفه ای که در بورس فعالیت می کنند.
همچنین در دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار ذکر شده است که
کارگزار مجاز به تخصیص اعتبار به اشخاص ذیل نمیباشد:
 .1مدیران ،کارکنان و سهامداران حقیقی شرکت کارگزاری
 .2والدین ،فرزندان و همسر افراد موضوع بند فوق
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 .3اشخاص حقوقی که هر یک از اشخاص موضوع بند فوق در آن
مالک حداقل  50درصد سهام باشند.
علیرغم محدودیت های اعمال شده توسط قانون گذار برای کارکنان شرکت
های کارگزاری به دلیل منافع مالی باال در خرید و فروش اوراق بهادار و عدم
تطابق این مقررات با سایر بازار های مالی دنیا موجب شده است کارکنان
شرکت های کارگزاری به استفاده از کد بورسی سایر افراد روی آوردند.این
اتفاق ریسک باالیی در خصوص احراز هویت مشتریان ،نحوه تکمیل
سفارشات و سایر فرمها ،انجام مراودات مالی مشکوک به پولشویی ،شکایت
مربوط به دارنده اصلی کد بورسی در خصوص فروش مال غیر به همراه دارد.
بر اساس مطالعه انجام شده توسط کانون کارگزاران در آمریکا طبق مقررات

کمیسـیون بـورس اوراق بهادار:

کارکنان شرکت های کارگزاری محدودیتی جهت خرید و فروش اوراق بهادار
از لحاط سقف خرید اوراق بهادار ندارند ولی ملزم به رعایت الزاماتی به شرح
زیرند:

هرگونه خرید و فروش اوراق بهادار برمبنای اطالعات نهانی ممنوع است؛هرگونه معامالت اوراق بهادار برای کارکنان ،شرکت های کارگزاری از 2روز قبل از ارائه گزارش های فصلی تا  2هفته پس از آن ممنوع است:
شرکت های کارگزاری ملزم به آموزش کارکنان خود در مواردی که شاملمعامالت مرتبط با اطالعات نهانی هستند ،بوده و در صورت هرگونه تخطی
کارکنان ،شرکت های کارگزاری مشمول جریمه می شوند؛
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کارکنان شرکت های کارگزاری تنها نزد شرکت های کارگزاری مجاز،اجازه خرید و فروش اوراق بهادار را دارند و میبایست حسابی ویژه نزد
شرکت های کارگزاری مجاز بازگشایی شود و از طریق آن ها خرید و فروش
اوراق بهادار صورت گیرد؛
-تخصیص عرضه های اولیه به کارکنان شرکت های کارگزاری ممنوع

است.

به طور خالصه در بورس اوراق بهادار آمریکا محدودیت سقفی برای خرید و
فروش اوراق بهادار وجود ندارد ولی اقدامات نظارتی سختگیرانه ای در ارتباط

با معامالت اوراق بهادار بر مبنای اطالعات نهانی وجود دارد.

و همچنین در انگلستان ،در زمان استخدام ،شخص تازه استخدام شده
می بایست لیست تمامی دارایی های خود را به مدیر بخش خود و واحد
نظارت شرکت اعالم کند.واحد نظارت در هر زمان می تواند تمامی دارایی

های فرد را بررسی کند .از تضاد منافع مشتریان و شرکت های سرمایه گذاری
و یا کارگزاران و کارکنان آن ها ،پیشگیری و مقابله صورت میپذیرد؛
افرادی که به اطالعات مشتریان و یا اطالعات دیگری که به صورتعمومی قابل دسترسی نیست دسترسی دارند ،نظارت میشوند ،درصورتی که
این افراد بخواهند خرید و یا فروشی انجام دهند ،پیش از انجام معامله باید
تأییدیه واحد نظارت را اخذ کنند؛
هرگونه تعارض منافع بین مشتری و شخص می بایست توسط واحدنظارت مورد بررسی و نظارت مستمر قرار گیرد؛
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ترتیب سفارش های بین مشتری و اشخاص میبایست رعایت شود.در صورتی که مشتری به یکی از معامله گران سفارش خرید و یا فروش ارائه
کند ،هیچ یک از معامله گران حق ندارند تا زمانی که سفارش مشتری به اتمام
برسد برای خود و یا افراد وابسته به خود در آن نماد خرید و یا فروشی کنند؛
نظارت بر عدم افشای هرگونه اطالعات نهانی به صورت مداومصورت میگیرد؛
ارائه هرگونه مشاوره و یا پیشنهاد خرید و فروش از طرف یکی ازاشخاص وابسته به عضو که صالحیت این کار را ندارد مورد بررسی و نظارت
مداوم قرار میگیرد.

به طور خالصه ،نتیجه مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که اگر
شخصی به عنوان دارنده اطالعات نهانی از اطالعات نهانی شرکتی خاص مطلع
بوده و بر عدم انتشار این اطالعات متعهد باشد ،تنها در صورتی مرتکب جرم
معامالت نهانی غیرقانونی میشود که از این اطالعات در راستای انتفاع
شخصی استفاده کند .
از سوی دیگر اگر فرد یا گروهی متعهد به عدم انتشار و استفاده از
اطالعات شرکتی خاص شده و با استفاده از اطالعات نهانی آن شرکت ،به
کسب منافع از شرکتی دیگر (به غیر از آن شرکت خاص) مبادرت ورزد،
مرتکب جرم استفاده و انتشار اطالعات نهانی گردیده است  .الزم به توضیح
است که وظیفه اثبات جرم بر عهده نهاد ناظر بوده و هیچ محدودیت از پیش
تعیین شده ای را شامل نمیشود .ضمن اینکه تنها بخشی از معامالت دارنده
اطالعات نهانی که ارتباط آن با موضوع اطالعات نهانی وی قابل اثبات باشد،
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غیرقانونی محسوب شده و محدودیتی بر سایر معامالت وی به وجود نخواهد

آورد.

فصل چهارم – شخصیت حقوقی کارگزاری و روند رسیدگی به تخلفات
کارگزاری در ایران
اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه،
اشخاص مستقیما قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه
هایی به نام کارگزاران وارد معامالت گردند .در عین حال در حقوق ایران
ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط ،چندان
روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند ،برخی ماهیت
عمل کارگزاری را داللی دانسته و برخی بر مبنای ماده  10قانون مدنی این نهاد
را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزاران بورس اوراق بهادار و بورس کاال،
قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند ،لذا تبیین ماهیت

فقهی -حقوقی آن الزم به نظر می رسد( .شهیدی & جعفری خسروآبادی,
)1396
مطالعات نشان می دهد بر مبنای این که کارگزاران در مقابل اشخاص
ثالث ،مسئول اجرای تعهدات قرارداد می باشند ،نظریه حق العمل کاری در
کلیه معامالت بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی ،عمل
کارگزاری تحت عنوان عام نمایندگی قرار می گیرد و در صورتی که در
معامالت سمت خود را آشکار نسازد ،ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار
است.

420

بررسی تخلفات رایج صنعت کارگزاری

کارگزار 104در بند  13ماده  1قانون بازار اوراق بهادار به این صورت تعریف
شده است :شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب
آنها معامله می کند .البته در بند  14همان ماده قانونی شخصیت حقوقی
کارگزار -معامله گر 105نیز به این صورت تعریف شده است :شخص حقوقی
است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب
خود معامله می کند .همچنین در تعاریف سایر نهادهای مالی اشاره شده است
که بازار گردان ،کارگزار معامله گری است که با اخذ مجوز الزم با تعهد به
افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید
دامنۀ نوسان قیمت آن ،به دادوستد آن اوراق بپردازد و شرکت تأمین سرمایه
شرکتی است که بهعنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامۀ سرمایهگذاران
فعالیت میکند ،و میتواند فعالیتهای کارگزاری ،معاملهگری ،بازار گردانی،
مشاوره ،سبد گردانی ،پذیرهنویسی ،تعهد پذیرهنویسی و فعالیتهای مشابه را

با اخذ مجوز از" سازمان "انجام دهد.

قانون گذار در بند  21ماده  1قانون اشاره کرده است که کارگزاران جز نهادهای
مالی شمرده میشوند.
در مواد  48و  49و  50قانون بازار اوراق بهادار برای کارگزارانی که اسرار
اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد،
بدون مجوز افشاء نماید و هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون

تحت هرعنوان به فعالیتهایی از قبیل "کارگزاری" "،کارگزار/معامله گر"ی یا

"بازارگردانی" که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر
یک از عناوین مزبور معرفی کند و نیز کارگزارانی که اوراق بهادار و وجوهی
Broker
Broker - dealer

104
105
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را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در
حسابهای جداگانه است ،برخالف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد
استفاده قرار دهد ،مجازات هایی تعیین شده است.
طبق ماده  2قانون مجازات اسالمی جرم انجام هر فعل یا ترک فعلی است
که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد .همچنین طبق ماده 2
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده  35قانون بازار اوراق
بهادار  ،هر گونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض
قوانین و مقـررات بـازار سـرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار ،قانون توسعه
ابزارها و نهادهـای مـالی جدیـد بـه منظـور تسـهیل در اجـرای سیاستهای
کلی اصل () 44قانون اساسی ،مصوبات شورا ،سازمان ،یا تشکلهای خودانتظـام
گـردد ،تخلـف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر مقررات
مربوط ،به تنبیهات مقرر محکوم میگردد.تخلف اداری ،عبارت است از ارتکاب
اعمال و رفتار نادرست توسط شخص استخدام شده (کارمند و… )و عدم

رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به
تخلفات اداری می باشد ،و به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود .قصور
عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف و تقصیر عبارت است از
نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه.
طبق اصل  36سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار (آیسکو) ،106
قوانین و مقررات باید به منظور شناسایی و جلوگیری از دستکاری در بازار و
سایر روشهای معامالت ناعادالنه طراحی شوند.

)International Organization of Securities Commissions (IOSCO
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مراجع رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه ایران با توجه به ماهیت آن
و مجازات احتمالی در کمیته رسیدگی به تخلفات ،هیات مدیره بورس ،هیات
رسیدگی به تخلفات و هیات مدیره سازمان طرح می گردد.
از لحاظ روند رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه در ماده  35قانون

بازار اشاره شده است :هیئتمدیره" بورس "به تخلفات انضباطی

"کارگزاران" "،کارگزار/معامله گران" "،بازارگردانان"،"،ناشران "و سایر
اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آییننامههای ذیربط طبق

آییننامۀ انضباطی خود رسیدگی مینماید .رأی" بورس "به مدت یک ماه از

تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در" سازمان "میباشد .رأی "سازمان "قطعی و
الزماالجرا میباشد.

ترکیب کمیته رسیدگی به تخلفات طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات
اشخاص موضوع ماده  35قانون بازار اوراق بهادار دارای سه عضو است
متشکل از نماینده مدیریت پیگیری تخلفات به عنوان رئیس کمیته ،نماینده
واحد نظارتی مربوطه در سازمان و یک نفر به انتخاب معاونت حقوقی سازمان
است.
همچنین هیأت رسیدگی ،مرکب از سه عضو است که متشکل از مدیر پیگیری
تخلفات به عنوان رئیس هیأت ،مدیرنظارتی مربوطه در سازمان و یک نفر به
انتخاب هیأت مدیره سازمان است
رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت در صالحیت بورس است ،مگر
در موارد زیر که در صالحیت سازمان خواهد بود:
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الف) نهادهای مالی که عضو بورس نیستند
ب) ناشرانی که در بورس پذیرش یا درج نشده اند
پ) مدیرعامل ،اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره ،هیأت عامل ،دبیر کل
و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل در اشخاص
بند الف و ب
ت) اشخاص ارکان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها؛ ارکان انتشار
اوراق بهادار و مدیران اشخاص موضوع بند  5ماده  6قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساسی
البته رسیدگی به تخلفات مدیرعامل ،مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره
بورسها و ارکان سایر تشکلهای خود انتظام از تکالیف ،وظائف و اختیارات
آنها در سمتهای یاد شده مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل موضوع
ماده  18آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 19/12/1387
شورای عالی بورس و اوراق بهادار است و نیز رسیدگی به تخلفات اعضاء
سایر تشکلهای خودانتظام غیر از بورس از ضوابط و استانداردهای حرفهای
که در راستای بند  6ماده  1قانون بازار اوراق بهادار به تصویب کانونها میرسد
بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هر یک از کانونها به تصویب
هیأتمدیره سازمان میرسد.
با توجه به اینکه تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی قانون جز وظایف و
اختیارات هیات مدیره سازمان بورس است و در اجرای بند () 2مادۀ () 7قانون
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مطابق با دستورالعمل رسیدگی به
تخلفات اشخاص موضوع ماده  35دستورالعمل انضباطی کارگزاران به تفصیل
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انواع مجازات و تخلف های مربوطه را شرح داده است .طبق این دستورالعمل
کارگزاران بر حسب تخلف مرتکب شده به تنبیهات :تذکر کتبی بدون درج در
پرونده؛ .اخطار کتبی و درج آن در پرونده؛ محدود کردن فعالیت مربوطه؛ تعلیق
مجوز فعالیت مربوطه؛ تعلیق سایر مجوزهای فعالیت ،عالوه بر فعالیت مربوطه؛
لغو مجوز فعالیت مربوطه؛ لغو سایر مجوزهای فعالیت ،عالوه بر فعالیت
مربوطه و لغو تمام مجوزهای فعالیت یا مجوز تأسیس مجازات می شوند.
ترکیب مشابه کمیته رسیدگی به تخلفات و هیات رسیدگی به تخلفات و نیز
حضور واحد گزارش دهنده در جلسات به عنوان واحد دفاع کننده از گزارش،
به نقض اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و نقض اصل استقالل و بی
طرفی منجر می شود.
به عنوان مثال رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه انگلیس در دو سطح بورس
اوراق بهادار لندن و نهاد ناظر بر عملیات مالی 107انجام می شود و جرایم مالی
در نهاد قضایی مستقل پیگیری می شود .تصمیمات اتخاذ شده در بورس ها
در مورد تخلفات اعضا در کمیته استیناف 108که متشکل از افراد باتجربه خارج
از شرکت بورس لندن هستند قابل تجدید نظر است.
قانون بازار ها و خدمات مالی  109 2000قانونی در پارلمان انگلیس است که
نهاد ناظر بر عملیات مالی را به عنوان نهاد تنظیم گر صنایع بیمه ،بانک و
سرمایه گذاری و دادرس مالی برای حل و فصل اختالفات ایجاد کرده است.

)Financial Conduct Authority (FCA

107

Appeal Committee

108

)The Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA

109
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این قانون با قانون خدمات مالی  2012و قانون بانکداری انگلیس و خدمات
مالی  2016به طرز چشمگیری اصالح شد.
فصل پنجم  -فعالیت های مهم کارگزاری ها و دالیل وقوع تخلفات باال
در این صنعت
با توجه به اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری ،این شرکت ها می توانند
هر یک از خدمات و فعالیت های زیر را
مشروط به دریافت مجوز مربوط به هر یک از آن ها از سازمان ارایه دهند:
 .1خدمات کارگزاری ،کارگزار /معامله گری و بازارگردانی
 .aمعامله ی اوراق بهادار از قبیل سهام ،اوراق مشارکت،
حق تقدم خرید سهام ،اختیار معامالت و قراردادهای
آتی برای دیگران و به حساب آن ها یا به نام و حساب
خود؛
 .bمعامالت کاالهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب
آن ها؛
 .cبازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کاالهای پذیرفته
شده.
 .2خدمات مالی و مشاوره ای
 .aمدیریت صندوق های سرمایه گذاری؛
 .bنمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز
عرضه؛
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 .cبازاریابی برای فروش اوراق بهادار؛
 .dسبدگردانی اوراق بهادار؛
 .eمشاوره و انجام تمامی امور اجرایی برای پذیرش اوراق
بهادار یا کاال در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج
از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کنندۀ کاالها؛
 .fمشاوره در زمینه های:
 .iقیمت گذاری اوراق بهادار،
 .iiروش فروش و عرضه اوراق بهادار،
 .iiiطراحی اوراق بهادار،
 .ivخرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار،
 .vسرمایه گذاری،
 .viمدیریت ریسک،
 .viiادغام ،تملک ،تغییر و تجدید ساختار سازمانی
و مالی شرکت ها
 .viiiطراحی و تشکیل نهادهای مالی.
خدمات تأمین مالی شرکت های کارگزاری ایران محدود به خدمات
تأمین مالی اعتباری است و طیف وسیع تر خدمات تأمین مالی از
طریق شرکت های تأمین سرمایه ارایه می شود( .پیرایش شیرازی

نژادی ,اسکندری & ,بیناباجی)1394 ,

همانطور که در فهرست مذکور مشاهده می گردد به دلیل تنوع فعالیت های
کارگزاری ها ،انواع تخلف و جرایم مالی می تواند در کارگزاری ها اتفاق
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بیفتد .وقوع تخلفات متعدد در کارگزاری ها می تواند ناشی از عوامل مختلف
باشد از جمله:
 .1تعارض منافع :به دلیل وجود تعارض منافع هم از نوع شخص محور
و هم از نوع سازمان محور ،کارگزاری ها اغلب بین منافع مشتریان
و منافع بازار و منافع شخصی و سازمانی دچار تعارض منافع می
شوند و در صورتی که برای کاهش تعارض منافع از قبل چاره
اندیشی نشده باشد می تواند زمینه ساز بروز تخلف گردد.
 .2اخالق حرفه ای :رعایت اخالق حرفه ای در صنعت کارگزار موجب
سالمت رفتاری و ایجاد اعتماد به شرکت های ارایه دهنده خدمات
مالی در بازار سرمایه می شود .هر چند مطابق ماده  10دستورالعمل
عضویت در کانون کارگزاران رعایت دستورالعمل حرفه ای برای
کلیه شاغالن اعضا الزم االجرا است ولی بر نحوه اجرای این
دستورالعمل نظارت کافی صورت نمی گیرد.
 .3کنترل و نظارت :سیستم های نظارت درونی کارا تر از سیستم های
نظارت بیرونی است و با وجود ابالغ دستورالعمل کنترلهای داخلی
شرکت های کارگزاری ،هنوز استقرار و اجرای چنین سیستمی در
کارگزاری ها از اولویت باالیی برخوردار نیست.
 .4سیستم ارزیابی عملکرد و نظام ارتقا :به دلیل نگاه کوتاه مدت به
مسایل نیروی انسانی و جا به جایی شغلی زیاد در بین کارمندان
شرکت های کارگزاری و نیز مقررات محدود کننده فعالیت های
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کارگزاری در چند سال اخیر ،فعالین شرکت های کارگزاری به دنبال
منافع کوتاه مدت و رشد های سریع شغلی هستند.
 .5حاکمیت شرکتی :تعدد وظایف کارگزاری ها و عدم اشراف هیات
مدیره کارگزاری ها به فعالیت این صنعت منجر به سردرگمی مدیران
اجرایی شرکت برای تحقق اهداف صحیح شرکت می نماید و زمینه
بروز تخلف در این صنعت را مهیا می کند.
با توجه به گزارش عملکرد کمیته تخلفات و کمیته انضباطی کانون کارگزاران
تخلفات رایج در صنعت کارگزاری به شرح ذیل می باشد:
 .1احراز هویت:
 .1عدم تکمیل فرم مشخصات مشتریان
 .2عدم تکمیل فرم معامالت آنالین
 .3نقص مدارک شناسایی و مدرک تحصیلی
 .4عدم تکمیل فرم سفارش
 .2معامالت اعتباری:
 .1عدم رعایت حد نصاب ها
 .2عدم رعایت محدودیت تخصیص اعتبار به اشخاص
وابسته
 .3عدم ارسال اخطار در مواعد مقرر کالمارجین
 .4فروش سهام افراد بدهکار بدون طی تشریفات
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 .3تخصیص عرضه اولیه:
 .1البته با شروع عرضه اولیه به روش ثبت سفارش حجم
تخلفات کمتر شده است
 .4دستکاری در قیمت :جرم
 .1اکثرا با کد شرکت کارگزاری یا صندوق و سبد های
کارگزاری یا مشتریان عمده صورت می گیرد.
 .5خرید و فروش بر اساس اطالعات نهانی :جرم
 .1اکثرا بر اساس اطالعات به دست آمده از مشتریان عمده
صورت می گیرد.
 .6کسری وجوه
 .7تخلفات مربوط به حوزه کاال و انرژی
 .8تخلفات مربوط به گزارش دهی به مراجع نظارتی
 .9تخلفات مربوط به حوزه مدیریت دارایی(صندوق سرمایه گذاری و
سبد های اختصاصی)
 .1تاخیر در صدور و ابطال و واریز ها
 .2هموار سازی سود
 .3انتقال منافع و عدم رعایت امانت داری
 .10تخلفات مربوط به اخذ نمایندگی
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 .11تخلفات مربوط به خرید و فروش بر خط
 .12تخلفات مربوط به تخفیف و بازاریابی
با توجه به ادبیات موضوع و سابقه کارهای تحقیقاتی انجام شده در بازارهای
مالی پیشرفته ،مشاهده می شود گسترش سو استفاده در بازار های مالی لزوم
برخورد جدی با جرایم مالی را دوچندان کرده است .همچنین با عنایت به
استقبال عموم مردم به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزارهای مالی و استفاده از
شبکه های اجتماعی و فن آوری اطالعات ،در مرحله اول شناخت انواع تخلف
های مالی و در مرحله بعد پیشگیری از وقوع آنها و در مرحله آخر برخورد
مناسب با جرایم مالی اهمیت زیادی دارد.
در نهایت بر اساس بررسی های صورت گرفته و تجربه سایر کشور ها
پیشنهادات ذیل به منظور کاهش تخلفات صنعت کارگزاری ارایه می گردد:
•

آموزش اجباری ارکان تصمیم گیری کارگزاری در حوزه تخلفات
بازار سرمایه :این آموزش ها می تواند برای مدیران اجرایی و هیات
مدیره شرکت های کارگزاری به صورت دوره ای برگزار گردد.

•

استفاده از فن آوری اطالعات در بازرسی و نظارت بر کارگزاری ها:
تنوع فعالیت ها و رشد سریع محصوالت مالی موجب تخلف های
جدید کارگزاری ها می شود و باید همزمان سیستم های نظارتی به
ابزارهای فن آوری اطالعات مجهز شوند.

•

سخت گیری و دقت بیشتر در تایید صالحیت مدیران کارگزاری :با
توجه به استفاده از اهرم مالی در شرکت های کارگزاری ،پیشنهاد
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می گردد مانند تایید صالحیت هیات مدیره بانکها ،شرط حداقل
سابقه کار در صنعت خدمات مالی اجباری شود.
•

رعایت اخالق حرفه ای در صنعت کارگزاری :رعایت دستورالعمل
اخالق حرفه ای با نظارت و جدیت بیشتری دنبال گردد.

•

شفافیت در ارایه اعتبار و تخفیف کارگزاری ها :به دلیل مزایای مالی
زیاد در رابطه با تصمیم گیری امور مربوط به بازاریابی مشتریان،
رعایت چهارچوب های قانونی و نظارت بر آن ضروری به نظر می
رسد.

•

پیشگیری از تعارض منافع :ارایه راهکارهایی در شرکت های ارایه
دهنده خدمات مالی برای رفع تعارض منافع فرد محور و سازمان
محور ضروری است.

•

حذف محدودیت معامالت کارکنان کارگزاری ها و تشکل های خود
انتظام :مقررات فعلی در این خصوص ،کارمندان شاغل در نهادهای
مالی تحت نظارت را به سمت استفاده از کد معامالتی سایر افراد
سوق می دهد و زمینه ساز تخلفات بعدی می شود.

•

اصالح قوانین و مقررات :همزمان با گسترش انواع تخلفات ،تصویب
قواعد معامالتی و نظارتی جدید مهم و حیاتی است و از برخورد
های سلیقه ای جلوگیری می کند.

•

رتبه بندی مشتریان و مدیران و اعالم مدیران متخلف :افشا عمومی
و منظم افراد و شرکت های متخلف به عموم موجب کاهش انگیزه
ارتکاب تخلف در کارگزاری ها شود.
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•

ترویج افشاگری تخلفات بازار :به رغم وجود ساز و کارهای
مختلف پیشگیری از تخلف ،یکی از پرکاربردترین روش ،تشویق
سوت

زنان 110

و افشا کنندگان تخلفات مالی و حمایت قانونی و

ارایه مشوق های مالی به آنان است.

Whistleblower

110

433

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

بخش چهارم  -جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به تحقیق انجام شده مشخص می شود جرایم مالی پیچیده ،سازمان
یافته و بسیار متنوع در مقایسه با سایر جرایم صورت گرفته در جامعه است.
به عالوه با توجه به آثار اجتماعی و بلند مدت جرایم مالی ،لزوم شناخت انواع
تخلف و جرایم واقع شده در بازارهای مالی می تواند به پیشگیری و کاهش
این تخلفات کمک کند .کارگزاران با توجه به رابطه نزدیکی که با سرمایه
گذاران دارند یکی از کانون های مهم ارتکاب تخلف هستند.
استفاده از کد معامالتی سایر افراد یکی از شایع ترین تخلفات در کارگزاری
ها است که الزم است با رعایت دقیق دستورالعمل های مربوط به پولشویی و
حذف ممنوعیت معامالت اوراق بهادار توسط کارمندان کارگزاری و تشکل
های خود انتظام ،سرمایه گذاران به استفاده از کد معامالتی خود روی آورند.
همچنین تقویت سیستم های کنترل و نظارت در کارگزاری ها و آموزش
مناسب به کارمندان این شرکت ها می تواند زمینه کاهش بروز تخلف ها در
این صنعت را فراهم کند.
کارگزاران با توجه به تنوع فعالیت و رابطه اعتمادی که با سرمایه گذاران دارند
کانون توجه قواعد نظارتی در بورس های دنیا هستند .همزمان با هجوم افراد
عادی به بازار سرمایه و تنوع محصوالت مالی و پیشرفت فناوری اطالعات،
لزوم به روز رسانی قواعد نظارتی و سیستم های کشف جرایم در بازار سرمایه
ایران محسوس و ضروری به نظر می رسد.
اگرچه تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال  1384زمینه رشد و گسترش
بازار سرمایه از لحاظ نهادهای مالی و ابزارهای مالی را فراهم کرده است ،با
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گذشت زمان به نظر می رسد تغییر و به روزرسانی قوانین و مقررات در حوزه
جرایم و مجازات ها و روش رسیدگی به تخلفات ،امری حیاتی است.
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مدیریت ریسک در كارآفریني و كسب و كارهای
نوین (استارتاپها):
ضرورت رونق توليد در اقتصاد ایران
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی ،1علیرضا

خجسته2

 .1سرآغاز

کارآفرینی به عنوان فرآیندی از روابط جهانی ،به مشاغل تجااری اجاازک کسا و یاا

توسعه کس وکارشان را میدهد .نیهوس و هارینگتون ( )2004بیاان مایدارناد کاه

تصمیمگیری در حوزک فعالیا هاای کاارآفرینی از جملاه ناوآوری هاای مرباو باه
محصوالت ،روشهای تولید ،بازارها و انواع سازمانهای صنعتی هموارک باا ریساو و
عدم اطمینان همراک اس  .کوپر و دانبرگ ( )2014از کارآفرین به عنوان فردی تعریف

مینماید که به تنهایی اقدام باه ادارک کسا وکاار ماینمایاد .ماو کالناد (،)2014

کارآفرین را به عنوان مدیری که مسئولی تصمیمگیری در حاوزک کسا وکاار را بار

عهدک میگیرد؛ مورد مشاهدک قرار میدهد .سرمایهگذار در حوزک کاارآفرینی شاامل

جمعآوری منابع طبیعی (کارکنان ،تجهیزات ،ابزار ،پول ،زمان و مواد اولیاه اولیاه) باه

منظورراکاندازی شرک با درآمد مورد انتظار (منابع ثانویه) مبتنی بار ریساو خواهاد
 1استاد تمام گروک حسابداری و مدیری مالی ،دانشکدک مدیری و اقتصاد ،دانشگاک
علوم و تحقیقات
2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشکدک مدیری و اقتصاد ،دانشگاک علوم و
تحقیقات
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بود .بنابراین ،باید به منظور جلوگیری از اتالف و هدر رف منابع و افزایش سود اقدام

به شناسایی ریسو نماییم.

طبیعی و معقول اس که به تاریخچه سازمانها و مشاغل کوچو به صورت تکاملی

فکر کنیم (سیمون .)1993 ،این تاریخ مملو از تجربیات و شواهد و مدارکی اس کاه

از تکامل سازمانها حمای میکند ،با این حال؛ تاریخ موجاود فاقاد تمرکاز کاافی در

مراحل اولیه یو شرک  ،یعنی مرحله راکاندازی اسا (ساالمزادک .)a،2015،اگرچاه،
این مرحله اولیه در پیشینهپژوهشی موجود کمتر ماورد ماالعاه قارار مایگیارد؛ اماا،

ماالعات بسیاری وجود دارد که موضوعات بحث برانگیز را در این حوزک مورد بررسای

قرار دادک اس (سالمزادک .)2015b ،در میان این بینظمی ،یو چالش پیش آمد :این

اشخاص (یعنی استارتاپها) و چگونه به یو شرک تبدیل میشوند؟

تعریف شرک های کوچو و متوسط ( )SMEsدر حوزک کارآفرینی باید متناس باا
شرایط محیای آن کشور و سایر معیارها شامل سهامداران ،میزان سارمایه پرداختای،

بودجه ،تعداد و ترکی کارکنان باشد .بنابراین ،تعریف ریسو در حوزک فعالیا هاای

کارآفرینی پیچیدک و چند وجهی مایباشاد (نیهاوس و هاارینگتون .)2004 ،ییات

و

استون ،به بیان میزان عدم اطمینان و زیان بالقوک ناشی از چنین قعالیا هاایی مای-

پردازند .گرین ،در خصوص عدم اطمینان در حوزک فعالی های کارآفرینی به دو مقوله

"عدم اطمینان در مورد وقوع زیان اقتصادی "و" عدم اطمینان قابال انادازک گیاری"

اشارک مینماید .ویلتنیز نوعی دیگر از عدم اطمینان را بیان مینمایاد ،یعنای؛ " عادم

اطمینان عینی در مورد وقوع حوادث جانبی" .بهعالوک ،این عدم اطمینان شامل زیان
مالی یا اقتصادی میباشاد .کارو و هاورننیز ریساو کااهش رفیا فعالیا هاای
کارآفرینی برای جل رضای مشاتریان را ماورد بررسای قارار مایدهاد (نیهاوس و

هارینگتون.)2004 ،
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کار پژوهشگران حوزک مدیری  ،سازمان و کارآفرینی و سایر افرادی که ممکان اسا

این چالش را دنبال کنند؛ تاثیر گساتردک بار تئاوریهاای اعماال شادک بارای ایجااد

تصویری روشن از این اشاخاص (اساتارتاپهاا) تاثثیر خواهاد گذاشا (ساالم زادک،

 .)2015bاستارتاپها طبیعتا نوآورانه هساتند .بناابراین ،شارک هاای نوپاا ویژگای
شرک هایی را دارند که با ساح باالیی از عدم اطمینان و پویایی سر و کاار داشاته و

در معرض ریسوهای بیشاماری قارار دارناد .مساالل اخیار مانناد اخاراگ گساتردک
کارکنان (فلدمن )2017 ،و ورشکستگی شرک برزیلی (مورنو )2017 ،در پایان ساال
2016؛ بیانگر طیف گستردکای از ریسوهایی اس که مدلهای تجاری جدید باا آن
مواجه میباشند .توجه به خلق ارزشهای نوین به دلیل نادیادک انگاشاتن روشهاای
جدید مصرف و عدم تایید مدلهای تجاری نوین توسط مقاماات ،ماورد تاکیاد واقاع

نمی میشود .هموارک ریسوها گستردکای بر فعالی های استارتاپی تحمیال گشاته و
اغل آنها ممکن کشندک باشد (ون گلدرن و همکاران.)2005 ،

با این حال ،با وجود این واقعی که رشته مدیری ریسو در حال حاضار تعادادی از

روشهای کامال تلفیقی را اراله میدهد ،به نظر نمیرسد که استارتاپ هاا از ابزارهاای
سنتی اراله شدک توسط این زمینه تحقیقاتی استفادک کنند .مدیری ریساو در سااح

شرکتی تا حد زیادی مورد عالقه و پیادکسازی عملیاتی در بنگاکهای بزرگ اسا  ،باا

کاربردهای محدود مدیری ریسو در ساح فناوری (کوهلر و سام )2014 ،یاا پارو ک
نسب به راکاندازیها یا راهبردهای غیاررسامی مانناد بهارک بارداری از شابکههاای

شخصی برای ریسو های مالی .بحث در مورد مدیری ریسو سازمانی در شرک -

های کوچو و متوسط ( )SMEsتا حدودی ماورد توجاه باودک (فالکنار و هایبال،

2015؛ براش بولر ،)2016 ،ولی؛ این حوزک در اساتارتاپهاا چنادان کااربردی نادارد

(چیوشه و نالود .)2017 ،به عنوان مثاال ،شاواهدی وجاود دارد کاه  SMEهاای
مبتنی بر نوآوری ممکن اس در راهبردهای مدیری ریسو خود فعالتر عمل نمایند
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(براش بولر .)2016 ،اما نتایج پژوهشها منجر به تبعایض در انجاام فعالیا SME

های نوآورانه سنتی و توجه به جزلیات رویکردهای مناس مدیری ریسو برای هار

نوع از  SMEها نخواهد شد.

به طور کلی میتوان ادعا کرد که پیشینهپژوهشی مدیری ریسو در مورد مادلهاا،

تکنیوها و ابزارهای متناس با استارتاپ ها کمیاب اس  .شرک ها الزاماا باه طاور

دالمی با تصمیمات پرریسو سر و کار دارند ،که ممکن اسا باه معناای پیشارف ،

استمرار یا حتی پایان فعالی های آن باشد .به عبارت دیگار ،شارک هاای نو هاور،

ریسو را مدیری مینمایند .به ویژک در بخشها فعال در حوزک دانشبنیاان .اماا باه
نظر میرسد راهبردهای واقعی مدیری ریسو غیر سیستماتیو بودک و فقط بار روی
کاهش ریسو متمرکز شدک اس (کیم و ونورتاس .)2014 ،

کمبود منابع برای تهیه و اجرای راهکارهای مدیری ریسو که ویژگیهای شرک -

های کوچو و متوسط در زمینههای خاص شاامل کارمنادان متخصاا یاا بودجاه
استخدام بنگاکهای مشاورکای به ویژک در حوزک استارتاپهای دارای منابع نقادی ،باه
طور گستردک تح تاثیر قرار میدهد .عالوکبراین ،موضوع متعادلسازی نوآوری (کاه

غالبا به جه گیری ریسوپذیری نیاز دارد) و ایجاد توانایی مدیری ریسو؛ منجر به

شکل تصمیمات پیچیدکای در زمینهای میشود که غالبا با آزماون مادل کسا وکاار

همزمان و سااختار رسامی آن انجاام مایشاود (گاورد و هلییار .)2017 ،سارانجام ،
خصوصیات فردی بنیانگذاران استارتاپ و اعضای تیمهای اولیه ،مانند مناابع سارمایه

اجتماعی؛ ممکن اس بر اهمی مدیری ریسو رسمی (گالو و همکاران  )2013 ،و
اقدامات ویژک استارتاپها (کیم و ونورتاس  )2014 ،اثربگذارد.

نوآوری یو تجارت ریسو پذیر اس و بیش از  %98آن را شامل میشود .ایدکهاای

محصول جدید با شکس مواجه میشوند (مولنیز ،والکر و کومیسار؛  . )2009باا ایان

وجود ،شناسایی ریسو فرآیندها نیاازی باه راهبارد ریساو نداشاته؛ ولای ،نیازمناد
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شناسایی زودهنگام و مدیری میباشد (کیزارا ،هاالمن و ساون ؛  .) 2002بناابراین،

ادغام ریسوهای اصول مدیریتی میتواناد باه پارو کهاای ناوآوری کماو نمایناد.
مهمترین مسئله ،توجه نوآوران و استارتاپها به ریسوپذیری میباشد .شاکلگیاری

نوآوریها هر روز شکل میگیرد .فناوری مانند سیستمهای ابری ،سیستم عاملهاای
توسعهای تح وب ،نرم افزار منبع باز و فناوریهای تلفن همراک (اینترن یاا پارو ک

فناوری موبایل) اجرای آن را آسان میکند (بوش و همکاران؛  .2013امروزک ،شاکل-

گیری کس وکارهای دیجیتالی میتواند با توسعه ابزارهای تجاری ناوین باه صاورت

رایگان و یا با اندک هزینه صورت پذیرد .ولی با این وجود ،موفقی در چنین کس و-

کارهایی بسیار پر ریسو بودک و شامل عدم قاعی های گستردک میباشد .به عباارت

دیگر ،میزان عدم موفقی استارتاپها %90 ،اس (موسسه فوربز.)2015 ،

یکی از شایعترین دالیل عدم موفقی استارتاپها این اس که آنها همراستا با الزام
به تامین منابع نقدی گستردک بایستی اقدام باه تولیاد محصاول نماینادعالوکبارایان،

بنیانگذاران اغل اشتباک میکنند .این افراد ،شیفته ایدکهای خودشاان باودک و غفلا

کامل از مشتریان دارند .از نظر آنها ،محصوالتشان راکحل مناس بازار باودک ،ولای؛

بعد از ساخ تازک متوجه خواهند شد که آنچه که واقعا ساختهاند اشتباک بودک و نیازمند

توجه به تقاضای مشتریان میباشند .متاسفانه ،درک محصول مناس نیازمند صارف

زمان گستردک میباشد .به عبارت دیگر ،استارتاپها اقادام باه صارف زماان و مناابع
ن قدی فراوان نمودک ،و در صورتی با چنین صرف هزینه هنگفتی؛ محصوالتشان مورد
نیاز مشتریان نباشد ،آنگاک؛ با شکس روبهرو خواهناد شاد (نوبال .)2011 ،مادیری

ریسو در پرو کهای نوآوری شرک ها موضوعی اس که قبالً تحا پوشاش قارار
گرفته اس  ،ماابق با

پیشینهپژوهشی دروازک ورود به مرحله نوآوریهای جدیاد را

آبشار گفته و در مراحل مختلفی تقسیمبندی میگردد .این تقسیمبنادی باه صااحبان
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پرو ک اجازک تصمیمگیری نسب به ترک پرو ک یا حرک به مرحله بعدی را مایدهاد

(باورز و خوراکیان.)2014 ،

با این حال ،مدل آبشار سنتی برای تولید یو محصول برای بسیاری مناس نیسا .

بنابراین ،استارتاپها به دلیل محادودی زماانی و بودجاهای؛ بایساتی بارای توساعه

محصوالت خویش اقدام به پیادکسازی فرآیندهای چابو نمودک و اصول ناب را برای

مدیری ریسو اعمال نمایند .پیشینهپژوهشی فاقد اطالعات الزم در ماورد عملیااتی
نمودن مدیری ریسو در استارتاپها میباشد.

به دالیل مختلف ،این ماالعات از اهمی ویژکای برخاوردار اسا  .اول  ،بسایاری از
استارتاپ ها در مراحل اولیه شکس می خورند و کمتر از یو سوم آنها به شرک ها

تبدیل می شوند " -نرخ باالی شکس " (به عنوان مثال :وسارر .)1990 ،دوم ،عادم

موفقی به دالیل مختلفی از قبیل فقدان بودجه ،مشکالت مدیری تیمی ،عدم دانش
کافی در کس و کاار ،تااخیر در فانآوری و غیارک رخ مای دهاد " -مشاکالت راک

اندازی" (به عنوان مثال :نونز؛  .) 2007سوم ،اکثر نوآوریهایی کا تاکنون موفاق باه
بقا شدکاند؛ ممکن اس به شرک های ماوفقی تبادیل شاوند کاه نقاش مهمای در
اقتصادها دارند (به عنوان مثال :داستانهای موفقیا  ،مارتینساون  .)2002 ،پانجم ،

یو جعبه سیاک به نام "درکمرگ" وجود دارد که بیشتر از استعارک اس تا یو مرحلاه

تعریف شدک (خزراگویی و هادسون .)2013 ،حتی اگر این جعبه سیاک به خاوبی ماورد

ماالعه قرار گیرد  ،ساح راک اندازی آن به عنوان سااح تجزیاه و تحلیال ("مرحلاه
شروع") نادیدک گرفته نمی شود (به عناوان مثاال :وان وان ون و همکااران.)1984 ،
بنابراین ،این مقاله سعی در توضیح و مفهوم سازی استارتاپ هاا و تشاخیا چاالش
های احتمالی آنها در این درک دارد .بنابراین ،برای انجام این کار  ،سه موضوع اصالی
مورد بحث قرار گرفته اس ( :آ) تعیاین تئاوریهاای اصالی مادیری  ،ساازماندهی و
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کارآفرینی در این حوزک( ،ب) توضیح چرخه استارتاپهاا( ،ت) مشاکالت راک انادازی.
سرانجام  ،مقاله با برخی ا هارات نتیجهگیری به پایان میرسد.
 .2اهداف پژوهشي

این تحقیق به دنبال پیشبرد درک در مورد مادیری ریساو در زمیناه اساتارتاپهاا

اس  .اهداف ماالعه عبارتند از:
أ.

آگاهی نسب نحوک درک مبتدیان استارتاپها از مفهوم ریسو،

ب .آگاهی نسی به نحوک پیادکسازی مدیری ریسو در استارتاپها،

ت .آگاهی نسب به ابزارهای منتس مدیری ریسو در استارتاپها،

این ماالعه یو رویکرد مروری بودک و در تالش برای اراله پاسخ قاعای نساب باه

موضوع مدیری ریسو در اشتارتاپها ندارد .به عباارات دیگار ،ماالعاه پایشرو در
راستای اراله گزارکهای اولیه در حوزک مادیری ریساو در زیمناه اساتارتاپهاا گاام

برداشته و نیازمند ماالعه گستردک در پژوهشها پیشرو میباشد .از نخستین گام برای

تشخیا اوضاع ،ابزارها و تکنیو های مدیری ریسو مناس با واقعیا مادیری

ریسو آن شرک ها پیشنهاد شدک اس  .از این رو  ،امیدواریم که راهکارهای آغاازین
در مورد چگونگی توسعه فرایندهای مؤثر در مدیری ریسو را برای مبتدیان به طور

مناس فراهم شود.

 .2پيشينهپژوهشي

نوآوری در محصوالت ،خدمات و مدلهای تجاری به طور فزایندکای در محایطهاای

پویا و رقابتی حضور داشته (تی

و لیندن )2017 ،و برای برای بقای شرک ها در این

زمینه ضروری تلقی میشود (تروت .)2012 ،با این حال ،شرک هاا ضامن ناوآوری،
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ریسو مینمایند (بسان  .)2003 ،ریسو توسط هوبرارد ( )2007به عنوان وضاعی

عدم قاعی تعریف شدک اس  ،که در آن احتمال ضرر و نتایج ناامالوب وجاود دارد.

پوردی ( )2010مفهوم به اراله عدم قاعی تاثیرگذار بر اهداف میپردازد ،در حالیکاه؛
داموداران ( )2007بیان میدارد که ریسو با احتمال باازدک متفااوت سارمایه گاذاری
نسب به انتظارات مرتبط اس  ،رویکردی که هم منفی (ریسو نزولی) و هام نتاایج

مثب (وارونه) را در نظر می گیرد .بخشی از آنچه وینترونی و وربانو ( )2011به عنوان

مدیری ریسو استراتژیو مینامند .در این سناریو ،تعادادی از رویکردهاا مادیری

ریسو در شرکتهای بزرگ اراله شدک اس  .ایزو ( 31000سازمان بینالمللی استاندارد

سازی )2009 ،برگرفته از توافقنامه ( AS/NZS 4360انجمن اساتاندارد)1999 ،
استرالیا و نیوزلند ،به بیان یو فرایند مدیری ریسو  5مرحلهای پرداخته اس :

 .1که تعریف اهداف استراتژیو شرک و ارزیابی عوامل بیرونی و داخلی که
ممکن اس بر عملکرد سازمان تثثیر بگذارد،

 .2شناسایی ریسو ،به هنگام توجه به مساللی شامل چه اتفاقی میتواند رخ
دهد ،چگونه ،چه موقع و چرا به طور دورکای بررسی میشود،

 .3تجزیه و تحلیل ،یا درک ریسو؛ عواق و احتماالت آن،

 .4ارزیابی یعنی مرحله تجزیه و تحلیل در مورد ساح هر ریساو و اولویا
آن؛

 .5درمان ریسو،

عالوک بر این مراحل ،دو مرحله دیگر بین کل فرآیناد اتفاام مای افتاد :ارتباطاات و
نظارت (سازمان بین المللی استاندارد .)2009 ،

روشی که توساط کمیتاه ساازمانهای حاامی ماالی کمیسایون تاردوی ()COSO

پیشنهاد نمودک اس  ،جنبه های مشابهی را به ارمغان می آورد .انتشار مفهوم مدیری

ریسو سازمانی (( )ERMمولر  2007 ،؛ وینترونی و وربانو؛  .)2011این مفهوم باه
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عنوان فرایندی که هنگام تعیین استراتژی در کل شرک به کار گرفته مایشاود ،باا

هدف شناسایی رویدادهایی که ممکن اس بر آن تثثیر بگذارند ،مدیری ریسو برای

ایجاد ایمنی معقول نسب دستیابی به اهداف خود تعریاف شادک (ماولر  )2007 ،و در
عین حال ایجاد یو فرهن

در ساح شرک  ،میباشد .یا مدیری ریسو با استفادک

از بازدک اقتصادی -مالی مورد انتظار به عنوان راهنماایی بارای شناساایی ،ارزیاابی و

مدیری بسیاری از طبقات مختلف ریساو مایپاردازد (وینترونای و ورباانو؛ .)2011
روش اراله شدک توسط واحد تجاری برای مدیری ریسو شامل موارد زیر اس :
أ.

تعریف محیط داخلی،

ب .تثبی اهداف،

ت .شناسایی وقایع،

ث .ارزیابی ریسوها،

گ .پاسخ به ریسو،

ح .فعالی های کنترلی،

خ .اطالعات و ارتباطات و نظارت.

از این طریق ،مدیری ریسو تجاری ( )ERMبه عناوان دیادگاهی در هار حاوزک
شرک عمل میکند .چیزی که میتواند در زمینه استارتاپها کاربرد داشته باشد (زیرا

آنها در مراحل اولیه راکاندازی شرک هستند) ،چه چیزی باعث تجزیه و تحلیل بهتار

ریسو بهتر و کنترل نسب به شرک های بزرگتر شدک و در حال حاضر نیز این دو با

هم ادغام شدکاند.

تید ( ،)2001هنگام مواجه با محیط های پیچیدک نوآوری ،عدم اطمینان و پیچیدگی را
به عنوان عوامل تعیین کنندک در آن زمینه بیان میکند .از این طریق ،استارتاپها باه

عنوان سازمانهایی هستند که به دنبال مدلهای تجاری قابل تکارار و مقیااس پاذیر
بودک که برای موفقی باید با ایان متغیرهاا مقاباه نمایناد (بالناو و دروف.)2012 ،
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کراسان و آپایدین ( )2010ا هار میدارند که مهم اس که بدانیم چگونه شکس هاا

را تحمل نمودک و برای نوآوری در ساح ساازمانی در معارض ریساو قارار گیاریم.
عالوکبراین ،آنها به لزوم ایجاد ارتبا بین نتایج یو ناوآوری و عملکارد شارک در

تخصیا ارزش نوآوری اشارک مینمایند .پوردی ( ،)2010تثیید میکند که ساازگاری
بهتر در تعاریف و فرآیندهای ریسو منجر باه اعتمااد باه نفا

بهتاری در فرآیناد

تصمیمگیری میشود ،که در زمینه استارتاپها مفید و ضروری میباشد .بسان و تید

( )2007استدالل میکنند که توسعه محصوالت و خدمات جدید فرایندی تادریجی از
کاهش عدم اطمینان بودک که از ایدکها عبور میکند .شروع از مراحال واسااهای تاا
رسیدن به موفقی تجاریسازی .از مراحل واساه ای تا رسیدن به موفقیا تجااری
سازی شروع می شود.

استارتاپها ،شرک هایی هستند که به طور مداوم نوآوری میکنند (رایاز .)2011 ،در
بخشی از مراحل اولیه این روند تدریجی ،عدم اطمینان در باالترین سااح قارار دارد.

به گفته ترنج و همکاران ( ،)2009نوآوری فرآیندی اس که در درون شرک ها اتفام

میافتد و ایدکها را در محصوالت ،خدمات یاا فرآینادهای جدیاد دگرگاون نماودک و
شرایط مناسبتری را برای رقاب شرک ها فراهم مینماید.

کراسان و آپایدین ( )2010به توسعه مفاهیم قبلای پرداختاه و آن را باه عناوان یاو

فرآیند و هم در نتیجه در نظر میگیرند .آنها عالوک بر گسترک اقتصاد ،حوزک اجتماعی

را نیز مورد توجه قرار دادک ،و توسعه روشهاای جدیاد تولیاد و سیساتمهاای جدیاد

مدیریتی را به عنوان انواع نوآوری لحاظ میکنند .بو ک و همکاران ( )2012تایید می-

کنند که محیط رقابتی فعلی آشفته و غیرقابل پیشبینی اس و فالکنر ( )2002ا هار
داش که مدیران باید تغییر را به عنوان بخشی از فرایند یادگیری در سااح شارک

فعال کنند .در این راستا ،بسان ( )2003بیان میدارد که شرک های نوآوراناه دالماا

خود را در مقابل تهدیدات و فرص های تحمیل شدک محیای ،بااز تعریاف نماودک و
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این به معنای پذیرش یا ایجاد فناوریهای های نوین اس  .بنابراین ،شرک ها بایاد
توانایی های نوآوری خود را بهبود بخشند تا عدم قاعیا هاای مرباو باه تولیاد و

اتخاذ نوآوری را کاهش دادک یا حداقل مدیری نمایند .اما سئوال این اس که قابلی
نوآوری دقیقا چه چیزی اس و مدیری ریسو چه نقشی در آن دارد؟

گورد و هلیار ( )2017به بحث در مورد نقش رهبر شرک باه عناوان یاو مشاتام

نوآوری در مقابل یو مدیر کنتارل مایپردازناد ،در حالیکاه هااییتینن و همکااران

( )2015نشان میدهند که نوآوری با بقای بعدی استارتاپ ها راباه منفای دارد .ایان
مباحث نشان میدهد که استارتاپ ها با شرک های سنتی متوسط متفاوت میباشند،

زیرا آنها باید در زمینه ریسو باال با مسئله پیدا کردن مدل تجاری خود دس و پنجه

نرم کنند .در نتیجه  ،رویکردهای مدیری سنتی در این محیط کار نمیکنند و تمایال

شکس خواهند داش (دروف و بالنو .)2012 ،برنامههای راهباردی بهتارین روش

برنامهریزی در محیطهای تغییر یافته نمیباشند ،زیر؛ا پیشبینی های بلند مدت قابال

اعتماد نخواهند بود .عالوکبراین ،برای شرکتی که محصول خود را توسعه میدهاد و
ممکن اس بخش مشتری را تغییر دهد ،داشتن یو راهبرد سازگار دشوار اس (رایز،

2011؛ دروف و بالنو؛ .)2012

برای مقابله با این مشکل ،رویکردهای مدیری چابو باا تمرکاز بار فرهنا هاای

توسعهای که پذیرای پذیرش (پذیرش تغییر و انعااف پذیری بودند) گساترش یافتناد

(میسرا و همکاران؛  ،2012وردو جوور و همکاران؛  .)2017اینها ممکن اسا هماه

موارد پیشین و عوامل موفقی در اجرای راهبردهای مدیری ریسو بودک ،و در ایان
راستا بسیاری از شیوکهای اعمال شدک بارای مادیری پارو ک در رابااه باا تغییار،
توسعه مشارکتی ،بیانیههای ارزش و پایداری وجود دارد (میسارا و همکااران2012 ،؛

موران .)2015 ،این موارد احتماال در مدیری ریسو در استارتاپ ها نقش داشته ،اما
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معموال در یکرارچه نمیباشند؛ و باه عناوان راکحال جاامع قلماداد مایشاوند(کیم و
ونورتاس .)2014 ،

در زمینه برزیل ،عواملی که به عنوان کموکنندک به ناپیوساتگی اساتارتاپهاا ماورد

توجه قرار میگیرند ،سارمایه و مکاان ماورد سارمایه گاذاری خواهاد باود (آروودا و

همکاران  .)2014 ،این پژوهشگران نشان میدهند ،شرک هایی که برای شروع یو
سال یا بیشتر در ابتدای کار خود پول برای دویدن دارند دو برابر احتمال زنادک مانادن

نسب به شرک هایی که سرمایه خود را برای زندک ماندن کمتر از یو ساال دارناد،

خواهند داش  .عالوکبراین ،شرک هایی که درمراکز رشد کس وکار؛ شتاب دهندک یاا

پارکهای علموفناوری فعالی میکنند ،احتمال میرایی و ورشکستگی آنها نسب به
شرک هایی که در محیط حفا ا شادک فعالیا مایکنناد ،بیشاتر اسا (آررودا و

همکاران .)2014 ،این موضوع بیشتر توسط سوززا و اتگز ( )2015مورد بررسای قارار

گرف  .آنها ،دریافتند که استارتاپهایی که در پارکهای علموفناوری فعالیا مای-
نمایند ،بسیاری از ریسوها در معرض آنها کاهش یافته؛ زیرا ،گردش مالی کارکنان
و دشواری تاابق با فناوری آنها بر همین اساس کاهش مییابد .چنین ریسوهاایی

به این دلیل کاهش مییابند که محیط دانشگاهی به استارتاپها کماو مایکناد تاا

سرمایه انسانی کافی را برای فعالی های خود بدس آورند (ایتز و سوزا  ،)2015 ،کاه
حتی ممکن اس شامل پشتیبانی از کارکنان با تواناییهای مدیری ریسو باشد .باا

توجه به آگاهی شرک ها در مورد عواملی که منجر به بقاای شارک  ،پاذیرش باازار

محصول  ،هماهنگی بین بنیانگذاران و رفی مدیران برای انابام با تغییرات بازار و
نیازها مشخا شدک اس  .عدم تعهد بنیانگذاران ،عدم هماهنگی بین منافع شخصای

و حرفهای بنیانگذاران و عدم سرمایه بارای سارمایهگاذاری در مشااغل ،باه عناوان

فاکتورهای اصلی شکس شناخته شدکاناد (آررودا و همکااران .)2014 ،اگرچاه نباود
توانایی مدیری ریسو به صراح به عنوان عل اصلی عدم موفقیا در راکانادازی
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استاراتاپها ذکر نشدک اس  ،اما اثرات غیرمستقیم مدیری نکردن ریسوهاا ممکان
اس منبع بالقوک اختالل عملکرد باشد ،که احتمال برای استارتاپهاا کشاندک خواهاد

بود.

 .3چارچوب مفهومي
.3.1

نظریه های راهاندازی

هماناور که قبال ذکر شد ،استارتاپ ها به ندرت به عنوان اصلی ترین هادف تئاوری

ها در حوزکهای مختلف در نظر گرفته میشوند .با این حال ،برخی از تئوریها وجاود
دارند که میتوانند به طور ضمنی به عنوان "تئوری های شروع" در پیشینهپژوهشی

موجود در نظر گرفته شوند .این مقاله این نظریهها را در سه زمینه اصلی( :آ) ساازمان
( ،ب) مدیری  ،و (ب) کارآفرینی (حوزک استارتاپی) طبقهبندی میکند.

 .3.1.1تئوریهای سازمان با تمركز بر استارتاپها

وان د وان و همکاران ()1984جزو اولین پزوهشگرانی بودند که سه رویکرد اصلی در
مورد ماالعه ایجاد استارتاپ را در نظر گرفتناد :رویکردهاای کاارآفرینی ،ساازمانی و

زیس محیای .آنها استدالل مینمایند که تحقیقات قبلی فقاط یکای از ایان ساه
رویکرد را بدون در نظر گرفتن سایر موارد بررسی نمودکاند .هماناور که اشارک کردند:

"رویکرد سازماني بيان ميدارد ،شرایطي كه یک سازمان برنامهریزی
مي كند و فرآیندهای دنبال شده در توسعه اوليه آن؛ پيامدهای مهمي
را كه در ساختار و عملکرد بعدی از چرخه عمر آن دارد ،استدالل مي
كند".
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با این حال ،تئوریهای سازمان در مورد تکامل سازمان یا به طور خاص دربارک تکامل

راکاندازی سکوت اختیار می کنند (ساالم زادک  .)a،2015 ،باا ایان حاال  ،تحقیقاات
محدودی وجود دارد که به بررسی مرحله راک اندازی پرداختاهاناد (باه عناوان مثاال،

بوکرب و وایل بنو .)2005 ،عالوکبراین ،بیشتر تئوریها و دیادگاکهاای موجاود در
علم سازمان برای پاسخ به سواالت سازمانی تعریف شدکاناد.در باین ایان تئاوریهاا

موارد زیر در ماالعه استارتاپ ها بیشتر مورد توجه اس :
أ.

نظریه محیط سازمانی (به عنوان مثال ،شولز و ریدون،)2009 ،

ب .تنظیمات سازمانی (به عنوان مثال ،میلر،)1990 ،

ت .نظریه احتماالت (به عنوان مثال ،توسی و سلکوم،)1984 ،

ث .نظریه وابستگی به منابع (به عنوان مثال ،به دیوی

گ.

نظریه عدم اطمینان (کامرز و پالس ،)1999 ،

و کاب،)2010 ،

ح .و ...

از جمله نظریههای موجود ،گارتنر ( ،)1985و کاتز و گارتنر ( )1988به طور خاص باا

این مقوله مرتبط هستند.

 .3.1.2تئوری های مدیریت با تمركز بر استارتاپها

با توجه به تعریف کلی آن (انجام کارها از طریق افراد دیگر  ،یا هماهنگی تالشهای

افراد در جه اهداف مشترک) ،مدیری مربو به افراد اسا (هافساتید  .)1999 ،از

طرف دیگر ،تئوری های مدیری یا "چشم انداز" یا "توصیف روابط باین ویژگیهاای

سازمانی" میباشند (دین و بوون  .)1994 ،بنابراین  ،ماابق این دیدگاک  ،در حالی که
تئوری های مدیری ارتبا کمتری با استارتاپها باه معناای ساازمانی ندارناد ،آنهاا
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بیشتر با افراد موجود به عنوان افراد یا تیمهایی کاه تاالش هاای خاود را در جها

دستیابی به اهداف مشترک هماهن

میکنند ،ارتبا بیشتری دارند.

عالوکبراین ،نظریه پردازان و اندیشمندان مدیری عالقه بیشتری به ماالعه استارتاپ

ها نشان میدهند (دیویال و همکاران .)2003 ،برخی از تئوریهای اصلی مدیری که
در تحقیقات اولیه به کار گرفته شدکاند به شرح زیر اس :
أ.

مدیری استراتژیو (به عنوان مثال ،پتیگرو و همکاران ،)2001 ،

ب .حاکمی مشاغل کوچو (به عنوان مثال ،ریچی و ریچاردسون ،)2000 ،
ت .مدیری منابع انسانی (به عنوان مثال ،مایلز و روزنبرگ،)1983 ،
ث .مدیری تیم (به عنوان مثال ،کایزر و مولر،)2013 ،

گ .نظریه پیچیدگی (به عنوان مثال ،سی و لن.)2006 ،
ح.

و ...

اما این تئوری ها کامال با تحقیقات استارتاپی مرتبط بودک و چنین فعالی های ر

ا مورد توجه قرار دادکاند.

 .3.1.3نظریههای كارآفریني كه بر روی نوآوری تمركز دارد

از دیدگاک ون دو ون و دیگران (" ، )1984رویکرد کارآفرینی ویژگیهای بنیانگاذار و

مروگ سازمان جدید را استدالل

میکند" .اگرچه این دیدگاک یو فرض اساسای

در مورد نظریههای موجود دارد ،اما فاقد تمرکز کافی کارآفرینی روی پدیدک مورد نظر،
یعنی استارتاپ ها اس  .اگرچه بنیانگذار مهم اس  ،اما؛ موضوعات مختلفی وجود دارد

که باید توسط تئوریهای کارآفرینی در مورد اساتارتاپ هاا ماورد بحاث ،توصایف و
توضیح قرار گیرند .هماناور که سالم زادک ( )a،2015استدالل

های کارآفرینی در مورد نوآوریها به دو دسته تقسیم می شوند:
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أ.

نظریههای ساح کالن (به عنوان مثال ،تئوری شوپتتر (شاوپتیر ،)1934 ،
بوم شناسی جمعی (هانان و فریمن،)1977 ،

ب .نظریهها و تئوریهای ساح خرد (به عنوان مثاال ،وسارر1990 ،؛ لایم و
دیگران2008 ،؛ باهاس1994 ،؛ وسایانا1988 ،؛ دیااکینز و ویتاام2000 ،؛
نازز2007 ،؛ سرارولز2008 ،؛ ساموللسون و دیویدسون.)2009 ،

این دسته از تئوریها بیشتر روی استارتاپ ها تمرکز دارد .این ممکن اس به دالیل

مختلفی باشد .اول ،کارآفرینی با ایدک ،خالقی  ،نوآوری ،محصاول جدیاد یاا توساعه

خدمات ،فرص و موارد مشابه سروکار دارد .بنابراین  ،تئوریهای کارآفرینی مساتعدتر
اس که در مراحل اولیه هر مشاغل یا سازمانی مورد توجه قارار گیارد .ایان مفااهیم

جزء الینفو یو استارتاپ هستند (رادوویچ -مارکوویچ و ساالم زادک  .)2012 ،دوم ،

فراتر از تئوریهای کارآفرینی ،تئوریهای سازمان و مدیری پدیدار میشوند ،کاه باا
مدیری افراد و سازمان ها سروکار دارند (وان دی ون و همکااران .)1984 ،در ابتادا،

استارتاپ ها در مورد تبدیل ایدکها به مشاغل هستند که یو نکته مهام در ماالعاات

کارآفرینی به شمار میآید .مانند ایجاد سرمایهگاذاری جدیاد ،ایجااد ارزش ،شاناخ
فرص  ،ارزیابی و بهرکبرداری.

 .4ریسک و عدماطمينان

همه سازمانها با عدم اطمینان به عنوان چالشی مدیریتی مواجه میباشند .چه موقاع
بایستی عدم قاعی ها و چالشها را مورد پاذیرش قارار داد؟ و چگوناه مایتاوان در

حضور عدم قاعی ها بارای ذینفعاان ارزش آفریاد؟ طباق ( COSOاساتینبرگ و
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همکاران  )2004 ،وجود ریسو ،عدم قاعی و فرص ها منجر به خلق ارزش بیشتر
خواهد شد .عدم قاعی یو ویژگی طبیعی اس که به مقابله با کمی ها پرداختاه و

بنابراین ،نمیتوان به طور موثر احتماالت و پالشها را کااهش داد (دیاوی .)2002 ،
الونن ( ،)2011هش عامل عدم قاعی نوآوری را شناسایی نمودک اس :
أ.

عدم قاعی فناوری اس ،

ب .عدم قاعی بازار،

ت .عدم اطمینان نظارتی یانهادی،

ث .عدم اطمینان اجتماعی یا سیاسی،

گ .عدم قاعی پذیرش یا مشروعی ،
ح.

عدم اطمینان مدیریتی،

د.

نتیجه عدم اطمینان ریسو.

خ.

عدم قاعی زمان،

عامل هشتم قایل محاسبه و از نظر احتماالت قابال بیاان اسا (نوهریاا و تومااس،

 .)2006ریسو با احتمال وقوع یو رویداد بر دستیابی به اهاداف اثرگاذار خاواک باود

(آون2010 ،؛ استینبرگ و همکاران؛  .)2004به گفته جوریون ( ، )2009ریسوهاا را

می توان به سه دسته طبقه بندی کرد ریسوهاای شاناخته و درک شادک ،ناشااخته

درک شدک ،ناشناخته درک نشدک .استینبرگ و همکاران ( )2004نیز باه تقسایمبنادی

پیشنهادی ریسو در چهار گروک میپردازند:
أ.

استراتژیو  -اهداف ساح باال؛

ب .عملیات  -استفادک مؤثر و کارآمد از منابع؛
ت .گزارش دهی  -قابلی اطمینان گزارش؛

ث .انابام  -تبعی از قوانین قابل اجرا و آلین نامه.
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ریسو استراتژیو را نمیتوان از طریق یاو مادل کنتارل مبتنای بار قاانون
مدیری کرد .در عوض ،شرک به یو سیستم مدیری ریسو نیااز دارد تاا از
طریق آن شرک اقدام به پیشبینی ریسوک و بهبود توانایی برای مادیری یاا

مهار ریسو برردازد (کاپالن و مایک  .)2014 ،فعالی مادیری ریساو خاود
مستلزم شناسایی ،ارزیابی ،ارزشیابی ،درمان و پتانسیل بالقوک اثرگذاری منفی بار

عملکرد میباشد (هاین .)2011 ،بهاید ( )2000به طور ویژک در خصوص شروع

فعالی بیان میدارد که کارآفرینان از دالیل متعددی برای برنامهریزی و تحقیق

قبل از راکاندازی محصول خود برخوردار هستند .برنامهریزی جدید آنان نیاز باه
دلیل ماهی گذار از برنامه میتواند گران و پرهزینه باشد ،زیارا؛ فرصا هاا در
فاصله زمانی بین پژوهش و شروع نوآوری تا پایان آن ممکن اس از بین روند.

 .5مزایای در نظرگرفتن ریسک

بسیاری از محققان تاکنون ساه متغیار در خصاوص ریساو تعیاین کاردکاناد :درک

ریسو ،3گرایش به ریسو 4و پذیرش ریسو .5بروکالوس ( )1980تمایل به مصرف

ریسو را مشخا میکند که شامل" :احتمال کس یو جایزک در ارتباا اسا باا

تحقق راک حلهای پیشنهادی برای وضعی  ،به عنوان یاو وضاعی جاایگزین کاه

ممکن اس پاداش کمتری داشته باشو همچنین عواق کمتری نساب باه وضاعی

پیشنهادی را در برگیرد" .جونهد و دیویدسون ( )1998بیان میدارند کاه ریساو-
کردن همچنین میتواند به عنوان یکی از سه بعد کاارآفرینی تعریاف شاود .کاه باه

Risk perception
Tendency toward taking risk
5
Willingness to take Risk
3
4
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جه گیری شرک و اعمال آمادگی آن اشارک دارد .سازمانها برای تخصایا مناابع

قابل توجه اقدام به اراک فرض های نا مشخا مینمایند.

گرایش به ریسوپذیری یو تمایل شایع نسب به قبول ریسو میباشد (سی کاین

و وینگارت؛  .)1995چنین تصمیماتی با ریسو باال گرفته میشود ،از این رو در چنین

موقعی هایی؛ ریسو برای انجام نوآوری عمال ضاروری اسا ؛ یعنای ،باه منظاور

دستیابی به نتایج خوب در بازارهای آشفته (به عنوان کس وکاری کاه صااحبان یاا

مدیران جرات ریسوپذیری باال دارند) و انجام اقدامات مناس و عملکرد بهتر چنین
تصمیماتی را اتخاذ میکنند.

ابی و اسالتر ( )1989نشام میدهند کاه ساازمان باا چشاماناداز باین المللای ،درک

مالوب و تمایالت را به سم تجارت بین المللی معاوف نمودک که ایان باه معنای

گرایش به ریسوپذیری میباشد .رفیا مثبا شارک در فعالیا هاای تجااری

بینالمللی و حرک شرک به شم موفقی تجااری .بار ایان اسااس ،باه منظاور

کاهش ریسو؛ کارآفرینان ملزم به شناسایی متغیرهای موثر در کسا وکاار خاویش
خواهند بود.

بگلی ( )1995گرایش نسبی به ریسوپذیری ،یعنی ،مواجه کارآفرینان با موقعی های

مختلف که بیانگر عدم توجه به برخی از حوزکها خواهد شد .موکللند ( )2014بیاان

میدارد که افراد میانهرو بودک و در صورت نیاز به پیشرف به دنبال

الوی بنادی

ریسو خواهند بود .لیلز معتقد اس که کارآفرینان اغل باید به عدماطمینان در حوزک

رفاک مالی و روانی ،تامین امین و روابط خوب خانوادگی اعتمااد کنناد .سای کاین و

پابلو ( )1992بیان میدارند که گرایش به ریساوپاذیری ،باه نتاایج تصامیمات باا
ریسو باالی قبلی مربو بودک و ممکن اس گرایش به خار را به وجود آورد .از این
رو ،گروکهای موفق در حوزک تصمیمات با ریسو باال؛ گارایش بیشاتری باه ریساو
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دارند ،زیرا؛ احساس توانمندی بیشتری نسب به توجه به مشکالت و کس موفقیا
دارند.

متغییر محیط ممکن اس نقش مهمی را در این خصوص ایفا کند ،به عباارت دیگار؛

این گروکهای موفق ممکان اسا باه دلیال برخاورداری از یاو محایط اجتمااعی
ارزشمند ،گرایش کستردکای به ریسو داشته باشند .به گفته مورلند و لاوین (،)1994

این حساسی زمانی بیشتر خواهد بود که ترس از شکس برای کموهاای الزم باه

شریو تجاری وجود داشته باشد .اگر عواق شکسا کمتار باشاد،آنگاک مایتوایناد

ریسوهاای بیشاتری را ماورد توجاه قارار دهیاد .در جادول ( ،)1نظارات برخای از

پژوهشگران در خصوص گرایش به ریسوپذیری بیان شدک اس .

جدول ( )1دیدگاک های مختلف پژوهشگران نسب به گرایش به ریسو پذیری

ریسو در کارآفرینی یو پدیدک طبیعی اس که باید مورد توجه همه شرک کنندگان

در فعالیتهای یو سازمان قرار گیرد .این مقوله شامل سه متغییر مشخا زیر اسا :

درک ریسو ،گرایش به ریسو و تمایل به ریسو .از این رو SME ،به مقابله با 9

عامل اثرگذار در شکلگیری ریسو میپردازند :سرمایهگذاری ،تثمین مالی ،اشتغال و

نیروی انسانی ،معرفی نوآوریهای فنآوری ،جایگذاری و کنترل .بعاالوک  ،هار مادیر

باید از ریسوها موجود در فرآیندهای عملیاتی و مدیری سازمان آگاک بودک و تمایال
خود را نسب به انجام اقدامات مخاطرک آمیز و همچنین توانایی خاود در برخاورد باا

پدیدکهای (موقعی ها) با ریسو باال مشخا کند.
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 .6مدیریت ریسک

مدیری ریسو عبارت اس از :شناسایی ،ارزیابی و اولوی بندی ریسوها و به دنبال
آن استفادک از منابع هماهن

و اقتصادی برای به حداقل رسااندن ،نظاارت و کنتارل

احتمال یا تاثیر حوادث ناگوار یا حداکثر سازی تحقق فرص ها .مادیری ریساو باا

مسئولی پذیری به معنای ایجاد چارچوبی اس که در هر دو طرف از احتیا یاا بای

احتیاطی خیلی دور نباشد (کولا .)2011 ،،ایان همچناین باه معناای در نظرگارفتن

ریسو به عنوان بخش جدایی ناپذیر از استراتژی و تثمین مالی شرک اس  .ریسو

را نمی توان از بین برد ،بلکه؛ باید مدیری شود .باید از سه خاای اشاتباک جلاوگیری

کرد )1( :ریسو همیشه بد اس  )2( ،برخی از خارات آنقدر بد هستند که باید به هر
قیمتی از بین بروند و ( )3بازی ایمن بودن آن

ایمنترین کاری اسا کاه مای

توان انجام داد .اگر به ریسوهای مربو به هر یو از این خااهای فکری یاا حتای
به صورت ترکیبی فکر شود ،ارزش مدیری ریسو از بین خواهد رف .

ریسو نه خوب اس و نه بد .فقط وجود دارد و بسته به نحوک مدیری آن ،نتیجه یاا

مانع یا یو مزی محسوب می شود .از بین باردن خاارات خااص باه هار قیمتای
احتماال عوارض بیشتری ایجاد میکند تا این کاه در وهلاه اول ریساو باه درساتی

مدیری شدک باشد .بر اساس کول ،)2011( ،خار بایاد در چاارچوب احتماال وقاوع

واقعه و پیامدهای آن مشاهدک شود .سود و هزینههای کاهش ریسو باید برابر شاود،
یا حداقل مزایایی آن باید بیشتر باشد .تصمیمگیاری در ماورد یاو مفهاوم مادیری

ریسو که در تمام مشاغل بافته می شود ،چنین تحلیل هزینه و فایدک را تسهیل می-

کند .ارزش ها و اولوی های شرک منجر به مفهومسازی مدیری ریسو در شرک

میشود .سازمان بین المللی استانداردگذاری مستقر در نو به موضوع استاندارد سازی
مدیری ریسو پرداخته اس  .در سال  ،2009اساتاندارد جدیاد ()ISO31000را

منتشر نمود :ریسو مدیری  -اصول و دستورالعمل ها.
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 ISO31000به عنوان استاندارد باین المللای بارای ارزیاابی ریساو ساازمانی

( )ERMطراحی شدک اس و به عنوان بهترین اسناد شایوک هاای مادیریتی عمال

میکند (بیکر  .)2011 ،ایزو  31000نیاز به یو فرایند رسمی داخلی را برای شناسایی
ریسو و سر

خواهد داش .

راکهایی برای اختصاص آن ریسو با یو مقدار (اساسا ریسو خار)

شکل ( )1فرایند مدیری ریسو مدل را ماابق با  ISO31000شرح دادک اسا .
توجه داشته باشید که (اکثر) فلشهایی که قسم های مختلف نقاه نمودار را در هار

دو جه وصل می کنند .عالوکبراین ،روند ارزیابی ریسو؛ با ارتبا  ،مشاورک ،نظارت
و بررسی در طول حیات یو شرک پیوسته همگام خواهد بود .در عاوض ،مادیری

ریسو فقط خارات را مشخا نمیکند ،بلکه به طور جدی آنهاا را مادیری مای-

نماید.

شکل ( - )1فرآیند مدیری ریسو ایزو ( 2009:31000پوردی)2010 ،
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انتقادهای به سرع در این حوزک رشد یافتند .برخی از منتقدین بیان نمودند که ایان

سیستم یو موضوع مفهومی چند وجهی را به یو فرآیند اعدادگرا تبادیل مایکناد.
برخی دیگر بحث در مورد عوامل انسانی و فرهنگی را به اندازک کافی خاص نمیدانند.

لاایچ ( )2010در تحلیاال خااود از تااثثیرات  ISO31000:2009تمایاال دارد بااا
بسیاری از این ارزیابی ها موافق باشد .وی خااهای بسیاری را با زبان اساتفادک شادک

در استاندارد مورد توجه قرار میدهد ،و آنها را برای سازمان هایی که به دنبال بهباود

تالش های مدیری ریسو فعلی خود میباشند ،بسایار مفیاد نمایداناد .پیامادهای

خارات میتواند هم مثب و هم منفای باشاد و در واقاع ISO31000:2009

سعی دارد تعریفی را ایجاد کند که هر دو طرف را مورد توجه قرار دهد .در حاالی کاه

این یو اقدام تحسین برانگیز اس  ،وقتی مسئله درمان ریسو انجام میشود ،فرایند

کمتر موفقی آمیز تلقی خواهد شد .به گفته لیچ ،یو مشکل اصالی در ماورد مرجاع
جدید این اس که (اگرچه تصدیق می کند) هر سازمان منحصر به فرد اس  ،اماا در

تالش اس تا به طور استاندارد به یو خاا تبدیل شود.

یو برنامه مدیری ریسو مناس شدک میتواند برای آینادک سارمایه گاذاری فعلای

مهم باشد (لونگنکر و همکاران  .)2010 ،این طرح باید روی کنترل ریساو متمرکاز

باشد .یادگیری از تجربیات نامالوب برای برنامه کلی مدیری ریسو یو سارمایه-
گذاری بسیار ارزشمند اس  .نشان دادن پیشرف در روشی کاه یاو شارک درباارک

ریسو فکر میکند و معامله مینماید (هماناور که توسط یو برنامه مدیری ریسو
به روز مشهود اس ) ممکن اس سرمایه گذاران بیشتری (و منحصر باه فارد) را باه

خود جل کند (ایبن .)2005 ،ایان طارح یکای از راکهاای ایجااد تصاور مالاوب از

سرمایهگذاران اس که به نوبه خود ممکن اس کارآفرینان را به شبکه سرمایهگاذار
خود معرفی کنند (هاار و همکاران  .)1988این موضوع ،مهمتارین اهمیا را هنگاام
برخورد با سرمایه گذاریهای جدید خواهد داش .
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 .7سرمایهگذاریهای نوین در حوزه كارآفریني

حتی سرمایهگذاری کارآفرینان در پرو کهای جدید به دلیل وجود ریسو با تردید رو-
بهرو باشد .درک ریسو توسط همه طرفهای مرتبط با سارمایه گاذاری (کارآفریناان،

سرمایه گذاران ،مشتریان  ،شرکا و غیرک) میتواند بسیار متفاوت باشاد .ایان تغییارات

میتواند برای اهداف تامین مالی مشکل سااز باشاد .جاانی و دس ( )2006اساتدالل
میکنند که اقدامات سنتی مدیری ریسو برای سارمایهگاذاری هاای جدیاد ماؤثر
نیس  .اقدامات متعارف این توهم را ایجاد می کند کاه کاارآفرین ریساو پاذیرتر از

سایرین هستند ،که میتواند سرمایه گذاران بالقوک را دچاار تارس نمایاد .فاورالنی و

مولینز ( )2000دریافتند که کارآفرینان کمتر مشاغلی را انتخاب مایکنناد کاه دارای
میزان باالیی از تغییر پذیری بودک ،ولی؛ تمایل بیشتری برای انجام پرو کهاایی دارناد

که ریسو آنها از ساح میانگین باالتر اس ؛ زیرا ،آنها به دنبال کس بازدک بیشتر

میباشند.

درک گستردک ای در بین سرمایه گذاران وجود دارد که سرمایه گذاری در بنگااکهاای

فناوریمحور ،ریسو های بیشتری را نسب به سرمایه گذاری پرو کهای غیرفناورانه

به دنبال دارد.این به نوبه خود میتواند به پتانسیل کمتری برای بودجه برای شرک -

های پیشین بدل شود (بن آری و ونورتاس  2007 ،؛ مو میالن و همکاران 1985 ،

 .)1987 ،اگر تمام ارزش پیشنهادی یو سرمایه گذاری در رأس یکی از بنیانگاذاران

آن قرار داشته باشد  ،سرمایه گذاران آیندکنگری سختی را برای تبدیل این دانش باه

سود واقعی دارند.

در تحلیل مورد باال ،میسون و هریسون ( )2004ا هار داشتند که آگااهی نساب باه

ریسوهای باالتر در مشاغل فناوریمحور ،مبتنی بر توجه به منابع زیر اس :
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ریسو مدیری  :کارآفرینان فناوری احتمااال دارای اعتباار عاالی علمای

مهندسی هستند .اما در بهرک برداری تجاری از نوآوری هاای فنااوری بای
تجربه میباشند.



ریسو نهادی :سرمایهگذاران با توجه به جدید بودن و پیچیدگی فنااوری،
محصوالت و بازارها و به تبع آن؛ در مقیاس بیشتر جماعآوری اطالعاات،

در انجام اقدامات الزم و احتساب هزینه های باالتر با مشاکالت بیشاتری

روبرو خواهند شد.


ریسو بازار :ارزیابی سرمایهگذاران بارای محصاوالتی کاه ممکان اسا

وجود نداشته باشد یا ممکن اس بازار جدیدی ایجاد کناد ،بارای سارمایه

گذاران دشوار اس .


ریسو فنآوری :احتماال این فناوری و برنامه هناوز اثباات نشادک اسا .
توسعه ممکن اس بیش از آنچه انتظار

می رود طاول بکشاد ،ممکان

اس عمل نکند یا ممکن اس توسط رقبا کنار گذاشته شود.


ریسو ارزیابی :ارزیابی بنگاک های مبتنی بر فناوری جدیاد ممکان اسا

دشوار باشد زیرا به شدت وابسته به ارزش بالقوک داراییهای نرم ،به ویاژک

ثب اختراعات ،عاللم تجاری و سرمایه انسانی اسا  .روشهاای سانتی
ارزیابی اقتصادی مبتنی بر مالی احتماال در چنین شارایای قابال اساتفادک

نیستند.


ریسو پرو ک :سرع مسیرهای فناورانه اغل نیاز به سرع سریع بهارک

برداری تجاری (گذاری مالی بزرگ) ،قبل از هور محصوالت رقی و یاا

افزایش دارد.
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ریسو رشد :بنگاکهای مبتنی بر فناوری نیاز به رشد ،بینالمللی و توساعه
محصوالت جدید در یو افق زمانی کوتاک دارند .این خواستههای استثنایی

مدیریتی ،مالی و فنی را بر روی یو تجارت جدید قرار می دهد.


ریسو زمانبندی :بنگاکهای مبتنی بر فنااوری معماوال باا "پنجارکهاای

فرص کوتاک مدت" مشخا میشوند .به گونه ای که اگر خیلی دیار یاا
زود زود وارد بازار شوند  ،ممکن اس ناموفق باشند (میسون و هریساون ،

.)317-318 :2004

برخی از این ریسو ها از این لحاظ که به تصمیمات داخلی داخلی وابساتگی زیاادی

دارند ،قابل کنترلتر از همه هستند .این ماوارد مایتواناد شاامل ریساو مادیریتی،
ریسو فناوری و ریسو رشد باشد .برخی دیگر به عوامل خارجی وابسته به شارک

مربو بودک و ممکن اس به عنوان ریسو سیستماتیو مانند ریسو بازار ،ریساو
پرو ک و ریسو زمانبندی توصیف شوند .هیچ طبقهبنادی رسامی وجاود نادارد کاه
نشاندهندک این واقعی باشد که بیشتر موارد به نوع کس وکار خااص یاو شارک

بستگی دارد .تعامل انواع مختلفی از این ریسو ها ،عدم اطمیناان قابال تاوجهی در

مورد نتایج کس وکار جدید ایجاد می کند (گومررز و لرنر  ،)2001 ،که باعث میشود
سرمایهگذاران در شرک های فناوریمحور با ریسو باالی انتخاب ناامالوب روبارو
شوند .به عنوان مثال ،ترکیبی از ریسو فناوری ،ریسو پرو ک و خار زمانبندی اغل

کشندک اس  .یا ترکیبی از ریسو نهادی و ریسو رشد میتواند یاو سارمایه گاذار
آیندک نگر را با مشکل مقیاس مواجه کند هزیناههاای بازرگ ارزیاابی و نظاارت بار

سرمایهگذاری (احتماال یو هزینه تا حد زیادی ثاب ) در مقایسه باا دور اولیاه تاامین
اعتبار برای سرمایه گذاری های جدید.

به منظور متوع سازی ،سرمایهگذاران به دنبال سرمایهگذاری بخشی در پرو کهای پار

ریسو برای تحقق بازدکهای"ریسو باال و پاداش بااال" هساتند .افارادی کاه وارد
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حوزک فناوری پیشرفته می شوند ،احتمال بیشتری برای ریسوپاذیری دارناد و مایال
هستند برای پاداش بیشتر ریسو بیشتری را به عهدک بگیرند (آگااروال و همکااران ،

 .)2004کیفی کارآفرینی به عنوان هر عامل دیگری در نظر گرفتن امکان موفقیا

یو سرمایهگذاری مبتنی بر فناوری باال ،نقش بزرگی دارد .استارتاپها نیاز به اصالی
دارند که وق و منابع خود را در محصول سرمایهگذاری کردک و آن را به باازار ساوم

دهند .مهارت کارآفرینی آنها دارای اهمی اس  ،زیارا؛ اساتراتژی هاای موفاق باین
سرمایهگذاریهای ساح باال و با فنااوری انادک متفااوت اسا (کاتااکی .)2003 ،
انعااف پذیری و توانایی شرک برای اراله محصول متناس با مشتری ،یو شاخا

قوی برای ماندگاری طوالنی مدت اس  .این محصول منحصر به فرد نیس که تنها

موفقی را تعیین کند .با رواگ جهانی شدن ،خدمات متصل به محصول (منحصار باه

فرد یا غیر)کاالهای مورد نظر هستند.

اگرچه پیشرفتی در حوزک تفکر نسب به ریسو مشاغل حاصل شادک اسا  ،باا ایان

وجود؛ ارزیابی آن احتماال بیشتر از یو علم خواهد بود .بنابراین ،در مشااغل نوآوراناه

ریسو باید حداقل تا حدودی به صورت ذهنی تعریف شود .به عناوان مثاال  ،ریاد و

اسمی ( )2008ا هار داشتند که صرفا مقوالتی مانند "باال" " ،متوسط" یا "پایین"

کافی اس  .عالوک بر این  ،ارزیابی ریساو بایاد سفارشایساازی شاود :حاداقل تاا

حدودی ،ریسو باید مفهومسازی شود تا باا یاو شارک خااص در بخاش خااص
ماابق داشته باشد.

 .8ریسک كارآفریني

کارآفرینان در معرض خار کس وکار میباشند .بوزنیتز ( )1999خاطرنشان کارد کاه
اساس ریسو "موضوع مهم از طریق پیشنهپژوهشی کارآفرینی و ریساو" اسا  .و
این ضروری اس که چگونه کارآفرینان در جه دستیابی به گزینههای باا ریساو
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باال یا چگونگی مدیری آن پیش بینی می شوند " .با این حال ،این عقیدک باا گفتاه

موکارتی ( )2012مغایر اس  ،که میگوید ..." :ریسو ساختاری بر پیشنهپژوهشای
کارآزمایی و توانایی مقابله با ریسو حاکم اس  ،به عنوان اصلیتارین چاالش بارای

کارآفرینان خواهد بود".

ریسو مشاغل به دلیل عدم اطمینان در مورد اثرات آینادک تصامیمات فعلای بوجاود

میآی د .این انتخاب تجاری باید شامل ارزیابی نتایج و امکاناتی باشد کاه از انتظاارات

حاصل میشود .برد ( )1989پنج نوع خارات مربو به همه کارآفرینان را تشاخیا
می دهد )1( :ریسو اقتصادی  )2( ،ریسو در روابط اجتماعی  )3( ،خار در پیشرف

شغلی  )4( ،روانی و ( )5خار سالمتی .هارینگتون و نیهوس ()2004خاطرنشان کردند
که انواع بیشتری از ریسو وجود دارد که میتواند در فرآیند تصمیم گیاری کسا و

کار اعمال شود .مانند ریسو قیم  ،اعتبار و ریسو خاالا .ریساو قیما شاامل
خارات بازار مربو به اجرای برنامه تجاری ،تقاضای محصول و مساایل مرباو باه
هزینه و قیم اس که شامل خروجی و ورودی اس  .رومانو و همکاران مایگویناد

که هزینه ریسو عملیاتی در راباه با ریسو های مالی شامل اعتبار  ،جریان نقدی ،

سرمایه در گردش و ارز خارجی اس  .میتاوان نتیجاه گرفا کاه بسایاری از ایان

خارات ناشی از فشارهای مربو به شرک های رشد ،فرهن
اطالعات باشد.

کارآفرینی و مادیری

انواع دیگر ریسو تجاری ،ریسو اعتباری ناشی از احتمال و بزرگی ضرر مالی اس .
یو خار آشکار نیز وجود دارد .آنهاا باه دلیال کااهش ارزش دارایایهاای تجااری،

کس وکار را تح تثثیر قرار میدهند و ممکن اس شامل تخری ساختار ساختمان،

آسی دیدن تجهیزات ،موجودیها ،سوابق تجاری یا سایر دارایی ها و نیز هزینههای
بازیابی و جایگزینی پ

از آتش سوزی ،سیل ،یا ساایر بالیاای طبیعای ،باشاد .و از
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دس دادن درآمد هنگام بهبودی خارات خالا شامل خسارات ناشی از شرک های
خدماتی یا مواردی اس که برای جرایمی نظیر اختالس و سرق به وجود می آید.

لیلز تاکید میکند که هرگونه سرمایهگذاری جدید کارآفرین ،مربو به وضعی ماالی؛

شغلی یا سالم روانی اجتماعی کارکنان ،با اختالل در وضعی های اجتماعی موجود

مواجه خواهد شد .ریسو پولی ،میتواند اهرا خسارات بزرگی را به همراک داشته که

منجر به پایین آمدن ساح زندگی می شود .به کارآفرینان بالقوک توصیه میشاود کاه

ریسوها را به دق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند ،زیرا ممکن اس پیامدهای مالی
و عاطفی ناشی از شکس کشندک باشد .بنابراین ،این تصمیم تا حد زیاادی باه درک

کارآفرینان بالقوک برای خارات مربو بستگی دارد .راگاوان ( ،)2005از جمله ریساو

های موجود در بخش SMEها به شرح زیر بیان نمودک اس :

 .1ایجاد یو نهاد تجاری شاامل ریساو ناشای از عادم حرفاهای باودن و
مسئولی پذیری اس که بر روی یو یا دو شخا اصالی در فرآینادهای
تصمیمگیری و مدیری تجارت ایجاد میشود.

 .2کاهش قدرت ساختار ماالی در شارایای اتفاام مایافتاد کاه یاو نهااد

اقتصادی بسیج منابع و انواع شارک هاای کوچاو و متوساط را محادود

نمودک تا بتواند سرمایه و وام را افزایش دهد.

 .3رقاب شدید و کس وکار ناکافی حاشیهای نتیجه رقاب زیاد اس .
 .4جمع آوری ماالبات اندک مربو به نقدینگی بخش .SME

 .6عدم امکان پیروی از پیشرف تکنولو ی از طریق بهینسازی منابع موجود
ناشی از منابع مالی ضعیف و امکان همگام سازی ساختار مالی.

 .7کارمندان در شرک های کوچو و متوسط به منظور اراله نتاایجی کاه از

تداوم کار و افزایش بهرک وری برخوردار باشد ،نیازمند هزینههای اضافی در

قال آموزش و آموزش هستند.
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 .8موسسهای که وامهای خرد و متوسط برای آنها فاراهم شادک اسا بایاد
بتواند فعالی های کارآفرینی اجتماعی را پوشش دهد .دسترسی باه مناابع
مالی خرد از طریق بازپرداخ ساختار تشویقی ،سادکسازی دول و غیرک.

 .9باید امنی ایجاد شود .بانوها باید تحقیق و تجزیاه و تحلیال مفصال در
مورد کس وکار انجام دهند .زیرا ،آنها از قبل محافظ نمودک و این امر در
اعتبار آن انعکاس مییابد.

 .10وام و پیش پرداخ های بانکی به عنوان منبع اصلی بودجه خارجی بارای
حمای از رشد بخش صنع در نظر گرفته میشاود .صااحبان مشااغل از

دیدگاکهای سرمایهگذاری آگاک هستند.

جدول (.)2انواع ریسو در کس وکار موسسه تجاری

 .9استارتاپها

استارتاپها مولفه مهمی برای رشد اقتصاد هر کشور به عنوان افزایش رقاب  ،ایجااد
نوآوری و ایجاد مشاغل میباشند (آرچیبالد و همکاران .)2007 ،با این وجود ،تحقیق

در مورد فعالی های توسعه نرم افزار در شرک های تازک ایجاد شدک اس بسیار اندک

بودک اس (پاترنستر و همکاران  .)2014 ،ماابق با پژوهش بلناو و دروف (،)2012

راک اندازی یو سازمان موق مستلزم جساتجوی مادل کسا و کاار قابال تکارار،
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مقیاس پذیر و سودآور میباشد .این جز نسخههای سادکتر در شرک های بزرگ می-

باشد .این امر معموال به عنوان پتانسیل سود در راستای توجه به رشد در بازارهای کم
تحرک شناخته میشود (کاسومانو )2013 ،شرک های نوپا هموارک در معرض ریسو

زیاد و میزان شکس گستردک مایباشاند (گیردیناو و همکااران .)2014 ،مااابق باا

ماالعه رایز ( ،)2011بر مبنای فعالی در محیط نامشخا ،استراتژی ،برنامهریازی و
استداللهای تحقیق در بازار برای مبتدیان اعمال نمی شود؛ زیرا ،این رویکردها برای
شرک های با سابقه لحاظ خواهند شد .استارتاپهای نرمآفزاری شرک هایی هستند
که سابقه کار ،مدل تجاری و غیرک ندارند .ولی سهم بازار آنها در خور توجاه و دفااع

بودک و با رشد سریع و متمرکز بر تولید برترین ها فناوریهاا در شارایط نامشاخا و

تح شرایط جدی توسعه خواهند یاف  .بناابراین ،کمباود مناابع و راکانادازی نارم-
افزارهای ترکیبی منحصر به فرد از مهمترین ویژگیهای چالش برانگیز آنها میباشد

(بلنو2017 ،؛ پاترنوستر و همکاران.)2014 ،

پژوهش گیردینو و همکاران ( )2014بیانگر ( )12ویژگی ذاتی استارتاپهای میباشد،

که در جدول ( )3بیان شدک اس  .بر خالف شرک های فعال در یو بازار مشخا و

مشهور ،مبتدیان به منظور رقاب بروی فرضیات و آزمون مشتریان متمرکاز خواهناد
بود (بلنو و دروف .)2012 ،عالوکبراین ،راک اندازیها استارتاپها در برخای از حاوزک
منانند منابع انسانی با محدوددی مواجه اس  .بنابراین هرگونه تصمیم بد در آگااهی

بازار می تواند منجر به عواق شدید یا حتی پایان استارتاپهاا شاود (کریستینسان ،

.)2016
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جدول ( -)3ویژگیهای استارتاپ ها

 .1چارچوبهای ریسک ارزش فعلي تعدیل شدده )NPVR( 6و
سطح بلوغ در مدیریت ریسک سازماني)MLERM( 7

استارتاپها در معرض ریسوهایی نظیر فنی (آیا محصول کار خواهد کارد؟ مقیااس

پذیر اس ؟) ،بازار (آیا نیاز قانونی وجود دارد؟ آیا می توانیم به اندازک کافی برای تولیاد
سود تامین منابع نماییم؟ آیا از فرص کاافی بارای توجاه سارمایهگاذاری برخاوردار

خواهیم بود؟) ،رقابتی (گونه به رقبا واکنش نشان دهیم؟ آیا شرک مزیا رقاابتی را
حفظ خواهد کرد؟) و عملیاتی (آیا تیم مادیری مهاارت و تجرباه دارد؟) قارار دارناد

(پیکین a ،2017 ،و.)b


بنددابراین ،دیددوی

( )2012بدده توسددعه چددارچوب مفهددوم

یریسک خالص ارزش فعلي ( )NPVRميپردازد :این چارچوب
)Net Present Value Risk Adjusted (NPVR
)Maturity Level in Enterprise Risk Management (MLERM

6
7
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که متناس با ریسو تولید یو محصول جدید اراله گردیدک اس  ،به بیان
الگویی کمی برای توجه به ابزارهایی برای افزایش بازدک سرمایه گذاری و

افزایش احتمال موفقی یو محصول میباشد NPVR .به عنوان مدلی
سنتی از مزایای مناسبی در تجزیه و تحلیل ریسو برخاوردار باودک ،زیارا؛

مدلهای مثل درخ تصمیمگیری و گزینههاای واقعای پیچیادک باودک و

ممکن اس در آغاز فرآیند توسعه به آسانی به دادکهاا دسترسای نداشاته

باشند .با تمرکز بر بعضی از مناطق ارزیابی مهم ،ریسوهای اصلی توسعه
مورد توجه واقع شدک و پیشبینی توسعه محصول جدید تقوی خواهد شد.

 NPVRبه استفادک بستگی دارد .یعنی ،به جای نیااز باه یاو تخماین
احتمالی (امتیازدهی در مقای

باال) ؛ به تجربه و قضااوت بارای ارزیاابی

نسبی ریسو (تخمین احتمالی متوسط)؛ توجه خواهد داش  .در این روش

میتوان ارزیابیهای کیفی را به نمرات کمای و عاددی تبادیل نماود .در
مدل  ، NPVRاین کار با اختصاص رتبهبندی مثب تر (شان

موفقیا

بیشتر) به ارزش  5و امتیاز منفی تر (احتمال موفقی پایین) به مقدار  1در

مقیاس  1تاا  ،5انجاام خواهاد گرفا  .باا اساتفادک از ایان ارزیاابیهاای

پیشنهادی دیوی
مقایسه کنند.



( ،)2002تصمیم گیرندگان میتوانند شبکه را با یکدیگر

مقدار ارزش تنظيم شده در معرض ریسک با  NPVسدنتي:

این مدل امان آگاهی و درک به مدیران میدهد .کادام بخاش از NPV

مشاغل پیشنهادی در معرض خار قرار دارد و با تمرکاز روی فاکتورهاای

اصلی  ،امکان پذیر اس ؟ این مدل ،برای چندین پرو ک باه سارع و باه

طور مداوم ارزیابی میشود .دیوی

( )2002به ایجاد دو طبقهبندی مای-

پردازد (یعنی بر اساس طبقهبندی محصاول و بار اسااس اناواع ریساو).
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ماابق با دیدگاک دیوی  ،توسعه روش وی و کمو به تعیاین ریساوهاا

مبتنی در گام نخس مستلزم توجه به طبقهبندی محصاوالت در  4گاروک

زیر اس :

 .1سرمایهگذاریهای جدید " -جدید برای جهان" هستند ،کاه نمایاانگر اولاین
نوع در نوع خود و نیاز به ایجاد یو بازار کامالا جدید دارد.

 .2دستهبندیهای جدید " -برای شرک جدید" هستند و شامل خااو جدیاد
محصوالت میشوند .بازاری مستقر را هدف قرار دهید کاه در آن شارک در
حال حاضر با آن رقاب نمیکند.

 .3سیستم عاملهای جدید  -آنها اغل موارد اضافی در خااو تولیاد موجاود
بودک ،در حالی که محصوالت خود می توانند کامالً خالقانه باشند .بساترهای
نرم افزاری پایه و اساس را ایجاد می کنند .محصوالت مشتق شدک در آینادک،
اراله دانش بازار بهتر و دانش از تولید.

 .4محصوالت جدید  -از پیشرف و بازنگری محصاوالت موجاود حاصال مای
شوند ،از جمله کاهش هزینهها.

عالوک بر طبقه بندی بر اساس دسته بندی محصوالت  ،دیوی

را نیز تعریف می کند:

( )2002طبقه بندی

"ریسکها :بازار  ،فناوری و ریسکهای كاربر"
 .1ریسکهای بازار :نوآوری اختالل واقعی در محیط هایی اتفام میافتاد
که محصول نهایی و گزارک ارزش آن ،قیم  ،بازاریابی ،کانال های فروش

و موارد دیگر مهم ،مشتریان در بهتارین حالا فرضایات دارناد (کاوپر و
والسکوویت  .)2013 ،بنابراین ،ریسو بازار شامل هر عنصار از زنجیارک
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ارزش برای هر محصول جدید اس (یعنای ،محصاول بارای رسایدن باه

چشم انداز خود) .این شامل عواملی مانند مهارتهای فروش ،کاناالهاای
توزیع  ،قابلی های تولید و پشتیبانی مشتری ،میباشد .هر عنصر باید مورد
توجه قرار گرفته ،فهمیدک و ارزیابی شدک ،عالوکبراین ،موفقی تح تااثیر

شرک فعلی خواهد بود کاه بخاش باازار هادف حضاور دارد (دیاوی

.)2002

،

 .2ریسکهای فني :خارات فنی مربو باه محصاول و شارک اسا .
قابلی های توسعه ریسوهای نوآوری نه تنها از نظر ارزیابی باید ارزیاابی
شوند( یعنی ،خود فناوری) ،بلکاه همچناین در میازان ادغاام فنااوری در

فرآیندهای موجود توسعه محصول نیز بایستی مورد ارزیاابی قارار گیرناد.
ارزیابی مهارتها باید شامل تیم توسعه بودک و پشتیبانی آن برای مدیری
برنامه انجام پذیرد.

 .3ریسکهای كاربر :ریسو کاربر احتمال توسعه شرک را تعیین میکند

(یعنی ،محصولی که ارزش بازار را دارد) .ارزیاابی ریساو کااربر بار روی
درجهای که تعامل کاربر با ویژگی های محصاول شاناخته شادک اسا و
درجه دانش طراحی و مشخصات فنی ،پایهگذاری میشود.

جدول ( -)4ریسو های مکمل استارتاپها
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 .2چرخه عمر استارتاپها

با این استارتاپ ها از نظر ماهی متنوع و پیچیدک بودک و چرخه زندگی خاص خود را

دارند .امیدواریم تحقیقات اخیر در مورد چرخه عمر استارتاپ ها در چند مورد اخیر باه

خوبی توسعه یافته باشد (سالمزادک .)a،2015 ،از آنجا که توالی فعالیا هاا و مراحال
ممکن اس در بین راک اندازی های مختلف متفاوت باشد  ،یو چشم انداز جاامع در
این مقاله اراله شدک اس تا درک بهتری از چرخه عمر استارتاپ ها اراله دهد .مراحل

به شرح زیر اس (شکل :)1

Organizational
arrangements

High investment
Venture capital

Team work
Valuation

Accelerato
rs,

Individual effort
Family and
friends
Low
investment
Angel investors

Bootstrap
ping stage

شکل ( -)2چرخه عمر استارتاپها
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.2.1

مرحله راهاندازی:8

در این مرحله خیلی زود ،کارآفرین مجموعه ای از فعالی ها را برای تبدیل ایدک خاود
به یو تجارت سودآور آغاز میکند.

با این حال ،او یو ریسو باالتر یا حتی عدم

اطمینان را در نظر میگیرد ،همچنان به کار روی ایدک سرمایه گذاری جدید ادامه می

دهد ،یو تیم را میسازد ،از بودجه شخصی استفادک میکناد و از اعضاای خاانوادک و
دوستان میخواهد سرمایه گذاری خود را در این ایدک انجام دهند .راکاندازی ،که بعضا

به عنوان روشهای بسیار خالقانه برای به دسا آوردن اساتفادک از مناابع بادون وام

گرفتن تعریف میشود (فریاار و همکااران  ،)2002 ،یکای از زمیناههاای تحقیقاات

کارآفرینی محسوب میشود که مستلزم توجه گستردک به آن میباشاد ( وهانساون و
ایبن .)2006 ،هدف از این مرحله ،قرار دادن سرمایه گذاری برای رشد با نشاان دادن
امکان سنجی محصول ،قابلی مدیری مالی ،تیمساازی و مادیری تایم و پاذیرش

مشتریمیباشد (بروش و همکاران .)2006 ،عالوک بر این ،سارمایه گاذاران بیشاتر در

این مرحله اقدام به سرمایهگذاری مایکنناد .در مجماوع ،همااناور کاه هریساون و

همکاران )2004( .استدالل مینمایند" :راک اندازی راک یو روش زنادگی در شارک

های کارآفرینی اس " .این استدالل دلیل اینکاه اکثار تئاوریهاای اساتارتاپهاا از

تئوری های کارآفرینی وام گرفته می شوند را نشان میدهد (به تئوریهای کارآفرینی

که بر روی نوآوری متمرکز هستند ،توجه نمایید).

فقط ریسو بازار میتواند در مرحله راکاندازی و قبل از شروع کار استارتاپهاا ،تااثیر

منفی بر ادامه روند داشته باشد .در صورت وجود این مسئله ،ریسوها صرفا تشخیا

و درک خواهند شد .اگر بازار واقعا ریسو پذیر باشد ،احتمال شروع کار اساتارتاپهاا؛

پایینتر خواهد بود .به عنوان کارآفرین تازک متولد هنگامی که مای آماوزد کاه چشام
انداز آیندک ،روند راک اندازی را را قاع مینماید؛ آنگااک ،فعالیا اساتارتاپی عاالوک بار
Bootstrapping
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کمبود منابع با درک ریسو باال مواجه شدک که نشانگر عدم موفقی

میباشد ،زیرا؛

زیرا فرض می شود کارآفرینان ریسو کمتری را درک میکنند .راباه بین متغیرهای

تجربی (کار  ،مدیری  ،صنع ) و موفقی قبال از شاروع راک انادازی ممکان اسا

منحنی باشد .به عنوان یکی از موارد دیگر ،ممکن اس ثاب شود محدود یاا زیاادی
تجربه (کار  ،مدیری  ،صنع ) ،زیانآور باشد.

پ

.2.2

مرحله بهرهبرداری

از مرحله راک اندازی ،مؤس

(بذرپاشي)9

وارد مرحله جدیدی می شود که مرحله بذر اسا .

این مرحله با کار گروهی ،توسعه نمونه اولیه  ،ورود به بازار ،ارزیابی از سرمایه گذاری،

به دنبال سازوکارهای پشتیبانی مانند شاتابدهنادک ،مراکاز رشاد و متوساط سارمایه
گذاری برای رشد استارتاپ مشخا میشود .برای بیشتر مبتدیان ،مرحلاه باذر یاو

آشفتگی اس و به عنوان "بسیار نامشخا" تفسیر میشود (ساالم زادک .)a،2015 ،

مرحله بذر با سرمایه اولیه مشخا میشود که برای انجاام محصاول و یاا خادمات

اساتفادک مای شاود (منچنادا و مورلیادهاران .)2014 ،بناابراین ،بنیانگاذار باه دنباال
سازوکارهای پشتیبانی مانند شتاب دهندک  ،مراکز رشد ،مراکاز توساعه کسا و کاار

کوچو و توسعه فرآیندها برای تسریع روند کار میباشند .تعداد زیادی از استارتاپ ها
در این مرحله شکس می خورند .از آنجا که آنها نتوانستند سازوکارهای پشاتیبانی را

پیدا نمایند و در بهترین حال به یو شرک با سود کم و با میازان موفقیا پاایین

توجه مینمایند .از طرف دیگر  ،افرادی که موفق باه دریافا پشاتیبانی مای شاوند
شان

باالتری برای تبدیل شدن به شرک هاای ساودآور دارناد .ناگفتاه نماناد کاه

ارزیابی در حال عادی در پایان این مرحله انجام میشود.

Seed stage

9
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.2.3

مرحله

ایجاد10

مرحله ایجاد زمانی اتفام میافتد که شرک محصاوالت خاود را بفروشاد ،وارد باازار

شود و اولین کارمندان را استخدام کند (سالم زادک .)2015 ،برخی از محققان معتقدند
وقتی کار مرحله کارآفرینی پایان مییاباد ،کاارآفرینی متوقاف مایشاود (اوگاولرک،

 .)1999این استدالل تایید میشود که اکثر ایی که نوآوریهاا را پوشاش مایدهناد،

برآمدک از تئوریهای کارآفرینی میباشند و نه تئوری هاای مادیری و ساازمان (باه

نظریههای کارآفرینی که بر روی نوآوری متمرکز استف توجه نماییاد).در پایاان ایان

مرحله سازمان یا بنگاک تشکیل میشود و تامین مالی شرک به عنوان گزیناه اصالی

برای تامین مالی بنگاک در نظر گرفته میشود .سرمایه گذاریهای می توانند با تاامین

منابع ،مرحله ایجاد را تسهیل نمایند.

 .3چالشهای راه اندازی استارتاپها

پژوهشهای قبلی در مورد چالشهای استارتاپها ،برخی از چالشهاای مشاترک راک

اندازیهای مختلف استارتاپها را برطرف مینماید (شفر و همکاران  .)2000 ،با ایان

حال ،برخی از چالشهای مشترک وجود داشته ،بسیاری از چالشها منحصر باه فارد

بودک ،و میزان تثثیر آن بر استارتاپ ها متفاوت اسا  .برخای از چاالش هاای اصالی
مشترک به شرح زیر اس :

Creation stage
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چالشهای مالي

.3.1

هماناور که قبالً نیز اشارک شد ،امور مالی بخشی جدایی ناپاذیر از فرآیناد راکانادازی
اس  .هر راکاندازی به دالیل مختلف و در مراحل مختلف باا مشاکالت ماالی روبارو

خواهد شد (کلومبو و پیوا  2008 ،؛ تنها و همکااران  2011 ،؛ ساالم زادک ،a،2015 ،

 .)bبه عنوان مثال ،به هنگام راکاندازی مجدد؛ موس

با اعضای خاانوادک و دوساتان

مذاکرک می کند تا آنها را متقاعد کند که در ایدک خاود سارمایه گاذاری کنناد .وی در

کس وکار سرمایهگذاری میکند و از آنجا که این ایدک در مراحال اولیاه خاود اسا ،
ممکن اس برای گسترش آن به پول بیشتری احتیااگ داشاته باشاد .پا

مرحله بهرکبرداری (بذرپاشی)،موس

از آن ،در

باید به دنبال سرمایهگاذاران باشاد و وی را باا

برنامه های ارزشمند ارزیابی نماید .در مرحله بعد(مرحله ایجاد) بنیانگذار باید از برنامه

سرمایهگذاری؛ اسناد پشتیبانی تهیه نماید.
منابع انساني

.3.2

راک اندازیها معموال با یو موس

زمان ،موس

و یا برخی از موسسان شروع می شوند .با گذش

برای توسعه نمونه اولیاه  MVP ،و غیارک باه متخصصاان بیشاتری

احتیاگ دارد و سر

او باید با افراد مذاکرک نمودک ،تیم سازی نماید و در نهایا اقادام

به بکارگیری کارکنان نماید .این روند برای موفقی بسیار مهم اس و اگار موسا

فاقد دانش کافی در این زمینه باشد ،ممکن اسا ایان راکانادازی باه دلیال مساالل

مربو به مدیری منابع انسانی با شکسا مواجاه شاود (ساالم زادک b ،a،2015 ،؛
سالمزادک .)2014 ،
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.3.3

سازوكارهای پشتيباني

تعدادی سازوکارهای پشتیبانی وجود دارد که نقش مهمی در چرخه عمر استارتاپ هاا

ایفا میکنند .این سازوکارهای پشتیبانی شامل سرمایهگذاران ،توسعه فرآیندها ،مراکاز
رشد ،پارکهای علم و فناوری ،شتابدهندکها ،مراکز توسعه مشاغل کوچاو ،مراکاز

سرمایه گذاری و غیرک اس  .عدم دسترسای باه چناین ساازوکارهای حماایتی خاار
شکس را افزایش می دهد (سالم زادک .)b ،2015 ،
.3.4

عناصر محيطي

آخرین و مهمترین تثثیر ،عناصر محیای اس  .بسیاری از استارتاپ ها به دلیال عادم
توجه به عناصر محیای ،مانند روندهای موجاود ،محادودی در بازارهاا ،موضاوعات

حقوقی ،و غیرک شکس میخورند .در حالیکه یو محیط حمایتی موفقی راک اندازی
ها را تسهیل مینماید .یو ناسازگار میتواناد ناشای از عادم موفقیا باشاد (باوکر،

 .)1988محیط برای شروع کار حتی برای یو شرک تاسی

شدک دشاوارتر و مهام

تر اس (روبانیو و بروتون2002 ،؛ وان گلدرن و همکاران.20059 ،
.3.5

موجودیت

کارآفرینان به دلیل تعداد انبودک روزهای کاری بارای اداماه فعالیا  ،دچاار ضاعف و

ناتوانی شدک و درتالش برای تسریع فعالی ها نساب باه توساعه هیجاانی و فاروش

گستردک محصول میباشند .بسیاری از افراد مصامم باه تامال نساب باه راکانادازی
شرک به دلیل عدم وجود مشتری یا عدم توسعه فعالی ها میباشند .اما ،انجام ندادن
این کار می تواند دارایی های شخصی شما را در معرض خار قرار دهد .یکی از اولین

کارهایی که هر کارآفرین هنگام شروع کار باید انجاام دهاد شاکل دادن یاو نهااد
تجاری اس .
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 .3.6نوآوران

نوآوران به صورت گستردک در ابتدا دچار اشتباک شدک و باه دلیال از دسا دادک ساهم

بازار ،منابع پولی و زمان خود را از دس خواهند داد .به هنگان ثب نوآوری ،بهتارین

کار برای نواورآن و کارآفرینان؛ انجاام فعالیا گروهای بارای پیاادکساازی ناوآوری
میباشد ،زیرا؛ عملیاتی نمودن ایدک نوع هموارک هزیناهبار خواهاد باود .هنگاام ثبا

نوآوری ،باید آن حق ثب را به نهاد تجاری اختصاص دهید .توجه داشته باشید ،یاو
اشتباک مهم در شروع کار واگذاری حق نوآوری به اشخاص ثالث میباشد.
.3.7

موسسان (بنيانگذاران)

هنگام شروع کس وکار با دیگران ،اطمینان حاصال نماییاد کاه بارای جلاوگیری از

چالشهای آتی  ،توافقنامه کتبی و امضا شدک ای داشته باشید .به هنگاام اختصااص
دادن حق ثب نوآوری به نهاد تجاری ،توافقنامه از بروز مشکل مالکی نوآوری بین
نهاد تجاری و نوآوران جلوگیری خواهد نمود .چیزی را که می تواند آیندک شرک شما
را به خار بیاندازد ،عدم انعقاد توافقنامه کتبی میباشد.
.3.8

كارمند در مقابل پيمانکار

یکی از عواملی که احتماال می تواند مشاغل اولیه شما را غرم کند ،این اس که آیاا

شما در زمانی که ایدک خود را برای تجارت خود مارح کردک اید؛ در یو شرک دیگر

به عنوان کارمند یا پیمانکار کار کردک باشید .بسیاری از شرک ها در موافق نامههاای

استخدامی که بیان مینمایند که هر ایدکای که در هنگام اشتغال به آنهاا فکار کنیاد

متعلق به آنهاس  .اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع کار بر روی ایدکهای شغلی

خود ،توافقنامه کارمندی خود را ماالعه نمودک باشید .به همین ترتی  ،اگار فاردی را

استخدام میکنید تا برای شما کار کند ،توجه داشته باشید که پرداخ هزینه برای آن
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کار لزوما به معنای مالکی کار تولیدی نیس  .توافقهای شما با پیمانکاران بایاد باه
زبانی بیان شود که شما صاح اثری هستید که ایجاد میکنند.
.3.9

افشاء

تعداد فزایندکای از سای های سرمایهگذاری پرمشغله در اینترن وجود دارد و مشاغل

روزمرک بیشتر و بیشتر به عنوان راهی برای تثمین بودجه پرو ک هاا باه سام جماع

آوری کمو مالی روی میآورند .اما نشان دادن محصول یاا اختاراع در یاو ساای

سرمایه گذاری ،شما را در معرض خار افشای عمومی قرار میدهد .افشاای عماومی

قادر اس محصول شما را به گونهای نماایش دادک و نشاان دهاد .مایتواناد توساط
شخا دیگری از آن صنع توسعه دادک شاود .قارار دادن آن اطالعاات در اینترنا

افشاگریهای بین المللی اس  .قبل از اینکه اطالعااتی را باه صاورت آنالیان قارار

دهید ،مامئن شوید حق ثب نوآوری یا اختراعات خود را داشته باشید.
 .3.10جذب سرمایه

مقررات فعلی به استارتاپها اجازک تامین بودجه اعتباری را میدهاد .سارمایهگاذاران

برای طی این مسیر بهتر اس با احتیا بیشتر عمل نمایند .قبل از خروگ از مباارزات

انتخاباتی (زمینه و یا برنامه کس و کار) به دنبال مشاورک حقوقی باشید تاا اطمیناان

حاصل شود که آنها تایید شدک و شما استراتژی مالکی معناوی را بدسا آوردکایاد.

همچنین ،میتوان نسب به رقبای خود آگاهی کس نمودک و برنامه توسعه خود را در

قال یو الگوی خاص ( خواک فقط برای سرمایهگذاران معتبر یا بارای اساتفادک آزاد)،
طراحی نمایید.
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 .3.11سوابق

هیچ ک

از خستگی حسابداری (البته به جز حسابداران) لذت نمی برد ،اما ایان امار

ضروری اس  .به منظور جل رضای سرمایه گذاران ،بانوها و موسسات اعتبااری؛

نیازمند تشکیل پروندک و کس حسن سوابق به ویژک در زمینه مالی بسیار دشوار اس ،
اما؛ این موضوع نس به جذب سرمایه برای توسعه بلند مادت کسا وکاار ارزشامند

خواهد بود.

 .3.12راهبرد مالکيت

معنوی11

به هنگام شروع کار ،داشتن یو راهبرد مالکی معنوی بارای حاداقل  %80از ارزش

بسیار مهم اس  .یو کس وکار زود بازدک در مالکی معنوی خود پیوند خوردک اسا .

داشتن یو راهبری مالکی معنویبه شما در راستای حصول اطمیناان کماو خواهاد

نمود .مالکی معنوی شما محافظ کردک و شما را از نقض مالکی معناوی دیگاران
باز باز خواهد داش  .صاح مالکیا معناوی اجاازک کسا ارزیاابی بهتار را دادک و
فرصتی برای ساختن شرک فراهم مینماید .کس اگاهی نسب به عاللام تجااری،
حق چاپ و حق ثب نوآوری نیازمند صرف زمان و هزینه اس  .ممکن اس محتاا

بودک و استفادک از نوآوری دیگران را مبتنی بر برخورداری از مجوز و توافقناماه اولیاه

بدانید.

 .3.13پيشبينيهای مالي

به هنگام انجام پیشبینیهای مالی ،بهتر اس واقع بین بودک و نه به صورت خوش-
بینانه حرک نمایید .بایستی هموارک نسب به سرمایه گذاران یا طلبکاران و باه طاور

کلی هر آنچه که موج توجه به ارقام میشود؛ تمرکز نمایید.

Intellectual property strategy
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 .3.14دادخواهي

اگر دادخواس یا اقدام قانونی دیگری علیه شارک خاود داریاد ،در ماورد آن قااطع

باشید .یو تصور جهانی وجود دارد که مشکالت با نادیدک گارفتن از باین مایروناد،
ولی؛ در واقع ایناور نیس  .از میان باید هر گونه دادخواس در جریاان و محتمال را

برای سرمایهگذاران آتی افشاء نمایید .جهل به بهانه قاانون بهاناهای معتبار نباودک و

بازی نامناس با سرمایهگذاران یو راک مامئن بارای از دسا دادن بودجاه باالقوک،
خواهد بود.

 .4پژوهشهای در حوزه مدیریت ریسک استارتاپها

مدیری ریسو موضوعی اس که در جامعه علمی بسایار ماورد توجاه قارار گرفتاه

اس  .با این حال ،نیازمند توجه به این موقله در زمینه شرکتی خاواهیم باود .مباحاث
کارآفرینی و استارتاپی نیز توسط محققاان ماورد بررسای قارار گرفتاه ،اماا؛ ترکیا

مدیری ریسو و کارآفرینی بیشتر اوقات مورد غفل واقع شدک اس  .به منظور تثکید

بر عالقه روزافزون به موضوع مدیری ریسو در کارآفرینی ،یاو مارور نظامناد در

پژوهشهای مربوطه از بانو اطالعات دانشای  ISIانجاام شاد (تیمای و برگباال-
میرابن ؛  .)2012کلمات کلیدی مدیری ریسو و کارآفرینی در  10سال گذشاته ،از

 2007تا  2017جستجو شدک اس  .نتایج جستجو  63مقاله را باه دسا آورد .شاکل

( )3در زیر نحوک توزیع این مقاالت با گذش زمان را نشان مایدهاد .از ایان شاکل
میتوان فهمید که تمایل تحقیق به این موضوع به ویژک از ساال  2013رو باه رشاد
بودک اس .
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017

شکل ( – )3توزیع مقاالت بین سالهای  2007تا 2017

 .4.1اصول ناب

به منظور افزایش موفقی در حوزک استارتاپی نیازمند توجه به اصول هفتگانه تولید

ناب خواهیم بود (پروپندیو و کاسومانو.)2012 ،
 .1بهینهسازی کلی،

 .2از بین برون زواید،
 .3ایجاد کیفی ،

 .4یادگیری مستمر،
 .5توسعه سریع،

 .6توجه به همه عوامل،
 .7بهترین عملکرد.
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هنری فورد در مقایسه با رقبای آمریکایی سیستم جدیدی را برای تولید خوردوهایی با
کاهش نیمی از ساعات کار و افزایش سریعتر گردش موجودی راکاندازی نماود .ایان
سیستم تویوتا را قادر به مونتا و تولید به موقاع ( )JITبارای حاذف موجاویهاای

اضافی نمود (پروپندیو و کاسومانو .)2012 ،بعداً ،محققاان در  MITاصااالحات

) (JITو ( (Leanرا توسعه دادک و در واقع ،شروع به پیوند ناب باا فرآیناد توساعه
نرم افزار چابو کردند .امروزک ،مدل ناب توسعه نرم افزار بوروکراتیاو  ،تکاراریتار

بودک و از انعاافپذیر کمتری برخوردار اس .با توجه به کتاب "استارات آپ ناب" رایز

( )2011اکنون این روش پرکاربردترین روش برای ایجااد یاو اساتارتاپ اسا  .باه
منظور افزایش شان

موفقی خود ،شرک های نوپا باید اصول نااب را باه صاورت

عملی اجرا کنند .برخالف روش آبشااری سانتی ،اصاول نااب از نظار زماان و پاول

ضایعات را به حداقل میرساند .این امر به سادگی ارزش بیشتری را بارای مشاتریانی

که منابع کمتری دارند ایجاد خواهد نمود (برینو و هولوگ .)2000 ،از همه مهمتر ،این

امر مستلزم تعامل مداوم با مشتریان و یو محیط یادگیری مداوم اس (پروپندیو و

کاسومانو؛  .)2012در نتیجه ،اساتارتاپهاا صارفا "حاداقل محصاول قابال اساتفادک
( "12)MVPرا برای پرتاب خود تولید میکنند MVP .نسخه ای از یو محصول
جدید اس که به یو تیم امکاان مایدهاد حاداکثر میازان اعتباار معتبار در ماورد

مشتریان را با کمترین تالش جمع کند (رایز .)2012 ،بعد از سااخ  ،MVPشاروع

به راک اندازی نمایید .در عوض ،تس محصول را با فرضیه هاای جدیاد اداماه دادک و

دوبارک آن را مورد بازخورد قرار دهید .از شکل ( )4می توان دریاف که محصول بدون
اصول ناب یو حلقه باطل اس .

)Minimum viable product (MVP
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شکل ( -)4چرخه توسعه محصول ناب (ابرت ،آبراهامسون و اوزا؛ )2012

اصاالحا به این چرخه توسعه حیات" ،ساخ  -اندازکگیری -یادگیری "13گفته مای-

شود .در این روش  ،مرحله ساخ به ساخ  MVPاطالم می شود MVP .نیااز
به تولید واقعی ندارد .این میتواند یو نمونه اولیه یا به سادگی یاو صافحه فارود،

یو اراله  ،یو فیلم یا هر چیز دیگری باشد که به شما امکان می دهد بخش هادف

خود را اندازک بگیرید (موسسه مینتولز )2017 ،مرحله اندازکگیری به گرفتن کشاش و
بازخورد از مشتریان اشارک دارد .در این مرحله خواهید فهمید که آیا عالقاه کاافی باه

محصول شما برای توسعه آن وجود دارد یا نه؟ سرانجام ،مرحله یادگیری به آنچه شما

از این بازخورد آموختهاید و نحوک تبدیل این دانش به توسعه محصاول اشاارک دارد .از
این مرحله به بعد دو راک پیش رو دارید .شما تصمیم خواهید گرفا کاه دوام داشاته

باشید یا محوری عمل نمایید ،که این یو مفهوم اصلی دیگر در اساتراتژی نااب راک
اندازی ،خواهد بود .عملکرد محوری ،به معنای تغییر جه مکان شارک بار اسااس

Build-Measure-Learn
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بازخورد مشتریان اس  .اکثر شرک های موفق استارتاپی ،غالبا بار اسااس دادکهاای

مشتری تغییر مسیر میدهند و در واقع ،بسیاری از آنها به یاو جها کاامال جدیاد
تغییر می یابند (بوش و همکاران .)2013 ،این تغییراتی میتواند تغییراتای در اهاداف
مشتری از جمله هدف بازاریابی برای بخش های مختلف مشتری از آنچه در ابتادا در

نظر گرفته شدک باشد ،ایجاد کند.

به عبارت دیگر ،میتواند محصول را به طور کامل تغییر دادک یا فقط برخی از ویژگی

های محصول را تغییر دهد .همچنین میتواند یو تغییر در مدل کس و کاار مانناد

تبدیل محصول به صورتی اشتراک و نه مبنای تراکنش ،باشد (نوبال .)2011 ،بعاد از

عملکرد محوری ،استارتاپ ها باید مدلهای جدیاد خاود را باا فرضایه هاای جدیاد

آزمایش نمودک تا بدانند آیا این تغییر در واقع همان چیزی اس که آنهاا باه آن نیااز
دارند یا آنها به چیز دیگری احتیاگ خواهند داش  .غالبا ،استارتاپهاا از ایان موضاوع
نگران هستند که عملکرد محوری به معنای شکس  ،یعنی؛ نشانه عادم موفقیا در

مفهوم استراتژی ناب باشد.

هماناور که از مفهوم باال میتوان استنبا کرد ،در حوزک تولید ناب ،هموارک تمرکز بر
روی اراله ارزش به مشتری و در عین حال به حداقل رسااندن ضاایعات و یاادگیری
مداوم از بازخورد برای تغییر محصول میباشد .در ایان روش ،ریساو از باین رفاتن
منابع پولی برای محصولی که فقاد مشتری اس  ،هماوراک وجاود خواهاد داشا  .در

مقابل  ،وقتی محصوالت ماابق با نیاز مشتری ساخته میشوند ،استارتاپها میتوانند

محصوالت خود را بفروشند و یو کس وکار موفق را حفظ نمایند.
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 .5نتيجهگيری

فرآیند نوآوری مملو از نقا تصمیمگیری اس که نیاز به اقدامات سریع و استراتژیو

به صورت پویا دارد (کوپر  2003 ،؛ ناگانو و همکااران  .)2014 ،بناابراین ،توجاه باه
محیط (فرآیندهای داخلی و عوامل برون سازمانی) ،ریسو ،عملکارد شارک و نیااز

اطالعاتی در پایداری شرک نقش مهمی ایفاا نماودک ،و در ایان راساتا؛ نظاارت بار
سیستم عملکردی شرک

مبتنی بر استفادک از شاخاها خواهد بود .بناابراین ،آنچاه

مشاهدک میشود؛ پیوند بین حوزک تصمیمگیری برای مادیری اساتراتژیو شارک و

تجزیهوتحلیل ریسوهای مربوطه می باشد .کول ( )2011بیان میدارد که ناوآوری
هموارک با ریسو همراک اس  .به طور کلی ،کارآفرینان با هدف اراله ایدکهای خالقانه

و محصوالت طراحی شدک برای حل یو مشکل یا بهتر کردن چیازی ،و یاا ایجااد

چیزی جدید؛ وارد بازار می شوند .از این رو ،نادیدک گرفتن ریسو؛ غیرمناقای اسا .
استار و همکاران ( )2003و  )2011( IBMبه بحث در خصاوص پیونادهای جهاانی

که باعث ایجاد انعاافپذیری میشود ،میپردازند .داشاتن راهبارد صاحیح مادیری

ریسو به موفقی درازمدت یو سرمایه گذاری ،بویژک یو راک جدیاد؛ کماو مای-
نماید.

ریسو پدیدکای طبیعی در فعالی های کارآفرینی بودک که بایستی مورد توجه تماامی
فعاالن این حوزک واقع گردد .ریسو در حوزک کارآفرینی مبتنای بار ساه مولاه اصالی

آگاهی نسب به ریسو ،نگرش به ریسوپذیری و تمایل به ریسو تعریف

می-

شود .در این ماالعه با تشریح و ایجاد چرخه زندگی استارتاپها ،باه مفهاومساازی و
بیان مدیری ریسو در حوزک فعالی های استارتاپی پرداخته شدک اس  .چرخه عمار

فعالی های استارتاپی شامل سه مرحله اصلی ،یعنی؛ مرحله راک اندازی ،مرحله توساعه
بهرکبرداری (بذرپاشی) و مرحله ایجاد میباشد .توجه اساسی به این مراحال ،نیازمناد
آگاهی مدیری از ریسو ،و مستلزم تشخیا اقدامات مخاطرک آمیز در طی فرآیناد
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عملیات شرک  ،مدیری سازمان و نحوک مواجه و برخورد با این پدیادک خواهاد باود.

عالوک بر این ،بیان میگردد که از میان سه جریان اصلی تحقیق در ماورد اساتارتاپ

ها ،نظریههای کارآفرینی غال ترین نظریهها میباشد.

به طور کلی ،تئوریهای کارآفرینی بیشتر روی استارتاپ ها تمرکز دارد .ایان ممکان

اس به دالیل مختلفی باشد .اول ،کارآفرینی با ایادک ،خالقیا  ،ناوآوری ،محصاول

جدید یا توسعه خدمات ،فرص و ماوارد مشاابه ساروکار دارد .بناابراین  ،تئوریهاای
کارآفرینی مستعدتر اس که در مراحل اولیه هر مشاغل یا سازمانی مورد توجاه قارار

گیرد .این مفاهیم جزء الینفو یو استارتاپ هستند (رادوویاچ -ماارکوویچ و ساالم

زادک  .)2012 ،دوم  ،فراتر از تئوریهای کارآفرینی ،تئوریهاای ساازمان و مادیری

پدیدار میشوند ،که با مادیری افاراد و ساازمان هاا ساروکار دارناد (وان دی ون و
همکاران  .)1984 ،در ابتدا ،استارتاپها در مورد تبدیل ایدکها به مشاغل هستند که
یو نکته مهم در ماالعات کارآفرینی به شمار میآید .مانند ایجاد

جدید ،ایجاد ارزش ،شناخ فرص  ،ارزیابی و بهرکبرداری.

سرمایهگاذاری

عدم آگاهی تیم مادیری فعالیا هاای اساتارتاپی باا روشهاای مادیری ریساو،

موضوعی که به طور بالقوک برای موفقی سرمایهگذاری های جدیاد زیاانآور اسا .

دامنه این مهم صرفا شامل مدیران نبودک و سایر حوزکهای دیگر از جمله بنیانگذاران،

سرمایهگذاران ،مراکز شد و فناوری ،شتابدهندکها و غیارک را در بار خواهاد گرفا .

صرفنظر از فقدان آگاهی الزم در بین مدیران استارتاپها نسب به مدیری ریسو،
بایستی توجه داش که آنها تا حد زیادی عالقهمند به ایجاد قابلی های مادیری

ریسو برای شرک های خود میباشند .به عبارت دیگر ،به رسامی شاناختن اینکاه
تجارت با روشی کارآمدتر با ابزارهای عملی برای مدیری ریساوهاا ممکان اسا

برای چنین بنگاکهایی سودمند باشد؛ با توجه به اینکه شرک ها تمام وقا باا نتاایج

تصمیم گیری در مورد ریسو مواجه هستند.
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با این حال ،روششناسی موجود در پیشینه پاژوهشی به طور گستردک مبتنای بار راک-
انداری بسیار قوی استارتاپها داشته،

در صورتی که در مراحال نخسا نیازمناد

روشهای سادکتر برای تجاریساازی خاواهیم باود .بناابراین ،اولاین تاالش بارای
مدیری ریسو در استارتاپها توجه به مدل مشهور اشارک شدک در ISO31000

(سازمان بین المللی استانداردسازی )2009 ،میباشد .طبق این مدل ،ابتدا بار مبناای
شناخ قبلی و اولیه خود عمل نمودک و سر

با اراله راهکارهای پیچیدکتار و ادغاام

شیوکهای سادک ،مدیری ریسو به بلوغ خواهد رسید .از این رو ،یکای از شایوکهاای

رایج؛ توجه به اصول ناب در طراحی و پیادکسازی استارتاپها میباشد ( رایاز2011 ،؛

اسکروم ،شالویر و بدل ،)2001 ،که بر یادگیری مبتنای بار آزماون و خااا در حاوزک

مدیری ریسو استارتاپها استوار خواهند بود.

از سویی دیگر توجه به بازخورد مشتریان به عنوان یکی دیگر از راهبردهای شناسایی

ریسو بهویژک در نوآوریهای مدرن ،شناخته شدک اس  .این موضوع برای مبتادیانی

که با محدودی های معمولی از نظر مناابع ماالی و مناابع انساانی مواجاه هساتند؛ و

همچنین برای شتابدهندک های تجاری و توسعهدهندگان شارک هاای نوپاا ،بسایار

حالز اهمی خواهد بود .به عبارت دیگر با اجرای اصول ناب در فعالی های استارتاپی،
شاهد موفقی چشمگیر آنها در حوزک مدیری ریساو خاواهیم باود .ایان موضاوع
نشات گرفته از این واقعی اس که پیادکسازی اصول ناب منجر به توجاه مشاتریان
به محصول ،اجتناب از هدر روی زمان و منابع مالی و به طور کلای نقااه عافای در
فرآیند اصلی توسعه محصول مبتنی بر بازخورد مشتریان خواهد بود .بنابراین ،حرکا

در راستای نیاز مشتریان به عنوان راکحلی مناس برای فروش محصوالت اساتارتاپی

و کس موفقی چشمگیر به شمار میآید.

به طور کلی ،فعالی های استارتاپی در مواجه با چالشهای اساسی شامل چالشهاای

مالی ،منابع انسانی ،سازوکارهای پشاتیبانی ،عناصار محیاای ،موجودیا  ،ناوآوران،
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موسسان (بنیانگذاران) ،کارمند در مقابل پیمانکار ،افشاء ،جذب سرمایه ،سوابق ،راهبرد

مالکی معنوی ،دادخواهی ،پیشبینیهای مالی .محققاان ممکان اسا هار یاو از

مراحل ذکر شدک را باور مفصل شرح دهند و چالشهای موجود در مناطق مختلف را

ماالعه کنند .همچنین ،پژوهشگران میتوانند تئوریهای موجود در زمیناه مادیری ؛

سازمان و کارآفرینی را به منظور توسعه یو تئاوری جاامع در ماورد ناوآوری ماورود

مقایسه قرار دهند .بنابراین ،نیاز به ماالعات مربو به مدیری ریسو در محیطهای

نوآوری به عنوان روشی برای حمای فعالی های استارتاپهاا؛ بایساتی ماورد تاکیاد

واقع گردد.
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فینتک اسالمی در بازارهای مالی
چکیده

دکتر سید علی حسینی 1فاطمه مرشدی

2

بحران های مالی جهانی منجر به کاهش اعتماد عمومی و کاهش اعتماد مردم
به مؤ س سات مالی و دولتی شد .این ناامیدیها و کاهش ر شد اقت صادی منجر
به شکلگیری افرادی شد که با خلق ابداعاتی در مکانیزمهای قبلی به دنبال

افزایش اعت ماد عمومی بود ند و از جم له این ا بدا عات میتوان به فین تک ها

اشاااار کرد که با بهر گیری از تکنولوژی منجر به کاهش هزی نه ها ،بهبود
کارایی ،شفافیت و اثربخ شی شد اند .فینتکها با اجرای اید های خالقانه و
استفاد از ابزارهای بهتر ،خدمات مالی گسترد تری به مشتریان ارائه میدهند
تا آنها امکان د ستر سی به انواع خدمات و مح صوالت مالی در سرا سر دنیا را
داشاااته باشاااند .ابداعات مالی حوز های مختلفی از خدمات مالی شاااامل
سااارمایهگذاری ،عملیات مالی ،مدیریت ریساااک ،هزینه ،قیمت ،پرداختها و
معامالت را متحول ساخته است .در این پژوهش ،ما تعاریف و مفاهیم فینتک،
اهمیت و کاربردهای آن ،معرفی فینتکهای اسااالمی  ،فینتکهای اسااالمی
در برخی ک شورها ،مزایا و محدودیتهای فینتک و و ضعیت فعلی فینتک در
ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد ایم.
واژههای کلیدی :فینتک ،فینتک اسالمی ،فینتک در ایران

 1مدیر گرو حسابداری دانشکد علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگا الزهرا(س)
 2دانشجوی دکتری حسابداری دانشگا الزهرا(س)
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 -1مقدمه
با توسعه چشمگیر اقتصاد دیجیتالی و رشد روزافزون خدمات آنالین در جهان
و نیاز به دسااترساای سااری به انواع خدمات مالی ،پیشاارفت قابل توجهی در
اساااتارتآپها رخ داد اسااات و فر اااتهای بینظیری در این زمینه برای
کارآفرینان مهیا شد است .در عصر حاضر ،بخش مالی با ظهور استارتآپهای
فینتک دگرگون شااد اساات و کارآفرینان با تکیه بر خالقیت به دنبال راهی
برای شاناساایی تیییرات انتظارات مشاتریان و ارائه خدمات مالی متناسا با
عالیق آنها و اسااتفاد از فناوریهای نوین در ارائه خدمات میباشااند .عصاار
فناوری اطالعات و رشد فزایند ی استارتآپها در سراسرجهان باعث ترکی
فناوری با کسا و کارهای مختلف شااد اساات که توسااعه اقتصااادی یکی از
نتایج ا االی آن میباشااد ( .)Arner, 2015همچنین ،ارائه خدمات بانکها،
بیمهها و مدیریت داراییها که حوز های وسایعی از بخش مالی یک کشااور را
دربرمیگیرند ،با ا ستفاد از خالقیت و فناوریهای مالی نوین از حالت سنتی
خارج شد اند.

فینتکها ،فناوریهای مالی نوآورانه و اساااتارتآپهایی هساااتند که با ارائه
خدمات مالی نوین و با بکارگیری توان نرمافزاری و سااختافزاری ،ساایهر ی
بانکداری ساانتی در اانعت مالی را به چالش کشااید اند .فینتکها بسااتری
مناس برای تبلور اید های جدید بانکداری و سرمایهگذاری هستند و سهولت
دسااترساای ،انعها پذیری ،شاافافیت ،کاهش هزینهها و مدیریت ریسااک از
مزایای ارز شمند آنها میبا شد .ا ستراتژی م شترک تمام فینتکها توجه به
حوز مالی و بانکداری اسااات و ماهیت آن ها ارائه خدمات با سااارعت باال و
سهولت بیشتر در جوام پیشرفته امروز است و تاکنون با ارائه انواع خدمات با

هزینه کمتر و در کمترین زمان ممکن ،جایگا قابل توجهی در کشاااورهای
مختلف کساا کرد اند و مورد توجه مردم و تحت حمایت دولتهای مختلف
قرار گرفتهاند .اهمیت فینتکها در جوام امروزی به سارعت در حال افزایش
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ا ست و از سال  2۰۰۸و با بروز بحران مالی ،گردش سرمایه فینتکها حدود
 ۶برابر شد ا ست و سال گذ شته حدود  1۹تریلیون دالر در فینتکها فقط
برای  12۰۰قرارداد انجام شد است،که این رقم تقریباً  2برابر رقمی است که
در سال  2۰1۴انجام شد بود ( .)Buchak, 2017

فینتک و کاربردهای گسااترد آن در بهبود خدمات ارائه شااد به مشااتریان،
برای آیند ی خدمات مالی در ایران نیز ،یک فر ت ارز شمند ا ست و یکی از
مهمترین خدمات آنها درکشااور ما در حوز بانکی بود اساات اما اگر جایگا
آن به درستی شناخته شود در بازار بورس نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت .در
سالهای اخیر توجه به فینتکهای مختلف در ک شور ،با توجه به مو ضوعاتی
همچون دری اافاات و پرداخااتهااای آنالین در حوز ی امور بااانکی ،تولی اد
نرمافزارهای مختلف مالی برای تلفن همرا  ،نرمافزارهای آنالین خرید و فروش
سهام ،اهمیتی دوچندان پیدا کرد ا ست .در این میان خدمات مرتبط با بازار

بورس نساابت به خدمات بانکی کمتر تحت تأثیر خدمات ارائه شااد توسااط
فین تک ها قرار گرف تهاند .باتو جه به اهم یت فین تک ها ،موان و چالش های
پیاد سازی آنها و تالشهای انجام شد در این زمینه در سایر کشورها و روند
رو به رشااد آنها در ایران و گسااترش امکان اسااتفاد از فتااای تحت و در
کشور ما طی چند سال اخیر ،در این پژوهش تالش میشود از دریچهای نوین
به فینتکها نگریسته شود و مهال مفیدی برای تدوین سیاستهای مناس
در جهت توسعه نعت مالی در کشور تهیه شود.
در پژوهش حاضااار ،به معرفی فین تک ها ،معرفی م فاهیم بازار های مالی و
تکنولوژی های کاربردی برای فین تک ها ،اهمیت و کاربرد فین تک ها ،معرفی
مالی اساااالمی ،معرفی فین تک های اساااالمی ،تهدیدها و فر ااات ها برای

فینتکها ،فینتکهای اسالمی در کشورهای اسالمی و وضعیت فینتکها در
ایران پرداخته میشود.
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 -2معرفی فینتک
فینتک ا هالحی ا ست که از ترکی دو مفهوم فاینانس 3و تکنولوژی ۴ایجاد
شد ا ست و به کاربرد تکنولوژی و مدلهای ک س و کار نوآورانه در عر ه
خدمات مالی گفته میشااود و شاارکتها از فینتکها اسااتفاد میکنند تا با
اساااتفاااد از تکنولوژی ،سااایساااتمه اای مااالی را اثربخش تر کننااد (
 .) McAuley,2014ف ناوری مالی به مجمو عهای از نوآوری هایی اطالق
میشاااود که به مدد بهر گیری از ام کا نات ف ناوری اطال عات و ارت با طات و
پدید های نوظهوری چون شبکههای اجتماعی و نفوذ شگر ابزارهایی مانند
گوشیهای هوشمند ،در کنار مؤ سسات مالی و اعتباری رسمی ،تمام یا بخشی
از خدمات آنها را به ورتی جذا تر ،سفار شی سازی شد و م شتری محورتر
ب ستهبندی و عر ضه میکنند( .)cbi.irفینتکها ک س وکارهایی ه ستند که
خدمات مالی را با اساااتفاد از توان نرمافزاری نوین مبتنی بر سااارورهای
اینترنتی به سهحی و سی از افراد در سرا سر جهان ارائه میدهند و در تالش

برای حذ وا سههگریها ه ستند ( .)Arner, 2015به عالو  ،سی ستمهای

سنتی خدمات مالی به واسهه این پلتفرم جدید به چالش کشید شد اند زیرا
نوآوری های مالی مثل فین تک با اساااتفاد از جدیدترین و پیشااارفتهترین
ف ناوری ها م ثل بالکچین ،پردازش ابری ،تجز یه و تحل یل داد های بزرگ،
اینترنت اشاایا ،مشاااور روباتیک و هوش مصاانوعی باعث بروز تحوالتی قابل
توجه در جنبه های مختلف خدمات مالی از جمله سااارمایه گذاری ،عملیات
مالی ،مدیریت ریساااک ،هزینه ،قیمت ،بازد  ،نحو پرداخت ها و جم آوری
وجو از مردم جهت سرمایهگذاری شد است .فینتکها تکنولوژیهای نوینی
هساااتند که در پاساااه به تیییرات نیازهای مشاااتریان خدمات مالی شاااکل
گرفتااه انااد و در عین حااال کااارایی عملیااات مااالی باااالیی را محقق
finance
technology

3
4
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میسااازند) .(Islamic Fintech Report, 2018در عصاار حاضاار ،رفتار
روانشااناختی مشااتریان و مصاار کنندگان بشاادت تیییر کرد اساات و آنها
تمایل دارند که در هر زمان و در هر مکانی به سارعت تقاضااهایشاان برآورد

شود .نوآوریهای مالی از آن جهت در حال افزایش هستند که با درک عمیقی
از تیییرات رفتار م صر کنندگان و ترجیحات م شتریان به دنبال مرتف کردن
نیازهای آنها میباشند.
 -2-1مروری بر م فاهیم بازار های مالی و تکنولوژی های اصلللی در
فینتکها

برخی از مفاهیم و تکنولوژی های بااهمیت در بازارهای مالی و فین تک ها به
اخت صار در ادامه تو ضیح داد می شود

(Islamic Fintech

).Report, 2018
 -2-1-1مشتریان

الف -مصر کنندگان :این افراد مشتریان کلیدی فینتکها هستند
و طیف گ سترد ای از جمله افراد با طیف متفاوتی از درآمد و عمدت ًا
جوانان را دربرمیگیرد.
 واحدهای تجاری :شامل شرکتهای سهامی بزرگ و ک س وکارهای کوچک و متوسط  5و سازمانها و ارگانهای مختلف
ج -مؤسااسااات مالی :مؤسااسااات مالی و اعتباری ،۶ااندوقهای
سرمایهگذاری 7و ندوقهای

بازنشستگی۸

)Small and Medium-Sized Entities (SMEs
Financial and Credit Institutions
7 Investment funds
8 Retirement funds
5

6
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 -2-1-2خدمات مالی
خدمات مالی به خدماتی اطالق میشاااود که بانکها و مؤساااساااات مالی به
مشتریان خود ارائه میدهند.
الف -سپرد پذیری :۹سپرد های بانکی و حسا های سرمایهگذاری
 امور مالی مشتریان :استقراض ،سرمایهگذاری در سهامج -مدیریت دارایی :دارایی خصو ی و خرد فروشی ( تأمین مالی افراد
حقیقی با پساندازهای خرد در اقتصااااد) و دارایی سااارمایه گذاران
نهادی1۰

د -خدمات

بیمهای11

 -2-1-3عملیات
مقصاااود از عمل یات کل یه فرای ند ها و رو یه های الزم برای ارا ئه خد مات به
مشتریان از سوی بانکها و مؤسسات مالی میباشد.
الف -چرخه عمر مشااتری :جذ  ،سااازماندهی ،تحویل کاال و خدمات،
خدمات پس از فروش و مشاور
 مدیریت ریسک ،مدیریت پرتفوی ،خزانهداری و پرداختهاج -جم آوری داد ها ،ذخیر داد ها و امنیت داد ها
 -2-2تکنولوژی های اصلللی و کر کاربرد در فین تک:

(Islamic

)Fintech Report, 2018

Deposits
Institutional investors
11 Insurance services
9

10
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عنوان تکنولوژی
هوش

مصنوعی12

تعریف
-

-

مجمو عه ای از ف ناوری ها که
به کامپیوتر ها ام کان ان جام
وظایف هوشااامند13را میدهد
مانند سی ستمهای هو شمند و
یادگیری ماشاااین1۴و پردازش
زبان طبیعی 15و الگوریتمهایی
را برای تجزیه و تحلیل داد ها
بکارمیگیرد تا نوعی شااناخت
و توان پ یش ب ی نی برای
کامپیوترها فراهم شود.
هااوش مصااااانااوعاای بااه
سیستمهایی گفته میشود که
میتوانند واکنشهایی مشااابه
رفتارهای هو شمند ان سانی از
جمله درک شااارایط پیچید ،
شبیه سازی فرایندهای تفکری
و شیو های ا ستداللی ان سانی
و پاسه موفق به آنها ،یادگیری
و توانااایی کساااا دانش و
اسااتدالل برای حل مسااائل را
داشااااااااااااااتاااااااااااه
باشند(.)Poole,1997

مسائلی که با کمک آن
حل شده است

اتوماتیک شدن وظایف
دشوار و بهبود تجار
مشتریان با امکان ایجاد
شناخت و پیش بینی
توسط کامپیوترها برای
بهبود تصمیمگیری آنها.

Artificial intelligence
smart
14
Expert systems and machine learning
15
)natural language processing (NLP
12
13
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تجزیه و تحلیل

دادههای بزرگ

-

16

-

رایانش کوانتومی

17

-

-

اسااات فاد از ابزارهای تحل یل
پیشاااار فتااه برای پردازش
داد های بزرگ که کاربردهای
متعااددی در تصااامیمگیری
دارد .ا ین ت ک نو لوژی ن قش
مهمی در سااایساااتم بانکی
جهانی از شااناسااایی و جذ
مشااتری تا کاهش هزینههای
عمل یاتی با تک یه بر یادگیری
ماشین دارد.
داد هااای بزرگ معموالً بااه
مجمو عهای از داد ها اطالق
میشااود که انداز آنها فراتر
از حاادی اساااات کااه بااا
نرما فزارهااای م ع مول ب توان
آن ها را در زمانی معقول اخذ،
مرتا سااااازی ،ماادیریاات و
پااردازش کاارد( Snijders,
.)2۰12

بکارگیری ا ولی از کوانتوم
برای توسعه کامپیوترهایی با
قدرت پردازش بیشتر
از پدید ها و قوانین مکان یک
کوانتوم برای انجام محاسباتش
ا ستفاد میکند .کامپیوترهای
کوانتومی بااا کااامپیوترهااای

بهور قابل توجهی زمان را
نسبت به حالت سنتی
کاهش میدهد و
راهنمایی برای هوش
تجاری میباشد.

کامپیوترها در این حالت
مسائل پیچید تری را
نسبت به کامپیوترهای
معمولی حل میکنند.

Big Data/Analytics
Quantum Computing

16
17
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امور مالی همتا به

-

همتا18

-

فعلی که با ترانزیسااتورها کار
میکنند تفاوت ا سا سی دارند.
ایااد ا اااا لی کااه در پس
کامپیوترهای کوانتومی نهفته
ا ست این ا ست که میتوان از
خواص و قوا ن ین ف یزیااک
کوانتوم برای ذخیر ساااازی و
انجااام عملیااات روی داد هااا
اسااااااااااتااااااافااااااااد
کرد(.)Wikipedia.org

سااارو یسهااای م ب ت نی بر
تکنولوژی اساات که واحدهای
ت جاری را بهور مساااتقیم با
ساارمایهگذاران با اسااتفاد از
پلتفرمی مبتنی بر و مرتبط
میکند.
نااام گااونااهای از مااعااماااری
شبکههای رایانهای ا ست .در
این نوع شاااب که ،را یا نه های
کارد و کار خوا هر دو در
یک ساااهح کار میکنند ،به
این مفهوم کااه هر رایااانااه
میتوا ند از اطال عات را یا نه
دیگر اسااات فاد ک ند و یا به
رایانه دیگر اطالعات بفرسااتد.
این نوع شاابکه ساااد ترین و

دسترسی به تأمین مالی را
به خصوص برای کس و
کارهای کوچک گسترش
میدهد و اعتبار
سرمایهگذاران را به آسانی
چک میکند.

Peer to Peer Finance
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سریعترین روش شبکه سازی
میباشد(.)Wikipedia.org
بانکداری

باز19

-

-

از را بط برنااامااه نویساااای
کاربردی 2۰ا ستفاد میکند تا
امکان دسترسی اشخاص ثالث
ارائه ده ند خدمات مالی به
اطال عات بانکی مشاااتری را
فراهم کند.
ساایسااتمی اساات که کاربر را
مجهز به شبکه مو س سه مالی
از طریق اساااتفاااد از رابط
برنامهنوی سی کاربردی میکند
و تعریف میک ند که چگو نه
داد های مالی با ید ای جاد،
اشااتراکگذاری و دسااترساای
داشته باشند .با تکیه بر شبکه
غیرمتمرکز ،بان کداری باز به
مشااتریان خدمات مالی کمک
میکند تا اطالعات مالی خود
را با دیگر مؤسااسااات مالی به
اشاااااتااراک بااگااذارنااد.
()finmag.ir

مؤسسات مالی امکان
دسترسی درلحظه به
اطالعات بانکی مشتریان
را دارند و
امکان انتقال وجو
آسانتر و دریافت خدمات
مالی مقرون به رفهای
برای مشتریان فراهم
میشود.

Open Banking

19

)application program interfaces (APIs

20
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قابلیت دسترسی به

-

توانایی دسترسی به اطالعات
و اپلیکیشنها به شیو ای غیر
متشکل ،قابل حمل و در
دسترس مثل گوشهای
هوشمند

کاربر را قادر میسازد تا با
استفاد از اپلیکیشنهای
مختلف بدون نیاز به یک
محل ثابت ،به خدمات
مالی دسترسی داشته
باشند

-

ث بت و ضااابط اطال عات با
اساااتفاد از فناوری دفترکل
توزی شااد  ،23تأیید و ذخیر
سازی داد ها تو سط د ها
هزار کامپیوتر سهح جهان

هزینه نگهداری اطالعات
را کاهش میدهد،
2۴
قراردادهای هوشمند را
در پایگا داد ها ذخیر
میکند و منجر به بهبود
پاسخگویی و شفافیت
میشود.

-

مجمو عه ای از ف ناوری ها و
فرای ندها که برای ح فاظت از
شبکهها ،کامپیوترها ،برنامهها
و اطالعات از دسااترساایهای
غیرمجاز استفاد میشود.
به گو نهای که ح فا ظت از
سااایساااتم های اطال عات از
سرقت یا دمه به سختافزار،
نرمافزار و اطال عات نرمافزاری

ایجاد اختالل در داد ها
یک مسئله مهم است و بر
مؤسسات مالی در سهح
جهان اثرگذار است و
باتکیه بر این فناوری
میتوان از ایجاد اختالالت
در داد ها تا حد قابل
توجهی کاست.

موبایل21

بالکچین22

امنیت

سایبری25

-

Mobility

21

Blockchain
distributed digital ledger system
24
Smart contracts
25
Cybersecurity
22
23
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رایانش

ابری26

-

-

و محااافظاات در برابر حملااه
محرومساااازی از سااارویس
(اخااتااالل) و باااتنااتهااا
(گاامااراهاای) بااه عاانااوان
پارامترهایی اسااات که امنیت
رایااانااه ای آن را تااأماایاان
مینماید(.) Gasser,1۹۹۸

ذخیر اطالعات روی اینترنت
در یک فتای ابری و بازیابی
آنها با استفاد از ابزارهای
مبتنی بر و و اپلیکیشن ها
به جای ارتباط با یک سرور
مستقیم
ماادل رایااانشااای بر پااایااه
شاااب که های را یا نهای مان ند
اینترنت اساات که الگویی تاز
برای عر ضه ،م صر و تحویل
خدمات رایانشااای (شاااامل
زیرساااخت ،نرمافزار ،بسااتر ،و
ساااایر م ناب را یانشااای) با
بهکارگیری شبکه ارائه میکند
(.) Wikipedia.org

این تکنولوژی هزینه
سرمایه بانک ها را برای
سرورهای گران قیمت
داخلی کاهش می دهد

Cloud adoption

26
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 -3اهمیت و کاربردهای فینتکها
اسااتفاد از روشهای مرسااوم قدیمی خدمات مالی در سااالهای اخیر روندی
نزولی داشاااته اسااات و روشهای پرداخت جدید مبتنی بر اساااتارتآپهای
فینتک جایگزین آنها شد ا ست .د ستر سی به اینترنت ،ا ستفاد از موبایل،
شااابکههای اجتماعی و وبساااایتهای مختلف در زمینه تعیین قیمت کاال و
خدمات منجر به افزایش ساااهح انتظارات مشاااتریان و رقابت تنگاتن

بین

عرضااهکنندگان خدمات مالی شااد اساات .فینتکها از ابزارهای قدرتمندی
جهت درک نیازمندیهای م شتریان برای بهر مندی از خدمات مالی ا ستفاد
میکند تا فر ااات های موجود در این زمینه را دریابند .باتوجه به اهمیت
فین تک ها در ارائه خدمات مالی در ادامه به برخی از کاربردهای مهم آن ها
اشار میشود.
برخی فینتکها ،را حلهایی جهت پشتیبانی و بهبود زیرساختهای کس و
کارهای مالی ارا ئه مینمایند و فعالیت های آن ها شاااامل ساااازماندهی و
جم آوری اطالعات مالی ،تأمین مناب مالی و سااارمایه ،دریافت و پرداخت
می باشاااد ..بیمه و بانکداری دو بخش بالقو در حوز فعالیت های فین تک
میباشااد و فینتکهای فعال در این بخش را حل های ویژ ای برای اانعت
بیمه از جمله ساخت فینتکهای فعال در بخش بیمه 27و نرم افزارهای مورد
نیاز شااارکتهای بیمه ارائه میدهند .برخی فینتکها در زمینه ارائه خدمات
مالی به ا شخاص حقیقی ،شرکتها و ا ستارتآپهای نوپا فعال میبا شند و با
ا ستفاد از برنامهنوی سان ،اپلیکی شنهای مالی و نرمافزارهای ح سابداری را به
مشتریان خود ارائه میدهند و در ورت نیاز پشتیبانی مینمایند .نوعی دیگر
از فینتک ها مشاااتریان را در جامعه هد پیدا کرد و آن ها را به بنگا های

InsureTech
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اقتصادی و بیمهای مرتبط می سازند و برقراری ارتباط بین بنگا های اقتصادی
کوچک و شااارکت های بزرگ و جامعه را مقدور میساااازند .نوعی دیگر از
فینتکها ،کساا وکارها را در حوز های مختلف بررساای کرد و با توجه به
موقعیت بازار ،مشااااور مورد نیاز به بخش های تجاری و مشاااتریان جهت
سرمایهگذاری ارائه میدهند (.) hesabdari-mizan.com
ابتداییترین کاربرد فینتکها ،خدمت همرا بانک میباشد و حدود  2میلیارد
کاربر در سراسر جهان برای بهر مندی از خدمات بانکی از تلفن های هوشمند،
تبلت و کامپیوترها استفاد میکنند که پیشبینی می شود تا سال  2۰21این
تعداد به  3میلیارد میرسااد ( .)Juniper Research.comساارمایهگذاری
جهانی برای فینتک به  57.۹میلیارد دالر در نیمه اول سااال  2۰1۸رسااید و
این رقم افزایش قابل توجهی از  3۸.1میلیارد دالر ساارمایه گذاری در سااال
 2۰17داشته است (.)KPMG,2018
کاربرد فینتکها در پرداختها نیز قابل توجه است ،در سالهای اخیر نعت
پرداخت بویژ در بخش خرد (معامالت م شتریان حقیقی با سرمایه کم) مدام
در حال تیییر و تحول اساات و این اانعت شاااهد رشااد سااری نوآوریها و
شرکتهای جدید در زمینه پرداختهای غیربانکی بود ا ست .مرکز تحقیقات
بازار 2۸ PWCپیشبینی کرد اسااات که تعداد معامالت غیرنقدی از ساااال
 2۰13تا  2۰2۰به  %۶۹افزایش خواهد یافت و ارزش معامالت در هر دقیقه
یک میلیون خواهد شااد ( .)PricewaterhouseCoopers,2016پردازش
ابری ،بانکداری باز ،تجزیه و تحلیل داد های بزرگ ،هوش م صنوعی ،بالکچین

و شبکههای اجتماعی منجر به پذیرش سری تکنولوژیهای جدید و گسترش
آنها در خدمات مالی شد اند.

The PwC Market Research Center
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تأمین مالی جمعی 2۹یکی از کاربردهای حائز اهمیت فین تک ها می باشاااد.
تأمین مالی جمعی حالتی از سرمایهگذاری است که جمعی از افراد ،سازمانها
و نهادها اقدام به سااارمایهگذاری در طرح یا اید ای خالقانه میکنند و تمامی
این اقدامات در ب ستری اینترنتی انجام می شود (. )Belleflamme, 2015

این نوع از تأمین مالی در واق تأمین ساارمایه برای بخشاای از جمعیت که به
راحتی با ابزارهای سااانتی امکان تأمین سااارمایه موردنیاز را ندارند ،فراهم
میکنند.
نئو بانکها  3۰کاربردی دیگر از فینتکها است که باعث تیییرات قابل توجهی
در

نعت بانکداری شد ا ست .نئوبانکها که بانکهای دیجیتالی نیز نامید

می شوند ،خدمات مالی را ب سیار ارزانتر و سری تر ن سبت به بانکهای سنتی
ارا ئه میده ند .واژ ٔ نئو با نک برای تو ااایف نگرش های نوین به بان کداری
روزمر  ،به کار میرود ،بهویژ برای با نک های ااار فاً آنالینی که بر روی
رویکردهای دیجیتال یا رسااانههای اجتماعی تمرکز میکنند .اغل نئوبانکها
در انگلسااتان واق شااد اند مثل اتم ،31مونزو ،32تاندم ،33مترو3۴و این بانکها
باعث افزایش میلیونها دالر سااارمایهگذاری شاااد اند ،بهور مثال بانک تاندم
باعث افزایش  77میلیون دالر ،بانک اتم باعث افزایش  2۶۸میلیون دالری و

با نک مونزو با عث افزایش  ۴۶میلیون دالر سااار ما یه گذاری شااااد ا ند.
( )Skinner,2017

Crowdfunding
Neobanks
31
Atom
32
Monzo
33
Tandem
34
Metro
29
30
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 -۴تهدیدها و فرصتها
به خوبی میدانیم که نوآوری ،کلید ا االی توسااعه مالی اسااالمی در اقتصاااد
دیجیتال ا ست .فینتکها ،امری ضروری برای حفظ و ر شد سهم بازار مالی
ا سالمی در محیط رقابتی امروز ه ستند و مزایای متعددی جهت ا ستفاد در
حوز مالی و بان کداری دار ند ا ما در عین حال م حدود یت هایی نیز برای
پیاد سازی آنها توسط مؤسسات مالی اسالمی وجود دارد که فرایند مقابله با
این چالشها نیازمند اتخاذ یک اسااتراتژی مناسا  ،تیییرات دیدگا مدیریت،
بر نا مهریزی و م ناب کافی می باشاااد .در ادا مه به شااارح برخی از مزا یا و
محدودیتهای فینتکها میپردازیم (.)medium.com
 -4-1مزایا و فرصتها
 -۴-1-1ارائه خدمات بهتر به مشتریان :فینتکها منجر به ساد سازی
و شااخصاایسااازی خدمات مالی با تکیه بر فناوری اطالعات برای
مشااتریان میشااوند و همچنین باعث بهبود ساارعت و افزایش
امنیت خدمات میشوند.

 -۴-1-2تصللمیمگیریهای سللری  :با جم آوری پروفایل مفصااالی از
تاریخچه فعالیت های مالی مشاااتریان و میزان ریساااک آن ها،
فین تک ها به بانک ها کمک میکنند تا در رابهه با تصااامیمات
وامدهی به مشااتریان به ساارعت تصاامیمگیری نمایند و باکمک
فناوری اطالعات و تجزیه و تحلیل مشااتریان ،میزان اعتبار آنها
را بسنجند.

 -۴-1-3کرداختهای آسانتر :فینتکها با استفاد از فناوریهای نوین
امکان ارائه خدمات مالی بدون نیاز به حتور مشتریان در بانکها
وامکان انجام پرداختها با ا ستفاد از تلفنهای همرا هو شمند و
سایر وسایل ارتباطی دیجیتالی را فراهم کرد اند.

527

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

 -۴-1-۴تعامل اثربخش :تعامل مؤثر بین فناوری اطالعات ،اپلیکی شنها
و مشاااتریان میتواند منجر به مدیریت بهتر دارایی ها توساااط
مشتریان شود.

 -4-1-5استمرار کارآفرینی :با حمایت گسترد از فینتکها در سراسر
جهان امکان اشاااتیالزایی برای افرادی با اید های نو و خالقانه
بوجود آمد است و این امر منجر به کارآفرینی شد است.

 -4-1-6کاهش هزینههای جاری :فینتکها به اااورت کامل متکی بر
فناوری اطالعات هساتند و به همین دلیل بسایاری از هزینههای
جاری ک س و کار سنتی مانند ا ستفاد از نیروی کار زیاد ،اجار

مکانهای متعدد و دیگر هزینهها را برای مؤسااسااات مالی حذ
میکنند.

 -4-1-7حذف محدودیت زمانی و مکانی :فینتکها مبتنی بر بساااتر
اینترنت بود و تمام خدمات میتواند از را دور ارائه شود.

 -4-1-8دریافت بازخورد مشتریان :فینتکها با استفاد از دستگا های
هوشااامند مانند تبلت و رایانه به ارائه خدمات میپردازند و با
ب کارگیری روش های مختلف ،بازخورد های دقیقی از کاربران
دریافت میکنند و در ارائه خدمات بهتر از نقهه نظرات م شتریان
استفاد مینمایند.

 -4-1-9مدیریت ری سک :در ارائه خدمات فینتک عملکرد ساایسااتم و
کاربر به اااورت کامل تحت نظر اسااات و میتوان مشاااکالت
احتمالی پیش رو را به ورت کامل آنالیز و بررسی کرد و نسبت
به رف آنها اقدام کرد.
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 -۴-2-1شللبکه های کیچیده :حفظ و نگهداری شااابکه های بزرگتر و
پیچید تر ،تعمیر و نگهداری آن ها فرایندی پرهزینه و ساااخت
است.

 -4-2-2نبود اسللتانداردهای یکنواخت :نرمافزارهای مختلف توساااط
شااارکت های مت فاوتی در امر ف ناوری اطالعات طراحی و تول ید
می شوند که لزوماً با یکدیگر سازگار نیستند و بعتی از دستگا ها
نمیتوان ند بین بر نا مه ها و اپلیکیشااان های مختلف ارت باط
برقرارکنند.

 -۴-2-3م حدود یت های قانون گذاری و مالح ظات قانون گذاران:
توسعه تکنولوژیکی و نوآوریهای اخیر در آیند ای نه چندان دور
اقتصااااد جهان را دچار تیییر و تحوالتی شاااگر خواهد کرد و
اقتصاااد پویای جدید نیازمند قوانین و مقررات جدیدی اساات تا
بتواند ر شد فینتکها را به بهترین نحو پا سخگو با شد .همچنین
در این زمی نه ن یاز به قانون گذاری گساااترد برای ح ما یت از
کارآفرینان جوان و مؤسسات و نهادهای مالی اسالمی وجود دارد
و این امر نیاز به بررساایهای همهجانبه و برگزاری نشااسااتهای
متعدد با متخ ص صان و اح نظران در این زمینه دارد که عالو
بر ااار زمان قابل توجه ،نیازمند وجود افراد خبر با دانش و
شناخت کافی میباشد.

 -۴-2-۴هزینههای سرمایهگذاری باال :پیاد سااازی فینتکها نیازمند
ساارمایهگذاری بااهمیت و پیشنیازهای اقتصااادی اساات و اکثر
مؤ س سات مالی مناب اقت صادی محدودی دارند و بای ستی به نحو
حیح به تخصیص مناب بپردازند.
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 -5معرفی مالی اسالمی و فینتک

اسالمی35

سیستم مالی اسالمی در پی تسهیم ریسک ،انهباق کامل با قوانین اسالمی و
به اشتراک گذاشتن رفا بین تمامی اقشار جامعه با کمک سرمایهگذاری است
البته مالی اسااالمی امری متفاوت از اانعت مالی متعار نیساات و فقط به
دنبال تیییر مفاهیم مالی از انتقال ریسااک به اشااتراک ریسااک اساات .مالی
اسالمی تأکید میکند که هر معاملهای باید طبق ا ول و قوانین شرعی انجام
شااود و با قانون شاارع مهابقت داشااته باشااد .محصااوالت مالی اسااالمی
سرمایهگذاریهای کم خهر را هم زمان با امکان ک س

سود فراهم میکند و

به سرمایهگذاران امکان میدهد با متنوع سازی پرتفوی خود بر مبنای اوراق
بهادار اسالمی ریسک را کاهش بدهند (.)themalaysianreserve.com
از زمان ظهور بانکداری اسااالمی در دهه  1۹۶۰و  ،1۹7۰مشااتریان بانکهای
اساااالمی انتظار بازدهی ثابت یا تتااامینی از آنها همانند بانکهای متعار
موجود را داشااتند اما مالی اسااالمی به دنبال بهبود درک مشااتریان خود از
مفهوم به ا شتراکگذاری سود و زیان بود و م شتریان بای ستی درک میکردند
که آنها نیز همانند بانکها باید در سود و زیان نهایی مشارکت داشته باشند.
ا ول و قوانین ا سالمی ،پایه و ا ساس مح صوالت مالی ا سالمی ه ستند و این
د سته از مح صوالت بای ستی به نحوی به کار گرفته شوند که در انهباق کامل
با قوانین و مقررات ا سالمی با شند .در قرن بی ستم ،قوانین ا سالمی به دنبال
تعریف بهر به عنوان ر با بود ند تا بتوان ند مسااال ما نان را مجبور کن ند در
بانکهای اسالمی به استقراض از یکدیگر با بهر ثابت بپردازند .در قرن بیست
ویکم جنبش های بان کداری اساااالمی که از اواخر د هه  1۹۴۰و اوا یل د هه
 1۹5۰توساااط فعاالن و اندیشااامندان شاااکل گرفته بود ،منجر به ایجاد

"مؤسسات مالی بدون بهر " در سراسر جهان شد (.)Choudhury,1992
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فینتکهای ا سالمی ،مح صوالتی از مالی ا سالمی ه ستند که در مراحل اولیه
چرخه عمر خود هستند و در مقایسه با چشمانداز فینتکها در سهح جهانی،
انداز آنها بسیار کوچک است اما استارتآپهای پدیدار شد در سه یا چهار

سال اخیر ن شان داد اند که تو سط بازارهای ا سالمی قابل پذیرش و قابل اتکا

ه ستند و فر تی بالقو برای پی شبرد اهدا اجتماعی ،اقت صادی و ا سالمی
میباشند .چهار کشور اسالمی پاکستان ،مالزی ،بحرین و امارات متحد عربی
چارچو های قانونی برای فینتکها تصاااوی کرد اند تا امکان بهر برداری از
آنها تو سط بانکها ،مؤ س سات مالی و شرکتهای ا ستارتآپ فراهم شود.
فینتکهای اساااالمی فر اااتی برای بکارگیری مدلهای به اشاااتراکگذاری
ری سک در مؤ س سات مالی ا سالمی از طریق شرکتهای ا ستارتآپ کوچک و
نو پا فراهم میک ند و مصاااداق بارز آن با نک های م جازی یا نئو با نک ها
هستند(.)Hafiz, 2019
فینتکهای اساالمی ترکیبی از تکنولوژی و مالی اساالمی اسات ،به این معنا
که هرمح صولی که برا ساس فینتک تولید می شود بای ستی منهبق با قوانین
ا ستخراج شد از قرآن و ا سالم با شد و فینتکهای ا سالمی بای ستی امکان
ارائهی خدمات مالی ا سالمی منهبق با قوانین ا سالمی را با شیو های ارزانتر،
ساد تر و کارآمدتر جهت تأمین مالی ،پرداخت و سرمایهگذاری فراهم نمایند.
فینتکهای اسالمی فر تهای کافی برای رشد و توسعه دارند و سه مورد از
مهمترین کاربردهای آن به شرح زیر میباشد (:)Theo, 2۰1۹
 -1بکارگیری تجزیه و تحلیل داد های بزرگ و هوش مصااانوعی
برای ارائه خدمات بانکداری اسالمی

 -2استفاد از فناوری بالکچین برای رشد مبادالت مالی اسالمی

531

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

 -3اسااات فاد از هوش مصااانوعی در تساااه یل کردن فرای ند
سرمایهگذاریها و باالخص نیازهای سرمایهگذاران نهادی36
در سالهای اخیر تالشهای امیدوارکنند ای از جمله ندوق سرمایهگذاری
فین تک  1۰۰میلیون دالری مرکز مالی بینالمللی دبی 37و سااا ند باکس
رگوالتوری بحرین 38جهت حمایت از فینتکهای اساااالمی اااورت گرفته
اسااات و همچنین طرح های خصاااو ااای جالبی نیز در این زمینه همچون
توافقنامه فینتک اساااالمی بین سااانگاپور و بانک های آل باراکای ترکیه39
وجود دارد (.)Hafiz, 2019
شایان ذکر ا ست ،در فینتک ا سالمی م شروعیت و مهابقت با ا ول و قوانین
اسالمی حائز اهمیت است و اینکه این دسته از فینتکها باید براساس ا ول
و قواعد ا سالمی مبادالت تجاری و عملیات مربوط به خدمات مالی نیز با شد و
در این مورد نیاز به سااازگاری فقهی و حقوقی برای پرداختن به خصااو اایات
فینتکها مهرح میباشاااد ( .)Shubayr ,2004برخی مفاهیم بااهمیت در
مورد فینتکهای اسالمی و انواع آن ،در ادامه اشار میشود:
-5-1

فینتک

اسالمی40

فینتکهای اسااالمی فناوریهایی هسااتند که در مؤسااسااات
اسالمی برای تحقق قوانین و مقررات اسالمی جهت برپایی یک
اقتصااااد ساااالم ،انع ها پذیر و پایدار مورد اسااات فاد قرار
میگیر ند( .)Hafiz, 2019در این نوع فین تک ها اهم یت
بکارگیری و نظارت بر ا اااول فقهی و اساااالمی در را اندازی
Institutional Investor
)Dubai International Financial Centre (DIFC
38 Bahrain Regulatory Sandbox
39
Turkey-based Al Barakah Banks
40
Islamic Fintech
36
37
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فینتکها حائز اهمیت است .از دیدگا شرعی ،دو ا ل مکمل
وجود دارد -1 :نوآوری در فقه معامالت مجاز اسااات مگر آنکه
تحت یک ممنوعیت اریح قرار بگیرد -2 ،اساتفاد از الزامات
دقیق قوانین اسالمی برای اعتبار قراردادهای مبادلهای ضروری

اسااات ( .)Oseni ,2019مهمترین عا مل در فین تک های
ا سالمی این امر ا ست که م صالح و مناف عمومی در مبادالت
تجاری حفظ شااود و موازین و ا ااول اسااالمی در آنها رعایت
شاااود ،ب نابراین ج هت تعیین مصااااالح و م ناف عمومی در
فین تک ها با ید ضااارورت چارچو

قانونی و ن ظارتی برای

جلوگیری سوء استفاد بازار در نظر گرفته شود.
-5-2

تأمین مالی جمعی

اسالمی41

نهادهای خیریّه میتوانند با ایجاد یا اسااتفاد از پلتفرمهای
تأمین مالی جمعی ،م شکالت و نیازهای جامعه هدف شان را به
ورت یک طرح م شخص ،در معرض عموم مردم قرار داد و
مناب مالی الزم جهت رف آن نیازها را از عموم مردم تأمین
کنند .امروز از چند مدل ا ااالی جهت تأمین مالی جمعی
اسااتفاد میشااود این مدلها عبارتنداز اهداء ،پاداش ،پیش
خرید ،اسااتقراض و سااهام یا مشااارکت در سااود و زیان .با
اسااتفاد از این مدلها بهویژ مدل اهدایی و پاداش ،میتوان
به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت .تأمین مالی جمعی
روشاای چابک اساات که در آن پول از تعداد زیادی ازخیّرین
خُرد جم آوری میشااود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد

Islamic crowd funding
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اسااتفاد قرار میگیرد همین امر میتواند منجر به گسااترش
فرهن

انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آدا انفاق در سهح

جامعه شااود(حساانزاد سااروسااتانی .) )13۹7 ،اسااتفاد از

فین تک ها در پلتفرم های تأمین مالی جمعی اساااالمی برای
تأمین مالی پروژ های شاارعی (منهبق با شااریعت ) بخصااوص
برای کسااا

و کارهای کوچک و متوساااط و یا تأمین مالی

مساااکن و کشااااورزی حائز اهمیت اسااات(.)Oseni ,2019
تأمین مالی جمعی اساااالمی ،با پا یه های مشاااترک عدالت
اجت ماعی و اقتصااااادی ،میتوا ند نقش مهمی در ک مک به
سازمانهایی مانند لی

سرخ و هالل احمر برای پاسخگویی

بااه چااا لشهااای رو بااه رشااااد بشاااردوساااتااانااه ا یفااا
کند(.)medium.com/aid-tech
اگر چه تأمین مالی جمعی تو جه کمی را به خود ج ل

کرد

است اما قدمت تاریخی آن به سال  17۰۰برمیگردد زمانی که
جوز پولیتزر در ساال  1۸۸5کمپینی جهت جم آوری 1۰۰
هزار دالر برای سااااختن پا یه مجسااا مه آزادی در نیویورک
را ا ندازی کرد و بیش از 1۶۰هزار نفر ا هداکن ند حاضااار به
همکاری شدند و مبلغ  1۰1،۰۹1دالر برای این امر جم آوری
شد( .)crowdfundinsider.comاولین پلتفرم تأمین مالی
جمعی اسالمی توسط نخست وزیر سابق مالزی ،عبداهلل حاجی
احمد بداوی ،با نام وقف جهانی42در جاکارتا بین  2تا  ۴اوت
 2۰1۶تأسیس شد(.)Hafiz, 2019

Waqf World
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-5-3

مشاوران رباتیک

اسالمی43

مشاااوران رباتیک اسااالمی ،مجموعهای از فناوریهای مشاااور
مالی هسااتند که به مشاااور مالی و مدیریت ساارمایهگذاری
برا ساس الگوریتمهای اخت صا ی ب صورت آنالین و با حداقل

مداخله انساااانی طبق قوانین اساااالمی میپردازند .مشااااوران

روباتیک با جم آوری اطالعاتی از مشااتریان در مورد وضااعیت
مالی آنان و اهدا آتی آنان که در قال پرساااشااانامه آنالین
میباشد ،به آنان مشاور هایی در مورد طرحهای سرمایهگذاری
مختلف موجود و یا طرحهای بازن ش ستگی منا س با شرایط
آ نان ارا ئه میده ند( .)Hafiz, 2019و جه ت مایز مشااااوران
رباتیک با مشاوران رباتیک اسالمی در نوع طرحها و پیشنهادات
سااارمایهگذاریاسااات که مشااااوران رباتیک اساااالمی فقط به
پیشانهاد طرحهای مهابق با ا اول اساالمی و موازین شارعی
میپردازند( .)Hafiz, 2019پلتفرم سااارمایه گذاری واحد،۴۴
یک شاارکت مشاااور مالی که توسااط جوناید واحدنا ۴5در 2۶
ساااپ تامبر  2۰1۶را ا ندازی شااااد اساااات و اولین پلتفرم
ساارمایهگذاری رباتیک اسااالمی در سااراساار جهان اساات .این
پلتفرم امکان تجزیه و تحل یل هزاران اوراق ب هادار در ساااهح
جهان را برای تشاااکیل پرتفویی با باالترین بازد ممکن برای

م شتریانش فراهم کرد ا ست .این پلتفرم در کمی سیون بورس
و اوراق بهادار ثبت شاااد اسااات و هیئت مدیر آن از افراد
مااعاارو

و مااحاابااو

بااازارهااای مااالاای اسااااالماای

هسااتند( .)Maierbrugger,2017اولین مشاااوران رباتیک
Islamic Robo-Advisors
Wahed Invest
45
Junaid Wahedna
43
44
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اسااالمی آساایایی توسااط گرو فارینگدن ۴۶در کواالالمپور در
تاریه  27اکتبر سال  2۰1۶معرفی شد و آنها از ابزار آنالینی
به نام جبر ۴7برای مدیریت پرتفوی اتوماتیک اساااتفاد کردند

(.)Hafiz, 2019

 -6نقاط تمایز فینتکهای متداول و فینتک اسالمی
با حرکت مؤسااسااات مالی به ساامت فینتکها برای افزایش کارایی و کاهش
هزینه ها ،هیچ بخشااای از سااایساااتم مالی وجود ندارد که تحت تأثیر این
فناوریهای نوین قرار نگرفته باشاااد .فینتکهای اساااالمی خیلی متفاوت از
فین تک ها نیسااات ند فقط تن ها ت فاوت آن ها در بهر برداری ویژ از ف ناوری
اطالعات با رعایت دقیق ا ول ا سالمی و موازین شرعی در مح صوالت ارائه
شااد میباشااد و عالو بر نبود نرخ بهر در این محصااوالت ،مفهوم ا االی
پشااتوانه مالی اسااالمی تسااهیم ریسااک بین تمام بخشهای درگیر در تمام

عملیات در این مورد مهرح است(.)medium.com/aid-tech

با طراحی و را اندازی فینتکهای اساااالمی امکان بهر مندی از تمام مزایای
مالی ا سالمی با سرعت باالتر و هزینه کمتر موجود میبا شد .از جمله مواردی
که با طراحی و را اندازی فینتکهای ا سالمی راحتتر و در د سترس به شرح
ذیل میباشد(:)medium.com/ummah
-۶-1

عدالت مالی: ۴۸

این ا ل ،الزامی برای کمک به عملکرد محصوالت مالی اسالمی در انهباق با
شریعت میبا شد .سی ستم مالی غربی به دنبال ک س

سود از طریق پرداخت

Farringdon
Algebra
48
financial justice
46
47
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بهر است و ذینف را در قبال هرگونه ریسکی مسئول میداند .مالی اسالمی
راهی برای به اشتراکگذاری سود وزیان و تسهیم ریسک برای طرفین درگیر
اساات و عدالت مالی ،شاارط اساااساای برای عملکرد مناسا محصااوالت مالی
اسالمی است .فینتکهای اسالمی با بهر گیری از محصوالت مالی اسالمی و

پیاد ساااازی فناوریهای نوین بر پایه این محصاااوالت کمک قابل توجهی در
بکارگیری هرچه بیشتر این محصوالت خواهند داشت.
-۶-2

تشویق به ثبات و پایداری در سرمایهگذاری:

امر سرمایهگذاری در مالی اسالمی نسبت به سرمایهگذاری متعار  ،با تأمل
بی شتری انجام می شود .در فرایند ت صمیمگیری مالی ا سالمی شرکتهایی با
عملکرد مالی و عملیات با ریسک باال مدنظر قرار نمیگیرند و کاهش ریسک و
ایجاد فتایی باثبات برای سرمایهگذاری حا ل می شود .فینتکهای اسالمی
با لحاظ کردن گزینههای سرمایهگذاری پی شنهادی با ری سک پایین در ب ستر
فناوریهای نوین امکان ساارمایهگذاریهای امن و باثبات برای ساارمایهگذاران
را فراهم میکنند.
-۶-3

تسری در توسعه اقتصادی:

از مهمترین اهدا مالی اسالمی تمرکز بر سودآوری و رشد اقتصادی است و
در مالی اسالمی ،سرمایهگذاران باتوجه به پتانسیلهای رشد و موفقیت در
مشاغل گزینههای سرمایهگذاری را انتخا میکنند .در بانکداری اسالمی هر
بانکی برای جذ سرمایه بیشتر ،نوید عملکردی فراتر از سایر رقبای خود را
به سپرد گذاران میدهد که اگر موفق باشد پول بیشتری هم به سپرد گذاران
و هم به بانک برمیگردد ،در ورتیکه در بانکداری متداول خارج از سود
توافق شد به سپرد گذاران پرداخت میشود .با تکیه بر ابزارهایی همچون
فینتکهای اسالمی امکان شناسایی هرچه بیشتر گزینههای سرمایهگذاری با
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امکان رشد و سودآوری باالتر فراهم است و از این طریق امکان تسری در
توسعه اقتصادی رخ میدهد.
 -7محدودیتهای فینتک اسالمی
-7-1

کمبود کارکنان با مهارتهای مؤثر و تخصاااص کافی در
رابهه با ا ااول اسااالمی و موازین شاارعی و فینتکهای
اساااالمی در بانک های مرکزی و نیاز به تقویت اطالعات
تخصصی شرعی در مؤ سسات مالی تجاری و شرکتهای
ف ینتااک اسااااال می از م هم تر ین محاادودیااتهااا
میباشد(.)medium.com/@me.camila

-7-2

در مورد هر فینتک ا سالمی کار شنا سان مذهبی و فقهی
خبر بای ستی تأیید کنند که آیا این نوآوری برای تو سعه
مالی اسااالمی مجاز هساات یا خیر و برای این امر الزامات
ر سمی و وا ضحی از نظر قانونی باید موجود با شد .زمانبر
بودن شااا نا خت و تأی ید نوآوری های نامبرد توساااط

کارشناسان مذهبی متخصص از جمله محدودیتهای این

امر میبا شد(themalaysianreserve.com/halal-
)fintech
-7-3

لزوم ایجاد زیرسااااختهای الزم و بهر گیری یکپارچه از
مااراجاا زیااربااط ماارتاابااط بااا مااالاای اسااااالماای
(.)themalaysianreserve.com/halal-fintech

-7-۴

نیاز به همکاری بیشتر شرکتهای فینتک با وزارتخانهها
 ،دولت و مشاوران شرعی یا جامعه روحانیت برای حمایت
از تو سعه و پی شرفت مالی ا سالمی ،امری ضروری ا ست
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(themalaysianreserve.com/islamic-
.)fintech
-7-5

لزوم هماهنگی یکپارچه تمامی فین تک های اساااالمی و
رهبری یک ن هاد خاص دولتی برای پیشااابرد ا هدا

فینتکهای اسالمی مهرح است.
-7-6

لزوم افزایش م شارکت عمومی و آگاهی بخ شی جامعه در
مورد فینتکهای اسااالمی برای توسااعه و فراگیری امری
ضروری است.

-7-7

لزوم وضااا قوانین و اسااا تانداردهای ج هانی در زمی نه
ف ینتااکهااای اسااااال می ا مری ضااااروری ب ن ظر
میرسد()omaniff.com

-7-8

لزوم چاارچو هاای نظاارتی و محیط نظاارتی قوی و
پایگا های قوی تحقیقاتی با حتااور محققان متخصااص و
ایجاد مجوزهای شااارعی وفقهی الزم برای این پایگا های
تحقیقاتی نیز از محدودیتها میباشد(.)omaniff.com

 -8فینتک اسالمی در کشورهای اسالمی

در این بخش در مورد فینتکهای اسالمی در کشورهای پیشرو در
بحث مالی اساااالمی میپردازیم و البته به لندن نیز به عنوان مرکز
مهم مالی اسالمی اروپا نیز پرداخته میشود.

-8-1

کاکستان (اسالمآباد ،الهور)

بر ا ساس گزار شات مقامات مخابراتی پاک ستان ۴۹تعداد م شترکان
تلفن همرا تا ما مارس  2۰17بیش از  7۰در اااد جمعیت این
کشور بود است و تا سال  2۰2۰حدود  17میلیون کاربر جدید نیز
به این میزان اضااافه خواهند شااد ( .)GSMA,2017این گزارش
Pakistan Telecommunication Authority

49
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مؤید شااتا و رشااد مداوم مصاار کنند فناوری اطالعات در این
کشااور میباشااد )Manyika, 2۰1۶( .همچنین ،گزارشها حاکی
از آن ا ست که تأمین مالی دیجیتالی در پاک ستان امکان د ستر سی

 ۹3میلیون نفر را به تأمین سرمایه مورد نیاز خود فراهم کرد است
و منجر به افزایش  2۶3میل یارد دالر ساااپرد گذاری جدید و 23
میلیارد دالر اعتباربخشاای جدید خواهد شااد .این ارقام امکان ایجاد
 7میلیون شاایل جدید و افزایش  7در اادی تولید ناخالص داخلی
این کشور تا سال  2۰25را خواهد داشت (.)GSMA,2017
دردسااامبر  ،2۰17دکتر عمر علی ساایف ،مدیرعامل هیئت فناوری
اطالعات پاکسااتان و معاونت دانشااگا فناوری اطالعات ،به امتااای
توافقنامهای با دانشاااگا سااایاتل امریکا برای را اندازی اولین مرکز
فین تک در الهور پاکسااا تان پردا خت و این مرکز به هم کاری با
ااانعت مالی ،دانشاااگاهیان و دولت ،بویژ پرداختیهای دولت به
اشخاص خواهد پرداخت (.)Ahmed,2017
-۸-2

بحرین

زیرساااختهای قوی فناوری اطالعات و پلتفرمهای تأساایس شااد
برای نوآوری و کااارآفرینی ،بحرین را بااه محیهی امن جهاات

سرمایهگذاری فینتکها تبدیل کرد است .بانک مرکزی بحرین در

ژوئن  ،2۰17سااندباکساای 5۰برای پیاد سااازی فینتکها اجرایی و
عملیاتی کرد ا ست .از تو سعه اولین سندباکس رگوالتوری بیش از
 5اپلیکیشاان در کشااور بحرین پذیرش شااد اساات که عبارتند از :
 5۰سندباکس یک سیستم حفاظتی قدرتمند است که این روزها در اکثر برنامههای
کامپیوتری به کار گرفته میشود و در زمینه فینتک برای ثبت و پذیرش فینتکها استفاد
میشود تا امکان کاهش ریسک سیستمی و عملیاتی و مدیریتفینتکها از این طریق فراهم
باشد.
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پلتفرم مشااااور سااارمایه گذاری روباتیک واحد ،51بیت عربی ،52
معامالت بیتکوین آنالین بلفریک ،53ساایسااتم مدیریت وجو نقد
مساااتقر در لندن با نام ترامانکس ،5۴پول کنونی55و خدمات انتقال
وجه نقد و حسااا مسااتقر در دبی برای کارگران با درآمد

پایین5۶

( Peyton,2018و.) Finextra,2017
در نوامبر  ،2۰17هیئت توسااعه اقتصااادی بحرین و کنساارساایوم
فین تک ،مرکز فین تک بحرینی بای  57را را ا ندازی کرد ند و اد عا
کرد اند که این بزرگترین مرکز فینتک در خاورمیانه و آفریقا است.
این اقدام ابتکار عملی برای خلق محیهی پویا و ایجاد پلتفرم هایی
کارا برای ساارمایهگذاران ،اسااتارتآپهای فینتک ،سااازمانهای
نظارتی و قانونگذاران میباشد .این مرکز یک فتای کاری اختصا ی
اسااات که برای جذ و توسااا عه فین تک ها و کار روی آن ها و
فینتکهای اسالمی در ارتباط با مؤ سسات مالی اسالمی پیشرو در
بحرین و در ساااراسااار خلیج فارس در حال ف عال یت اسااات (
 .)bahrainfintechbay. comمرکز فین تک بحرینی بای دارای
سااااخت مانی با مسااااحتی حدود  1۰هزار فوت مرب و تجهیزات

پیشاارفته و فتااای کاری کافی و زیرساااختهای متنوع میباشااد و
مرکزی ا ید آل برای آز مایشااا گا شااار کت های نوآورا نه داخلی و
ب ینا ل م ل لی و اسااااتااارتآپهااای ف ینتااک میباااشااااد.
(.)Bahrainedb,2017
the robo-advisory investment platform Wahed Invest
BitArabia
53
an online bitcoin exchange Belfrics
54
Tramonex
55
NOW Money
56
the Dubai-based account and remittance service for low-income
workers
57
)Bahrain FinTech Bay" (BFB
51
52
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-8-3

عربستان سعودی (ریاض)

آژانس پولی عربساااتان ساااعودی 5۸تمایل به پذیرش فین تک ها و
تصاااوی آن ها دارد ،از این رو به سااارمایه گذاری قابل توجهی در
فینتااکهااا چااه در ساااهح داخلی و چااه در ساااهح بینالمللی
پرداختهاساات .به این منظور ااندوق ساارمایهگذاری با نام ااندوق
سااارمایه گذاری عمومی 5۹طراحی کرد اسااات که این اااندوق
ساارمایهگذاری ابزار ا االی برای پیاد سااازی فینتک اساات .یکی از
مهمترین سرمایهگذاریهای این ندوق ،سرمایهگذاری  1۰۰میلیارد
دالری در ندوق ویژ سافت بانک ۶۰است .سرمایهگذاری انجام شد
تو سط این ک شور در سافت بانک ،بخ شی از سرمایهگذاری 1میلیارد
دالری سافت بانک در استارتآپ امریکایی فینتک ۶1در سال 2۰15
و همچنین سااارمایهگذاری  1.۴میلیارد دالری در بزرگترین فینتک
هندی پی تی ام ۶2در سال  2۰17را تشکیل داد است ( Clifford
 .)Chance,2017در فوریه  ،2۰1۸آژانس پولی عرب ستان سعودی
توافقنامهای را با ریپل ،۶3ارائهدهند ساارویسهای پرداخت بالکچین
جهانی ،امتا کرد تا بستری را برای بانکهای این کشور جهت آزمون
و تو سعهی پرداختهای مبتنی بر بالکچین فراهم نماید ( Peyton,
 .)A, 2018در مارچ  2۰1۸بزرگترین بانک ریاض با شااارکت جم
آلتو ،۶۴ارا ئه ده ند تکنولوژی های نوین ،برای طراحی سااایساااتم
پرداخت غیرحتااوری مشااتریان ،قراردادی منعقد کرد و این بانک با
) The Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA
)Public Investment Fund (PIF
60
Softbank Vision Fund
61
SoFi
62
PayTM
63
Ripple
64
Gemalto
58
59
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تکیه بر این فناوری دساتگا موبایل هرشاخصای را به یک سای ستم
پرداخت تبدیل کرد ا ست .درجوالی  ،2۰1۸بازار سرمایه عرب ستان
مجوزی برای پذیرش دو فینتک شاااامل اساااکوپر ۶5و اساااتارتآپ
سااارمایه م نافا مساااتقر در ریاض ۶۶را اااادر کرد ( FinTech

.)Futures, 2018
-8-4

مالزی (کواالالمپور)

بانک نگارای مالزی ،۶7چارچو ساااندباکس رگوالتوری تکنولوژی
مالی خود را در اکتبر  2۰1۶ارائه داد .هد از این چارچو تسااهیل
کردن را شااارکتهایی اسااات که به دنبال آزمون مدلهای تجاری
نوآورانه و مح صوالتی ه ستند که میتواند کارایی ،قابلیت د ستر سی،
کیفیت و امنیت خدمات مالی را بهبود بخشاااند .برای ارائهدهندگان
خدمات مالی اساااالمی این امر مورد تأک ید اسااات که خدمات و
را حلهای خالقانه برای خدمات مالی ا سالمی باید منهبق بر قوانین
ا سالم و شریعت با شد ( .)BNM,2016در سال  ،2۰1۶کمی سیون
اوراق ب هادار مالزی ۶۸مجمو عهای از پلتفرم های تأمین مالی جمعی
سااهام ۶۹را مثل آتاپالس 7۰پذیرش کرد و این کمیساایون همچنین
پذیرش  ۶پلتفرم اساااتقراض همتا به همتا را تتااامین کرد اسااات
( .)FinTech Malaysia,2017شرکت اقتصاد دیجیتال مالزی،71
یک نهاد دولتی ا ست که م سئول تو سعه ک س و کارهای دیجیتالی
Scopeer
Riyadh-based start-up Manafa Capital

65

66

Bank Negara Malaysia
Securities Commission Malaysia
69 Equity Crowd Funding platforms
70
Ataplus
(71 Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC
67
68
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در مالزی اساات که در سااالهای اخیر از کساا و کارهای اسااالمی
حمایتهای فراوانی داشاااته اسااات و به آنها گواهینامههای معتبر
مهابقت با اسالم اعها کرد است (.)mdec.my
-۸-5

اندونزی72

درحااال حاااضااار در اناادونزی بیش از  1۶5فینتااک وجود دارد،
در ااورتیکه بهورکلی تا سااال  5۰ ،2۰15شاارکت فینتک در این
کشااور وجود داشااته اساات ( .)Christian König,2018برترین
فینت اکهااای این کشاااور بااه ترتی ا

در زمینااه پرداخااتهااای

دیجیتالی( ،)%3۸وام دهی ( ،)%31امور مالی شااخصاای ( )%۸فعالیت

دارند ( .)Fong,2018فین تک های اندونزیایی عمدتاً توساااط دو

بخش با نک مرکزی ا ندونزی73و ادار خد مات

مالی7۴

قانون گذاری

میشاوند .بانک مرکزی اندونزی ،ادار فینتک اندونزی و ساندباکس
رگوالتوری فینتک را با هد ایجاد محیهی نوآورانه تأسااایس کرد
است که میتواند منجر به ایجاد مدلهای تجاری جدید و محصوالت
خالقانه شود و همچنین اندونزی بیشترین استارت آپ مالی اسالمی
را پس از امریکا و دبی دارد (.)Hafiz,2019
-8-6

ترکیه (استانبول)

ترکیه رشد قابل توجهی در بانکداری تلفن همرا و معامالت پرداخت
با موبایل دا شته ا ست و در معامالت خرد فرو شی آنالین ،ترکیه در
طی ساااال  2۰1۶از اساااپانیا ،آلمان و امریکا پیشااای گرفته اسااات
( .)BKM,2017بانک های محلی ترکیه در شااارکت های فین تک
)Republic of Indonesia (Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta
)Bank Indonesia (Central Bank
74
)Otoritas Jasa Keuangan (OJK or Financial Services Authority
72
73
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ساارمایهگذاری کرد اند و رقم ساارمایهگذاری ترکیه در فینتک ۴.۶
میلیون دالر در سااال  2۰12ثبت شااد بود که در سااال  2۰1۶با
افزایش 175در د ،سرمایهگذاری در فینتک تو سط این ک شور به

 2۹میلیون دالر رسید (.)FinTech Istanbul,2016
-8-7

امارات متحده عربی (دبی)

ادار قانونگذاری خدمات مالی بازار جهانی ابوظبی 75توسااعه فینتک
را با را اندازی " آزمایشاااگا قانونگذاری" 7۶درما می ساااال 2۰1۶

ان جام داد .در چارچو قوانین و مقررات آز مایشااا گا قانون گذاری
تمامی افرادی که نوآوریهایی در خدمات مالی دارند تا دو ساااال در

محیط سندباکس امکان آزمایش طرحهای نوآورانه خود را دارند و در
پایان دور آزمایشی ،مجوزهای الزم برای را اندازی کس و کار خود
دریافت میکنند ( .)ADGM,2016از زمان تأ سیس ادار نامبرد ،
پنج فینتک از یازد فینتک متقاضی ،مجوزها را دریافت کرد اند که
شااامل اپلیکیشاان های تیتانیوم ،77روبیکو ،7۸پول فعلی مسااتقر در
ابااوظااباای ،7۹فااایاانااالاایااتااکااس ،۸۰جااهااان

ساااارمااایااه۸1

میباشند(.)Hafiz,2019

75

The Financial Services Regulatory Authority (FSRA) of Abu
)Dhabi Global Market (ADGM
)Regulatory Laboratory (RegLab
Titanium Escrow
78
Rubique
79
NOW Money based in UAE
80
Finalytix
81
CapitalWorld
76
77
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-8-8

انگلستان (لندن)

اگرچه لندن کشور اسالمی نیست اما بزرگترین مرکز مؤ سسات مالی
بینالمللی در سااهح جهان میباشااد و به دلیل تأثیر شااگر آن بر
رشد اقتصاد دیجیتالی اسالمی ما آن را در این مقاله بررسی کرد ایم.
انگلستان بزرگترین رهبر جهان پس از امریکا در اعهای وامهای برون
مرزی و دو م ین کشاااور برای مااد یریاات دارا ییهااا محساااو
میشاااود( .)Hafiz,2019عواملی که منجر به ظهور وتوسااا عه
فینتکها در لندن شااد شااامل مواردی همچون ارتباطات دیجیتالی
گ سترد  ،کاهش اعتمادعمومی پس از بحران مالی به مؤ س سات مالی
و اعتباری و معرفی مقررات جدید توساط دولت انگلساتان میباشاد.
انگلساااتان دارای باالترین میزان تلفنهای هوشااامند و اساااتفاد از
اینترنت در سهح جهان است و همچنین به عنوان یکی از پیشگامان
ارائه خدمات مالی آنالین رتبهبندی میشاااود .بحرانهای مالی باعث

کاهش اعتماد مردم به سیستم های مالی و بانکی شد و قانونگذاران

به دنبال تصوی قوانینی برای بهبود نظارت بر عملکرد بانکها بودند.
قانونگذاران انگلیساای در واق رویکردی پویا اتخاذ کردند تا قوانینی
تصوی نمایند که منجر به فر ت سازی برای شرکتهای تاز وارد با
محصاااوالت خال قا نه و مدل های جد ید کساااا

و کار شاااود

( .)Hafiz,2019سرمایهگذاری در استارتآپهای فینتک لندن در
ساااال  ۸۰۰ ،2۰17میلیون پوند بود که منجربه افزایش نرخ رشاااد
اقتصاااادی در این کشاااور شاااد ( .)Knight,2018مجموع ارزش
سرمایهگذاری ندوقهایی که در فینتک انگل ستان در سال 2۰17
سااارمایه گذاری کردند ،شاااامل 1.3۴میلیارد دالر بود ( London
 .),Partners,2018در مارچ  ،2۰1۸دولت انگل ستان اعالم کرد که
546
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قصاااد دارد یک بریج فینتک  ۸2جدید با اساااترالیا و یک اااندوق
ساارمایهگذاری خصااو اای -عمومی 75 ۸3میلیون دالری برای این
هد تأسیس کند (.)Knight,2018
تمامی موارد ذکر شد برای حمایت از جایگا لندن به عنوان رهبر و
پیشرو در فینتک انجام شد است .سرمایهگذاری و ارتباط تنگاتن
بین قانونگذاران و ااانعت مالی اساااالمی در انگلساااتان منجر به
تحوالتی بزرگ شاااد اسااات و این امر اطمینان میدهد که لندن
باازرگااتااریاان ماارکااز مااالاای اسااااالماای جااهااان در آیاانااد
میباشد(.)Hafiz,2019
-9

نمو نه هایی از فین تک های مالی اسللالمی در سللراسللر

جهان)(Islamic Fintech Report, 2018
-۹-1

 :Waqfاین پلتفرم برای مشااتریان امکان سااپرد گذاری
دیجیتالی و ابزارهای مدیریت امور مالی شخ صی را فراهم

کرد اساااات ( .)juniperresearch.comاین فین تک
برای بانکهای اسااالمی طراحی شااد اساات تا منجر به
جذ

سپرد های سرمایهگذاری بی شتر و خلق ارزش برای

مشتریان و افزایش وفاداری مشتریان این بانکها شود.
-۹-2

 : Adab Solutionsا ستارتآپ رمز ارزی ۸۴م ستقر در
امارات مت حد عربی اسااات که نخساااتین اوراق رمز ارز

ا سالمی ۸5را را اندازی کرد ا ست و این مورد تنها رمز ارز
منهبق با قوانین اسالم میباشد.

fintech bridge
public-private fintech investment fund
84
cryptocurrency
85
)First Islamic Cryptocurrency Exchange (FICE
82
83
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-۹-3

 : EthisCrowdنخساااتین پلتفرم تأمین مالی جمعی
اسااات که به سااارمایه گذاری در فعالیت های کارآفرینی،
ت جارت ،امالک و مساااتیالت میپردازد .این شااارکت در
ساانگاپور مسااتقر اساات و با حتااور در اندونزی ،مالزی و

استرالیا به ساخت و ساز مسکنهای ارزان قیمت و تجاری
میپردازد.
-۹-۴

 :Wahedنخساااتین پلتفرم مشااااور رباتیک منهبق بر
قوانین اسالم

۸۶

در سراسر جهان است .این پلتفرم در سال

 2۰15را اندازی شااد و تکنیکهای مبادالتی خودکاری را
بکار میگیرد تا به مشااتریان بهترین و امنترین پرتفوهای
سرمایهگذاری را ارائه نماید .این شرکت در حال حا ضر در
خارج از امری کا ف عال یت میک ند و در بورس اوراق ب هادار
۸7ثبت شد است اما قصد دارد پوششی جهانی داشته باشد
و فر ااتهای ساارمایهگذاری مناساا را برای مساالمانان
بدون توجه به محل و درآمد آنها فراهم نماید.

 -10وضعیت فینتک در ایران

در سالهای اخیر ،با افزایش سرعت تبادل اطالعات ،پیشرفت تکنولوژی،
گسااترش بازارهای مالی و کنار رفتن مدل ساانتی بانکداری و خدمات
مالی ،اکثر متخ ص صان زبد و کارآمد

نعت مالی به دیجیتالی کردن

خدمات مالی و حساااابداری ساااوق پیدا کرد اند .رونق کسااا کارهای

اینترنتی ،ام کان ان جام تراکنش های آنالین برای مشاااتر یان ،تیییر
الگو های سااانتی خد مات مالی به الگوی دیجی تالی ،بهر گیری از
اپلیکیشااان های بانکداری اینترنتی شاااخصااای ،طراحی نرمافزارهای

تخصااصاای جهت برگزاری ساامینارهای اینترنتی و پایگا های اطالعاتی
The world’s first shariah-compliant robo-advisory platform
SEC
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آنالین جزء فعالیتهای فینتک در ایران میباشاااد .سااارمایهگذاری در
حوز فین تک از چ ند سااااال پیش در ایران رونق گرف ته اساااات و
ندوقهای سرمایهگذاری خهرپذیر برای پرورش اید های نو در عر ه

فینتک فعال شد اند .بیشترین در د فعالیت استارتآپها در ایران به
حوز تجارت الکترونیک و کمترین در د مربوط به تأمین مالی جمعی
و رایانش ابری بود ا ست و برترین ا ستارتآپهای ایرانی شامل دیجی
کاال ،تخفیفان ،آپارات ،کافه بازار ،فونپی ،تومن و دیوار میباشد .به رغم
اینکه،

نعت فینتک در ایران

نعت نوپایی ا ست اما ر شد روزافزون

اسااتفاد از ابزارهای مالی جدید و اسااتقبال از اسااتارتآپها نشااانگر
تقاضای باالی محصوالت مالی نوین در ایران است.
حوز مالی در کشور ما سالهاست بنا به شرایط و ضوابط ،محیط بسته
و محدودی را تجربه کرد اسااات و همین امر تقاضاااای ز یادی برای
خدمات نوآورانه و فناورانه مالی در بین فعاالن حوز کسااا و کار به
وجود آورد که در ا ستقبال از ا ستارتآپهای فینتک نیز م شهود بود
ا ست .از جمله سرمایهگذاریهای انجام شد در ایران میتوان به ایجاد
ندوقهای سرمایهگذاری خهرپذیر اشار نمود .البته الزم به ذکر است

که در تیر ما ساااال  13۹۶برخی از اساااتارتآپهای ایرانی در ایران
ازجمله زرین پال ،پی پین  ،باهمتا و ایدی پی فیلتر شدند که به نوعی
نشاااندهند عدمتوسااعهیافتگی زیرساااختهای مورد نیاز فینتک و به
طور کلی بازار کس و کارهای اینترنتی در کشور است .بنابراین ،فا له
تا شکوفا شدن ظرفیت واقعی فینتکها در اقت صاد ایران ،ب سیار زیاد
اساات (سااایت خبری تحلیلی ناظر اقتصاااد ،جایگا تکنولوژیهای نوین
مالی در آیند بازارهای مالی جهان ،بهمن ما .)13۹۶
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 -11نتیجهگیری
ا ستفاد از فینتکها در سهح جهانی در آیند ای نه چندان دور تمام جوام
را به یکدیگر متصااال خواهد کرد و امکان تعامل لحظهای کشاااورها را فراهم
میسااازد ،در پی این رخداد درآمد ناخالص ملی کشااورها ۸۸افزایش مییابد،
بهر وری واحدهای تجاری بهبود مییابد و استانداردهای زندگی افراد نیز بهتر
خواهد شد .ر شد و گ سترش فینتکها در جهان ن شان از اهمیت آنها در
اانعت مالی و بانکداری دارد و از آنجا که برای این اانعت ارزش افزود
ایجاد میکنند ،مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفتهاست .به همین
دلیل ،این ک شورها و سایر ک شورهایی که در م سیر تو سعه اقت صادی گام
برمیدارند با فراهم کردن زیرساختهای مناس برای فعالیت این شرکتها،
از خدمات و مح صوالتی که فینتکها ارائه میدهند در جهت بهبود خدمات
نظام بانکی خود حداکثر اسااتفاد را کرد اند و توانسااتهاند از این مساایر
ب سیاری از م شکالت حوز خدمات بانکی را به خ صوص در حوز بانکداری

برطر نمایند .درک شور ما نیز که نظام بانکی درگیر مشکالت بسیاری است
و نیاز به خدمات مختلف بانکی با کمترین زمان و هزینه از جمله نیازهای
م شتریان حقیقی و حقوقی بانکی ا ست ،آماد کردن زیر ساختها و فراهم
کردن بسااتر رشااد و توسااعه فینتکها در سااایر بخشهای خدمات بانکی
میتواند ،نقهه عهفی در تسهیل ارائه خدمات بانکی به سایر مشتریان باشد
از سااوی دیگر ،با فعال شاادن فینتکها در ارائه سااایر خدمات بانکی،
اشتیالزایی که از جمله اهدا کالن کشور است نیز بر پایه علم و تکنولوژی
روز به ورت پایدار فراهم میشود.
 -12کیشنهادات

the country's Gross National Income
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توساااعه قابل توجه فینتکها در پی افزایش توان محاساااباتی کامپیوترها،
افزایش قابلیت دسااترس ای به کاالها و خدمات و تمایل به حذ واسااههگری
فرایندی در حال تکامل و تداوم اسااات .با توجه به یافته های این پژوهش و
سایر پژوهشهای بررسی شد در این تحقیق ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
-

پ شتیبانی قانونگذاری برای تقویت و تو سعه بکارگیری فناوریهای
نوین و ت صوی مقررات و سیا ستهای حمایتی در این زمینه امری
ضروری است (.)Hafiz,2019

-

پشاااتیبانی مالی برای شااارکتهای فینتک با اید های نوآورانه در
زمینه مالی ا سالمی ،به نوعی ت شویق برای این شرکتها و کمک به
توسااعه هرچه بیشااتر فینتکهای اسااالمی محسااو میشااود
(.)Hafiz,2019

-

لزوم آ شنایی م شاوران شرعی از زیر ساختهای فناوریهای نوین و
ارزیابی آنها برای ارائه خدمات مالی اساااالمی در زمینه توساااعه

گساااترد فینتااکهااای اساااالمی امری ضاااروری میباااشااااد
(.)Hafiz,2019
-

امکان پرداخت خمس و زکات و کمکهای ب شردو ستانه با همکاری
مقامات مذهبی و سیا سی و حکومتی در فینتکها بای ستی فراهم
شود تا از آنها برای پرداخت به میلیونها پناهند در سرا سر جهان
که به دلیل بالیای طبیعی و تیییرات شرایط اقلیمی و نا آرامی های
سیا سی و نظامی نیاز به کمک دارند ا ستفاد شود  .سهح فعلی
کمکهای داوطلبانه برای پاساااخگویی به نیازهای پناهندگان کافی
نیست و فدراسیون بین المللی لی

سرخ جهانی و هالل احمر به

دنبال ا ستفاد از فینتکهای ا سالمی بعنوان رو شی برای مقابله با
کساااری بودجه و اقدامات بشاااردوساااتانه هساااتند و میتوان از
فینتکهای اسااالمی در زمینه دسااترساای به مسااکن ارزان قیمت،
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بهدا شت و مراقبتهای بهدا شتی و آموزش و ارتقای کیفیت زندگی
ناااااایااااااازمااااااناااااادان

اساااااااااتاااااافاااااااد

کرد(.)themalaysianreserve.com/harness
-

ارت قای آ گاهی در زمی نه قابل یت های فین تک ها در م یان ف عاالن

اقت صادی ،احبان ک س و کار ،سرمایهگذاران و عموم مردم نیز از
جمله پی شنهادات این پژوهش در زمینه تو سعه فراگیر فینتکهای
اسالمی است.
-

ارتقای سهح پذیرش فینتکها بویژ فینتکهای ا سالمی تو سط
جامعه با فرهن ساااازی الزم در این زمینه امری ضاااروری بنظر
میرسد.
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 مناب و مآخذ-13
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مروری بر تاریخچه و چشم انداز فینتک اسالمی و
چالشهای آن:

ابزاری جهت توسعه بازار سرمایه اسالمی
مرضیه نوراحمدی 1محمد جواد نوراحمدی

2

حجت اله صادقی

3

چکیده
تحوالت اقتصاد جهانی ،اهمیت رو به رشد نوآوری و همچنین استفاده
از فنآوریها ،تجارت بانکی را در سراسر جهان تغییر داده است .فنآوریهای

مالی به بخش جداییناپذیری از عملیات بانکی تبدیل شدهاند و در حال حاضر
بانکها نیز به رقابت در بخش خدمات فینتک با موسسات غیر مالی پرداخته
اند .در اسالم هر گونه نوآوری تا زمانیکه مخالفتی با قوانین شرعی نداشته
باشد ،مجاز است .یکی از پیش شرطهای اصلی که امروزه در مباحث رشد
اقتصادی و توسعه پایدار مطرح میشود ،بحث دسترسی عمومی به خدمات
مالی و یا به عبارتی شمول مالی 4است که با اصول عدالت و برابری در نظام
مالی اسالمی نیز منطبق است .فینتک اسالمی در دوره نخستین (رشد) است
و تعداد کمی از پلتفرمهای منطبق با قوانین اسالمی ظهور پیدا کردهاند .در
 1دانشجوی دکتری مهندسی مالی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،یزد ،ایران.
nourahmadim@yahoo.com
2استادیار اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
3استادیار ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،یزد ،ایران.
4
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مقایسه با چشمانداز جهانی (متعارف) فینتک ،اندازه فینتک اسالمی واقع ًا
کوچک است ،اما استارت آپهایی که در سه یا چهار سال گذشته ظهور کرده-
اند ،عملکرد قابل اعتماد و قابل پذیرشی توسط بازارهای اسالمی نشان دادهاند.
در این پژوهش ضمن تعریف فینتک اسالمی به مروری بر تاریخچه فینتک

اسالمی و چالشهای موجود بر سر راه فینتک اسالمی و فرصتهای کلیدی
برای توسعه آن میپردازیم و در نهایت نگاشت دانش فینتک اسالمی ارائه شده
است.
کل مات کل یدی :فین تک ،فین تک اسالالالالمی ،خد مات مالی،
تکنولوژیهای مالی ،نگاشت دانش.
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1

مقدمه

قوانین و مقررات شریعت ،پایه اساسی محصوالت مالی اسالمی هستند .شرایط
و ضوابط قراردادهای اسالمی همیشه باید در اسناد حقوقی نوشته شود و این
اسناد باید به شیوهای مناسب اجرا شود تا تضمین نماید که مطابق با شریعت

ا ست .در حال حا ضر ،مکانیزمها به صورت د ستی ه ستند و فرایندها زمان
زیادی را صالالرف میکنند و هزینههای زیادی دارند .تکنولوژیهای پیشالالرفته
مانند هوش مصالالنوعی و قراردادهای هوشالالمند اتوماتیک میتوانند بهطور قابل
توجهی روند کلی فرایندها ،کارایی ،شالالفافیت و صالالرفهجویی در وقت را بهبود
بخ شند .با دیجیتال سازی و انقالب تکنولوژیکی ،صنعت خدمات مالی شاهد
ر شد قابل توجهی از تحوالت ا ست .بنابراین ،اتوما سیون بهطور فزایندهای نه
تنها به عنوان ابزاری اسالالت که میتواند عملکرد مالی را بهبود بخشالالد ،بلکه به
عنوان یک ابزار موثر برای افزایش پایداری و کارایی نیز میتواند ع مل ک ند.
فناوری ،پتانسالالیل همکاری موثر بهویژه در زمینه مشالالارکت مالی و توسالالعه
پا یدار ،ارا ئه راه کار های جد ید برای اد غام دارد .به جای این که به انقالب
فین تک به مثابه عملی غیرقابل تحقق نگاه کنیم ،باید از آن برای پیشالالالبرد
اهداف اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک فرصت استفاده کنیم ،زیرا پتانسیل
تاثیر اجتماعی آن بسیار زیاد است.
شکی نیست که فینتک اسالمی در دوره نخستین (رشد) است و تعداد کمی
از پلتفرمها در این زمینه ظهور پیدا کردهاند .در مقایسالاله با چشالالمانداز جهانی
(متعارف) فینتک ،اندازه فینتک اسالالالمی واقعاً کوچک اسالالت .اما اسالالتارت
آپهایی که در سه یا چهار سال گذشته ظهور کردهاند ،عملکرد قابل اعتماد و
قابل پذیرشالالی توسالالط بازارهای اسالالالمی نشالالان دادهاند .تامین مالی جمعی
اسالمی هنوز بخش اصلی فینتک اسالمی است .چهار کشور اسالمی ،امارات،
بحرین ،مالزی ،برونئی دارالسالالالالم 5چارچوبی قانونی برای فین تک منتشالالالر
5

Brunei Darussalam
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کردهاند تا اجازه بدهند بانکها ،موسالالسالالات و اسالالتارت آپها برای همکاری و
توسالالالعه مدل های کسالالالب و کار نوآورانه مشالالالارکت ن مای ند و آن ها را با
دسالالتورالعملهای کنترل شالالده آزمون نمایند .این تحوالت نشالالان میدهد که
چشالالالمانداز جهانی پیاده سالالالازی فینتک همچنان در حال تغییر اسالالالت زیرا

تنظیم کننده های قوانین و صالالالنعت با هم در زمینه های اصالالاللی نظارت بر
پی شرفتهای تکنولوژیکی در بخش مالی برای تو سعه م سئولیت مح صوالت و
خدمات همکاری میکنند (محمد و علی.6)2018 ،
فینتک ا سالمی زمینه قابل مالحظهای برای ر شد دارد .سه مورد از مهمترین
فضالالاهای قابل رشالالد آن عبارتاند از )1 :به کارگیری دادههای کالن و هوش
م صنوعی در ارائه خدمات بانکی ا سالمی )2 .ا ستفاده از بالکچین در ت سهیل
رشد سرمایه گذاری تجارت اسالمی )3 .استفاده از هوش مصنوعی در تسهیل
سرمایه گذاریها ،بویژه رفع نیازهای سرمایه گذاران نهادی (گزارش فینتک

اسالمی.7)20018 ،

در ادامه به ادبیات نظری و پیشالالالینه پژوهشهای انجام شالالالده در خصالالالو
فین تک با اسالالالتفاده از پکی  bibliometrixدر نرم افزار  Rمیپردازیم ،با
اسالالتفاده از این پکی میتوانیم به مهمترین پژوهشهای انجام شالالده در این
خ صو  ،ک شورهایی که در این زمینه فعالیت کردهاند ،مهمترین کلیدواژگان
این حوزه و نوی سندگان این حوزه و تعداد ارجاعات مقاله ها در طی سالهای
مختلف د ستر سی پیدا نماییم .سپس به تاریخچه و تحوالت فین تک و فین
تک اسالالالالمی با تاکید بر نوآوری ها و نرم افزارهای ارائه شالالالده در فین تک
اسالالالالمی پرداخته میشالالالود .در ادامه پس از تبیین اکوسالالالیسالالالتم فین تک،

6

Mohamed, H., & Ali, H. (2018).
https://www.dinarstandard.com/wpcontent/uploads/2018/12/Islamic-Fintech-Report-2018.pdf
7
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چالشهای موجود بر سر راه فین تک اسالمی بررسی شده و در پایان نگاشت
علمی فین تک اسالمی ارائه خواهد شد.
2
2.1

ادبیات نظری و پیشینه
ادبیات نظری

در سالهای اخیر ،چشم انداز کسب و کار بهطور چشمگیری تغییر کرده است.
پس از بحران مالی  2007-2008مقامات بازارهای مالی ،مقررات بخش بانکی
را تشدید کرده و استانداردهای موجود را تقویت و استانداردهای جدیدی
معرفی نمودند .عالوه براین ،نوآوریها و توسعه فنآوری اطالعات و فنآوری
مالی 8ضرورت جست و جوی راه حلهای نوآورانه را در صنعت بانکداری افزایش
داده است .فنآوری مالی یا فینتک به بخش جدایی ناپذیر از صنعت بانکی
تبدیل شده است و امروزه بانکها در حال شروع رقابتی فراتر از خدمات مالی
در مواجه با موسسات مالی غیر بانکی میباشند .عالوه براین ،ارائهدهندگان
خدمات استارت آپ ،موتورهای جست و جو و شبکههای اجتماعی ،خدمات
خود را در زمینههایی که بانکها بهطور سنتی پوشش میدادند گسترش داده-
اند ،به عنوان مثال ،ارائه خدمات پرداخت مانند پرداختهایی از طریق تلفن

همراه ،ارزهای مجازی ،فرصتهای سرمایهگذاری جایگزین مانند وامدهی فرد
به فرد ،9تامین مالی جمعی ،مدیریت ثروت و( ...رومانوا و کودینسکا.)2016 ،10
بهطور کلی ا صطالح فینتک ا شاره به «فنآوری خدمات مالی کن سر سیوم»11
دارد ،پروژهای که توسالالط سالالیتی گروپ برای همکاریهای فنآوری مهی راه
اندازی شد .امروزه فینتک اسم مربوط به شرکتهایی است که از فناوریهای
نوآورانه مدرن اسالالتفاده مینمایند .به معنای وسالالیعتر ،فینتک به عنوان بازار
8

Fin Tech
peer-to-peer
10
Romānova, I., &Kudinska, M. (2016).
11
Financial Services Technology Consortium.
9
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جدیدی به حسالالالاب میآید که مسالالالائل مالی و فنآوری را با یکدیگر ادغام
مینماید (آرنر ،باریز و باکلی )2015 ،12و سالالالاختارهای مالی سالالالنتی را با
فرای ند های مبتنی بر فنآوری جد ید جایگزین مین مای ند (هوچسالالالتین،13

.)2015

همانطور که مالی اسالمی مطابق با شریعت رشد میکند و نهادهای بانکداری
مبتنی بر تلفن همراه و اینترنت را در بر میگیرند ،این بخش معتقد اسالالت که
فر صتهای خوبی با اقدامات معقول برای تو سعه اکو سی ستمهای فینتک در
بازارهای اصلی برای رشد صنعت ارائه میدهد.
اما چگونه باید فینتک اسالالالالمی را تعریف کرد فینتک اسالالالالمی با فینتک
متعارف چه تفاوتی دارد
چالشهای مطرح در خصو

فینتک اسالمی چیست

به لحاظ لغوی ،فینتک اسالالالمی ترکیبی از تکنولوژی و مالی اسالالالمی اسالالت،

بدین معنی که هر محصالالول یا خدمتی که از فینتک تولید میشالالود ،باید با
قوانین استخراج شده از قرآن و سنت به عنوان منابع شریعت اسالمی تبعیت

کند .درسالالت مانند برچسالالب فینتک ،توزیع دیجیتال محصالالوالت و خدمات
مالی مطابق با شریعت از طریق کانالهای نوظهور به نام Omni-channel14
(کانال یکپارچه) تحویل داده میشالالود .پلتفرم فینتک اسالالالمی با اسالالتفاده از
تکنولوژیهای تکامل یافته مانند هوش م صنوعی ( ،)AIبالک چین ،دادههای
12

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015).
Hochstein, M. (2015).
 14یک رویکرد چند کاناله برای فروش است که به دنبال جست و جوی مشتریان با تجربیات
فروشندگان است خواه آن ها به صورت آنالین خرید نمایند ،خواه تلفنی یا از طریق خرید
حضوری.
https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/omnicha
nnel

13
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کالن ،رایانش ابری گسالالترده و اینترنت اشالالیا( ( )IOTدر ارائه خدمات مالی
اسالالالمی به روش پیچیدهتر و شالالفافتر عمل میکند .فعالیتهای آن شالالامل
توسالالعه مدلهای مبتنی بر فناوری برای پیشالالبرد اهداف اقتصالالادی ،محیطی،
مالی و اجتماعی است که شامل خدمات بهتر در تمام خدمات مالی اسالمی و

عملکرد مح صوالت ا ست و مزایای گ ستردهتر از قبیل م شارکت مالی ،کاهش
فقر و عدالت اجتماعی را به همراه دارد .به طور خالصالالاله می توان گفت که
فینتک ا سالمی د ستر سی بی شتری به خدمات مالی ا سالمی را به شیوههایی
ارزانتر ،سادهتر ،و کارآمدتر برای ایجاد فرصتهایی برای تامینمالی ،پرداخت
و سرمایهگذاری مطابق با اهداف قانون اسالمی فراهم مینماید.
ارزش سرمایه گذاری انجام شده در خصو

فینتک در طی سالهای

( 2008-2019میلیارد دالر)

شکل( ،)1منبع:
https://www.statista.com/statistics/502378/value-offintech-investments-globally/

امروزه صنعت فینتک شامل پن بخش عمده میباشد :مالی و سرمایهگذاری،
عملیات و مدیریت ری سک ،پرداختها و زیر ساختها ،امنیت دادهها و ک سب
درآ مد ،رابط کاربری مشالالالتری .تجز یه و تحل یل ارزش سالالالر ما یه گذاری در
شالالرکتهای فینتک در سالالراسالالر جهان از نظر خدمات نشالالان میدهد که
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جذابترین بخش برای سرمایهگذاری ،خدمات مالی و سرمایهگذاری به اندازه
پرداختها و زیر ساختها ،به خصو

اعطای وام آنالین ،وام دهی فرد به فرد

 ،کیف پول آنالین و مدیریت مالی شالالخصالالی و برنامهریزی میباشالالد(رومانوا،
کادینسکا.)2016 ،15

در شکل زیر میزان سرمایهگذاری شرکتهای جهان در خدمات مالی در سال
 2014نشان داده شده است.

شکل( )2سرمایهگذاری شرکتهای جهان در خدمات تکنولوژی مالی،2014 ،
(رومانوا ،کادینسکا.)2016 ،

Romānova, I., &Kudinska, M.

15
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در جدول( )1مقایسه سهم حوزههای مختلف فینتک در طی سالهای 2015
و  2017نمایش داده شده است.
جدول( )1مقایسه دسته بندی اتخاذ فینتک در سال  2015و 2017
1

2

3
4

5

2015

2017

انتقال پول و پرداخت%18

1

انتقال پول و پرداخت%50

پس انداز و سرمایه گذاری%17

2

بیمه%24

برنامه ریزی مالی %8

3

پس انداز و سرمایه گذاری %20

بیمه%8

4

برنامه ریزی مالی %10

وام گرفتن %6

5

وام گرفتن%10

همانطور که از جدول باال مشاهده میشود ،در حال حاضر شیوههای انتقال
پول و پرداخت بیشترین اهمیت را در فینتک دارد.
در شالالال کل( )3تامین مالی فین تک ج هانی به تفک یک م ناطق ج هانی (

 ،RoW17 ،APAC16آمریکای شمالی ،و اروپا) نمایش داده شده است.

16

Asia Pacific Accreditation Cooperation
https://www.apac-accreditation.org/about/
17
Core ROW Countries means China, Russia, Brazil, South Africa,
Australia, and Turkey.
https://www.lawinsider.com/dictionary/core-row-countries
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شکل( )3تامین مالی فینتک جهانی به تفکیک مناطق2017-2010 ،

اکوسیستم فینتک

18

19

پن عنصر اکوسیستم فینتک به شرح زیر است:
 .1اسالالالتارت آپهای فینتک (برای مثال ،پرداخت ،مدیریت ثروت ،وام دهی،
تامین مالی جمعی ،بازار سرمایه و شرکت های فینتک بیمه)؛
 . 2توسالالالعه دهندگان تکنولوژی (برای مثال ،تجزیه و تحلیل دادههای کالن،
رایانش ابری ،رمز نگاری و توسعه دهندگان رسانه اجتماعی)؛
 .3دولت (به عنوان مثال ،تنظیم کنندگان قوانین و مقررات مالی)؛

18

https://www.dinarstandard.com/wpcontent/uploads/2018/12/Islamic-Fintech-Report-2018.pdf
19
Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models,
investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 3546.
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 .4مشتریان مالی (برای مثال ،افراد و سازمان ها)؛
 .5موسسات مالی سنتی (به عنوان مثال ،بانک های سنتی ،شرکت های بیمه،
کارگزاری های بورس و سرمایه گذاران مخاطره پذیر).
استارت آپ
فینتکی

توسعه دهندگان
تکنولوژی

دولت

موسسات مالی
سنتی

مشتریان مالی

شکل( )5اکوسیستم فینتک

20

مزایای فینتک


خدمات مالی بسیار استاندارد و کم هزینه.



مبتنی بر اینترنت و تمرکز جغرافیایی کم.



تغییر رفتار مصرف کننده؛



مقررات کمتر خدمات مالی؛



ری سک ن سبتا پایین خدمات و مح صوالت مالی (برای مثال ،ری سک
نکول قرض گیرنده ،ریسک

سررسید)21

و. ...

20

Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models,
investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 3546.
21
Romānova, I., &Kudinska, M. (2016).
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2.2

پیشینه پژوهش های انجام شده در خصوص فینتک

در خصو

فینتک پژوهشهای زیادی انجام شده است .برای درک بهتر

موضوع کاربرد فینتک در مالی ابتدا کلید واژه  FinTechرا در اسکوپوس در
تاریخ  11ژوئیه  2019سرچ کرده و با استفاده از پکی  bibliometrixدر
نرم افزار  Rخروجیهای زیر را دریافت نمودیم.
جدول( )2آمار توصیفی داده ها

تعداد کل اسناد
تعداد کل کتاب

تعداد کل نویسندگان
تداد کل مقاالت
دوره زمانی

با توجه به جدول( )2تعداد  500سند در خصو

500
11

1059
260
2019-2008
فینتک در طی دوره زمانی

 2019-2008کار شده ا ست که  260مورد آن در قالب مقاله و  11مورد آن
به صورت کتاب و مابقی به صورت سایر ا شکال منت شر شده ا ست .همچنین

این اسالالناد توسالالط  1059نویسالالنده تدوین شالالده اسالالت که با توجه به حجم
پژوهشهای انجام شالالده این تعداد کم اسالالت و نشالالان دهنده نوظهور بودن و
جدید بودن این حوزه علمی است.
در جدول( )3تعداد پژوهش های انجام شالالالده در خصالالالو

فین تک در طی

سالهای مختلف نمایش داده شده است .همانطور که مالحظه مینمایید اوج
پژوهشها در طی سالهای  2015-2016شروع شده است و بیشترین حجم
مقاالت در سال  2018انجام شده که  232مورد گزارش شده است.
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جدول ( )3تعداد پژوهش های انجام شده در هر سال
تعداد

سال

1

2010

1
1
1

10

31

113

232
110

2008
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019

جدول( )4نشان دهنده بیشترین پژوهشهای انجام شده توسط چه کشوری
است  20کشور که دارای بیشترین پژوهش در این حوزه بودند به صورت
جدول( )4است.
جدول ( )4تولیدات علمی به تفکیک هر کشور

574

مروری بر تاریخچه و چشمانداز فینتک اسالمی و چالشهای آن

تعداد پژوهشهای انجام شده به تفکیک هر کشور و به ترتیب باالترین به کم
ترین در جدول( )4نشان داده شده است .همان طور که مالحظه می شود
کشورهایی که بیشترین پژوهش ها را در زمینه فینتک داشته اند عبارتند از:
کره جنوبی ،آمریکا ،چین ،تایوان ،سنگاپور و...
مهمترین کلمات کلیدی که در پژوهشها اسالالتفاده شالالده اسالالت به صالالورت
جدول( )5است .همانطور که مالحظه میشود کلمه فینتک ،مالی ،بالکچین،
پول الکترونیک وتجارت  5کلمه کلیدی اصلی بکار رفته شده در مقاالت است.
جدول ( )5مهم ترین کلیدواژه ها

با توجه به اهمیت مو ضوع فینتک ،در بخش بعدی مقاله به برر سی تاریخچه
فین تک اسالالالالمی ،پلتفرم های فین تک اسالالالالمی ،نوآوری ها و نرم افزارهای
فینتک اسالمی ،اکوسیستم فینتک و ...میپردازیم.
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3

تاریخچه فینتک و فینتک اسالمی

در این بخش ابتدا به پیشینه تاریخی فین تک میپردازیم و سپس تاریخچه
فین تک اسالمی را بررسی مینماییم.
3.1

تاریخچه فینتک

فینتک در دیدگاه اصالالطالح شالالناسالالی و عمومی ،واژهای مرکب از فنآوری و
مالی است که اشاره به بخش خدمات مالی دارد که به سرعت برای موسسات
مالی ضالالروری اسالالت و به طور مداوم تحت تاثیر فن آوریهای پشالالتیبانی و یا
فعال کردن خدمات بانکی و مالی اسالالالت .فریدمن (2006,p. 1)22در کتاب
خود برای معرفی فنآوری مالی ب یان میک ند که فنآوری مالی به عنوان
ساخت سیستمی است که مدل ،ارزش و فرایند ارائه محصوالت مالی از قبیل
سالالالهالالام ،اوراه قرضالالالاله ،پول و قراردادهالالا را مورد توجالاله قرار میدهالالد.
ا سچوئفل (2016)23پس از تجزیه و تحلیل بیش از  200مطالعه علمی که در
طول  30سال گذشته انجام شده است ،فینتک را به عنوان «یک صنعت مالی
جدیدی که فنآوری را برای بهبود فنآوریهای مالی بکار میبرد» توصالالالیف
میکند .از نظر محمد و علی این اصطالح جدید با استارت آپها و شرکتهایی
که خدمات مالی یا نوآوری های مالی را ارائه میدهند و همراه با ترکیبی از

فناوری اطالعات ،امکان سرمایه گذاری خطر پذیر یا استفاده از جدیدترین فن
آوری در دسترس را فراهم نماید ،مرتبط میباشد.24

22

Freedman
Schueffel
24
Mohamed, H., & Ali, H. (2018).
23
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در جدول ( )6به مروری بر تکامل تاریخی فین تک در طی دوره های زمانی
مختلف میپردازیم:
جدول( )6خالصه تکامل فینتک

تاریخ

1987-1866

2008-

عصر

فینتک1

فینتک 2

جغرافیا
عناصر

کلیدی
منشا

تغییر

جهانی/توسعه
یافته
زیرساخت

پیوند آنالوگ

1987
جهانی

بانک ها
دیجیتالی
شدن

 2009تا دوره کنونی

فینتک3

توسعه یافته

فینتک3.5
نوظهور /در
حال توسعه

استارت ها /ورودی های
جدید /نوآوران
بحران مالی
2008

آخرین مزیت
های محرک

منبعhttps://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/rf- :
.brief/rfbr-v3-n4-1.ashx

مطابق با شالالواهد تاریخی ،بانکداری اسالالالمی در سالالطی تجاری در دهه 1970
شروع و ظهور پیدا کرد .از دیدگاه بانکداری ،تامین مالی اسالمی در مقایسه با

بانکداری متعارف که در دهه  1960با ت شکیل بانک مرکزی در انگل ستان آغاز
شد ،بسیار دیر شروع به فعالیت کرده است.
با این حال ،در قرن بی ستم ،طرفداران احیای احزاب ا سالمی تالش نمودند تا
بهره را به مثابه ربا تعریف کنند تا مسالاللمان تشالالویق شالالوند که به یکدیگر از
طریق « بانک های اسالالالالمی» قرض بدهند و قرض بگیرند به گونهای که از
نرخهای بهره ثابت اجتناب کنند.
این احیای رعایت موازین ا سالمی بی ا ساس نبوده ا ست .تو سعه قابل توجهی
در ر شتههای علوم اجتماعی ،ان سانی و طبیعی تو سط م سلمانان در گذ شته
انجام شالالالده بود .آنها بهترین نوآوران و مخترعان در زمان خود بودند .تمرکز
577

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

آنها بر صالالرف وقت و پول در یادگیری ،آموزش و ایجاد نوآوری بوده اسالالت.
محمد بن مو سی خوارزمی یکی از نخ ستین ک سانی بود که جبر ،ارقام عددی
و مفالالاهیم اولیالاله الگوریتمهالالای جهالالان را معرفی نمود .این مبالالانی جبر و

الگوریتمها اکنون به عنوان سالالتونهای فناوری در نظر گرفته شالالدهاند زیرا هر
دسالالتگاه مدرن و تکنولوژی بر اسالالاس الگوریتمهای اسالالاسالالی اسالالتوار اسالالت.

فریدمن ( )2006در کتاب خود به معرفی فنآوری مالی بهوضالالوح اشالالاره کرد
که پدر و پیشگام انقالب فناوری ،خوارزمی -ریاضیدان مسلمان -است .کتاب

"المخت صر 25فی ح ساب الجبر و المقابله" ،که تو سط رابرت چ ستر در سال
 1145به زبان التین ترجمه شالالده بود تا قرن شالالانزهم به عنوان کتاب اصالاللی
ریاضالالالی در دانشالالالگاههای اروپایی مورد اسالالالتفاده قرار میگرفت .متاسالالالفانه،

مسلمانان تا کنون قادر به پیگیری مسیر اجداد بزرگشان که مفاهیم را تعریف
و باعث تغییر مفاهیم در جهان شالالدند که تا قرنها بعد از آن تا به امروز ادامه
دارد ،نبودند.
با این وجود ،ظهور انقالب فینتک به نظر میر سد بع ضی از بخشهای جامعه
اسالالالمی را فراگرفته اسالالت .در حدود  120بازیکن در زمینه فینتک اسالالالمی
ظهور کرده اسالالت .بیشالالتر این  120بازیکن کمتر از  5سالالال سالالن دارند .26در
مقیاس جهانی ،چشالالالمانداز جهانی فین تک متعارف شالالالامل بیش از 2000
پلتفرم فینتک اسالالت .نیمی از آنها بیش از  5سالالال سالالابقه دارند .به خودی
خود ،دلگرم کننده اسالالالت که ناکامی های عظیم با مدل های بانکی و مالی
ا سالمی در حال حا ضر به نوآوری گ ستردهای برای بهبود مدلها و ا ستفاده از
آنها تبدیل شدهاند.
هیجان در مورد فین تک یک فانتزی یا یک هوس زودگذر نیسالالالت .فین تک
چیزی ا ست که کل صنعت مالی (متعارف و ا سالمی) را در همه سطوح مورد
Compendious
Mohamed, H., & Ali, H. (2018).

578

25
26

مروری بر تاریخچه و چشمانداز فینتک اسالمی و چالشهای آن

توجه قرار میدهد و بخ شی که اولویت بی شتری برای نوآوری و باز بودن دارد،
آینده بازار را به دسالالت خواهد آورد .برای صالالنعت مالی اسالالالمی ،این تحول
تکنولوژ یک میتوا ند قرن ها ع قب نشالالالینی در بازی بانکی را از بین ببرد و

فر صتی برای پرش برای قرار گرفتن در کنار سی ستم متعارف برای ارائه و راه
اندازی محصوالتی رقابتی که مطابق با شریعت است از طریق استفاده موثر از
فن آوریهای جدید برای نوآوری مدلهای کسب وکار فراهم آورد.27

در جدول ( )7تعداد استارتهای فینتک اسالمی در کشورهای مختلف نشان
داده شده است (گزارش فینتک اسالمی:)2018 ،
جدول( )7تعداد استارت های فینتک اسالمی

اندونز

آمریکاU
S

31

12

ی

امارات

متحدهUA
E
11

انگلستانU
K

مالز
ی

س

10

7

22

ایر

https://www.dinarstandard.com/wpمالالالالالالنالالالالالالبالالالالالالع:
content/uploads/2018/12/Islamic-Fintech-Report2018.pdf

فینتکهای اسالالمی ترکیبی از تکنولوژی و مالی اسالالمی اسالت ،به این معنا
که هرمح صولی که برا ساس فینتک تولید می شود بای ستی منطبق با قوانین

ا ستخراج شده از قرآن و ا سالم با شد و فینتکهای ا سالمی بای ستی امکان
ارائهی خدمات مالی ا سالمی منطبق با قوانین ا سالمی را با شیوههای ارزانتر،
سادهتر و کارآمدتر جهت تأمین مالی ،پرداخت و سرمایهگذاری فراهم نمایند.

Mohamed, H., & Ali, H. (2018).
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فینتکهای اسالمی فرصتهای کافی برای رشد و توسعه دارند و سه مورد از
مهمترین موارد آن به شرح زیر میباشد:28
 .1استفاده از دادههای کالن و هوش مصنوعی در ارائه خدمات بانکی اسالمی
 .2استفاده از بالکچین در تسهیل رشد معامالت مالی اسالمی
 .3استفاده از هوش مصنوعی در تسهیل سرمایه گذاری ها ،به ویژه برای رفع
نیازهای سرمایه گذاران نهادی.29
3.2

تحوالت فینتک

اسالمی30

فینتک ا سالمی را میتوان به عنوان فنآوریهایی که در مو س سات ا سالمی
م ستقر شدهاند و هدف آنها حفظ و تقویت قوانین و مقررات ا سالمی بهمنظور
ایجاد یک اقتصاد عادالنه ،تابآور و پایدار است ،تعریف نمود .در جدول شماره
( )8برخی ازپتلفرمهای فینتک اسالالالمی موجود در کشالالورهای مختلف را بر
اساس اسم ابزار ،مکان ،هدف و کاربرد طبقه بندی مینماییم.

28

Lynn, T., Mooney, J. G., Rosati, P., & Cummins, M. (Eds.).
(2018). Disrupting Finance: Fintech and Strategy in the 21st
Century. Springer.
29
https://www.dinarstandard.com/wpcontent/uploads/2018/12/Islamic-Fintech-Report-2018.pdf
30
Mohamed, H., & Ali, H. (2018).

580

مروری بر تاریخچه و چشمانداز فینتک اسالمی و چالشهای آن

زمان

اسم ابزار

/مکان

Beehive

دبی

Easi Up

پاریس
فرانسه

ارائه

جدول( )8پلتفرم های فین تک اسالمی
هدف

دیگر

این پلتفرم تسهیل دسترسی و پردازش
سریعتر وامهای کوچک و متوسط برای
کسب و کارها را فراهم مینماید و
اولین بازار آنالین
همچنین برای سرمایهگذاران شخصی
 UAE’sبرای
امکان بازدهی باالتر از پسانداز را در
تامین مالی P2P
محیطی که ریسکها به اشتراک
گذاشته میشوند فراهم مینماید.

پلتفرمی است که
بر روی پروژههای
آموزشی متمرکز
است

پلتفرم تامین
سنگاپور
شعبههای مالی جمعی است
که استفاده از
آن در
وجوه را برای
 EthisCroکواالالمپور،
wd
جاکارتا و پروژههای امالک
آفریقای و مستغالت آسان
نمود.
جنوبی

Eureeca

کاربرد

شعبات

مجوز از
یکی از اولین
سازمان
پلتفرمهای تامین
UK
Financi
مالی جمعی
al
موجود در بازار
Conduct
سهام
Authorit
yو

پلتفرم فرصتی را فراهم میکند که
کارآفرینان جوان و دانشجویان بتوانند
از طریق روشهای اخالقی و اسالمی،
برای ارتقاء پروژههای اخالقی و مطابق
با شریعت ،تامین مالی بدست آوردند.

این پلتفرم همچنین فرصتهایی را
برای کاربرانی که عالقهمند به کسب و
کار و استارت آپ هستد ارائه مینماید
و میتواند به آنها حداقل  800دالر
برای شروع کار تامین مالی نماید.
برای اعضای سرمایهگذار عضو خود،
کسانی که سرمایه گذار معمولی یا
 angelهستند و موسسات نهادی،
مسیری را فراهم می نماید که سهام
کسب و کارهای مبتنی بر رشد را
بخرند.

دارای
ادارهای در
لندن ،دبی
و
کواالالمپور

1
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کمیسیون
اوراق بهادار
مالزی در
سال 2015
Funding
Lab

Boost

پاکستان

در سال
2015
سنگاپور

پلتفرم یک مدل
تامین مالی
مبتنی بر پاداش
است که منطبق
با شریعت است.

این پلتفرم کارآفرینان جوان و دانش
آموزان جوان محروم را با استفاده از
فراهم نمودن منابع مالی از طریق
تامین مالی جمعی توانمند میسازد.

تمرکز بر مساله
این پلتفرم بهطور عمده بر روی
فقدان فرصتهای
موسسات کارآفرینی  MSMEsخرد،
سرمایه گذاری
کوچک و متوسط تمرکز دارد که منجر
خرده فروشی
به رشد و توسعه جوامع می شود.
مطابق با شریعت
ایجاد شد.
پلتفرم همدلی ( )empathicمعرفی
مینماید که به کمک یک مربی
کمپین در هر مرحله از حمایت و
بازخورد کمکهای مالی را به دست
بیاورد.

LaunchG
ood

2013

یکی از بزرگترین
پلتفرمهای تامین
مالی جمعی
فعال ،مبتنی بر
پاداش

Narwi

/2015
قطر

این پلتفرم
خدماتی را
در
فلسطین،
اجازه میدهد تا اهداکنندگان از
یمن،
شرکتهای خیلی کوچک و
پلتفرم تامین
عراق،
 microenterprisesحمایت کنند.
مالی جمعی
اردن،
کارآفرینان کوچک
اسالمی
مصر،
غیرانتفاعی آنالین ( )microenterprisesتوسعه بدهند
لبنان و
یا اعطا کنند.
سومالی
فراهم می-
کند و
2
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قصد دارد
که خدمات
خود را
برای
مراکش و
تونس نیز
گسترش
بدهد.

Shekra

قاهره/
2016

زمینههای متفاوتی مانند هواپیمایی،
فنآوری ،سرمایه گذاری و بانکداری را
استفاده میکند که منابع خود را برای
پشتیابی از استارت آپهای مصری
استفاده می نماید.

Skolafun
d

2015

هیچ کس نباید به
خاطر مشکالت
مالی از تحصیل
باز بماند

پلتفرم وب برای دانش آموزان نیازمند
است که در پرداخت هزینههای
تحصیلی خودشان مشکل دارند

Zoomal

2013

تامین مالی
جمعی از طریق
سهام

این پلتفرم جایگزینی برای موسسات
نظارتی یعنی بانکها فراهم مینماید و
به افراد بوسیله اینترنت و رسانههای
اجتماعی کمک میکند

Blossom
Finance

سان
فرانسیسکو
2015 /

تامین مالی خرد

GoldMon
eyInc

کانادا

گواهینامه
مطابقت شرعی
برای محصوالت
مالی مبتنی بر

تنها به موسسات تامین مالی خرد پول
میدهد که بر اساس اصل به اشتراک
گذاشتن سود و زیان به جای سیستم
مبتنی بر بهره عمل میکند .روند
فرایند جمع آوری و پرداخت وجوه ،با
استفاده از تکنولوژی بالکچین است
فناوری بالکچین را برای فرایند ارائه
محصوالت مالی یا محصوالت مالی
مطابق با شریعت به کار میبرد

مصر،
اردن،
مراکش،
الجزایر و
لبنان

اندونزی،
جاکارتا

شرکت
توسط
سازمان
حسابداری

3
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طال دریافت
نموده است

Islamic
RoboAdvisors

Asia’s
First
RoboAdvisor

2016

و
حسابرسی
بحرین
برای
موسسات
مالی
اسالمی
(AAOF
)IFI
تاییده
شده و
پیاده
سازی
استاندارها
ی طالیی
حالل
جدید را
توسط
AAOIF
 Iتضمین
مینماید.

اولین پلتفرم
سرمایهگذاری
اسالمی اتوماتیک

یک پلتفرم اتوماتیک است که میتواند
هزاران اوراق بهادار حالل را در سراسر
جهان برای ایجاد و تخصیص پرتفولیو
با بیشترین پتانسیل رشد برای
مشتریان خودش تجزیه و تحلیل
نماید.

اولین مشاور
رباتیک مطابق با
شریعت

این ابزار آنالین به نام “"Algebra
پروفایل اتوماتیک ایجاد کرده و مشاوره
مدیریت دارایی را ارائه میدهد

4
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Investme
nt
Account
Platform

Bursa
Suq Al
Sila

پلتفرم
حسابهای
سرمایه
گذاری

یک پلتفرم چندبانکی است که یک
کانال جریانات چند ارزی cross-
 borderبوسیله اتصال به اقتصاد
منطقهای و جهانی فراهم میکند.
کانالهای وجوه را از سرمایه گذاران
نهادی به منظور فراهم آوردن تامین
مالی سرمایه گذاریهای بزرگ قابل
اجرا هدایت مینماید

مالزی
بین سال-
برای معامالت
های 2009
مرابحه راهاندازی
تا 2014
شده است
رشد داشته
است

توسط یک
کنسرسیوم
از بانک-
های
اسالمی
شامل
بانکهای
Muama
lat
مالزی،
Mayba
nk
،Islamic
Affin
Islamic
Bank,
Bank
Islam
Malaysi
a, Bank
Kerjasa
ma
Rakyat
Malaysi
a and
Bank
Simpan
an
Nasion
، al
حمایت
میشود
منطقه
MENA
و آسیا
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پلتفرم یک
شورای
سیستم یکپارچه
همکاری
بهطور کامل با سازمان حسابداری و
برای موسسات
خلیج
حسابرسی برای موسسات مالی اسالمی
مالی اسالمی و
فارس
( )AAOIFIو استانداردهای
بانکها برای ارائه
حسابداری بین المللی ( )IASمطابق ()GCC1
محصوالت مطابق
و اقیانوس
است
با شریعت ارائه
آسیا
میدهد

Internati
onal
Turnkey
Solutions
)(ITS
“ETHIX
”S

As Sidq

/2009
مالزی

Islamic
Fintech
Alliance

2016

این پلتفرم ادعا کرده که بانکداری
حالل واقعی تمام اتوماتیک و پلتفرم
اولین پلتفرم
فین تک آنالینی که عمدتاً به بانک-
آنالین مالزیایی و
های اسالمی به منظور پرداخت نقدی
دیجیتال مطابق با
(نقدینگی) به مشتریان خود براساس
شریعت برای
پرداختهای معوق امکان ارائه خدمات
بانکداری و مالی
مالی میدهد .همچنین تضمین میکند
اسالمی شخصی
که کامالً مطابق با شریعت است که از
است
محصوالت مالی اسالمی مبتنی بر
مفهوم  tawarruqاستفاده مینماید

متشکل از
هدف اصلی این اتحاد امنیت بیشتر و  8پلتفرم
ایجاد اعتماد بوسیله ترویج و پیاده
تامین
سازی استانداردهای مشترک برای فین
مالی
تک اسالمی بوده است .آنها همچنین
جمعی
خواستار گسترش دسترسی فین تک اسالمی ،
اسالمی و تاثیر اجتماعی آن توسط
از جمله
Ethics
تضمین حمایت و دسترسی به شبکه
وسیعی از نوآوران و در نهایت توسعه Crowd,
Fundin
یک اکوسیستم پایدار و واقعی جهانی g Lab,
از تامین مالی جمعی اسالمی توسط Kapital
Boost,
نظارت تنظیم کنندهها و سهامداران
Natwi,
بودند.
EasiUp,
Blosso
1

Gulf Cooperation Council
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پلتفرم اولین
تامین مالی
جمعی

جهانی

2016

 Waqf Worldاز تکنولوژی برای
بهبود جریان نقدی وقف به
( mutawallisکسی که مجری یا
مدافع  waqf trusteesیا مدیران) و
موسسات خیریه برای کمپینهای
اولین پلتفرم وقف
تامین مالی جمعی برای جمع آوری
جهان
وجوه نقد برای موسسات متعددی
شامل موسسههای تامین مالی خرد
اسالمی ،تحصیالت و توسعه سرمایه
انسانی ،کمکهای بشر دوستانه و
شرکتهای اجتماعی استفاده مینماید

m
Finance
,
Launch
Good
and
Skola
Fund

منبع :گردآوری توسط محقق براساس کتاب محمد و علی()2018
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3.2.1

نوآوری های فینتک اسالمی و نرم افزارهای موجود در این
خصوص

فینتک اسالمی یکی از نوآوریهای فینتک است .برخی از گزارشها فینتک
ا سالمی را به عنوان یکی از مدلهای ک سب و کار در فینتک جدا میکنند و
برخی از گزارشها نیز فینتک اسالالالالمی را مانند سالالالایر فینتکهای مشالالالابه
میدانند ،به ا ستثنای اینکه مدلهای ک سب و کار فینتک ا سالمی مطابق با
دسالالتورالعملهای شالالریعت اسالالت .همچنین با نامهای فینتکهای مطابق با

شالریعت ، 31فینتک شالرعی 32یا فینتک حالل 33نیز شالناخته می شالوند که
همگی معانی مشالالالابهی دارند .اسالالالاسالالالاً ،فینتک اسالالالالمی قلمرویی مشالالالابه
محصالالوالت مالی اسالالالمی دارد ،که باید آزاد از عناصالالر قمار ،غرر و ربا (بهره)
باشد.34
اگر چه هنوز فینتک اسالمی دارای جایگاه ویژه ای در جهان پیدا نکرده است

اما شروع کار آن به طرز چ شم گیری در ک شورهای با اکثریت م سلمان مانند

مالزی ،اندونزی و امارات متحده عربی در حال رشد است.
در جدول ( )9نوآوری های فینتک اسالالالمی در سالالراسالالر جهان گزارش شالالده
است.35
31

Shariah-compliant Fintech
Shariah Fintech
33
Halal Fintech
34
Rasyid, M. A. Z., Setyowati, R. F., & Islamiyati, I. (2017).
CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN
PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF
SHARIAH COMPLIANCE. Diponegoro Law Journal, 6(4), 1-16.
35
RedMoney (2018). IFNFintech: Unlocking the Potential of Islamic
32
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) نوآوری های فینتک اسالمی و نرم افزارهای موجود در9(جدول
نوآوری های فینتک
اسالمی

37جایگزین

تامین مالی

بالکچین و رمز ارزهای
38خارجی

تامین مالی جمعی و
P2P39

40تحلیل

36

داده و تجزیه و

این خصوص

36اسالمی

نرم افزارهای فینتک

Liberis*, Ovamba Finance*,
Primary Finance*
Ateon*, Bioonline, Everex*,
HelloGold, OneGram, Ripple*
Syariah*, Beehive, Blossom*,
Croowd,
DANAdidik*,
EthisCrowd, Halal Launcher*,
HalalSku*, IAP Integrated,
Indves*, Investree*, Invoice
Wakalah*, Kapital Boost,
Launch Good*, Maliyya*,
Mehrabane”,
MelkBaMa*,
MercyCrowd*,
MoneyFellows*, NusaKapital,
PropTechCrowd, Qard Hasan*,
Sadaqah Indonesia*, Shekra*,
Seed Out, Stride Up*, Syarfi
Teknologi Finansial*, Waqf
World*, Yielders
Arabesque*, Capnovum*, Ideal
Ratings*, MyFINB*

Rahim, N. F., Bakri, M. H., &Yahaya, S. N. (2019). Fintech and
Shariah Principles in Smart Contracts. In FinTech as a Disruptive
Technology for Financial Institutions (pp. 207-220). IGI Global.
37
Alternative Finance
38
Blockchain and Cryptocurrencies
39
Crowdfunding & P2P Finance
40
Data & Analytics
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41دیجیتال

42تک

بانکداری

اینشور

،انکوباکتورهای اسالمی
سرمایه گذاری مخاطره
 سازندگان راه، آمیز
43حل

،تامین مالی شخصی

معامله و سرمایه گذاری
44

 نرخ، رمیتنس،پرداخت
45خارجی

ارز

تکنولوژی و زیر ساخت
46IT

Clearly*,
HadaDBank*,
MCash,
Medina
Digital
Finance*, Ummah Finance*
InsureHalal*
ConexCap,
EthisVenture,
Finocracy*, Goodforce Labs*,
Mountain Partners*, Sedania Al
Salam Capital
AAM
Commodities*,
AbleAceRaakin*,
Al-Iman,
Bursa
Suq
Al
Sila,
CowryWise*, DDCap, EIGER
Trading Advisors, Finerd*,
Hajj Builder*, HelloGold,
Investroo*, Sarwa Digital
Wealth*, Sedania Al Salam
Capital, Shariah Portfolio*,
Tamasia
Ajar Online*, NowMoney*,
Payfort*, PayHalal, PayTren,
World Remit*
Sharia*,
Alpha
Fintech*,
AutoSoft Dynamics*, BIT
Group*,
CodeBase
Technologies,
Edgeverve
Finacle*,
Iprimitus

41

Digital Banks
Insurtech
43
Islamic Incubators / Ventures / Solution Builders
44
Personal Finance, Trading and Investments
45
Payment, Remittance and Foreign Exchange
46
Technology, IT and Infrastructure
42

590

مروری بر تاریخچه و چشمانداز فینتک اسالمی و چالشهای آن

Consultancy*, Path Solutions,
PIBAS*, RM Applications*,
Silverlake Axis, Temenos*,
*Trasset
Farringdon Group, Wahed
*Invest, Wealth Simple

توصیه کننده های
خودکار47

RedMoney (2018). IFNFintech: Unlocking the
Potential of Islamic Finance. Vol. 2, Issue 1, Feb
2018.
fromhttps://www.ifnfintech.com/issue/volume-2issue-1
*کشورهایی که فاقد تعهدهای رسمی مطابقت با شریعت هستند.
3.3

موانع و چالش های موجود بر سر راه فینتک اسالمی و راه
حل های پیشنهادی

می دانیم که نوآوری یک جنبه اساسی در توسعه امور مالی اسالمی در اقتصاد
دیجیتال است .فینتک پتانسیل بازی نقش اصلی را  ،در درجه اول به منظور
بهبود فرآیندها و اثربخشی هزینه ضمن حفظ رعایت دقیق شرع به نفع صنعت
دارد .فینتک برای مالی اسالمی الزم است برای حفظ و رشد سهم بازار خود
– زیرا ناکام ماندن در حفظ سرعت باعث تضعیف رقابت با سایر بازیکنان می
شود .اما چه چیزی مانع از پذیرش فینتک توسط مؤسسات مالی اسالمی می
شود
مانع و چالش ا صلی این حوزه محیط تنظیم گری و نظارتی ا ست ،که به طور
مداوم در حال تکامل اسالالت .صالالنعت مالی اسالالالمی در حال حاضالالر بر روی

ا ستاندارد سازی ،تو سعه تنظیم گری و نوآوری در مح صوالت جدید م شکل
دارد .م حدود یت ها و نگرانی های تنظیم گری میتوا ند مانعی در م قا بل
موسالالسالالات مالی اسالالالمی برای اتخا مدلهای جدید مرتبط با موضالالوعات
Robo Advisors

47
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مختلف فینتک از قبیل تمرکززدایی و حفظ حریم خ صو صی ایجاد کند .یکی
دیگر از موانع و چالش های مهم این است که فینتک هزینههای قابل توجهی
دارد و قبل از ایجاد هرگونه مزیت اقتصادی ،یکپارچگی نیاز است.
به منظور ایجاد تعادل در اسالالتفاده از تکنولوژی جدید برای ارائه خدمات بهتر
در حالی که ریسالالک های عملیاتی جدید را کنترل می کند ،صالالنعت فینتک
اسالمی باید بر چنین چالشهایی از طریق موارد زیر غلبه نماید:
 .1حمایتهای تنظیم گری و نظارتی :صنعت مالی یکی از صنایعی ا ست
که بیشتر تحت تاثیر مقررات تنظیم گری است .برای پرورش محیط نوآوری و
کارآفرینی ،مقررات حمایتی و سیاستهایی که اهمیت بیشتری دارند باید در

نظر گرفته شود.

 .2پ شتیبانی مالی :تعداد زیادی از شرکتها و بازارها وجود دارند که پلتفرم
فینتک مالی متعارف را تامین مالی میکنند .اما برای پلتفرم فینتک اسالمی
فرصتهای تامین مالی کافی نیست و همچنان نگران کننده است.
 .3انطباق با شریعت :اولویت اصلی فینتک اسالمی و عنصر اصلی ،مطابقت
با شریعت ا ست که آنها را ا سالمی می سازد .محققان م شاور ا سالمی اکنون
باید با تکنولوژی های زیر بنایی تطبیق یابند ،که محرک راه حلهای شالالرعی
دیجیتال برای ارزیابی انطباه با شریعت ا ست .این محققان شریعت همچنین

باید در زمینه اقت صاد و امور مالی برای ت صمیم گیری صحیی مورد ا ستفاده

بگیرند و دانش پژوهان آینده باید مانند پیشالالینیان خود دانش چند رشالالتهای
در حوزههای مختلف داشته باشند.
 .4چابکی و انعطاف پذیری :چابکی و انطباه در دنیای تکنولوژی سالالالریع
تغییر میکند .بدون چابکی و انطباه فین تک اسالالالالمی نمیتواند با همتای
متعارف خود در صنعتی که هر بخش آن تغییر میکند رقابت کند.
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 .5شجاعت و استمرار کارآفرینی :این بطور مستقیم ضروری است ،اگرچه
در ادبیات مالی به طور گ سترده مورد بحث نی ست .هر تالش برای کارآفرینی
مستلزم شجاعت و استقامت فراوان است .دنیای اسالم به جوانانی نیاز دارد که
این ویژگیها را دا شته با شند و تالشهای کارآفرینی برای غلبه بر چالشهای
آینده مالی اسالمی انجام دهند.48

در شکل زیر نگاشت علمی فینتک اسالمی نمایش داده شده است:

شکل( :)6چارچوب فینتک اسالمی
Mohamed, H., & Ali, H. (2018).

48
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در این چارچوب مشتریان را به عنوان هدف نهایی راه حلهای نه گانه فینتک
قرار میدهد.
مشتریان شامل:


م صرف کنندگان :م شتریان خرده فرو شی ا صلی با بخشهای ا صلی
درآمد پایین ،درآمد متوسالالالط ،درآمد باال ،ارزش فوه العاده باال و

جوانان.


ک سب و کار :م شتریان شرکتی/تجاری ،از جمله شرکتهای بزرگ،
 SMEو سازمانهای اجتماعی.



موسالالالسالالالات مالی :مدیران دارایی ،صالالالندوههای بازنشالالالسالالالتگی،
شرکتهای بیمه و صندوههای پوششی.

خدمات مالی مورد نیاز:


سپردهها :سپردههای بانکی و حسابهای سرمایه گذاری.



تامین مالی مصالالالرف کن نده و بازار یابی  :BIZوام دهی ایمن و
نامطمئن ،تامین مالی مبتنی بر سهام.



تامین مالی ت جارت :سالالالر ما یه در گردش /زنجیره تامین مالی،
اعتبارنامه ،مجموعهها.



خزانه داری :خزانه داری بانک



مدیریت ثروت :ثروت خصوصی و خرده فروشی ،صندوههای نهادی



بیمه :بیمه مستقیم و بیمه مجدد.

عملیات:


چرخه تجاری مشتری /مدیر عالی :مشتریان سازمان /اکتساب ،دقت
کافی ،خدمات به مشتری ،ارائه خدمات ،مشاوره.
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مدیر عملیاتی :مجموعه ها ،خیره داده ها/امنیت ،مدیریت پرتفلیو،
مدیریت ریسک.

نقشه راه برای فینتک اسالمی:
با توجه به فرصت فوه العاده ای که در گذشته مشخص شد  ،فینتک اسالمی
می تواند صنعت مالی اسالمی را به فاز بعدی تکامل و فرصت خود سوه دهد.
همچنین این بزرگترین سکوی برای جهش صنعت فراتر از نفو فعلی بازار آن
در اقتصادهای اسالمی است که در اکثر اقتصادهای اسالمی بین  5تا  30درصد
است .در زیر یک نقشه راه برای توسعه فینتک اسالمی برای ینفعان مختلف
ارائه شده است:

دولت :افزایش مقررات و ارائه پشتیبانی مستقیم

سرمایه گذاران :توسالالعه منابع الزم برای فینتک اسالالالمی و پشالالتیبانی از
استارت آپها
استارت آپ ها :ارائه دهندگان سرمایه گذاری را درگیر نمایند.
مصرررف کنندگان :بازاریابی اهرمی و آموزش ،برای افزایش آگاهی مصالالالرف
کنندگان

49

برخی از فر صت های کلیدی برای تو سعه بخش مالی ا سالمی عبارت

اند از:

 روندهای جمعیت شناختی
 رفع تحریمهای بین المللی علیه ایران
 ابتکاراتی مانند چشالالم انداز  2030عربسالالتان سالالعودی ،و کریدور
اقتصادی چین-پاکستان
49

https://www.dinarstandard.com/wpcontent/uploads/2018/12/Islamic-Fintech-Report-2018.pdf
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 فروانی فوه ال عاده سالالالر ما یه( 50افزایش درآ مد سالالالرا نه و ثروت
مسلمانان)
چالش های اصلی عبارت اند از:
 فقدان استاندارد و محیط نظارتی یکپارچه
 سطی پایین آگاهی عمومی
 فضای سیاسی و اقتصادی نامطمئن و

نامشخص51

برابری ،عدالت و شفافیت در ارایه خدمات مالی از ا صول ا سا سی نظام مالی
اسالم برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر و بیکاری در جامعه است .این اصول
ارزشهای جهانی هستند که قرنها قبل در نظام اقتصادی صدر اسالم مالک
عمل بوده است .در شرکت های فینتک اسالمی باید اثبات شود که شرکت با
مبانی اصلی شریعت (قرآن ،سنت ،عقل ،اجماع) به شرح زیر مطابقت دارد:


تسهیم سود و زیان



تسهیم ریسک



بدون ربا و بهره



قمار نباشد

بر اساس اصول شریعت ،انتقال وجوه در قالبهای متعددی از جمله مشارکت،
قرضالح سنه ،صدقات و انفاه امکانپذیر ا ست .قرضالح سنه ،صدقات و انفاه
در افزایش تامین مالی خرد 52و در نتیجه کاهش فقر و افزایش اشالالتغال نقش
موثری دارد.

50

Sidlo, K. (2017).
Sidlo, K. (2017).
52
Microfinance
51
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4

نتیجه گیری

فین تک اسالالالتانداردهای عملکرد جدیدی را ارائه میدهد و با ارائه خدمات
م شتری محور و ارتقا( مح صوالت و خدمات مالی ،توانایی بالقوه برای افزایش
خدمات بانکداری سالالالنتی و صالالالنعت مالی دارد .این امر همچنین از طریق

ابزارهای بهتر برای مشتریان و تسهیل دسترسی به محصوالت و خدمات مالی،
باعث افزایش م شارکت مالی می شود .فینتک انقالبی در کل صنعت خدمات
مالی بوسیله استفاده از تکنولوژیهای نوین و پیشرفته مانند بالکچین ،تجزیه
و تحلیل داده های کالن ،رایانش ابری ،هوش مصالالالنوعی ،اینترنت اشالالالیا ،و
مشالالالاوران روبو 53فراهم نموده اسالالالت .در این پژوهش ضالالالمن ارائه پیشالالالینه
پژوهشهای انجام شالالالده در خصالالالو

فینتک (متعارف) به تعریف فینتک

اسالالالالمی ،مروری بر تاریخچه فینتک اسالالالالمی ،پلتفرمهای مختلف در مورد
تامین مالی جمعی اسالالالالمی ،نوآوری در نرم افزار های مالی ،به بررسالالالی
چالشهای موجود بر سالالر راه فینتک پرداخته و در آخر به نقشالاله راه فینتک
اسالمی پرداختیم.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به بررسی دقیقتر جوانب مطرح شده در
این مقاله از لحاظ فقهی و حقوقی پرداخته شود.

robo-advisors

53
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ارائه مدل عملیاتی انتشار اوراق بهادار بیمه ای در
بازار سرمایه جمهوری اسالمی ایران
دکتر ابوذر سروش

2

جواد وکیلی،

1

3

چکیده:
شرکت ها و بازار بیمه به منابع و روش های جدید جهتت اتقاتار ریست
همچنین کاهش هزینه های ضماتت پوشش ریس

و

تیاز دارتد .یکتی از روش

های جدید تأمین مالی شرکت های بیمه و همچنین اتقاار ریس

در صنعت

بیمه  ،اتقشار اوراق بهادار بیمه ای است .اوراق بیمته ای حلاته واست بتازار
بیمه و بازار سرمایه بوده و می تواتد ابزاری کارآمد جهت اسقفاده از ظرفیتت
های بازار سرمایه جهت تأمین مالی و پوشش ریس

صنعت بیمه بته شتمار

آید.
با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشقاات مالی که در حار حاضر در بازار
های مالی بین المللی در حار خرید و فروش هسقند از تظتر است می مجتاز
تیسقند ،برای اینکه این اوراق در ایران تیز قابل اسقفاده باشد ،الزم است جواز
 1مااله مسقخرج از پایان تامه دوره  DBAبازار سرمایه اس می اتجمن مالی
اس می ایران

 2عضو هیات مدیره اتجمن مالی اس میasoroosh@gmail.com ،

 3داتشآموخقه ماطع  DBAگرایش بازار سرمایه اس می،
تویسنده مسئور
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شرعی آتها مورد بررسی قرار گیرد .در این تحایق با اسقفاده از روش تحایتقِ
تحلیلی-اسقنباطی و تحلیل محقوا (برای تحلیل فاهی سازکار اتقشار اوراق) و
با معرفی مؤلفهها و دالیل اصلی اققصادی این ابزار ،مدر های عملیاتی اتقشار
این اوراق را از تظر فاه امامیه ،بررسی خواهیم کرد .همچنتین ،در گتردآوری
اط عات از روشتهای مشتاهده استنادی و روش کقابخاتته ای استقفاده شتده
است.
کلمات کلیدی :فاه اس می ،بیمه ،اوراق بهادار بیمه ای  ،بازار سرمایه
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مقدمه:
امروزه ،بیمه جزء الینف

تظام مالی در هر کشوری است  .شرکت های بیمته

به موجب ماهیت فعالیقشان یکتی از کاتالهتای مهتم پت

اتتداز و در تقیجته

تهادهای مهم و محوری مالی می باشند که در کنار دیگر تهادهای مالی در امر
تهیه و تخصیص سرمایه و تأمین مالی واحدهای اققصتادی کمت

میکننتد .

شرکتهای بیمه ع وه بر تأمین امنیت فعالیت های اققصتادی ازطریتق اراهته
خدمات بیمهای ،با مشارکت و به کارگیری منابع مالی اتباشقه شده تتزد ختود
در فواصل زماتی دریافت حق بیمه و پرداخت خستارتها ،بته خصتود در
بیمههای بلندمدت متی تواتنتد موجتب تحتر

 ،پویتایی  ،رشتد و توستعه

بازارهای مالی شوتد و منابع مالی شتمار زیتادی از فعالیتهتای اققصتادی و
طرح های سرمایهگذاری در بخش های تولیدی را فراهم آورتد .
امروزه با توجه به پیچیدگی های صنعت بیمه و بتروز رختدادهای جدیتد در
آن که تاشی از مساهل جدید در دتیای مدرن میباشد ،روش های سنقی تأمین
مالی و اتقاار ریس

در صنعت بیمه پاسخگوی تمامی تیازهای ایتن صتنعت

تیست .از جمله دالیل ایتن امتر ،شتقاگ گترفقن رشتد رشتقه هتای بیمته ای
مخقلف و فروش بیمه تامه ها توس شرکتهای بیمه و در تقیجه زیاد شتدن
حجم ریس

شرکت ها در ماایسه با سرمایه آتهاست .بنابراین شترکت هتا و

بازار بیمه به منابع و روش های جدید جهت اتقاار ریس
هزینه های ضماتت پوشش ریس
پوشش ریس
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و همچنین کاهش

تیاز دارتد .بیمته اتکتایی ستنقی در ایتران

صنعت بیمه را برعهده دارد .در حار حاضر با شرای سیاستی
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 ،تحریمهای کم تظیر اققصادی علیه جمهوری اس می ایران اجرا شده استت.
شرکتهای خارجی امکان همکاری با بیمه گران داخلتی را تدارتتد .ختروج
ارز از کشور ،افشای اط عات ملی و همچنین ترخ باالی بیمهگران خارجی و
به توعی تحمیل شرای آتها بتر مراحتل قترارداد از دیگتر تنگنتا هتا اتکتاهی
خارجی در پذیرش ریس های داخلی به شمار می آینتد .بنتابراین ،هستقند،
صنعت بیمه کشور به ی

ابزار تأمین مالی قوی برای شرای اضتطراری و در

مورد حوادث فاجعه آمیز (حوادثی با فراواتی بسیار پایین و شدت بسیار بتاال
)تیاز دارد.بنابراین باید از راهکارهای توین بهره جست .یکتی از روش هتای
جدید تأمین مالی شرکت های بیمه و همچنین اتقاار ریس

در صنعت بیمته

 ،اتقشار اوراق بهادار بیمه ای است .اوراق بیمه ای حلاه واس بتازار بیمته و
بازار سرمایه بوده و می تواتد ابزاری کارآمد جهت استقفاده از ظرفیتت هتای
بازار سرمایه جهت تأمین مالی و پوشش ریس

صنعت بیمه به شمار آید .اما

جای خالی این ابزار در ایران کام ً محسوس است.
یکی از اساسی ترین موضوعاتی که برای اجرایی شدن ایتن اوراق بهتادار در
کشور الزم است مدتظر قرار گیرد ،بررسی جتواز شترعی اتقشتار ایتن اوراق
است .بسیاری از اوراق و مشقاات مالی که در حار حاضر در بازار های مالی
بین المللی در حتار خریتد و فتروش هستقند و بته ویتژه اوراق قرضتههای
مخقلف از تظر اس می مجاز تیسقند و شتبه ربتوی بتودن در خصتود آتهتا
مطرح است .از این رو بررسی و امکاتسنجی فاهی این اوراق  ،به عنوان ی
پیشنیاز اجرا ضروری است.سپ

امکاتستجی متالی و اققصتادی اتقشتار ایتن

اوراق و منافع آن برای صنعت بیمه ایران اولویت خواهد داشت.
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با توجه به مساهل فوق الذکر ،میتوان گفت که مسأله اساسی این تحایق این
است که امکان اسقفاده از چنین ابزاری را در ایران مورد بررسی قرار دهد .در
حایات ،این تحایق به دتبار این است که به ماایسه مزایا و معایب ابزارهای
موجود و ابزار پیشنهادی پرداخقه و ساخقار مناسبی را برای اسقفاده از ابزار
پیشنهادی در صنعت بیمه کشور اراهه دهد.
هدف از اتجام این تحایق ،بررسی امکان ورود این ابزار به کشور و تیز
پیشنهاد ساخقار مناسب آن میباشد .بطور خ صه  ،اهداف این تحایق
بصورت زیر میباشد:
 .1بررسی مزایا و معایب اوراق بیمه ای و تحلیل کاسقیهای تأمین مالی
حوادث فاجعه آمیز در کشور
 .2اراهه ساخقار مناسب صدور برای اوراق بهادار بیمه ای در کشور
 .3تعیین ترخ بازده اتقظاری بهینه صدور این اوراق ،به تحوی که برای
سرمایه گذاران جذابیت داشقه باشد

در این تحایق با اسقفاده از روش تحایقِ تحلیلی-استقنباطی و تحلیتل محقتوا
(برای تحلیل فاهی سازکار اتقشار اوراق) و با معرفی مؤلفهها و دالیل اصتلی
اققصادی این ابزار ،امکان اتقشتار ایتن اوراق را از تظتر فاته امامیته ،در ایتران
بررسی خواهیم کرد .همچنین ،در گردآوری اط عات از روشتهای مشتاهده
اسنادی و روش کقابخاته ای اسقفاده شده است.
 -1پیشینه تحقیق
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تحایاهای صورت گرفقه در بررسی فاهی اوراق بهادار بیمه ای محدود هسقند
.از ی

طرف اوراق بهادار بیمه ای ،ابزارهای مالی جدیدی هسقند و از سوی

دیگر مقخصصان این حوزه اتد است چرا که الزمۀ آن آشنایی با سه حتوز
فاه ،مالی  ،و بیمه است  .در ادامه به مهمقرین تحایاات اتجام شده در حتوزه
اوراق بهادار بیمه ای اشاره می شود .
پاسخ این سئوار که "آیا بیمه گران می تواتند به عوض بیمه اتکایی از
روشهای دیگر اتقاار ریس

اسقفاده کنند ومنقفع گردتد؟" سبب بوجود

آمدن مسیری جدید در تحایاات گردید.
تحایاات افرادی چون گاالتی ) ،(Gallati,2003تواز و اسقین & (Nawaz
) ، Stein,2000چتتتودهری ( ، )Choudhry, 2006متتتی
( ) mey,2007و کلتین ( )kleine,2007همگتی بتدتبار اراهته
پیشنهاداتی بودتد که با اسقفاده از ابزارهای اتقاار ریس

 ،می توان

به جای بیمه اتکایی از اتواع شاوق مخقلتف اوراق بهتادار ریست
اسقفاده تمود)(Butt,2007
عبده تبریزی ( )1380در مااله ای با عنوان «تاش صنعت بیمه در بتازار هتای
سرمایه جهاتی شده» با تحلیل وضعیت صنعت بیمته از جملته شترکت هتای
بزرگ بیمه دتیا پ

از حوادث  11سپقامبر و ماایسه آن با وضتعیت صتنعت

بیمه در ایران و وضعیت تامناسب بازار بیمه ایران در اسقفاده از ظرفیت هتای
بازار سرمایه به روش ها و ابزار های مخقلف توسعه صتنعت بیمته از جملته
اوراق بهادار سازی و اتقاار ریس

از طریق اوراق بیمه ای اشاره می کند.
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فطاتت و همکاران ( )1388در مااله ی خود با عنوان «مباتی تبدیل بته اوراق
بهادار سازی ریس

در شرکت های بیمه ای»با بررسی اوراق بهادار بیمته ای

اتقشار یافقه در دتیا مباتی مالی و ریس

و ظرفیت های این اوراق برای بتازار

سرمایه را معرفی تموده است و بررسی ابعاد فاهتی ایتن اوراق را بته عنتوان
پیشنهاد تحایق اراهه تموده است.
سیفلو ( ،)1388در تحایق خود با عنتوان» بررستی فاهتی  -تطبیاتی اوراق
ب یای طبیعی « با اسقفاده از تطبیق عاود مخقلف فاهی بر روی رابطۀ اصتلی
اتقشار اوراق ب یای طبیعی ،از تگاه فاهی این اوراق را مورد بررسی قرار داده
است .در این تحایق برای تطبیق حکم فاهی و تبیین دقیق فاهی رابطۀ اصلی
اوراق ب یای طبیعی ،ابقدا ساخقار ی

اتقشا ر فرضی مورد بررسی قرارگرفقه

و با سه سناریوی. -1 ،این اوراق هماتند اوراق قرضۀ مقعارف هسقند -2ایتن
اوراق هماتند اوراق بهادار با پشقواتۀ دارایی هسقند ،و . -3این اوراق هماتنتد
قرارداد بیمه هسقند ،به بررسی رابطۀ فاهی حاکم بر این اوراق پرداخقه است.
قالیباف اصل و همکاران()1390صکو وکالت بیمه ای برای » در ماالته ای
با عنوان با این فرض که اوراق بهتادار بیمته ای ،در دتیتا بتر پایتۀ « پوشتش
ریس

حوادث فاجعه آمیز اوراق قرضه بنا شده اتد و به علت ربوی بودتشان

تمی توان در کشور از آتها اسقفاده کرد ،کوشیده اتد تا به تبیتین متدلی بترای
اتقشار این اوراق با توجه به شرای شرعی و قتاتوتی کشتور برستند .در ایتن
تحایق با توجه به تحایاها و مصاحبه های صورت گرفقته  ،ستاخقار صتکو
وکالت بیمه ای برای اجرایی شتدن ستاخقار اوراق حتوادث فاجعته آمیتز در
کشور پیشنهاد شده است.
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گرکاتی فیروز جاه( )1390در پایان تامه کارشناسی ارشتد بتا عنتوان «امکتان
سنجی اوراق بهادار فاجعه آمیز» ضمن پیشنهاد ساخقار صکو بترای اتقشتار
اوراق بیمه ای با رویکرد تئوری ارزش فرین بازده اتقظاری بهینه بترای اوراق
بهادار فاجعه آمیز را با فرض سررسید سه ساله محاسبه کرده است.
تظرپور و خزایی( )1391در ماالۀ »طراحی صکو مشارکت جهتت اتقاتار
ریس

« بتا رویکتردی مشتابه تحایتق قالیبتاف اصتل و همکتاران()1390

،شرکقهای بیمه به بازار سرمایه با فرض ماهیت ربوی برای اوراق بهادار بیمته
ای ،به روش توصیفی و با اسقفاده از منابع کقابخاته ای ،این فرضیۀ را کته بتا
اسقفاده از قابلیقهای صکو می توان توع جدیتدی از اوراق بهتادار بیمته ای
معرفی کرد کته ضتمن ستازگاری بتا اصتور بتازار سترمایه  ،است می باشتد
وکارکردی مشابه با اوراق مقعارف برای اتقاار ریس

شر تهای بیمه به بتازار

داشقه باشد،آزمون کرده است  .تقایج تحایق بیاتگر این است که با استقفاده از
عاد شرکت و از راه مشارکت خریداران اوراق در اراهۀ پوشتش بیمته ای بته
بیمه گذاران و از طرفی شراکت در سود و زیان تاشی از پوشش بیمه ای اراهه
شده  ،می توان اوراقی به تام صتکو مشتارکت بیمته ای طراحتی کترد کته
دارتدگان اوراق به صورت مشقر بیمۀ اتکایی را عهده دار شوتد.
آقامهدوی و تاصرپور ( )1391در تحایق خود با عنوان »بررسی ابعتاد فاهتی
سازوکار اتقشار اوراق ب یای طبیعی  ،با اسقفاده از روش تحلیلی  -اسقنباطی
«با ابداع احقماالت مخقلف در خصود رابطۀ فاهی طرفین مخقلف دخیتل
در ی

اتقشار بیمه ای ،رواب مجازشرعی و غیرمجاز شترعی را تبیتین کترده

اتد .براساس این تحایق زماتی که راب

وکالت بین باتی و واست و رابطتۀ
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بیمه به شرط مضاربه یا بیمه به شرط وکالت بین واس و سرمایه گذار وجود
داشقه باشد ،این اوراق می تواتند از تظر شرعی مجاز باشند.
عسگری و همکاران ( )1395در تحایق خود با عنوان «بررستی فاهتی اوراق
بهادار بیمه ای(با رویکرد موضوع شناخقی) » با بررستی تحایتق هتای اتجتام
شده به تااط ضعف تحایاات گذشقه اشاره کرده و باتوجه به اینکه مصتادیق
اوراق بهادار بیمه ای بسیار مقنتوع هستت و اهتداف وکارکردهتای آتهتا تیتز
یکسان تیسقند .به این تقیجه رسیده است که که تمی توان حکم فاهی واحدی
بر تمام آتها تجویز کرد .هرچند ممکن است حکم فاهی تمام مصادیق اوراق
بهادار بیمه ای یکسان باشد ولی به دست آوردن این حکم واحد یکستان ،بته
توبۀ خود  ،تیازمند بررسی مصداقی هری

از اوراق بهادار بیمته ای استت و

بدون پرداخقن جزهی ،تمی توان حکم فاهی مربوطه را اسقخراج کرد.
تاصرپور ( )1395در مااله ای با عنوان «بررسی چالش های فاهتی و حاتوقی
اوراق بیمتته ای» بتتا استتقفاده از روش تحایتتق تحلیلتتی -استتقنباطی و تحلیتتل
محقوی با بررسی چالش های فاهی و حاوقی اتقشار این اوراق در ایتران بته
این تقیجه رسیده است که بهقترین حتاالت فاهتی اتقشتار اوراق بیمته ای در
صورتی است که رابطه وکالت بتین بتاتی و واست و رابطته بیمته بته شترط
مضاربه و بیمه به شرط وکالت بین واس و سرمایه گذار وجود داشقه باشد.
آقا حسینی ( )1396در پایان تامه کارشناسی ارشد با عنوان « امکتان ستنجی
اوراق بهادارسازی ریستکهای بیمهتای در صتنعت بیمته کشتور» بتا بررستی
مشک ت و محدودیت های اتقشار اوراق بیمته ای در ایتران پرداخقته استت
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عدم وجود موسسات رتبه بندی و دسقرسی به ترم افزار های محاسبه تترخ و
ارزشگذاری ریس

بیمه تامه ها ،عدم وجتود ضتواب و دستقورالعمل هتای

الزم و کارامد در بازار سرمایه و عدم شناخت سرمایه گذاران بازرا سرمایه از
این ابزار را مهمقرین محدودیت ها برای اتقشار ایتن اوراق در بتازار سترمایه
داتسقه است.
دهاان و همکاران ( )1397در تحایق خود با عنوان« اوراق بهادار سازی بیمه
ب یای طبیعی در صنعت بیمه ایران» در ی

پژوهش توصیفی و تحلیل متدر

های مقعارف اوراق فجایع طبیعی ضمن پیشنهاد الگوی ساخقار اتقشتار اوراق
بیمه ای در ایران به اهمیت جایگاه موسسات رتبه بندی اعقباری و مؤسسات
مدر ساز احقمار وقوع حادثه برای اتقشتار ایتن اوراق اشتاره کترده استت و
محاسبه بازده اوراق را مقکی به رتبه بندی و گزارشتات ایتن موسستات متی
داتد.
 -2اوراق بیمه ای
گسقرش ابزارهای اتقاار ریس

به بازار سرمایه با بروز یت

ستری حتوادث

فاجعه آمیز مهم در اوایل دهه تود تا اواس آن تسریع پیدا کرد ،حتوادثی کته
باعث کمبود ظرفیت اتکایی جهتاتی و مقعاقبتاً بتاالرفقن قیمتت قراردادهتای
اتکایی شدتد .در زمان وقوع طوفان آتدرو در سار  1992و زلزله تورثریج در
سار  1994ترخ حق بیمه بیش از دو برابر شد که این زیان های تاشی از ایتن
حوادث به قدری بزرگ بود که شرکت های بیمه اتکتایی تقواتستقند بته ایتن
ایفای تعهدات شان بپردازتد .این وضع صنعت بیمه را بر آن داشت که منتابع
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 -3اوراق بهادار بازخرید بیمه های زتدگی(.پژهشکده بیمه)10:1397،
به صورت سنقی و باتأثیر از صنعت بیمه  ،در ی

دستقه بنتدی اوراق بهتادار

بیمه ای از طباه بندی رایج و سنقی صنعت بیمه اسقفاده می شود .هماتگوتته
که بیمه های بازرگاتی به دو دسقۀ بیمه های زتدگی و بیمه هتای غیرزتتدگی
تاسیم می شوتد و در این دو دسقه کلی اتواع مخقلتف محصتوالت و رشتقه
های بیمه ای اراهه می شود ،اوراق بهادار بیمه ای تیز به دو دسقه اوراق بهادار
بیمه های زتدگی و اوراق بهادار بیمه های غیرزتدگی تاسیم می شتوتد  .بته
عبارت دیگر می توان براساس دسقه بندی سنقی صنعت بیمه ،دو توع تبتدیل
به اوراق بهادارکردن را در صنعت بیمه احصا کرد.
 -1تبدیل به اوراق بهادارکردن بیمۀ زتدگی،
 -2تبدیل به اوراق بهادارکردن بیمۀ غیرزتدگی
تاریبا دو دسقه بندی سنقی و دسقه بندی براساس اهداف  ،تقیج مشابهی در
خصود مصادیق اتواع اوراق دارتد  .به
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عبارت دیگر با درصد اتدکی از خطا دو دسقه بندی مشابه هم هسقند به ایتن
معنی که هدف از تبدیل به اوراق بهادارکردن بیمۀ زتدگی ،تأمین مالی و هدف
از تبدیل به اوراق بهادارکردن بیمۀ غیرزتدگی اتقاار ریس

و بیمه گری است

.شکل  1این هم پوشاتی در دو دسقه بندی را بته روشتنی تشتان متی دهتد.
هماتطور که در شکل مشاهده می شودبجز اوراق فاجعه آمیز مرگ ومیر که به
رغم اینکه در رشقۀ بیمه های زتدگی و با هدف اتقاار ریس

منقشر میشوتد،

سایر مصادیق مشابه هسقند( .عسگری)133:1395،

شکل  :1همپوشاتی اتواع اوراق بیمه ای در دسقه بندی سنقی و دسقه بندی بر اساس
هدف
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 -3ابعاد فقهی اوراق بیمه ای
یکی از اساسی ترین موضوعاتی که برای اجرایی شدن ایتن اوراق بهتادار در
کشور الزم است مدتظر قرار گیرد  ،بررسی جواز شترعی اتقشتار ایتن اوراق
است  .بسیاری از اوراق و مشقاات مالی که در حار حاضر در بازار های مالی
بین المللی در حار خریدو فروش هسقند بویژه اوراق قرضه های مخقلتف از
تظر اس می مجاز تیسقند و شبهی ربوی بودن در خصود آتها مطرح است .
از این رو بررسی و امکاتسنجی فاهی این اوراق  ،به عنوان ی

پیشنیاز اجترا

ضروری است.
-1-3بررسی فاهی عاد بیمه
تهاد حاوقی بیمه منشأیی اروپایی دارد و به مفهتوم رایتج  ،در فاته است می
پیشینهای تدارد ،هر چند برخی از قراردادهای خاد در تظام حاوقی اس م ،
ماتند حق عُمری  ،شرط ضماتت تفاتۀ متادام العمتر بترای همستر و ضتمان
جریره  ،شباهقی صوری بتا ایتن تهتاد حاتوقی دارد ( بنیتاد داهتر المعتارف
اس می  ،د)2526
امپراتوری عثماتی تخسقین کشور مسلمان بود که به وضع قتاتون بیمته اقتدام
کرد که با مخالفت فاهای حنفی روبرو شد ظتاهراً اولتین فایته مستلمان کته
دربار عدم مشروعیت بیمۀ دریایی تظر داده  ،ابن عابدین فایه معروف حنفی
است (مصطفی زحیلی)1989:443،
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اغلب فاهای اهل سنت که بیمه را از عاود مشتروعه و مستقحدثه داتستقهاتد
برای اثبات مشروعیت آن به این دالیل اسقناد کردهاتد:


اسقحسان

براساس این قاعده در جایی که با قیاس یا قاعده کلی یا دلیل دیگتر میتتوان
حکم شرعی را اسقنباط کرد به م حظته مصتلحقی ختاد میتتوان حکمتی
مخالف برای مسئله برگزید و در عاد بیمه ،گرچه احقمار غَرَر ،ربتا  ،قمتار ،
جهل به عوضین و ...وجود دارد اما چون عدم مشروعیت آن خت ف مصتالح
اجقمتتاع استتت ،از راه ایتتن قاعتتده میتتتوان قاهتتل بتته مشتتروعیت آن شتتد.
(حیدری 1406:337،ق)


مصالح مرسله

بنابر قاعده مصالح مرسله برای رعایت مصتلحت و حفتد دیتن و تظتم
اجقماعی جامعه ،در جایی که تص خاد یا مطلتق وجتود تتدارد ،متی
توان قاهل به مشروعیت موضوعی ماتند عاد بیمه شد( .همان)


ضرورت اققصادی

بعضی دیگر از فاها تیز مشروعیت بیمه را از باگ ضترورت و احقیتاج تظتام
اققصادی به آن اثبات کردهاتد و ضرورت و احقیاج را رافتع اشتکاالتی ماتنتد
قمار ،غرر ،رهان ،تعلیق میداتند (عرفاتی )1371:28،در میان مذاهب اس می،
امامیه و شافعیه این قاعده را تپذیرفقهاتد و آن را از مصادیق ظنون غیر معقبتر
داتسقهاتد .فاهای مسلمان بیمههای اجقماعی و تعتاوتی را ،بته استقناد وجتود
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تعاون و عدم کسب رِبح ،مشروع میداتند و درباره بیمههای خصوصی به سه
دسقه موافق ،مخالف و قاه ن به تفصیل تاسیم میشوتد.


گروه اور موافاان

موافاان مشروعیت قرارداد بیمه  ،که اغلب فاهای شیعه در ایتن گتروه جتای
می گیرتد  ،سه گروهند :تخسقین گروه عاد بیمته را بریکتی از عاتود معتین
فاهی منطبق می داتند؛ اخق ف تظر دربار مسقال بودن عاد بیمته یتا منطبتق
بودن آن بر یکی از عاود معین  ،در بین حاوقتداتان غیرمستلمان تیتز مطترح
است (همان)در اینجا به تعدادی از این عاود معین و تحتو اتطبتاق آتهتا بتر
بیمه اشاره می شود.
قرارداد بیمه و عاد مضاربه  .برخی از فایهان عاتد بیمته را منطبتق بتر عاتد
مضاربه می داتند .تاریباً در سی سار گذشقه  ،اهل سنت در تظتام باتکتداری
اس می برای اتعااد عاد بیمه از عاد مضاربه اسقفاده کرده اتد؛ بدین صتورت
که بیمه گر و بیمه گزار در قرارداد مضتاربه مقعهتد متی شتوتد کته هرگوتته
خسارتی که در مقن قرارداد ذکر شده است از طریق مضاربه پرداختت شتود.
این قرارداد شبیه عاد بیمه است با این تفاوت که در عاد بیمه باید حق بیمته
پرداخت شود ولی در عاد مضاربه حق بیمته از تاحیتۀ مضتارِگ بته سترمایه
اضافه می شود و در صورت بروز حادثه خسارت از سرمایه یا ستود شترکت
پرداخت می شود .در صتورت عتدم بتروز حادثته  ،مضتارگ متی تواتتد از
پرداخت وجه مذکور خودداری کند (امین)1366:27 ،
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قرارداد بیمه و عاد ضمان

عاد بیمه توعی عاد ضمان عوض تسبت بته اعیتان خارجیته و شخصتیه ای
است که در تزد صاحباتش قرار دارد .شاید ذکر کلمتۀ تضتمین در امقیازتامتۀ
منعاده بین تاصرالدین شاه و الزار پولیاکف روسی و قتاتون تجتارت بحریته
مصوگ  1280دولت عثماتی دلیل براین باشد که تنظیم کنندگان امقیازتامته و
وضع کنندگان قاتون مذکور بیمته را برعاتد ضتمان منطبتق متی داتستقه اتتد
(همان)


قرارداد بیمه و صلح .

عاد صلح از عاود مسقال است و به عاود دیگتر برتمتی گتردد و بیمته متی
تواتد در قالب این عاد با تسالم بین بیمه گر و بیمه گزار مبنتی بتر پرداختت
وجه بیمه به صورت اقساط یا تاد در ماابل تعهد بیمه گر تستبت بته جبتران
خسارت وارد شده تسبت به موضوع بیمه  ،اتجام گیرد (خمینی)1366:411،


قرارداد بیمه و هبۀ معوضه .

برخی دیگر از فاها از جمله آیتت ا ختویی عاتد بیمته را منطبتق بتر هبتۀ
معوضه میداتند ،یعنی بیمه گزار در هرسار یا هر ماه یتا یکجتا مبل تی را بته
رایگان تملی

بیمه گر می کند ،با این شرط کته در صتورت بتروز حادثته و

خسارت به مار یا جان او بیمه گر وجه مذکور را بته تملیت

بیمته گتزار یتا

خاتواده اش درآورد (خوهی 1412 :413،ق)
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قرارداد بیمه و عاد مواال

برخی دیگر عاد مواال را توعی بیمۀ مسئولیت می داتند ،زیرا در عاد متواال
شخصی که تسب او مجهور است دیگری را برای پرداخت خسارت حاصتله
از جنایقش ولی خود قرار می دهد و در ماابتل  ،ایتن فترد پت

از فتوت او

وارث وی خواهد شد (احمد زرقاء 1415:59،ق)برخی دیگتر از فاهتا ،عاتد
بیمه را بریکی از عاود شرکت  ،جعاله  ،ودیعه  ،حواله  ،وکالت  ،قرض و یتا
عاد تبرع به شرط عوض  ،منطبق داتسقه اتد (عرفتاتی)1371:159،گتروه دوم
از موافاان عاد بیمه  ،با اشاره به برخی تهادهای حاوقی خاد کته در تظتام
حاوقی اس م موجود است و ماایسۀ آتها با تهاد بیمه  ،کوشیده اتد که وجود
تفکر بیمه را در صدر اس م و پیش از آن اثبات کنندبر این پایه  ،آتان بیمه را
مشروع داتسقه اتد .این موارد از آن جمله اتد:


تظام عواقل و عاد بیمه .

سنت صحیح تبوی بر ثبوت این تهاد حاوقی و فاهی داللتت دارد و متذاهب
مخقلف اس می آن را پذیرفقه اتد .در تظام عاقلته اگتر فتردی مرتکتب ققتل
غیرعمد شود ،مردان بالغ از اهل و عشیرهاش حداکثر در مدت سه سار بایتد
دیۀ معاور را پرداخت کنند ،و این توعی بیمه است که به پرداخت خستارات
مالی در موارد دیگر تیز قابل تسری است  .ابن عابدین در «کقتاگ المعاقتل »
از رد المخقار (ج  ،5د  )410می گوید :عاقله به واسطۀ تاصیر در مراقبتت
از قاتل مقحمل پرداخت دیه می شود .پیش از زمان شارع تیز ایتن عتادت در
بین مردم حقی در پرداختت خستارت حاصتل از سترقت  ،آتتش ستوزی و
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جزآتها وجود داشقه است  .در ماابل این رأی  ،برخی عاد بیمته را از عاتود
مسقحدث میداتند و قیاس آن را به تظام عاقلته صتحیح تمتی داتنتد (دایتره
المعارف جهان اس م ،ج  1د)2526


عاد بیمه و ضَمان خطرالطریق .

به تظربعضی فایهان  ،چناتچه شخصی به دیگری بگوید در این جتاده امنیتت
وجود دارد و اگر کسی به مار تو خسارت زد من ضامنم  ،درآن صورت وی
ضامن پرداخت خسارت وارده خواهد بود .عاد بیمته تیتز تتوعی تضتمین از
جاتب بیمه گر در ماابل حوادث احقمتالی و بنتابراین مشتروع استت برختی
دیگر بیمه را با تهاد ضَمان جریره  ،قاعتده االلزامتات یتا الوعتدالملزم قیتاس
کرده و آن را مشروع داتسقه اتد (همان)
گروه سوم از موافاان عاد بیمه  ،آن را باتوجه به ویژگیهایش ( رجوع کنیتد
به سیفی  ،د 39ت )43برعاود معهود قابل اتطباق تداتسقه اتد ،بلکته آن را از
عاود مسقحدث و مسقال شمرده اتد .باتوجه به حضتور مجقهتدان شتیعه در
وضع قاتون اساسی جمهوری اس می ایران ،شاید بقوان پذیرش عاد بیمه را،
با عنواتی مسقال در اصور  31 ،21،29 ،3این قاتون  ،رأی فاهی مورد توافتق
مشهور فاهای شیعه به شمار آورد این گروه از موافاان به شیوه های مخقلتف
بیمه را مشروع داتسقه اتد .مشروعیت آن به دلیل عمومیتت التَتأکُلوا اَمتوالَکم
بَینَکُم بالباطل اِال اَن تَکُونَ تجار ً عَتن تَتراض مِتنکُم (تستاء )29:و عمومیتت
اَوفوابِالعُاود (ماهد  )1:داتسقه و معقادتد از آتجا که آیتات یتاد شتده از تتوع
قضیه حایایه  ،و شامل تمام مصادیق معام ت در هر زمتان و مکتان استت ،
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وجهی برای تخصیص این عمومات به عاود زمان شارع وجود تدارد .برختی
دیگر برای مشروعیت و صحت عاود ،از جمله عاد بیمه  ،به اصتالۀ الصتحۀ
کرده اتد و عده ای دیگر گفقته اتتد کته شتارع بستیاری از معتام ت

تمس

مقداور بین مردم را امضا کرده است و عتادت شتارع در معتام ت مبنتی بتر
قبور معام ت رایج در میان مردم است و چون بیمه عادی عرفی و خارج از
حوز شرع است که مردم آن را پذیرفقه اتد شارع آن را می پتذیرد برختی از
فاها برای مشروعیتِ عاد بیمه به اصل اباحه تمس

کترده اتتد .استاس ایتن

اصل مبنی بر مباح بودن همۀ اشیا و افعار است مگتر اینکته از طترف شتارع
منعی وارد شده باشد .بنابراین عاتد بیمته تیتز کته منعتی دربتار آن ترستیده
مشروع است  .در ماابل  ،بعضی از مذاهب اصل را برتحریم می داتنتد مگتر
اینکه دلیلی برمشروع بودن آن به ما رسیده باشد اغلب فاهای اهل ستنت کته
بیمه را از عاود مشروعه و مسقحدثه داتسقه اتد برای اثبات مشروعیت آن بته
این دالیل اسقناد کرده اتد:


بیمه و مصالح مرسله .

بنابر قاعد مصالح مرسله برای رعایت مصلحت و حفد دین و تظم اجقماعی
جامعه  ،در جایی که تص خاد یا مطلق وجود تتدارد ،متی تتوان قاهتل بته
مشروعیت موضوعی ماتند عاد بیمه شد .با اینهمه  ،برختی دیگتر از فایهتان
اهل سنت هرتوع مصلحت را مشمور این قاعده تداتسقه و معقادتد کته عاتد
بیمه به علت وجود قمتار ،غترر ،جهتل بته عوضتین و  ...در آن  ،از مصتالح
غیرضروری است که شرع به ال ای آن تظرداده است بعضی دیگر از فاها تیتز
مشروعیت بیمه را از باگ ضرورت و احقیاج تظام اققصادی به آن اثبات کرده
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اتد و ضرورت و احقیاج را رافع اشکاالتی ماتند قمار ،غرر ،رهان  ،تعلیق می
داتند  .عدم مشروعیت فاهی بیمه در تظر مخالفان آن  ،دوگوتته مستقند دارد.
برخی معقادتد که عاود شرعی معین و محصورتد و قرارداد بیمه بر هیچ ی
از آتها منطبق تیست برخی دیگر عدم مشروعیت بیمه را به دلیل ایراداتی متی
داتند که در این قرارداد وجود دارد و مورد تهی شارع استت .مهمقترین ایتن
اشکاالت چنین است  :الف ) بیمه عاتدی غترری استت و مشتمور روایتت
«تهی النبی عن بیتع ال ترر» استت گ ) بیمته تتوعی قمتار و کستب منفعتت
احقمالی است  ،چون بیمه گزار به امید دریافت کل تعهتد بیمته متی شتود و
بیمه گر تیز به امید پیش تیامدن خسارت به اتعااد قرارداد اقدام می کند و این
اتکا به بخت و تصادف توعی قمار است .ج ) عاد بیمته تتوعی بیتع معتدوم
است ،زیرا مبیع ،یعنی پرداخت خسارت ،در هنگام عاد وجود تدارد و مقفرع
بر وقوع حادثهای است که احقماالً در آینده روی می دهتد .د) معلتوم بتودن
موضوع تعهد طرفین از شرای صحت عاد است و از آتجتا کته زمتان ورود
خسارت و میزان اقساطی که بیمه گزار متی پتردازد معلتوم تیستت ،موضتوع
تعهد مجهور و در تقیجه بیمه باطل است  .ه ) بیمۀ عمتر قضتا و قتدر الهتی
است  ،زیرا مرگ و حیات به دست خداوتد است و کستی تمتی تواتتد آن را
تضمین کند .و) شرکقهای بیمه با اموار خود معام ت ربوی اتجام می دهنتد؛
بع وه در بیمۀ عمر تیز چناتچه بیمه گزار پ

از اتاضای مدت تعیتین شتده

زتده بماتد ،اقساط پرداخقی را باسود آن پ

می گیرد که ایتن رباستت ؛گتاه

تیز شرکت بیمه خسارت تأخیر در پرداخت اقساط را از بیمه گتزار دریافتت
می کند که عملی ربوی محسوگ متی شتود .ز) بیمته  ،تعهتد و ضتماتت در
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پرداخت خسارتی است که هنوز تحاق تیافقه و بنابراین از مصتادیق «ضتمان
مالم یجب » است  .ح ) در عاد بیمه  ،پیش آمدن خسارت و حادثته و عتدم
آن هر دو ممکن است  .بنابراین  ،بیمه از مصادیق معاملۀ احقمتالی استت تته
حایای  ،و عموماتی چون اوفوابالعاود (ماهده  )1 :شامل آن تمتی شتود .ط )
از آتجا که در عاد بیمه  ،پرداخت خسارت به حادثته ای احقمتالی در آینتده
موکور است  ،این عاد منجز تیست و تعلیق آن موجب بط ن می شود .ی )
عمومیت آیۀ التأکلوا اموالکم بینکم بالباطل (تساء )29 :اکقساگ بدون جهتت
را در معام ت منع می کند ،حار آتکه گاه شرکت بیمه بدون پرداختت هتیچ
گوته خسارتی مال
جهت مال

حق بیمه می شود؛ در بیمۀ عمر تیز اشخاد ثالث بدون

می شوتد در ماابل موافاان و مخالفتان مشتروعیت عاتد بیمته ،

برخی فایهان به توعی تفصیل در حکم قاهل شده اتد .ایشان بعضتی از اتتواع
بیمه را با اسقفاده از اتطباق آن بر عاود اس می ماتند ضمان  ،صلح  ،مضتاربه
 ،هبۀ معوضه و تظایر آتها ،یا به دلیل دیگری چون ضرورت  ،مصالح مرسله،
اسقحسان و اصل اباحه مشروع می داتند ،اما بعضی دیگتر از اتتواع بیمته  ،از
جمله بیمۀ عمر را به دلیل برخی اشکاالت ( رجوع کنید به ستطور پیشتین )
غیرمشروع می شمارتد .به تظر می رسد که عدم تفکی

میتان موضتوع عاتد

بیمه در بیمه های اموار و اشخاد علت اصلی چنین تفصیلی بتوده استت ،
چرا که با پذیرفقن این مسئله که بیمه های اموار ویژگی غرامقتی دارتتد و در
ماابل  ،موضوع بیمۀ اشخاد توعاً تتأمین بیمته گتزار و غیرغرامقتی استت ،
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وجهی برای تفصیل وجود تخواهد داشت ( 1دایره المعارف جهان است م ،ج
 1د)2526
ازمیان فاهای شیعی احقماالً سید محمدکاظم طباطباهی یتزدی (مقتوفی )337
اولین بار درباره بیمه اظهارتظر کرده (طباطبایی یزدی)1376:312،و پ

از او

در اواخر قرن چهاردهم ،شیخ حسین حلی بقفصیل و بتا عنتواتی مستقال بته
بررسی آن پرداخقه است(.بحرالعلوم 1415:15،ق)
در خصود عاد بیمه ،فاهای مقأخر دیدگاه های مقفاوتی دارتد؛
حضرت امام خمینی (ره) در خصود عاد بیمه معقاد استت « بیمته قترار و
عادی است بین بیمه شوتده [بیمه گذار] و موسسته یتا شترکت یتا شتخص
[بیمه گر ] که بیمه را بپذیرد ،و این عاد مثل سایر عاد ها محقاج به ایجتاگ
و قبور است و شرایطی که در موجب و قابل و عاتد در ستایر عاتود معقبتر
است در این عاد تیز معقبر است و می توان این عاد را با هر ل قتی و زبتاتی
اجرا کرد( مسألۀ  2862رساله عملیه) این دیتدگاه در خصتود عاتد بیمته،
مبقنی بر برخی از اصور عمومی قراردادهاست کته مبنتای بررستی عاتود از
منظر فاه شیعی محسوگ می شود.
حضرت آیت ا العظمی خوهی  :بیمه عبارت از این استت کته شتخص هتر
سار مبل ی به کسی یا شرکقی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر
آسیبی مث ً به تجارت خاته یا ماشین یا منزر یا خودش برسد آن شترکت یتا

 1داتشنامه جهان اس م تویسنده  :بنیاد داهر المعارف اس می ج  1 :د2526 :
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شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کنتد و
این معامله داخل در هبۀ معوضه است و چناتچته آستیبی وارد شتود حستب
شرط بر مشروط علیه » .واجتب استت کته از عهتده برآیتد و بترای گیرتتده
اشکالی تدارد.
حضرت آیت ا العظمی موسوی اردبیلی « :بیمه قراردادی استت بتین بیمته
شوتده ( بیمه گذار) و موسسه یا شرکت یا شخصی کته بیمته را متی پتذیرد
)بیمه گر (که به موجب آن ی

طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یتا

وجوهی از طرف دیگر ،در صتورت وقتوع حادثته ،خستارت وارده بتر او را
جبران وجهی را که بیمه گذار به  » ،بیمه گذار « طرف تعهد را » ،بیمه گر «
کند و یا وجه معینی بپرداز مقعهد را می گوینتد  ،و ایتن عاتد مثتل ستایر »
موضوع بیمه « و آتچه را که بیمه می شود » حق بیمه « بیمه گتر میپتردازد
عاود محقاج به رضایت طرفین است  ،و شرایطی که در عاد و طرفین آن در
سایر عاود معقبرتد  ،در این عاد تیز معقبر می باشند و می توان این عاد را با
هر ل ت و زباتی منعاد کرد .و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعقبار اتتواع و
اقسام بیمه مقفاوت است».
حضرت آیت ا العظمی سیسقاتی :بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گذار
)بیمه شوتده ( مقعهد می شود ماهاته یا ساالته و یا یکباره مبلغ معینی به بیمته
گر) بیمه کننده (بپردازد و در ماابل آن ،بیمه گر مقعهد می شود کته بته بیمته
گذار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به تفع او منعاد شده
است ،مبل ی پور یا پرداخقی ثابقی و هر عتوض متالی دیگتری ،در صتورت
وقوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است ،بپردازد.
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حضرت آیت ا العظمی مکارم شیرازی « :بیمه قتراردادی استت بتین بیمته
کننده] بیمه گذار [ و شرکت یا شخص بیمهگر] بیمه گر [ و بتر ایتن استاس
است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارت هتای
وارده بر اتسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مسقالی است که
با شرایطی که در مساهل آینده می آید صحیح است ،چه بیمۀ کاالهای تجارتی
باشد ،یا ساخقمان ها و اتوموبیلها و کشقی ها و هواپیماها ،یا بیمۀ کارمندان و
کارگران ،یا بیمۀ عمر و ماتند آن که در عرف عات ء معمتور استت( ».مستألۀ
 2438رساله عملیه)
 -4تحلیل قرارداد
این قرارداد ،مجموعهای بته هتم پیوستقه استت کته اجتزای آن در ارتبتاطی
ارگاتی

با هم معنا پیدا میکند تا تهایقاً ریس

حاصل از بیمه امتوالی کته در

ب یای طبیعی تخریب شده اتد به بازار سرمایه اتقاار یابد .به این صورت کته
شرکتهای بیمه به جای اینکه ریس

تاشی از حوادث غیر مقرقبه و ب یتای

طبیعی را توس شرکت بیمه اتکایی پوشش دهند ،ایتن ریست

را بته بتازار

سرمایه و سرمایه گذاران آن اتقاار میدهند .به این صورت که قترارداد بیمته
اتکایی را با ی

شرکت واس منعاد می کنند و حق بیمه اتکتایی را بته ایتن

شرکت تحویل میدهند .شرکت واست تیتز بتا سترمایه گتذاران کته عمتدتاً
تهادهای مالی ریست

پتذیر هستقند وارد قترارداد میشتود و اوراق ب یتای

طبیعی را اتقشار می دهد و به آنها سود پرداخت می کنتد؛ و در ضتمن ایتن
قرارداد ،از آنها تعهد میگیرد که در صورت تحاتق حادثته غیتر مقرقبته ،بتا
شدت معینی از اصل یا فرع اوراق یا هتر دوی آنهتا برداشتت میکنتد و بته
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شرکت باتی میپردازد .سود پرداخقی به آنها از چند طریق است :اور ،ستود
تاشی از سرمایه گذاری وجوه خود که تزد تهاد واس است .دوم ،حتق بیمته
دریافقی از شرکت بیمه ،و سوم ،سود تاشی از سرمایه گذاری این حتق بیمته
که تزد تهاد واس است .این امر باعث می شود که سود ایتن اوراق بتاالتر از
سود اوراق معمولی منقشر شده در بازار باشد؛ و در واقع ایتن ستود اضتافی،
بابت ریس

بیشقری است که سترمایه گتذاران تحمتل میکننتد .در عتوض

سرمایه گذاران مقعهد می شوتد که در صورت وقتوع حتوادث و وارد شتدن
زیان بر شرکت بیمه ،از محل پولی که در اخقیار شرکت واست طتی فرآینتد
اتقشار اوراق گذاشقه اتد این خسارت را تأمین کنند .در واقع کارکرد اساستی
پولی که در اتقشار اوراق ،توس واس از سرمایه گذاران دریافتت و سترمایه
گذاری میشود ،تضمین پرداخت همین خسارت احقمالی است .در این میان
شرکت واس مجموع پور دریافقی از شرکت بیمه (بابت حق بیمه اتکایی) و
سرمایه گذاران (بابت اتقشار اوراق) را سرمایه گذاری متی کنتد و از آتجتایی
که ممکن است بازده این سرمایه گذاری دارای توسان باشد ،بازده حاصتل از
آن را با ی

شرکت حاوقی دیگر در قبار دریافت های ثابقی (که میتزان ایتن

دریافت ها همان سود ثابت پرداخقی به سرمایه گذاران استت) معاوضته متی
کند؛ یعنی وارد ی

قرارداد سوآپ بازده کل با آن شترکت متی شتود .حتار

وضتتعیت را در صتتورت وقتتوع و عتتدم وقتتوع حادثتته غیتتر مقرقبتته بررستتی
میکنیم(.تاصر پور)899:1395:،
الف – اگر حادثه ای اتفاق تیفقد :سرمایه گتذاران در آختر دوره ،اصتل پتور
سرمایه گذاری شده در اوراق و تیز سود آن را دریافت می کنند که بخشی از
624

ارائه مدل عملیاتی انتشار اوراق بهادار بیمهای در بازار سرمایه ج.ا.ا

این سود ،حق بیمه اتکایی و سود حاصل از سرمایه گذاری آن توس واست
است(.همان)
گ – اگر حادثهای اتفاق بیفقد :به میزان تعهتد شتده از سترمایه موجتود تتزد
واس کم می شود و بایه در اتقهای دوره در اخقیار سرمایه گذاران قترار متی
گیرد( .همان)
در تگاه اور ،این قرارداد در اصل ،شبیه قترارداد بیمته اتکتایی مقعتارف بتین
شرکت باتی و سرمایه گذاران است ،اما در واقع با آن مقفاوت است .زیترا در
بیمه مقعارف ،حق بیمه از بیمه گذاران زیادی دریافت متی شتود و خستارت
پرداخقی توس شرکت بیمه به بیمته گتذاران معتدودی صتورت میگیترد و
شرکت بیمه ،میزان حق بیمه های دریافقی را طبق محاسبات آمتاری احقمتار
وقوع خسارت به گوته ای تعیین می کند که در صورت وقتوع خستارت بته
تعدادی از بیمهگذاران ،خسارت های آتان را از محل حق بیمه های دریتافقی
از همه بیمه گذاران پرداخت کند و در آخر دوره تعهد ،ماداری از حق بیمته
های دریافقی از همه بیمه گذاران پرداخت کند و در آخر دوره تعهد ،ماداری
از حق بیمههای دریافقی تیز به عنوان سود شترکت بیمته بترای او بتاقی متی
ماتد .اما درخصود این اوراق ،سترمایه گتذاراتی کته خستارت احقمتالی را
تأمین می کنند در واقع حق بیمه اتکایی را از ی

تفتر (یت

شترکت بیمته)

دریافت می کنند و در عوض مقعهد بته پرداختت خستارتی متی شتوتد کته
ممکن است چندین برابر این حق بیمه اتکایی باشد؛ که این امتر بستقگی بته
ترخ بیمه اتکایی دارد .مث ً اگر ترخ بیمه اتکایی  5درصد باشد خسارت متی
تواتد تا  20برابر حق بیمه اتکایی باشد .این پرداخت خسارت از محتل حتق
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بیمه های مخقلف ،تأمین تمی شود بلکه از محل پور ختود سترمایه گتذاران
است که تزد واس می باشد .بنابراین این شبهه وجود دارد که این قترارداد از
طرف سرمایه گذار ی

قرارداد غیر عا یی و سفهی باشد مگر اینکته تحتت

عنوان عاد هبه قرار گیرد .همچنین احقمار توعی شبهه قمار تیتز وجتود دارد
که در این باره بررسی فاهی خواهیم داشت .روابت بتین اجتزای قترارداد از
جمله شرکت واس با سرمایه گذاران و شرکت باتی به چنتد صتورت قابتل
تصور است (همان)
در جدور  ، 1تمام حاالت فاهی ای که ممکن است بقتوان بتر مبنتای آن هتا
رواب موجود بین بازیگران مخقلف در اتقشار این اوراق را توجیه کرد ،آمتده
و اشکاالت مربوط به هر حالت ذکر شده است موارد پتنج و شتش ،بهقترین
حالت تشخیص داده شده است .یعنی زماتی کته رابطته وکالتت بتین بتاتی و
واس و رابطه بیمه به شرط مضاربه یا بیمه بته شترط وکالتت بتین واست و
سرمایه گذار وجود داشقه باشد(.همان)910،
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جدول  -1نتیجه تحلیل فقهی ساز کار اوراق بالیای طبیعی
روابط
واسط و
بانی

واسط و سرمایهگذار

اشکاالت
غیر عقالیی /قرض ربوی /هبه

1

بیمه

قرض به شرط هبه

2

بیمه

وکالت به شرط هبه

3

بیمه

مضاربه به شرط هبه

4

وکالت

بیمه به شرط قرض

5

وکالت

بیمه به شرط مضاربه

6

وکالت

بیمه به شرط وکالت

7

وکالت

قرض به شرط هبه

8

وکالت

واقعیت ندارد زیرا حق بیمه
دریافت میکند
غیر عقالیی /هبه واقعیت ندارد زیرا
حق بیمه دریافت میکند
غیر عقالیی /هبه واقعیت ندارد زیرا
حق بیمه دریافت میکند
استقراض ربوی/واسط ،مالک
سرمایه سرمایه گذار نمیشود تا
قرض محقق شود.
بهترین حالت اگر سود ثابت اخذ
نشود
بهترین حالت
قرض ربوی /هبه واقعیت ندارد
زیرا حق بیمه دریافت میکند

مضاربه یا وکالت به

هبه واقعیت ندارد زیرا حق بیمه

شرط هبه

دریافت میکند
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مطابق جدور باال موارد پنج و شش ،بهقرین حالت تشخیص داده شده است.
یعنی زماتی که رابطه وکالت بین باتی و واس و رابطه بیمه به شرط مضتاربه
یا بیمه به شرط وکالت بین واس و سرمایه گذار وجود داشقه باشد(.1همان)
 -5مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس :
کمیقه فاهی سازمان بورس پت

از برگتزاری جلستات مقعتدد در خصتود

اتقشتتار اوراق بیمتته ای تهایقتتا در جلستته  177متتورخ  97/06/21فاتت در
خصود اوراق بیمه اتکایی مصوبه ای داشت و در تهایت این اوراق اولتین
توع از اوراق بیمه ای است که با رعایت مصوبات کمیقه فاهتی و بعتد از آن
شورای عالی بورس و هیئت مدیره ستازمان بتورس امکتان اتقشتار در بتازار
سرمایه ایران را خواهد داشت .مصوبه شورای فاهی سازمان بورس به شترح
زیر است:
-1-5اوراق بیمهای اتکایی
اوراق بهادار بیمهای ،یکی از اتواع اوراق بهادار است که از طریق آن ،فرصقی
برای برقراری ارتباط میان بازار سرمایه و بازار بیمه فراهم میشود .این اوراق
اتواع مخقلفی دارد و طرحی که جهت اع م تظر فاهی به ایتن کمیقته ارجتاع
شده است ،اوراق بیمهای اتکایی است .اوراق بیمهای اتکایی ،اوراق بهتاداری
است که با رعایت قواتین و ماررات مربوطه منقشر میشود و به موجتب آن،
برخی از مخاطرات بیمهای از بازار بیمه به بازار سرمایه منقال میشتود .غالبتاً
ساخقار این اوراق به گوته ای است که در إزاء پتذیرش مختاطرات بیمتهای،

 1ناصرپور علیرضا( )1395چهارمین کنفرانس توسعه نظام تآمین مالی در ایران
صص 910-897
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تسبت به ستایر اوراق بهتادار مشتابه ،ستود بیشتقری را عاهتد سترمایهگذاران
میکند .بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه ،با رعایت ماررات مربوطه میتواتند
از طریق اوراق بیمهای اتکایی ،تسبت بته اتجتام عملیتات اتکتایی بخشتی از
مخاطرات بیمهای خود اقدام تمایند و در حایات در اوراق بیمتهای اتکتایی،
اتجام عملیات اتکایی از طریق بازار سرمایه اتجام میگیرد .در فرآینتد اتقشتار
اوراق بیمهای اتکایی ،سرمایهگذاران با خرید این اوراق ،منابع متالی ختود را
در اخقیار ی

تهاد مالی (تهاد واس ) قرار می دهند .تهاد مالی (تهاد واست )،

منابع مالی که از محل واگذاری اوراق بدست آمده با منابع مالی کته از بتازار
بیمه بدست آورده (حق بیمههایی که بابت بیمه اتکتایی دریافتت میکنتد) را
صرف اتجام سرمایهگذاری هایی با رعایتت قتواتین و ماتررات مربوطته متی
تماید .تمام یا بخشی از سود حاصل از مجموع منابع مالی تجمیع شتده طتی
زمان بندی مشخصی به سرمایهگذاران پرداخت می شتود .در فرآینتد اتقشتار
اوراق بیمهای اتکایی ،تهاد واس به عنوان وکیل سترمایهگذاران فعالیتت متی
کند و از آتجا که به موجب قرارداد بیمه اتکایی ملزم به اراهته ختدمات بیمته
مشخصی در صورت بروز خسارات معینی استت ،متی بایستت از تخصتص
کافی در حوزه عملیات بیمهای برخوردار باشد .از این روی ،ضتروری استت
فعالیت آن تحت تظارت تهادهای تاظر بیمهای و بورسی قرار داشقه باشد.
در این راسقا ،سواالت ذیل از کمیقه تخصصی فاهی مطرح گردید:
آیا اصل اتقشار اوراق بیمهای اتکایی از تظر م حظات فاهی صحیح است؟
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آیا در طور دوره اوراق ،عدم توزیع کل سود حاصل از سرمایهگذاری وجتوه
تجمیع شده و ذخیتره بخشتی از منتابع متالی بدستت آمتده جهتت رعایتت
م حظات احقیاطی بیمهای صحیح است؟
آیا شبهه غرر در ساخقار این اوراق وجود دارد؟
-2-5نظر کمیته تخصصی فقهی
کمیته تخصصی فقهی بعد از بررسی موضوع در خصوص سؤاالت فووق الوذکر
چنین جمع بندی کرد:
در خصود اصل اتقشار اوراق بیمهای اتکایی ،تکات ذیل باید متدتظر قترار
گیرد:
اوراق بیمهای اتکایی ،یکی از اتواع اوراق بهادار است که بتر مبنتای ضتواب
عاد بیمه و عاد وکالتت ستاخقاربندی متی شتود .در ایتن اوراق ،بتر مبنتای
قرارداد بیمه اتکایی ،بیمه مرکزی یا شرکت های بیمه ،بخشی از ریس

هتای

بیمهای خود را به بازار سرمایه منقال می کننتد .خریتداران اوراق ،بته عنتوان
بیمه گر در قرارداد بیمه اتکایی قرار می گیرتد و در إزاء اراهه ختدمات بیمته
اتکایی حق دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق بیمته از بیمته گتذار (بیمته
مرکزی یا شرکت بیمه) را خواهند داشت.
تهاد واس  ،به عنوان وکیل دارتدگان اوراق قترارداد بیمته اتکتایی را منعاتد
کرده و از جاتب آتها تسبت به سرمایهگذاری مبالغ تجمیتع شتده ،اقتدام متی
تماید .تهاد واس  ،به عنوان وکیل دارتتدگان اوراق حتق دریافتت کتارمزد در
إزاء خدماتی که اراهه می کند را خواهد داشت .همچنتین ،در صتورت بتروز
خسارت توافق شده در قرارداد بیمه اتکایی ،تهاد واس بیمهای ملزم خواهتد
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بود خسارات را مطابق توافق های به عمل آمده به بیمه گذار (بیمه مرکزی یا
شرکت های بیمه) پرداخت تماید.
منابع مالی که با خرید اوراق از سوی سرمایهگذاران بدست میآیتد ،سترمایه
اولیه برای اتجام کسب و کار بیمه اتکایی را فراهم میکند.
در ماطع سررسید اوراق ،در صورتی که خسارت توافق شده در بیمه اتکتایی
رخ تدهد ،اصل سرمایه و کل سود حاصل از عملیات سرمایهگذاری مقعلق به
دارتدگان اوراق خواهد بود.
از منظر م حظتات فاهتی ،عتدم پرداختت بخشتی از ستودهای حاصتل از
عملیتتات ستترمایهگذاری در طتتی دوره اوراق تتتا قبتتل از سررستتید بتته
سرمایهگذاران ب ماتع است؛ مشروط به آتکته در ماطتع سررستید کتل ستود
حاصل همراه با اصل منابع پ

از کسر خسارات به سترمایهگذاران پرداختت

شود.
الزم است فرایند عملیات و دسقورالعملهای اجرایتی بته صتورت شتفاف و
روشن در اخقیار سرمایهگذاران قرارگیرد تا امقیازات و مسئولیتهای تاشی از
این توع سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران مشتخص شتود و غترری از ایتن
تاحیه مقوجه قرارداد تشود.
 -6روش تحقیق:
در این تحایق با اسقفاده از روش تحایقِ تحلیلی-استقنباطی و تحلیتل محقتوا
(برای تحلیل فاهی سازکار اتقشار اوراق) و با معرفی مؤلفهها و دالیل اصتلی
اققصادی ایتن ابتزار ،بتا استقفاده از رویکتردی تحلیلتی و براستاس عاتود و
قراردادهای مورد تأیید شریعت اس م ،رواب میان ارکان الگتو هتا بررستی و
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درتقیجه مدلهایی پیشنهاد خواهتد شتد کته ضتمن ستازگاری بتا آموزههتای
اس می و فاه امامیه ،کاربردی باشد همچنتین امکتان اتقشتار ایتن اوراق  ،در
ایران بررسی خواهیم کترد .همچنتین ،در گتردآوری اط عتات از روشتهای
مشاهده اسنادی و روش کقابخاته ای اسقفاده شده است.
این پژوهش از تظر هدف ی

پژوهش توصتیفی استت .پتژوهش توصتیفی

منحصراً در پی کشف و توضیح رواب  ،همبسقگی ها و احقماالً آزمون فرض
ها و پیش بینی رویدادها تیست بلکه بیشقر درصدد توصیف موقعیت هاست.
اجرای این توع پژوهش می تواتد صرفاً برای شناخت بیشقر شرای موجود یا
کم

به فرآیند تصمیم گیری باشد.

همچنین به لحاظ تقیجه) پیامد( ،ی

پژوهش کتاربردی استت ،از ایتن تظتر

کاربردی است که تقایج این پژوهش میتواتد برای اوراق بهادارسازی ریس
محصتوالت صتنعت بیمته در بتازار سترمایه ایتران اجرایتی شتود .پتژوهش
کاربردی ،ت شی برای یافقن پاسخی برای حل ی

معضتل و مشتکل عملتی

است که در دتیای واقعی وجود دارد.
این توع پژوهش از تقایج پژوهش های بنیتادی بته منظتور بهبتود روش هتا،
ابزارها ،ساخقارها و الگوها اسقفاده میتماید.
 -7نیاز ها و مشکالت بازار بیمه ایران
مهم ترین تیازها ومشک ت بازار ایران که اتقشار اوراق بهتادار بیمته ای متی
تواتد راه حلی برای رفع آتها باشد  ،موارد زیر میباشند:
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 -1اراهه بیمه تامه هایی به صورت اقساطی یا مرحله ای و عدم دریافت
حق بیمه به صورت کامل :در حار حاضر بعضی از شترکت هتای
بیمه ،بیمه تامه هایی را به صورت قسطی یا مرحله ای واگذار متی
کنند بنابراین حق بیمه چنین بیمه تامه هایی به صورت یکجتا وارد
شرکت تمی شود و طی چند قس به شرکت می رسد و در تقیجته
شرکت تمی تواتد حق بیمه های مربوط به این بیمته تامته هتا را در
سرمایه گذاری ها و برتامه های مالی خود مورد اسقفاده قرار دهتد .
برای رفع این مشکل متی تتوان اوراق بهتاداری طراحتی کترد کته
شرکت های بیمه بقواتند با اتقشار آن ،بسقه بیمه تامه های مرحله ای
خود را به بازار سرمایه واگذار کنند و حق بیمه های مرحلته ای را
در همان ابقدای سار از بازار سرمایه جمع آوری کنند.
 -2محدودیت مالی شرکت بیمه برای مشارکت در سرمایه گذاری های
میان مدت با بازده بیشقر و محدودیت تاتدینگی شترکت در زمتان
خسارت های باال و موققی :از تظر فنی و اققصادی و از تاطته تظتر
قاتوتی و مارراتی الزم استت شترکت هتای بیمته بته ویتژه اراهته
دهندگان بیمه های زتدگی به منظور اطمینان از تواتگری مالی و به
عنوان پشقواته ای برای ایفای تعهدات و تضمین آتها ،ذخیره هتای
فنی و قاتوتی را به صورت جریان های تادی که عموما به صتورت
سپرده های کوتاه متدت بتا قابلیتت تادشتوتدگی فتوری هستقند،
تگهداری تمایند تأمین این میتزان وجتوه تاتد کتارایی سترمایه ای
شرکت ها ،به ویژه شرکت های بیمه ای فعار در رشقه های زتدگی
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را کاهش می دهد و آتها را از اراهه و فروش محصتوالت بیشتقر و
جدیدتر باز می دارد .بنابراین اگر راهتی وجتود داشتقه باشتد کته
شرکت بیمه تیاز به تگهداری حجم باالیی از ذخایر تداشقه باشد یتا
بقواتد حساگ ذخایر خود را در ی

بازار معامله کند یا برای جبران

خسارتهای خود تیاز به خارج کردن سرمایه از محل سرمایه گذاری
تداشقه باشد ،می تواتد این مشکل را حل کند .اوراق بهادار ذختایر
بیمه ای میتواتد در این زمینه مفید واقع شود.
 -3محدودیت در پوشش ریس

هتای بتزرگ و بیمته هتای حتوادث

طبیعی به علت تیاز به هزینه سرمایه ای بتاال :در بعضتی از مواقتع
بیمه گران اتکایی  ،ظرفیت یا تمایل قبور ریس

بیمه گتر اولیته را

تدارتد یا به دلیل اتحصاری بودن بازار بیمه اتکایی  ،قیمت آن بتاال
است .به طوری که خرید بیمه اتکایی برای بیمه گر اولیه مارون به
صرفه تیست .از دیگر معایب بیمه اتکایی  ،ریست
اتکایی در زمان وقوع ریس

تکتور طترف

هتای بتزرگ استت .همچنتین بیمته

اتکایی در زمان های تحریم گزینه مناسبی تیست زیرا اوال در ایتن
زماتها ظرفیت های آن بسیار محدود می شود و ثاتیا باعتث تجمتع
ریس

در بازار بیمه داخل کشور می شود .با طراحی و به کارگیری

اوراق بهادار بیمه ای اتکایی می توان بعضی از این مشک ت را حل
کرد.هرچند این اوراق تیز ممکن است معایبی داشقه باشند .بیمه گر
اولیه تصمیم می گیرد از این اوراق یا بیمه های اتکایی اسقفاده کند .
کاربرد اصلی این اوراق اتقاار ریس
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سرمایه است و ماتع تجمع ریس

های بزرگ در داخل بازار بیمته

می شود.
 -4محدودیت سرمایه گذاری ذخایر و عواید بیمه های عمر و رقابت با
صنعت باتکداری و حوزه های دیگر :اگر عایدی بیمه های زتدگی
که طبق قرارداد بیمه طی چندسار به شرکت بیمه وارد می شود در
همان ابقدا به شرکت بیمه برسد ،حجم زیادی از سرمایه ایجاد متی
شود و به این ترتیب شرکت می تواتد در سرمایه گذاری های میان
مدت و بلند مدت شرکت کند .در این زمینه اوراق بهادار بیمه های
زتدگی می تواتد راه حل مناستبی باشتد .ستاخقار و عملکترد ایتن
اوراق به گوته ای است که منابع مالی حاصل از آن صرف سترمایه
گذاری های بلندمدت می شتود و مهمقترین تکقته آن تبتدیل کتل
عایدی سالها یعنی کل اقستاط ستالیاته بته ارزش حتار و دریافتت
سرمایه باال برای شرکت است .یعنی شرکت بیمته بتا واگتذارکردن
پرتفوی بیمه تامه های زتدگی ،کل قیمت بیمه تامه زتدگی را همان
ابقدا به صورت یکجا از بازار سرمایه جمع آوری می کند.
 -5عدم کارایی کافی بیمه های زتدگی به دلیل بازخرید بیمه تامته هتا:
بازخرید بیمه های زتدگی به ویژه در سالهای ابقدای اتعااد قترارداد
سبب تحمیل هزینه های زیادی به شرکت های بیمه متی شتود کته
شرکت ها با گرفقن جریمه از بیمه گذاری که قصد بازخریتد بیمته
تامه اش را دارد ،بخشی از این هزینه ها را به او منقال متی کننتد .
بنابراین بازخرید بیمه های زتدگی ع وه بتر اینکته باعتث اعمتار
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هزینه و خارج شدن ماداری پور از شرکت می شتود ،از جتذابیت
بیمه های زتدگی در بین بیمه گذاران تیز می کاهد .طراحتی اوراق
بهاداری که به واسطه آن بقوان بیمه تامه هتای زتتدگی را در بتازار
سرمایه خرید و فروش کرد و مجبور به بازخریتد بیمته تامته هتای
زتدگی تباشیم ،می تواتد در این زمینه مفید واقع شود
 -8الگو های انتشار اوراق اتکایی بر اساس نظر کمیته فقهیی و
نیاز های بازار بیمه ایران
با توجه به مصوبه کمیقه فاهی سازمان بورس و اوراق بهادار تنهتا اوراق
بیمه ای اتکایی مجتوز دریافتت تمتوده اتتد کته بته وستیله ایتن اوراق
مخاطرات (ریس ) بیمهای از بازار بیمه به بازار سرمایه منقال میشتود.
لذا در این مبحث به الگو های اتقشار اوراق بیمته اتکتایی و الزامتات و
تیاز های اتقشار این اوراق اشاره می شود.
یکی از برجسقه ترین اوراق بیمه ای اتکایی ،اوراق ب یای طبیعی استت
که در سار  1992بعد از طوفان  Andrewبرقرار شتد .در ایتن فرآینتد
شرکت بیمه می تواتد برحسب تیازش به منظور واگذارکردن اتکتایی در
 3حالت اقدام به تأسی
تأسی

 SPRVکند و باتوجه به هدف شرکت بیمته از

 ، SPRVتوع اوراقی که منقشر می شود تیز مقفاوت خواهد بود.

بر این اساس با اسقفاده از ساخقار اصلی ایتن اوراق کته در ادامته آورده
می شود ،می توان  3توع اوراق بهادار اتکایی منقشر کرد که در زیتر بته
طور مخقصر معرفی می شوتد.
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 -1-8اوراق بهادار بیمه ای اتکایی ریسک های بزرگ
در فرآیند اتقشار این اوراق ،شرکت بیمه با ی
اتجام عملیات اتکایی را دارد وارد ی

تهتاد واست کته مجتوز

قرارداد هماتند بیمه اتکایی سنقی

می شود و برای مواقعی کاربرد دارد که بیمه گر اتکایی ظرفیت پتذیرش
ریس

شرکت بیمه را تداشقه باشد یا قیمت بیمه اتکایی بتاال باشتد .در

چنین شرایطی شرکت بیمه به وسیله اتقشار این اوراق ،ریست

ختود را

به بازار سرمایه منقال می کند .طرح و شرح کامتل فرآینتد اتقشتار ایتن
گوته اوراق در ادامه آورده می شود.

نمودار  :2مدل مفهومی فرآیند اوراق بهادار بیمه اتکایی ریسک های بزرگ
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ابقدا بیمه گر به تأسی
اتقاار ریس

شرکت  SPRVاقتدام متی کنتد و یت

قترارداد

(ماتند قرارداد بیمه اتکایی) با وی منعاد می کند .بیمه گتر

در ازای اتقاار ریس

بیمه تامه های خود به  ، SPRVبه وی حق بیمته

پرداخت می کند .قرارداد بیمه اتکایی موجود در این ساخقار متی تواتتد
یکی از اتواع قرارداهای اتکتایی مشتارکقی ،متازاد خستارت و تضتمینی
باشد ولی در اکثر ساخقارهایی که در دتیتا وجتود دارد از تتوع قترارداد
مازاد خسارت است.
 SPRVبه پشقواته قرارداد پوشش ریس

 ،به اتقشار اوراق بهادار اقتدام

می کند .که این اوراق در چهار سطح زیر منقشر می شود:
 - Aاوراق با سود تضمین شده
 - Bاوراقی که در آن سود تضمین شده تیست و با ریس

همراه استت

ولی اصل سرمایه در خطر تیست
 -Cاوراقی که در آن سود تضمین شده تیست و با ریس

همتراه استت

و سطوح مخقلف اصل سرمایه تیز در خطر است
 - Dاوراق مازاد خسارت
 SPRV-3سرمایه های حاصل از فروش اوراق بهادار به بازار سرمایه را
جمع آوری می کند.
 SPRV -4سرمایه های حاصل از فروش اوراق را به همتراه حتق بیمته
دریافقی از بیمه گر یا گروه بیمه گران را صترف سترمایه گتذاری هتای
کوتاه مدت با بازدهی باال ،ماتند اوراق بهادار با رتبه اعقباری باال می کند
یا وجوه را در برابر دریافت تترخ بهتره ثابتت در یت
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گذاری ،سپرده گذاری می کند .الزم به ذکر است که اگر در این قرارداد
ریس

بیمه های زتدگی موضوع قرارداد باشد ،سرمایه گذاری های بلند

مدت تیز می تواتد اتجام شود .زیرا بیمته تامته هتای زتتدگی بلندمتدت
هسقند.
 -5درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها باید برمبنتای تترخ مرجتع ماتنتد
ترخ پیشنهادی بین باتکی باشد .بته همتین منظتور  SPRVبترای تطتابق
زماتی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری ها با بهره های پرداخقتی بته
خریداران اوراق بهادار ،وارد ی

معاملته ستوآپ  8متی شتود .بته ایتن

ترتیب که ترخ بهره درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی قراردادی بتا
ترخ بهره بین باتکی معاوضه می شود و از این رو ترخ بهره ثابقی بترای
خریداران اوراق فراهم می آورد.
در سررسید اوراق  SPRVاصل و سود سترمایه خریتداران اوراق را بته
آتها برمی گرداتد .مگر اینکه زیاتی
پیش از سررسید اتفاق بیفقد که این اتفاق باعث می شود مبتال ی بابتت
پوشش زیان به بیمه گر پرداخت شود.
اگر خسارت رخ تدهد سرمایه گذاران در ایتن شترکت در ازای جبتران
اسقفاده از وجوهشان و تیز مواجهه با ریس  ،بازده ای بر اصل مبلتغ را
به همراه جریان پرداخت بهره ای دریافت می کنند .اما چنان کته حادثته
قید شده در قرارداد اتفاق بیفقتد ،ممکتن استت سترمایه گتذاران اصتل
سرمایه ،بهره یا هر دوی آتها را مقضرر خواهند شد و ایتن وجتوه بترای
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اجرای قرارداد بیمه اتکایی به خریدار این پوشش حمایقی یا همان گروه
بیمه گران منقال میشود.
 SPRVتعدادی اوراق تضمین خسارت تیز منقشر می کند .ستاخقار ایتن
اوراق به گوته ای هسقند که  SPRVبه ازای اتقشار آتها هتیچ وجهتی از
سرمایه گذار دریافت تمی کند ،بالعک

اجاره تضتمین تیتز بته سترمایه

گذار پرداخت می کند و در ازای آن فات از او تضتمینی بترای جبتران
خسارتهای با احقمار بسیار پایین )مازاد خسارتهای باال با احقمار وقتوع
پایین( که بازار اوراق بهادار تمی تواتند آتها را پوشتش دهنتد ،دریافتت
می کند .به عنوان مثار ی

سرمایه گذار بزرگ به  SPRVایتن ضتماتت

را می دهد که درصورت وقوع ی

خسارت بتزرگ ،متی تواتتد ستپرده

باتکی او را برای جبران خسارت اسقفاده کند .بخش خدمات مالی شامل
واحدهای حسابداری و حسابرسی ،تظارت ،تعیین مالیات ،تعیین تترخ و
تنظیم ترخ سود می شود .در واحد تنظیم ترخ سود بایتد بته ایتن تکقته
دقت شود که باید سود سالهای اور کمقر از سالهای بعتدی باشتد .زیترا
در حوادث فاجعه آمیز یا بیمه های زتدگی باید پتور جمتع شتود و تتا
سار آخر بماتد تا تجمیع پور آخر سالها و سرمایه گذاری های مربوطه،
قدرت پوشش ریس
 SPRVبقواتد ی

هتای بتاال را بته وجتود آورد و بته ایتن ترتیتب

خسارت بزرگ را جبران کند.

تذکر :ساخقار کلی این فرآیند به همین شکل است ولی در بعضی موارد
ممکن است تهادهایی ماتند امین به آن اضافه شود یا تهادهایی کم شوتد
یا دریافت ها و پرداخت هتا بته شتکلی دیگتر و براستاس قراردادهتای
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دیگری باشد .مث در فرآیند دیگری می تواتد پرداخت ها و دریافت ها
به صورت زیر باشد.
بیمه گر به ازای قراردادی که با  SPRVمی بندد درصتدی از حتق بیمته
های خود را به همراه هزینه های مربوط به قترارداد ستوآپ بته او متی
دهد و در عوض از  SPRVی

قرارداد اخقیار خریتد روی داراییهتایش

میگیرد .یعنی به جای پوشش اتکایی از او اخقیار خریتد متی گیترد .در
ادامه طرز عملکرد این اخقیار را توضیح میدهیم.
ابقدا با توجه به تجربیاتی که از گذشقه به دست آمتده استت یت

حتد

مورد اتقظار یا شاخصی برای ضریب خسارت یتا خستارت تعیتین متی
شود .اگر در هنگام وقوع حادثه خسارت کمقر از  aدرصد از حد متورد
اتقظار باشد ،خود بیمه گر کتل زیتان وارده را برعهتده متی گیترد .اگتر
خسارت وارده بین  aو  bدرصد از حد یا شاخص مورد اتقظتار باشتد،
بیمه گر و  SPRVبه تسبت سهمی که در قرارداد ذکر شتده استت و بته
تناسب آن  SPRVاز بیمه گر حق بیمه دریافتت کترده استت ،زیتان بته
وجود آمده را جبران می کنند و هزینه های آن را مقابل می شوتد و اگر
خسارت واقع شده بیش از  bدرصد از حتد یتا شتاخص متورد اتقظتار
باشد ،باید همه عایدی های  SPRVبه بیمته گتر یتا گتروه بیمته گتران
واگذارتده داده شود .دقت شتود کته در ایتن فرآینتدها مطتابق قتاتون ،
 SPRVحق دارد حداکثر به اتدازه تمام دارایی و سرمایه هایی که جمتع
آوری کرده است به واگذارتده پوشش ریس

اراهه دهد.

 -2-8اوراق بهادار بیمه ای اتکایی حوادث فاجعه آمیز :
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سررسید این اوراق تیز چند ساله است و اینکه به علت احقمار تداشتقن
خسارت در آخر هر سار کل حق بیمه ها در آخر هر سار می تواتد بته
سود اوراق تبدیل شود و سرمایه و قتدرت پوشتش اوراق را در اتقهتای
سالها افزایش دهد .در تقیجه تباید در اتقهتای ستار بته عنتوان ستود بته
سرمایه گذاران پرداخت شود بلکه باید به عنوان ذخیره سترمایه SPRV
ذخیره شود .البقه بخشی از آن به صورت سود پرداختت متی شتود کته
سار به سار تا پایان دوره اوراق این سود افزایش می یابد .ایتن فرآینتد
است که اراهه بیمه حوادث طبیعی را تستبت بته بیمته تامته شترکقی بته
صرفه تر می کند .شرح و مدر مفهومی ایتن اوراق در ادامته آورده متی
شود.
نمودار -3مدل مفهومی اوراق بهادار بیمه ای اتکایی حوادث فاجعه آمیز
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 -3-8شرح فرآیند اوراق بهادار بیمه ای اتکایی حوادث فاجعیه
آمیز
ابقدا بیمه گر به تأسی
اتقاار ریس

شرکت  SPRVاقتدام متی کنتد و یت

قترارداد

(ماتند قرارداد بیمه اتکایی) با وی منعاد می کند .بیمه گتر

در ازای اتقاار ریس

حوادث فاجعه آمیز خود ،ماتند زلزله به ، SPRV

به وی حق بیمه پرداخت می کند .قرارداد بیمه اتکتایی موجتود در ایتن
ساخقار می تواتد یکتی از اتتواع قراردادهتای اتکتایی مشتارکقی ،متازاد
خسارت و تضمینی باشد ولی در اکثر ستاخقارهایی کته در دتیتا وجتود
دارد از توع قرارداد مازاد خسارت است.
 SPRVبه پشقواته قرارداد پوشش ریس  ،به اتقشار اوراق بهتادار اقتدام
می کند .که این اوراق در چهار سطح زیر منقشر می شود:
 - Aاوراق با سود تضمین شده اوراقی که در آن ستود ،تضتمین شتده
تیست و با ریس

همراه است ولی اصل سرمایه در خطر تیست

 - Cاوراقی که در آن سود ،تضمین شده تیست و با ریس

همراه است

و سطوح مخقلف اصل سرمایه تیز در خطر است
 - Dاوراق مازاد خسارت
 SPRVسرمایه های حاصل از فروش اوراق بهادار به بتازار سترمایه را
جمع آوری می کند.
 SPRVسرمایه های حاصتل از فتروش اوراق را بته همتراه حتق بیمته
دریافقی از بیمه گر یا گروه بیمه گران را صرف سرمایه گذاری هتای بتا
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بازدهی باال می کند یا وجوه را در برابر دریافت ترخ بهره ثابت در یت
شرکت سرمایه گذاری ،سپرده گذاری می کند.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها باید برمبنای ترخ مرجع ماتنتد تترخ
پیشنهادی بین باتکی باشد .به همین منظور  SPRVبترای تطتابق زمتاتی
درآمدهای حاصل از سترمایه گتذاری هتا بتا بهتره هتای پرداخقتی بته
خریداران اوراق بهادار ،وارد ی

معاملته ستوآپ  9متی شتود .بته ایتن

ترتیب که ترخ بهره درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی قراردادی بتا
ترخ بهره بین باتکی معاوضه می شود و از این رو ترخ بهره ثابقی بترای
خریداران اوراق فراهم می آورد.
در سررسید اوراق SPRV ،اصل و سود سرمایه خریتداران اوراق را بته
آتها برمی گرداتد .مگر اینکه زیاتی پیش از سررسید اتفاق بیفقد که ایتن
اتفاق باعث می شود مبال ی بابت پوشش زیتان بته بیمته گتر پرداختت
شود .اگر خسارت رخ تدهد ،سرمایه گتذاران در ایتن شترکت در ازای
جبران اسقفاده از وجوهشان و تیز مواجهه با ریس  ،بازده ای بتر اصتل
مبلغ را به همراه جریان پرداخت بهره ای دریافت می کنند .امتا چناتکته
حادثه قید شده در قرارداد اتفاق بیفقتد  ،ممکتن استت سترمایه گتذاران
اصل سرمایه  ،بهره یا هر دوی آتها را مقضرر خواهند شد و ایتن وجتوه
برای اجرای قرارداد بیمه اتکایی به خریدار این پوشش حمایقی یا همان
بیمه گران منقال می شود.
 SPRVتعدادی اوراق تضمین خسارت تیز منقشر می کند .ساخقار ایتن
اوراق به گوته ای هسقند که  SPRVبه ازای اتقشار آتها هتیچ وجهتی از
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سرمایه گتذار دریافتت تمتی کنتد و فات از او تضتمینی بترای جبتران
خسارتهایی که بازار اوراق بهتادار تمتی تواتنتد آتهتا را پوشتش دهنتد،
دریافت می کند .به عنوان مثار ی

سرمایه گذار بزرگ بته  SPRVایتن

ضماتت را می دهد که درصورت وقوع ی

خسارت بزرگ که معمتوال

احقمار وقوع آن بسیار پایین است ،می تواتد ستپرده بتاتکی او را بترای
جبران خسارت اسقفاده کنتد .بختش ختدمات متالی شتامل واحتدهای
حسابداری و حسابرسی ،تظارت ،تعیین مالیات ،تعیین ترخ و تنظیم ترخ
سود می شود .در واحد تنظیم ترخ سود باید به این تکقه دقت شتود کته
باید سود سالهای اور کمقر از ستالهای بعتدی باشتد .زیترا در حتوادث
فاجعه آمیز باید پور جمع شود و تا سار آخر بماتد تتا سترمایه گتذاری
های بزرگ اتجام شود و به ایتن ترتیتب  SPRVبقواتتد یت

خستارت

بزرگ را جبران کند.
تذکر :ساخقار کلی این فرآیند به همین شکل است ولی در بعضی موارد
ممکن است تهادهایی ماتند امین به آن اضافه شود یا تهادهایی کم شوتد
یا دریافت ها و پرداخت ها بته شتکل دیگتری و براستاس قراردادهتای
دیگری باشد .مث در فرآیند دیگری می تواتد پرداخت ها و دریافت ها
به صورت زیر باشد.
بیمه گر به ازای قراردادی که با  SPRVمی بندد درصتدی از حتق بیمته
های خود را به همراه هزینه های مربوط به قترارداد ستوآپ بته او متی
دهد و درعوض از  SPRVی

قرارداد اخقیتار خریتد روی داراییهتایش
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میگیرد .یعنی به جای پوشش اتکایی از او اخقیار خریتد متی گیترد .در
ادامه طرز عملکرد این اخقیار را توضیح میدهیم.
ابقدا با توجه به تجربیاتی که از گذشقه به دست آمتده استت یت

حتد

مورد اتقظار یا شاخصی برای ضریب خسارت یتا خستارت تعیتین متی
شود .اگر در هنگام وقوع حادثه خسارت کمقر از  aدرصد از حد متورد
اتقظار باشد ،خود بیمه گر کتل زیتان وارده را برعهتده متی گیترد .اگتر
خسارت وارده بین  aو  bدرصد از حد یا شاخص مورد اتقظتار باشتد،
بیمه گر و  SPRVبه تسبت سهمی که در قرارداد ذکر شتده استت و بته
تناسب  SPRVاز بیمه گر حق بیمه دریافت کرده است ،زیان بته وجتود
آمده را جبران می کنند و هزینته هتای آن را مقابتل متی شتوتد و اگتر
خسارت واقع شده بیش از  bدرصد از حتد یتا شتاخص متورد اتقظتار
باشد ،باید همه عایدی های  SPRVبه بیمته گتر یتا گتروه بیمته گتران
واگذارتده داده شود .دقت شتود کته در ایتن فرآینتدها مطتابق قتاتون ،
 SPRVحق دارد حداکثر به اتدازه تمام دارای و سرمایه هایی کته جمتع
آوری کرده است به واگذارتده پوشش ریس

اراهه دهد.

فرآیند معرفی شده در این بخش می تواتد جهت اتقاتار ریست
اتکایی بیمه مرکزی و همچنین ریس

بختش

حتوادث فاجعته آمیتز کته بیمته

مرکزی پوشش داده است  ،به کارگرفقه شود .بیمه مرکزی می تواتتد بتا
اسقفاده از فرآیند معرفی شده در این بخش  ،ریس

هتای فاجعته آمیتز

خود را به بازار سرمایه منقال کند .این محصتور  ،بته ویتژه در شترای
تحریم می تواتد برای صنعت بیمته و در رأس آن بیمته مرکتزی بستیار
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مفید باشد .این محصور را برای بیمه مرکزی در قالب صتندوق اتکتایی
مطرح کردیم که در ادامه آورده می شود.
 -4-8صندوق اتکایی جبران مازاد خسارت بیمه مرکزی
صندوق اتکایی جبران مازاد خسارت یکی از اتواع صندوق هایی استت
که در صورت فراهم آمدن زیرساخت های قاتوتی و عملیاتی مورد تیتاز
می تواتد بخشی از مخاطرات فعالیت های بیمته مرکتزی از محتل وارد
آمدن خسارات تاشی از رویدادهای بزرگ را از طریق اتعااد قراردادهای
بیمه اتکایی جبران تماید .در این صندوق ها  ،بعد از طی مراحل قاتوتی
اولیه و کسب مجوزهای الزم صندوق تشکیل می شود .سپ

بخشی از

منابعی که جهت اتکایی کردن حوادث فاجعه آمیز در تظتر گرفقته شتده
بود  ،در اخقیار این صندوق قرار داده می شود .در مرحله بعد  ،صندوق
با اتقشار واحدهای سرمایه گذاری اقدام به جمتع آوری وجتوه سترمایه
گذاران از بازار سرمایه می تماید .سرمایه گذاراتی که اقدام به خرید این
واحدهای سرمایه گذاری می تمایند  ،در فعالیت بیمته ای اتکتایی بیمته
مرکزی سهیم می شوتد و می تواتند ضمن برخورداری از سود تاشتی از
سرمایه گذاری منابع متالی پرداخقتی خودشتان بته صتندوق  ،از محتل
سرمایه گذاری منابع اتکایی که بیمه مرکزی در اخقیار صندوق قرار متی
دهد تیز منقفع شوتد .البقه در صورتی کته مطتابق قترارداد بیمته اتکتایی
خسارت مذکور رخ دهد ،می بایستت منتابع متالی در اخقیتار صتندوق
صرف اتکایی کردن بخشی از خسارات وارده به بیمه مرکزی شود و در
این راسقا  ،ممکن است تمام یا بخشی از سود یا اصل سرمایه دارتدگان
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واحدهای سرمایه گذاری از بین برود .راه اتدازی این صندوق ها منتوط
به فراهم شدن زیرساخت های فاهی ،مالی و قاتوتی مورد تیاز می باشتد
و این صورت می توان به توسعه صنعت بیمه و بازار سرمایه در کشتور
کم

کرد.

نمودار -4مدل مفهومی صندوق اتکایی جبران مازاد خسارت بیمه مرکزی

شرح فرآیند صندوق اتکایی جبران مازاد خسارت بیمه مرکزی :
ابقدا بیمه مرکزی به تأسی

صندوق سرمایه گذاری اقدام می کند و ی

قرارداد بیمه اتکایی مازاد خسارت با وی منعاد می کند .این قرارداد می
تواتد به گوته ای تنظیم شتود کته بته موجتب آن بیمته مرکتزی بقواتتد
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هرکدام از الیه های خسارت مازاد خود را با قیمت مقناسب با آن الیته،
به صورت اتکایی به صندوق واگذار کند.
صندوق سرمایه گذاری بته پشتقواته قترارداد بیمته اتکتایی ،بته اتقشتار
واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام میکند .که این واحدها متی تواتتد
در سطوح مخقلفی ماتند واحدهای ممقاز و عادی منقشر شوتد .همچنین
صندوق می تواتد برای پوشش الیه هتای بتاالی خستارت متازاد بیمته
مرکزی که احقمار وقوع آتها بسیار کم استت ،اوراق تضتمین خستارت
منقشر کند.
صندوق سرمایه های حاصل از فروش واحدهای سترمایه گتذاری بته
بازار سرمایه را جمع آوری می کند.
صندوق منابع متالی اتکتایی و منتابع متالی حاصتل از سترمایه گتذاری
دارتدگان واحدهای سرمایه گذاری را در بازارهای مالی سرمایه گتذاری
می تماید.
صندوق سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را در زماتهای معتین
دریافت می کند.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها باید برمبنای ترخ مرجع ماتنتد تترخ
پیشنهادی بین باتکی باشد .به همین منظور صندوق برای تطتابق زمتاتی
درآمدهای حاصل از سترمایه گتذاری هتا بتا بهتره هتای پرداخقتی بته
خریداران واحدهای سرمایه گذاری ،وارد ی

معامله سوآپ متی شتود.

به این ترتیب که ترخ بهره درآمتد حاصتل از سترمایه گتذاری هتا طتی
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قراردادی با ترخ بهره بین باتکی معاوضه می شود و از این رو ترخ بهره
ثابقی برای خریداران اوراق فراهم می آورد.
صندوق درصورت اع م خسارت از طرف بیمته مرکتزی ،وجتوهی را
بابت جبران خسارت به او پرداخت میکند.
صندوق اصل و سود سرمایه خریداران واحدهای سرمایه گذاری را بته
آتها برمی گرداتد .مگر اینکه زیاتی پیش از سررسید اتفاق بیفقد که ایتن
اتفاق باعث می شود مبال ی بابت پوشش زیتان بته بیمته گتر پرداختت
شود.
اگر خسارت رخ تدهد ،سرمایه گذاران در این صندوق در ازای جبتران
اسقفاده از وجوهشان و تیز مواجهه با ریس  ،بازده ای بر اصل مبلتغ را
به همراه جریان پرداخت بهره ای دریافت می کنند .امتا چناتکته حادثته
قید شده در قرارداد اتفاق بیفقد ،سرمایه گذاران اصل سرمایه ،بهره یا هر
دوی آتها را مقضرر خواهند شد و این وجوه برای اجرای قترارداد بیمته
اتکایی به خریدار این پوشش حمایقی یا همتان بیمته گتران منقاتل متی
شود .بخش خدمات مالی شتامل واحتدهای حستابداری و حسابرستی،
تظارت ،تعیین مالیات ،تعیین ترخ و تنظیم ترخ سود می شود .در واحتد
تنظیم ترخ سود باید به این تکقه دقت شود که بایتد ستود ستالهای اور
کمقر از سالهای بعدی باشد .زیرا در حوادث فاجعه آمیز باید پور جمتع
شود و تا سار آخر بماتد تا سرمایه گذاری های بزرگ اتجام شود و بته
این ترتیب صندوق بقواتد ی
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 -5-8اوراق بهادار بیمه ای اتکایی بیمه های زندگی :
این اوراق به اوراق فاجعه آمیز مرگ و میر معروف است و تخسقین بتار
توس افراد مخقلفی از قبیل کولی و کتومین

( )2005و بتاور و کرامتر

( ) 2007مورد بحث قرار گرفقه اتتد .هتدف اصتلی اوراق فاجعته آمیتز
مرگ و میر یا اوراق مرگ و میر شدید اتقاار ریست

بته بتازار سترمایه

است .اوراق فاجعه آمیز مرگ و میر در واقع ریس

مرگ و میتر شتدید

(افراطی) را از طریق خلق و فروش اوراق فاجعه آمیتز مترگ و میتر بته
بازار سرمایه منقال میکنند و غالبا بر مبنای شرای آسقاته شاخص هتای
مرگ و میر طراحی میشوتد .اوراق بهادار بیمته ای اتکتایی بیمته هتای
زتدگی از جمله اوراق قابل مبادلته در بتازار استت کته پرداختت هتای
مرتب با آن براساس شاخص مرگ و میر است .این تتوع اوراق ریست
هایی ماتند طور عمر افراطی ،بیمتاری هتای ختاد و واگیتردار ماتنتد
آتفوالتزا ،ماالریا ،طاعون و  ...که باعث مرگ و میرهای شتدید در یت
منطاه می شوتد را به بازار سرمایه و سرمایهگذاران آن منقال متی کننتد.
قبل از اتقشار اولین توع از این اوراق در سار  2003توس ستویی
 ،این ریس

ری

به بیمه گران اتکایی در داخل صنعت بیمه منقال می شتد.

سررسید اینگوته اوراق معموال بیش از یت

ستار استت و منتابع متالی

حاصل از آن صرف سرمایه گذاری های بلندمدت می شود و مهمقترین
تکقه آن تبدیل کل عایدی سالها یعنی کل اقساط سالیاته بته ارزش حتار
و دریافتتت ستترمایه بتتاال بتترای شتترکت استتت .یعنتتی شتترکت بیمتته بتتا
واگذارکردن پرتفوی بیمه تامه های زتدگی ،کل قیمت بیمه تامه زتتدگی
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را همان ابقدا به صورت یکجا از بازار سترمایه جمتع آوری متی کنتد و
درعوض عایدات این پرتفو توست تهتاد واست  SPRVجمتع آوری و
سرمایهگذاری می شود و سود حاصتل از ایتن سترمایه گتذاری هتا بته
سرمایه گذاران بازار سرمایه تعلق می گیرد .الزم به ذکر است که در این
قرارداد ریس

های بیمه ای پرتفو تیز به بازار سرمایه منقال می شتود و

خسارتهایی که به پرتفو وارد می شود توس  SPRVپرداخت می گردد.
همچنین سود این اوراق درطور ستالهای عمترش بته صتورت پلکتاتی
افزایش می یابد تا هم قیمت اوراق باال رود و هم سودها سرمایه گذاری
و سپ

پرداخت شود .شرح و مدر مفهومی ایتن اوراق در ادامته آورده

می شود.

نمودار -5مدل مفهومی اوراق بهادار بیمه ای اتکایی بیمه های زندگی
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شرح فرآیند اوراق بهادار بیمه ای اتکایی بیمه های زندگی:
بیمه گذاران بیمه های زتدگی از شرکت بیمه یکی از اتواع بیمته تامته هتای
زتدگی را خریداری میکنند .سپ

بیمه گر یا گروهی از بیمه گران به منظور

واگذارکردن پرتفوی مشخصی از بیمه تامه های زتدگی به بتازار سترمایه ،بته
تأسی

شرکت واس  SPRVاقدام می کنند.

 SPRVبه پشقواته عایدات حاصل از پرتفو بیمته زتتدگی ،بته اتقشتار اوراق
بهادار اقدام می کند .که این
اوراق در چهار سطح زیر منقشر می شود:
 - Aاوراق با سود تضمین شده
 - Bاوراقی که در آن سود ،تضمین شده تیست و با ریس

همراه است ولی

اصل سرمایه در خطر تیست
 - Cاوراقی که در آن سود ،تضمین شده تیست و با ریست

همتراه استت و

سطوح مخقلف اصل سرمایه تیز در خطر است
 - Dاوراق مازاد خسارت
 SPRVبه جمع آوری سرمایه از بازار سرمایه می پتردازد .بته عبتارتی حتق
بیمه سالهای آتی را تیز همان ابقدا از بازار سرمایه جمع می کند.
 SPRVبا سرمایه ای که از بازار سرمایه جمتع آوری کترده استت ،پرتفتوی
مشخصی از بیمه تامه های زتدگی را از بیمه گر یا گروه بیمه گران خریداری
می کند .در این قرارداد بیمه گر یا گروه بیمه گران ،قسمقی یتا کتل پرتفتوی
بیمه تامه های زتدگی خود را به  SPRVواگذار می کند .کل جریاتات تاتدی
این پرتفو اعم از عایدات و خسارتها به  SPRVمنقال می شود.
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بیمه گر حق بیمه ها را در زماتهای خود از بیمه گذاران دریافت می کنتد و
به  SPRVمی دهد و او میتواتد از این حق بیمه ها در سرمایه گذاری هتای
خود اسقفاده کند .الزم به ذکر است که در این توع ابزار SPRV ،بتا دریافتت
حق بیمه های پرتفوی مربوطه خسارتهای آن را عهده دار می شود.
 SPRVعایدات حاصل از پرتفو را صرف سرمایه گذاری های بلند مدت با
بازدهی باال (زیرا بیمه تامه های زتدگی بلندمدت هسقند) می کند یا وجوه را
در برابر دریافت ترخ بهتره ثابتت در یت

شترکت سترمایه گتذاری ،ستپرده

گذاری می کند.
درآمد حاصل از سرمایه گتذاری هتا بایتد برمبنتای تترخ مرجتع ماتنتد تترخ
پیشنهادی بین بتاتکی باشتد .بته همتین منظتور  SPRVبترای تطتابق زمتاتی
درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری ها با بهره های پرداخقتی بته خریتداران
اوراق بهادار ،وارد ی

معامله سوآپ می شود .به این ترتیب کته تترخ بهتره

درآمد حاصل از سرمایهگذاری ها طی قتراردادی بتا تترخ بهتره بتین بتاتکی
معاوضه می شود و از این رو ترخ بهره ثابقی برای خریداران اوراق فراهم می
آورد.
در سررسید اوراق SPRV ،اصل و سود سرمایه خریداران اوراق را به آتها بر
میگرداتد .مگر اینکه زیاتی پیش از سررسید اتفاق بیفقد که این اتفاق باعتث
می شود مبال ی بابت پوشش زیان به بیمه گر پرداخت شتود .اگتر خستارت
رخ تدهد ،سرمایهگذاران در این شرکت در ازای جبران اسقفاده از وجوهشان
و تیز مواجهه با ریس  ،بازدهای بر اصل مبلغ را به همتراه جریتان پرداختت
بهره ای دریافت می کنند .اما چنان که حادثه قید شده در قرارداد اتفاق بیفقد،
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سرمایه گذاران اصل سرمایه ،بهره یا هر دوی آتها را مقضترر خواهنتد شتد و
این وجوه برای اجرای قرارداد بیمه اتکایی به خریدار این پوشش حمایقی یتا
همان گروه بیمه گران منقال می شود SPRV.تعدادی اوراق تضمین خسارت
تیز منقشر می کند .ساخقار این اوراق به گوته ای هستقند کته SPRVبته ازای
اتقشار آتها هتیچ وجهتی از سترمایه گتذار دریافتت تمتی کنتد و فات از او
تضمینی برای جبران خسارتهایی که بازار اوراق بهتادار تمتی تواتنتد آتهتا را
پوشش دهند ،دریافت می کند .به عنوان مثار یت

سترمایه گتذار بتزرگ بته

 SPRVاین ضماتت را می دهد که درصورت وقتوع یت

خستارت بتزرگ،

میتواتد سپرده باتکی او را برای جبران خسارت اسقفاده کند .بخش ختدمات
مالی شامل واحدهای حسابداری و حسابرسی ،تظارت ،تعیین مالیات ،تعیتین
ترخ و تنظیم ترخ سود می شود .در واحد تنظیم ترخ سود باید بته ایتن تکقته
دقت شود که باید سود سالهای اور کمقر از سالهای بعدی باشد .زیرا در بیمه
های زتدگی باید پور جمع شود و تا سار آخر بماتد تا سرمایه گذاری هتای
بزرگ اتجام شود و به این ترتیب  SPRVبقواتد ی

خسارت بزرگ را جبران

کند.
تذکر :ساخقار کلی این فرآیند به همین شتکل استت ولتی در بعضتی متوارد
ممکن است تهادهایی ماتند امین به آن اضافه شود یا تهادهایی کتم شتوتد یتا
دریافت ها و پرداخت ها به شتکلی دیگتر و براستاس قراردادهتای دیگتری
باشد .مث در فرآیند دیگری می تواتد پرداخت ها و دریافت ها بته صتورت
زیر باشد.
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بیمه گر به ازای قراردادی که با  SPRVمی بندد درصدی از حتق بیمته هتای
خود را به همراه هزینه های مربتوط بته قترارداد ستوآپ بته او متی دهتد و
درعوض از  SPRVی

قرارداد اخقیار خرید روی داراییهایش میگیرد .یعنی

به جای پوشش اتکایی از او اخقیار خرید می گیرد .در ادامته طترز عملکترد
این اخقیار را توضیح میدهیم .ابقدا با توجه بته تجربیتاتی کته از گذشتقه بته
دست آمده است ی

حد مورد اتقظار یا شاخصی برای ضریب خستارت یتا

خسارت تعیین می شود .اگتر در هنگتام وقتوع حادثته خستارت کمقتر از a
درصد از حد مورد اتقظار باشد ،خود بیمه گر کل زیان وارده را برعهتده متی
گیرد .اگر خسارت وارده بین  aو  bدرصد از حد یا شتاخص متورد اتقظتار
باشد ،بیمه گر و  SPRVبه تسبت سهمی که در قرارداد ذکر شده استت و بته
تناسب  SPRVاز بیمه گر حق بیمه دریافت کرده است ،زیان به وجود آمتده
را جبران می کنند و هزینه های آن را مقابل می شوتد و اگر خستارت واقتع
شده بیش از  bدرصد از حد یا شاخص مورد اتقظار باشد ،باید همه عایتدی
های  SPRVبه بیمه گر یا گروه بیمه گران واگذارتده داده شود.
 -6-8اوراق تضمین خسارت :
هماتطور که در بخش های قبلی بیان شد ،شرکت هتای بیمته متی تواتنتد بتا
اهداف مخقلفی ماتند تأمین سرمایه یا اتقاتار ریست  ،اوراق بهتادار بیمته ای
منقشر کنند .در همه مدلهایی که تاکنون توضیح داده شد ماداری سرمایه وارد
شرکت بیمه می شود .بعضی موارد ممکن است شرای شرکت بیمه به گوتته
ای باشد که ورود پور به آن به ص ح خود شرکت و کل بتازار بیمته تباشتد
زیرا در این حالت از ی
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بین رفقن سرمایه مردم زیاد خواهد بود .از طرف دیگر اگر  SPRVتقواتتد بتا
آن پور به خوبی سرمایه گذاری کند ،شرکت بیمه باید این تاتواتی را جبتران
کند ولی درعین حار ممکن است شترکت تیازمنتد یت

قتدرت ضتماتت و

تواتایی ایفای تعهدات باشد .راه حل پیشنهادی برای اینگوته موارد اسقفاده از
اوراق تضمین خسارت است .در فرآیند اتقشار این اوراق ،قدرت ضتماتت و
تواتایی ایفای تعهدات مبادله می شود و هیچ پتولی وارد شترکت بیمته تمتی
گردد .ی

سرمایه دار بزرگ تعهد می کنتد در صتورت وقتوع یت

ریست

بزرگ که احقمار آن پایین است ،آن را جبران کند .این تضمین متی تواتتد از
طریق پشقواته قراردادن ی

حساگ بتاتکی بتزرگ یتا ستند امت

باشتد و

شرکت بیمه به ازای این ضماتت مبل ی پور به سرمایه گذار متی پتردازد .بته
این ترتیب پور سرمایه گذاران وارد شرکت بیمته تمتی شتود و فات تاتش
ضامن را بازی می کند.
شاید بهقر باشد برای اتقشار این اوراق به جای  SPRVی

شترکقهای واست

جدیدی با شرط وظایف مشتخص تعریتف کنتیم یتا یت

شترکقی در کنتار

 SPRVتأسی
ریس

شود و  SPRVپشقواته آن شرکت باشد و مدیریت و تحلیتل

را اتجام دهد (پژوهشکده بیمه .)1397:42 :
 -1بحث و نتیجه گیری

در زمان تگارش این تحایق در بازه زمتاتی یکستار ( )1398-1397حتوادث
فاجعه آمیز ملی ماتند زلزله کرماتشاه و سیلهای سراسری در اسقاتهای شتمالی
غربی و جنوبی و اخیرا سی گ کسقرده در خوزسقان تشان از مخاطرات حاهز
اهمیت برای صنعت بیمه در ایران استت .افتزایش تعتداد و شتدت حتوادث
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فاجعه آمیز و ب یای طبیعی در سطح جهان و کشورمان همزمتان بتا تیتاز بته
پوشش زیان های تاشی از این حوادث از ی

طرف و کمبود ظرفیتت هتای

بیمه ای برای جبران خسارات وارده از طرف دیگر باعث شکل گیتری ابتزار
جدیدی در صنعت بیمه تحت عنوان اوراق بهادار مرتب با بیمه شتده استت.
این ابزار ع وه بر تأمین مالی و افزایش ظرفیت بیمه های اتکایی می تواتد به
عنوان ی

ابزار توین مالی در بازارهای سرمایه معرفی گردد .در این پژوهش

امکان طراحی و اتقشار این اوراق مورد بررستی قترار گرفتت .ازآتجتایی کته
اتقشار این اوراق مسقلزم وجود ارکان عملیاتی می باشند و بر اساس بررستی
های به عمل آمده اکثر این ارکان بعد از تصویب قتاتون بتازار سترمایه دارای
مجوز فعالیت می باشند ،لذا به تظر می رسد طراحی چتارچوگ عملیتاتی آن
امکان پذیر باشد.
افزایش ظرفیت تواتگری صنعت بیمه ،از کارکردهای اساسی اوراق بهادار بیمه
ای است .این قابلیت از ویژگیهای ماهوی این اوراق بهادار شکل میگیرد کته
در آتها به جای اینکه ی
عهده بگیرد این ریس

شرکت بیمه یا بیمه اتکایی ریس

مورد تظر را بته

به بازار وسیعقر سرمایه منقال میشتود و خریتداران و

سرمایهگذاران این اوراق با خرید این اوراق ،سهمی تسبی را در تحمل ریس
عهده دار میشوتد .تردیتدی تیستت کته بتازار سترمایه بتا دارا بتودن تعتداد
تامحدودی از سرمایه گذاران به مراتب ظرفیت ریسکپذیری باالتری تسبت به
یکشرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکایی دارد .تقایج تحایق حاکی از آن است که
ظرفیت مجاز تگهداری و مجاز قبولی اتکایی در صنعت بیمته کشتورمان بته
شدت پایین می باشد که با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان بته تظتر متی

658

ارائه مدل عملیاتی انتشار اوراق بهادار بیمهای در بازار سرمایه ج.ا.ا

رسد طراحی و راه اتدازی این ابزار ضتمن کتاهش ریست
تسهیم آن با بازار سرمایه می تواتد ی

صتنعت بیمته و

تتوع تتوآوری در خصتود طراحتی

ابزارهای توین مالی در صنعت بیمه محسوگ گردد .همچنین ورود ی

ابتزار

مالی جدید فارغ از به کارگیری ظرفیت های موجود در بازار مالی می تواتتد
زمینه ساز تشکیل سایر ارکان و تهادهای مرتب با آن گردد .در صتنعت بیمته
که به طور همزمان باید احقمار وقع حادثه و شدت وقوع حادثه را به منظتور
مدیریت ریس

مورد سنجش قرارداد ،از علم اکچتوهری و مقخصصتان ایتن

حوزه اسقفاده می شود .طراحی و راه اتدازی ابزارهای متالی مبقنتی بتر بیمته
ب یای طبیعی می تواتد زمینه ستاز ورود تخصتص آکچتوهری کته در حتار
حاضر حلاه مفاوده صنعت بیمه کشورمان می باشد ،گردد.
در تهایت تقایج تحایق حاکی از آن است که ،در ماایسه با حجتم کتل اوراق
بهادار معامله شده در بازارهای سرمایه ،حاوق صاحبان ستهام شترکت هتای
بیمه ای و بیمه اتکایی بسیار تاچیز است .به ع وه ،باالترین حجم خستارات
پیش بینی شده تاشی از ب یا و حوادث تسبت به کل سترمایه صتنعت بیمته،
بسیار بزرگقر است .ابزارهای مالی اوراق بهادارسازی شتده ،اگتر بته درستقی
ستتاخقاردهی شتتوتد ،بتته طتتور قابتتل تتتوجهی ریستت

اعقبتتاری (ریستت

ورشکسقگی) تهفقه در بیمه تامه های اتکایی را کاهش داده و به حتداقل متی
رساتند.
بنابراین با توجه به کمبود ظرفیت بیمه اتکایی در کشور و اعمار محتدودیت
در دسقرسی به بیمه های اتکایی خارجی با تحریم هتای متالی و بیمته ای از
طرف کشورهای غربی بر کشورمان ،به تظر می رسد پت

از متد تظتر قترار
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دادن بحث های فاه است می و طراحتی ستاز وکتاری مناستب و مطتابق بتا
وضعیت کشورمان اتقشار این اوراق می تواتد ظرفیت بیمهای کشور را تا حد
زیادی گسقرش دهد و هم چنین به عنوان ی

توآوری مالی در بازار سترمایه

ابزار جدیدی را به پرتفوی سرمایه گذاران بازار که از عدم تنوع ابزارهتای در
دسقرس در بازار سرمایه رتج می برتد اضافه کند.البقه اشقهای ریس

و بازده

مورد اتقظار بازیگران بازار سرمایه و تحوه تعیین ماررات و دسقورالعمل های
سرمایه گذاری در این اوراق اثر به سزایی در اقبار و گسقرش یا عدم امکتان
اسقفاده از ظرفیت های این ابزار خواهد داشت.
با توجه به شرای فعلی که در آن دسقورالعمل ها و ضواب اتقشار اوراق بیمه
ای از سوی ارکان بتازار سترمایه کتام مشتخص تشتده استت و در غیتاگ
موسسات رتبه بندی و تبود آشنایی سرمایه گذاران بتا ایتن اوراق الزم استت
شرکت های بیمه ای با همراهتی بیمته مرکتزی در جهتت تکمیتل شترای و
تسهیل اتقشار این اوراق به صورت گام به گام اقدام تمایند.
به تظر میرسد با شرای فعلی از میان الگتو هتای بررستی شتده در گتام اور
ایجاد صندوق اتکایی جبران مازاد خسارت یکی از اتواع صندوق هایی است
که در صورت فراهم آمدن زیرساخت های قاتوتی و عملیاتی مورد تیتاز متی
تواتد بخشی از مخاطرات فعالیتت هتای بیمته مرکتزی از محتل وارد آمتدن
خسارات تاشی از رویتدادهای بتزرگ را از طریتق اتعاتاد قراردادهتای بیمته
اتکایی جبران تماید .راه اتدازی این صندوق زمینه ساز آشنایی بتازار سترمایه
با ابزار های اتقاار ریس
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با توجه به اینکه غالب تحایاات اتجام شده در متورد اوراق بهتادار بیمته ای
قبل از مصوبه کمیقه فاهی سازمان بورس بوده است اتجام تحایاات بتا تگتاه
ویژه در زمینه محاسبات مالی ریس

و بازدهی این اوراق بتا توجته ریست

های صنعت بیمه در ایران الزامی می باشد  .همچنین ایجتاد تهادهتایی ماتنتد
موسسات رتبه بندی با توجه به اهمینت رتبه بندی اعقباری شرکت هتا و اثتر
آن در محاسبات ریس

و بازده اوراق بیمه ای حاهز اهمیت میباشد.

 -9پیشنهادات راهکار های اجرایی:
•

 -9-1اتخاذ سیاست های تشویقی انتشیار اوراق بیمیه ای
برای ناشرین توسی

وزارت امیور اتتصیادی و داراییی از

طریییق بیمییه مرکییزی ،سییازمان بییورس و اوراق بهییادار و
سازمان مالیاتی  :با توجه به اینکته در ایتران تهتاد تتاظر و رکتن
اصلی صنعت بیمه بیمه مرکزی می باشد جهتت فرهنتس ستازی و
آشنایی فعاالن بازار سرمایه و سرمایه گذاران ع قته منتد بته بتازار
بیمه باید در گام اور با اخذ سیاست های تشتویای از قبیتل لحتاظ
اتقشتار اوراق در رتبته بنتدی شترکت هتا ،لحتاظ برختی معافیتت
هاشرکت های بیمه برتر را به اتقشار اوراق بهادار بیمته ای تشتویق
تمود .همچنین معافیت های مالیاتی برای تاشران و معافیت مالیتات
ارزش افزوده برای بیمه ها متی تواتتد در جتذابیت هتای بتازدهی
مقناسب باریس

این اوراق موثر باشد .در گام های بعتدی برختی

الزام ها در خصود بیمه اتکایی بیمه گران برای حجم های بزرگ
بیمه اتکایی الزم خواهد بود .برخی تستهی ت ستازمان بتورس در
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تسریع در رسیدگی  ،صدور مجوز ها و صدور دسقورالعمل هتای
الزم با اخقصاد کارشناسان حرفه ای آشنا با صنعت بیمه تیز مهتم
می باشد .روان سازی معام ت از اهمیت خاصی برخوردار است.
•

 -9-2فرهنگ سیازی و هیدایت سیرمایه گیناران دارای
اشتهای ریسک برای سرمایه گناری در این اوراق :در بازار
عده ای از سرمایه گذاران ریس

پذیری باالیی دارتد که بته علتت

عدم وجود ابزار های سرمایه گذاری مناسب سترمایه ایتن سترمایه
گذاران به سمت سفقه بازی و افزایش تامقعارف برخی سهام ها می
رود .با ایجاد این ابزار در بازار ع وه ببر گسقرش بازار سرمایه بته
تااضا های ابزار های مالی با ریس
•

بیشقر پاسخ داده شود.

 -3-9تاسیس شرکت هیای رتبیه بنیدی و اعتبیار سین ی
تخصصی صنعت بیمه و بستر سازی سیخت افیزاری و نیر
افییزاری حییوز فنییاوری اطالعییات بییرای داد پییردازی
،محاسبات اکچیوئری ،تحلیی

ریسیک وبیازد ناشیرین و

اوراق بیمه ای :اتقشار این اوراق تیازمند تهتادی متورد اطمینتان
است که بقواتد تضمین ،اتقشار و فروش اوراق را در بتازار سترمایه
اتجام دهد ،بنابراین باید این وظیفه را به شرکقی سپرد که درجامعه
از اعقبار باالیی برخوردار باشد .با توجه بته اهمیتت رتبته بنتدی و
اعقبار سنجی شرکت های بیمه به عنوان تاشتران اوراق بیمته ای و
همچنین اهمیت ریس

در محاستبه بتازده اتقظتاری و تترخ بتازده

اوراق که مسقلزم محاسبات اخقصاصی صنعت بیمته تیتز میباشتد
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لذا به تظز می رسد تاسی

شرکت های رتبه بندی و اعقبار سنجی

تخصصی صنعت بیمه تیاز ست  .برای کارآمدی بیشتقر محاستبات
ریس

ع وه بر آموزش تیرو های مقخصص تیاز به ترم افزار ها و

سخت افزار های رایاته ای سازگار با صنعت بتومی بیمته ایتران از
تیاز های مبرم می باشد.
•

 -4-9ای اد صندوق های سرمایه گناری تخصصیی اوراق
بیمییه ای بییا مشییارکت بیمییه هییا و بانییک هییا و تییدوین
دستورالعم های سرمایه گناری در اوراق بیمه ای توس
صندوق های سرمایه گناری  :برای عملیتاتی شتدن مصتوبات
کمیقه فاهی و ایجاد امکان امقشار اوراق بیمهای  ،تسریع در تدوین
دسقورالعمل های سرمایه گذاری در اوراق بیمه ای توس ستازمان
بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی مهتم استت  .از ستویی بتا بتا
توجه به اینکه سهامدار عمده بازار بیمه درایران بات
لذا با توجه به وضعیت مالی و تادینگی بات

ها می باشتند

ها تامین متالی بترای

صنعت بیمه از طریق اتقشار اوراق بیمه ای کارگشا و متوثر استت.
همچنین بات

ها می تواتند با توجه به ماهیت و تواتشان به عنتوان

رکن ضامن اتقشار این اوراق تیتز تاتش داشتقه باشتند .در تهایتت
ایفای تاش ی

صندوق سرمایه گذاری حرفته ای و تخصصتی در

حوزه اوراق بهادار بیمه که پرتفو قابتل اتکتایی از اوراق متذکور را
مدیریت کند می تواتد به مدیریت ریس

و ایجاد جذابیت ها برای

گسقرش اتقشار اتواه اوراق بیمه ای بهادار کم

شایاتی تماید.

663

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

منابع :
 .1آقا حسینی سارا  ،امکتان ستنجی اوراق بهتادار ستازی ریستکهای
بیمه ای در صنعت بیمته کشتور؛ دکقتر میرحستین موستوی ،دکقتر
اسماعیل صفرزاده ؛ پایاتنامه کارشناسی ارشد رشقه علوم اققصادی؛
داتشگاه الزهرا؛ سار 1396
 .2آقامهدوی  ،ا .و تاصرپور ،ع . 1391 ،.بررسی ابعاد فاهی ستازوکار
اتقشار اوراق ب یای طبیعی .اتدیشۀ مدیریت راهبردی ،شمار ، 12
صص 5-32
.3

امین سیدحسن  ،حاوق بیمۀ دریایی  ،د 69-27تهران  1366ش

 .4بنیاد داهر المعارف اس می  ،داتشنامه جهان اس م جلد 1 :
 .5پژهشکده بیمه  ،اوراق بهادار بیمه ای با رویکترد تیتاز بتازار بیمته
کشور ایران  ،طرح های پژوهشی سفارشی بیمه مرکزی ج.ا.ایتران:
شماره 95تابسقان . 97
 .6حیدری علی تای  ،اصور االسقنباط فی اصور الفاه ،ج،1
 .7خمینی روح ا  ،رهبر اتا گ و بنیاتگذار جمهوری اس می ایتران
 ،تحریرالوسیله  ،بیروت  1365 ،1401ش  ،د  ،411مسئله 2866
 .8خوهی ابوالااسم  ،المساهل المنقخبۀ ،ج ،1د ،413قم 1412
.9

سیفلو ،س . 1388 ،.بررسی فاهی-تطبیای اوراق ب یتای طبیعتی.
دوفصلنامۀ مطالعات اققصاد اس می - ،شمار  ،3صص69-91

664

ارائه مدل عملیاتی انتشار اوراق بهادار بیمهای در بازار سرمایه ج.ا.ا

 .10عبده تبریزی حسین ،تاتش صتنعت بیمته در بتازار هتای سترمایه
جهاتی شده؛ صنعت بیمه سار شاتزدهم شماره ( 4پیاپی  ) 64ستار
1380
 .11عرفتتاتی توفیتتق  ،قتترارداد بیمتته در حاتتوق اس ت م و ایتتران ،ج،1
د151ت ،159تهران  1371ش
 .12عزالدین بحرالعلوم ،بحوث فاهیه ،ج ،1د15ت ،47المحاضرات آیۀ
ا شیخ حسین حلی ،قم 1415
 .13عسگری محمدمهدی ،صادقی شاهداتی مهدی  ،حسینی سیدعلی ،
سیفلو ستجاد ،بررستی فاهتی اوراق بهتادار بیمته ای (بتا رویکترد
موضوع شناخقی) پژوهشنامۀ بیمه ،سار سی و یکم ،شمار 1بهتار
 ،شمار مسلسل  ، 121صفحات 123-138سار 1395
 .14گرگاتی فیروزجاه مصطفی  ،اتقشار اوراق بهادار فاجعه آمیتز؛ دکقتر
احمد اصل حداد ،دکقر بهنام شتهریار،پایان تامته کارشناستی ارشتد
مهندسی مالی ،داتشگاه خواجه تصیرالدین طوسی؛ شهریور 1390
 .15مصطفی احمد زرقاء ،تظام القأمین حایاقته و الترأی الشترعی فیته،
ج ،1د ،59بیروت 1994/1415
 .16محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطباهی یزدی ،سؤار و جتواگ ،مستئله
 ،312چاپ سیدمصطفی محاق داماد ،تهران  1376ش
665

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

 .17قطاتت ،محمد ،تاصرپور اسد ،علیرضا (." )1388مبتاتی تبتدیل بته
اوراق بهادارسازی ریس

در شرکت های بیمه "اولین کنفرات

بین

المللی توسعه تظام تامین مالی در ایران
 .18قالیباف اصل ،ح .و همکاران(« )1390صکو وکالت بیمه ای برای
پوشش ریس

حوادث فاجعه آمیتز» فصتلنامۀ اققصتاد است می ،

شمار  ، 44صص -156 129
 .19تاصرپور علیرضا( )1395چهتارمین کنفترات

توستعه تظتام تت مین

مالی در ایران
 .20مصوبات کمیقه تخصصی قهی سازمان بورس و اوراق بهادار ستار
دوازدهم جلسه  177مورخ 1397/06/21
 .21دهاان عبدالمجید ،فهیمی علیرضا ،فرتیا پوته )1396( ،اوراق بهادار
سازی بیمه ب یای طبیعی در صتنعت بیمته ایتران فصتلنامه علمتی
پژوهشی داتش سرمایه گذاری سار هفقم /شتماره بیستت وهفتقم/
پاهیز 1397
 .22تظر پتور ،م.ت .و خزایتی ،ا . 1391 ،.طراحتی صتکو مشتارکت
جهت اتقاار ریس

شترکقهای .بیمته بته بتازار سترمایه .فصتلنامۀ

اققصاد اس می  ،شمار  ، 47صص -156
 .23وهبه مصطفی زحیلی  ،الفاه االس می و ادلقه  ،ج ،4

666

ا.ا.ارائه مدل عملیاتی انتشار اوراق بهادار بیمهای در بازار سرمایه ج

24- Butt, M, (2007), "Insurance, Finance, Solvency II and
Financial Market Interaction," The Geneva Papers on
Risk
25- Gallati. R.,( 2003),Risk Management and Copital
Adequacy, Mc Graw- Hill.
26- Mey, J. D., (2007), "Insurance and the Capital
Markets." The Geneva Papers on Risk and Insurance 32.
27- Nawaz, S & Stein, W., (2000), Risk
Financing, ‘ART’ and the Future, Journal of
the Society of Fellows, The Chartered
Insurance Institute, Vol 13.

667

مجموعه مقـاالت برتـــرپنجمین همایش مالیاسالمی

فرامطالعه ای از مطالعات بینالمللی انجامشده در
حوزه بیمه اسالمی
سعید

صحت1

مهدی

بشیرپور2

چكیده

بیمه اسالمی یکی از مسائل و موضوعات نوینی است که طی سالهای اخیر
روند تحقیقاتی رو به افزایشی داشته است .با توجه به نو بودن موضوع
تحقیقات جامعی در این حوزه صورت نگرفته است ،در این تحقیق محققان
قصد داشتهاند که با استفاده از فرامطالعه تحقیقات بینالمللی انجامشده در
این حوزه را ترکیب کنند ،به این منظور تحقیقات موجود در پایگاه web of
scienceکه معتبرترین پایگاه در این زمینه میباشد را جمعآوری کرده و
پس از پاالیش تحقیقات بر اساس عنوان ،موضوع ،چکیده و متن در نهایت
 43تحقیق را موردبررسی قرار دادهاند ،از این تعداد فراترکیب  22تحقیق
کیفی موجود به ارائه مدلی درزمینهٔ بسترها ،تکنیکها ،چالشها و منافع
بیمه اسالمی منجر شد و نتایج فرا تحلیل  21تحقیق کمی منجر به ارائه
مدلی مفهومی درزمینهٔ عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بیمه اسالمی شدند
که مهمترین عوامل شامل رضایتمندی ،اعتماد و توصیه شفاهی الکترونیک
بودند.
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 -1مقدمه

صنعت بیمه مانند بسیاری از صنایع دیگر در سراسر دنیا رشد نظری و
دانشی خوبی را در تاریخ تجربه کرده است .هرساله مقاالت زیادی در حوزه
کسبوکار بهطور اختصاصی به بررسی و مطالعه شرکتهای بیمه میپردازند.
][1بیمه اسالمی و مدیریت بیمه بر مبنای آموزههای اسالمی ازجمله مواردی
است که طی سالهای اخیر هم در محیط کسبوکار توجهی بیشتری به آن
شده است و هم در تحقیقات دانشگاهی موردعنایت محققان بوده است[2] .
مطالعات بیمه اسالمی بهصورت مطالعات بینرشتهای همراه با تحقیقات
درزمینهٔ های کسبوکار و بیمه ،بازاریابی و بیمه ،مدیریت مالی و بیمه،
حقوق اسالمی و بیمه و سایر حوزههای علوم انسانی موردبحث و بررسی بوده
است [3].تعداد مقاالت این حوزه در پایگاه web of scienceکه
معتبرترین پایگاه تحقیقاتی دنیا میباشد ساالنه با رشد  10درصدی همراه
بوده است و شروع تحقیقات در این حوزه را میتوان مصادف با شروع هزاره
سوم تلقی کرد .محققان در این زمینه مطالعات متنوعی را بهصورت مورد
مطالعاتی در شرکتهای بیمه ،مطالعات بر اساس کشورهایی که خدمات بیمه
اسالمی در آنها ارائه میشود  ،عوامل مهم در موفقیت و توسعه بیمه اسالمی
و ...انجام دادهاند [4].آنچه مشخص است این است که به دلیل نو بودن
موضوع به نسبت سایر حوزههای مطالعات بیمه مطالعات صورت گرفته در این
حوزه کمتر از سایر مباحث مربوط به مدیریت بیمه میباشد .از سوی دیگر به
دلیل نیاز این حوزه به تولید ادبیات بیشتر تحقیقات در این حوزه بهصورت
کیفی بودهاند.
مسئله اساسی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه همه این
تحقیقات صورت گرفته با محوریت بیمه اسالمی میباشند ،اما تحقیقی جامع
که نتایج آنها را ترکیب کرده و بهصورت یک پژوهش یکپارچه درآورده
باشد ،وجود ندارد .از سوی دیگر نیازمندی به تحقیقی جامع در این زمینه
ازاینرو ضروری است که ارجاع دهی این تحقیقات بیشتر به نمونه تحقیقاتی
که مضمونی غیر اسالمی دارند و دلیل آن عدم وجود یک تحقیق با رویکردی
جامع ا ست که قابل استناد باشد .نکته دیگر این است که در حوزههای جدید
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تحقیقاتی الزم است که پس از انجام چندین تحقیق یک تحقیق ترکیبی و
جامع صورت گیرد تا نتیجهگیری و کاربرد بهصورت یکپارچهای پیش برود و
ارزش کارهای علمی از این قبیل بیشازپیش حفظ گردد.
با توجه به مطالب گفتهشده ،در این تحقیق محققان درصدد این بودهاند
که تحقیقات صورت گرفته در حوزه بیمه اسالمی را ترکیب کرده و تصویری
جامع از این تحقیقات ارائه کنند .به این منظور منبع اطالعاتی برای به دست
آوردن تحقیقات معتبر پایگاه  web of scienceبوده است که معتبرترین
پایگاه نمایه کننده مقاالت علمی است و روش ترکیب مطالب نیز فرامطالعه
بوده است که برای تحقیقات کیفی از فراترکیب و برای تحقیقات کمی از فرا
تحلیل استفادهشده است و نتایج ترکیبی بهصورت جامع ارائهشده است .نتایج
این تحقیق برای محققانی که قصد پژوهش در حوزههای کسبوکارهای
اسالمی ،بیمه اسالمی ،مدیریت مالی اسالمی و  ...رادارند مفید خواهد بود و از
سوی دیگر شرکتهای بیمه میتوانند بامطالعه یک مقاله بهصورت مختصر و
مفید و از نتایج تحقیقات بهروز بیمه اسالمی آگاه شوند ،همچنین محققانی
که قصد استفاده از روشهای ترکیبی مبتنی بر اسناد مانند فرامطالعه رادارند
نیز میتوانند از مطالب این مقاله بهرهمند شوند.
 -2ادبیات تحقیق

 .1-2بیمه اسالمی

بیمههای بازرگانی و بیمه اسالمی (تکافل) دو نوع نگرش مختلف به
صنعت بیمه هستند که تفاوتها و اشتراکاتی باهم دارند .تکافل یا بیمه
اسالمی به معنای تضمین مشترک اعضای یک گروه در برابر خطراتی است
که هرکدام از آنها را تهدید میکند [5] .هدف تکافل بر اساس آموزههای
قرآنی مشارکت و یاری چندجانبه درونگروهی بین مسلمانان است[6] .بیمه
اسالمی در مقایسه با بیمه تجاری از شفافیت بیشتری برخوردار است و انگیزه
آن رفاه بیشتر در قالب شرع مقدس میباشد[7].
 .2-2فرامطالعه
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دادههای ثانویه در قالبهای متعددی مانند جداول ،آمارنامهها و اسناد
طبقهبندی میشوند ،یکی از چالشهای اساسی تحقیقات در این است که
عمدت ًا محققان تمایل به استفاده از دادههای اولیه دارند [8].درحالیکه
دادههای ثانویه زمانی که حجم زیادی داشته باشند میتوانند نتایج جامعتری
نسبت به دادههای اولیه ارائه کنند .روشهایی مانند فرامطالعه برای استفاده
از همین ظرفیت دادههای ثانویه و اسناد تحقیقاتی به وجود آمدهاند[9] .در
فرامطالعه اسناد به  4حالت فرا نظریه ،فرا روش ،فرا تحلیل و فراترکیب
موردبررسی قرار میگیرند][10
 .1-2-2فراتركیب

تحقیقات بر اساس نوع تحلیل و جمعآوری اطالعات به دودسته
تحقیقات کمی و کیفی تقسیمبندی میشوند .زمانی که هدف ترکیب نتایج
تحقیقات پیشین باشد و تحقیقات مدنظر با روش کیفی صورت گرفته باشند
از فراترکیب استفاده میشود[11] .فراترکیب روشی است که در آن محقق
بامطالعه نتایج تحقیقات پیشین اقدام به استخراج کدهای متناسب با نتایج
میکند و در نهایت با تجمیع کدها خالصهای جامع استخراج میکند[12].
 .2-2-2فرا تحلیل

مانند فرا ترکیب فرا تحلیل نیز روشی برای ترکیب مطالعات پیشین
میباشد ،با این تفاوت که در فراترکیب مطالعات کیفی مورد تجمیع قرار
میگیرند ولی در فرا تحلیل مطالعات کمی هستند که مورد تحلیل قرار
میگیرند[13] .در فرا تحلیل فرضیات تحقیقات به همراه حجم نمونه ،میزان
خطای آماری ،رد یا تائید در مقاله اصلی و سایر شاخصههای یک فرضیه کمی
وارد نرمافزار  CMAمیشود و نرمافزار با محاسبه شاخص اثر هر فرضیه
اقدام به رد یا تائید نهایی آن میکند و در نهایت با ترکیب فرضیات تائید
شده مدل یا مدل هالی تجمیعی استخراج میشود[14].
 -3روششناسی

تحقیق حاضر باهدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی میباشد و با
استفاده از ترکیب اسناد و تحقیقات پیشین اقدام به ارائه مدل و چارچوب
جدیدی در حوزه بیمه اسالمی مینماید .منبع مورداستفاده برای استخراج
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اسناد پایگاه  web of scienceبوده است و تمامی تحقیقات مرتبط با
موضوع بیمه اسالمی از سال  2000تاکنون موردبررسی قرارگرفتهاند .روش
مورداستفاده فرامطالعه بوده است که روشی مبتنی بر ترکیب اسناد است.
مراحل فرامطالعه در جدول زیر آورده شده است.
مرحله
1
2
3
4
5
6

7

عنوان

تعیین کلیدواژه یا کلیدواژگان مرتبط با موضوع تحقیق

انتخاب منابع مرتبط با پژوهش

پاالیش مطالعات از جنبههای محتوایی ،چکیده ،عنوان
خالصهسازی مفاهیم هر تحقیق

تقسیمبندی تحقیقات بهصورت بخش کمی و بخش کیفی
ترکیب نتایج بخش کمی و کیفی بهطور جداگانه

ارائه نتایج

جدول -1مراحل فرامطالعه

در این تحقیق واژگان کلیدی مورد جستوجو شامل بیمه اسالمی-
مدیریت بیمه اسالمی و مدیریت مالی-اسالمی بیمه بوده است؛ و تمامی
مقاالت این حوزه از پایگاه  web of scienceکه معتبرترین پایگاه نمایه
کننده میباشد استخراجشدهاند .تعداد مقاالت یافت شده در این حوزه 609
عدد بوده است که این تعداد مقاله ازنظر موضوع موردمطالعه با حوزههای زیر
اشتراک مفهومی داشتند.
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شکل  -1اشتراک حوزههای مطالعاتی

همچنین نمودار میله آورده شده در شکل  2تعدد حوزههای مشترک با حوزه
تحقیق را بهصورت کلی نشان میدهد.

شکل -2نمودار میلهای حوزههای مشترک با موضوع تحقیق

در گام بعدی این  609مقاله بررسی کلی شدهاند و مقاالتی که ازنظر عنوان،
چکیده و محتوا با موضوع تحقیق تطابق نداشتند حذف شدند و در نهایت 42
مقاله زیر بهعنوان مقاالت منتخب مورد فرامطالعه قرار گرفتند.
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 مقاله کمی بودهاند که مقاالت کیفی21  مقاله کیفی بوده و22 از این تعداد
.با روش فراترکیب و مقاالت کمی با روش فرا تحلیل موردمطالعه قرارگرفتهاند
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 -4یافتههای تحقیق

یافتههای تحقیق در دو بخش فراترکیب و فرا تحلیل قابلارائه هستند.
فراترکیب انجامشده را میتوان بهصورت جدول نکات زیر در وهله اول ارائه
کرد.
نكات

تکنیکهای فنی (قرارداد ترکیبی-قرارداد تقسیم سود اسالمی -قرارداد
تقسیم مازاد سود)
اعتمادسازی-قانون مداری-هویت سازی-تعهد ازجمله شاخصههای بیمه
اسالمی موفق است.

کاهش الزامات بیمه و تسهیل بیمه سپردهگذاری از طریق کاهش مبلغ بیمه
عملی مؤثر است.
بیمه اسالمی نیازمند ساختاری ترکیبی از بیمههای بازرگانی و آموزههای
اسالمی است

بیمههای اسالمی در کشورهای اسالمی و بسترهای اجتماعی متناسب با خود
طرفدار بیشتری دارند چراکه مردم ازنظر شناختی با آنها عجین هستند
چالشهای بیمه اسالمی (کمبود قوانین مدون اسالمی-توسعه کمتر نسبت به
بیمه بازرگانی-فشار قانونی دولتی)

بیمههای اسالمی ازنظر رشد در وضعیت خوبی در جهان قرار دارند چراکه
اعتمادسازی بهتری نسبت به بیمههای بازرگانی میتوانند داشته باشند.
میزان کاهش ریسک تابعی از تعهد با اخالقیات و شرع است.

عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بیمه اسالمی (مدیریت-هیئت کمیسیون-
مالکیت نهادی-توان خلق رابطه و اعتمادسازی)
در صنعت بیمه اسالمی عوامل انگیزشی نسبت به عوامل بهداشتی تأثیر
بیشتری در رضایت ذینفعان دارند

باوجود اختالفنظر در بین علمای اسالم بیمه عمر از سوی بسیاری
پذیرفتهشده است
مهمترین چالش بیمه اسالمی عدمحمایتهای دولتی است
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مهمترین عامل فروش بیمههای سرمایهگذاری امنیت مالی عمومی در جامعه
است.
توسعه بیمه اسالمی در جامعه باعث بهبود بانکداری اسالمی و توسعه
اقتصادی میشود.

قراردادهای ترکیبی در صنعت بیمه اسالمی نقش مثبتی در اعتمادسازی و
کاهش ریسک و بهرهوری دارند

حق بیمه عادالنه و حدالمقدور کم در صنعت بیمه اسالمی نقش مثبتی در
توسعهاین صنعت و تصویر برند آن دارد
بیمه اسالمی باعث بهبود صنعت بیمه در کشور و صنایع مرتبط میشود
چالش قانونی یکی از بزرگتری عوامل مانع در مورد بیمه اسالمی است

بیمه اسالمی ابزار مناسبی برای کاهش ریسک سپرده و بانکداری اسالمی
است.

توسعه صنعت بیمه و قوانین مبتنی بر بیمههای غیر اسالمی مانع بزرگی برای
توسعه صنعت بیمه میباشد.
بیمه اسالمی به علت تمایالت و توصیهها بر کاهش هزینهها و حق بیمه تأثیر
مثبتی بر بهینهسازی ریسک ذینفعان دارد
جدول -3خالصه نکات مهم فراترکیب

خروجی دوم بر اساس مطالعات کمی انجامشده است که فرضیات به نرمافزار
دادهشده است و بر اساس شاخص اندازه اثر فرضیات منتخب بهصورت مدل
جامع مفهومی زیر قابلارائه هستند.
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شکل  -3مدل تجمیعی فرا تحلیل

 -5نتیجهگیری و پیشنهادها

بر اساس خروجیهای فراترکیب و فرا تحلیل صورت گرفته میتوان برای
هرکدام نتیجهگیری داشت ،برای نتیجهگیری از فراترکیب الزم است که ابتدا
نکات آن را دستهبندی کنیم که این دستهبندی بهصورت موارد زیر خواهد
بود.
مدیریت بیمه اسالمی
بسترها

تكنیک ها

چالش ها

شکل -4دسته بندی مطالب فراترکیب بیمه اسالمی

منافع

همانطور که بیان شد مدیریت بیمه اسالمی نیازمند برخی از بسترها
میباشد تا بتواند رشد کرده و در توسعه جامعه مفید باشد ،این بسترها بیشتر
شامل بسترهای قانونی ،حمایتها دولتی ،حمایتهای فقهی ،بسترهای
فرهنگی و پذیرش اجتماعی و بسترهای آموزشی در بین نسل جوان میباشد،
نتیجه این کار جامعهای با شرایط فراهم برای اجرا و منابع انسانی الزم جهت
عملیاتی سازی همراه خواهد بود .بخش بسترهای مدیریت بیمه اسالمی
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نسبت به  3بخش دیگر از عنایت کمتری در تحقیقات برخوردار بوده است،
لذا یکی از پیشنهادها تحقیق برای پژوهشهای آتی کار بر روی بسترهای
اجرایی سازی مدیریت بیمه اسالمی میباشد .تکنیک استفاده درست از بیمه
اسالمی نیز شامل تکنیکهای فنی (قرارداد ترکیبی-قرارداد تقسیم سود
اسالمی -قرارداد تقسیم مازاد سود) و تکنیکهای رفتاری مانند اعتمادسازی-
قانون مداری-هویت سازی-تعهد میباشد .دراینبین باید به عوامل مؤثر بر
بهبود عملکرد بیمه اسالمی (مدیریت-هیئت کمیسیون-مالکیت نهادی-توان
خلق رابطه و اعتمادسازی) نیز توجه الزم را مبذول داشت .در بخش چالشها
باید گفت در ابتدا باید رویکرد تقلیدی بیمههای تجاری از نگرشهای غربی
به سمت نگرشهای اسالمی تغییر کند که این ملزم حمایتهای قانونی از
رویکرد اسالمی و عدمحمایت از سیستمهای غربی است .در نهایت نیز منافع
بیمه اسالمی بهطور خالصه در توسعه بانکداری اسالمی و منفعت آفرینی
برای جمع خالصه میشود ،باید گفت که این منافع در نهایت به توسعه
اقتصادی پایدار منجر خواهد شد.
در بخش فرا تحلیل فرضیات مورد تائید منجر به مدلی شدند که این
مدل بیشتر روی رضایتمندی ،تمایل به سرمایهگذاری و اعتماد به بیمه تأکید
داشت .بر اساس مدل یافت شده میتوان گفت که رضایتمندی از بیمه کلید
بسیاری از موارد توسعهای بیمه اسالمی میباشد .برای خلق رضایتمندی باید
روی انگیزش ،کارکردها و تائید خبرگان کار کرد ،همچنین برای انگیزش باید
تفاوتهای فردی محیط جامعه را در نظر داشت و از آمیزههای بازاریابی
خدمات در جهت تحریک بره برد ،رضایتمندی میتواند ایجاد اعتماد کند و
ایجاد اعتماد میتواند ضمن ایجاد توصیه شفاهی دیجیتال منجر به
سرمایهگذاری و برندسازی در بیمه شود.
در این تحقیق کمبود تحقیقات مرتبط با موضوع مهمترین مانع و
محدودیتی بوده است که محققان با آن مواجه بودهاند ،ازاینرو نتیجهگیری و
جمع بندی تا حدودی سخت بوده است و از سمت دیگر تحقیق مشابهی که
از فرامطالعه برای بیمه اسالمی استفاده کرده باشد ،وجود نداشت و ازاینرو
مقایسه با تحقیقات پیشین انجامنشده است .لذا پیشنهاد میگردد کارهای
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تحقیقاتی عمیق مانند تحقیقات داده بنیاد برای ارائه یک نظریه و مدل جامع
در این حوزه صورت گیرد.
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