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محورهای همایش
محور اصلی:
«توســعه نهــاد هــای مالــی اســامی و نقــش آن هــا در
ثبــات اقتصــادی و کنتــرل تــورم ارزی»
سایر محورهای همایش:
نقش نهاد های مالی اسالمی در ثبات اقتصادی
نقــش نهــاد هــای مالــی اســامی در حفــظ ارزش پــول ملــی
و کنتــرل تــورم ارزی
آســیب شناســی نهــاد هــای مالــی اســامی در ثبــات
اقتصــادی
امــکان ســنجی و طراحــی نهــاد هــای مالــی اســامی جدیــد
در راســتای نیازهــای جامعــه
نقــش نهــاد هــای مالــی اســامی در فینتــک هــا در حــوزه
هــای دانــش بنیــان
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 ائــم 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.
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اگرچــه ایــن اقدامــات هرکــدام در حرکــت بــه ســمت نظــام
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 ،چهارمیــن همایــش
مالــی اســامی انجمــن بــا محــور «توســعه نهــاد هــای مالــی
اســامی و نقــش آنهــا در ثبــات اقتصــادی و کنتــرل تــورم ارزی»
در آذر مــاه  97بــا موفقیــت برگــزار گردیــد.
از مجمــوع  47مقالــه ای کــه بــرای ایــن همایــش ارســال
شــد ،بیســت مقالــه بــه عنــوان مقــاالت برتــر شــناخته شــده و در
همایــش ارائــه گردیدنــد .مجموعــه ی پیــش رو ،شــامل مقــاالت
برتــر ارائــه شــده در ایــن همایــش مــی باشــد .ایــن مقــاالت
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حــوزه هــای 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 تــوان داشــت کــه اگــر همــکاری و همیــاری
اســاتید 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 چهارمیــن 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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طراحی مدل عملیاتی
خرید اعتباری سهام بر اساس فقه امامّیه
سیدعباس موسویان 1مهدی حکیمیان

2

چکیده

خرید اعتباری سهام یکی از ابزارهای مهم برای رشد و شکوفایی
بازارهای سرمایه کشورها میباشد .در مالی متعارف خرید اعتباری
سهام بر اساس قرارداد قرض به شرط زیاده میباشد که در فقه امامّیه
ربا و حرام میباشد و در بازار سرمایه ایران قابل اجرا نیست .در حال
حاضر خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه اسالمی ایران ،بر اساس
قرارداد مشارکت مدنی – مرابحه میباشد که از جهت کارایی دارای
مشکالتی میباشد.
در این مقاله پس از بررسی و تعریف خرید اعتباری سهام و
توضیح روش انجام آن در نظام مالی متعارف و ایران به بررسی
مشکالت فقهی ،اجرایی آن پرداخته شده و سپس راهکار جایگزین
ارائه گردیده است .این تحقیق از نوع کاربردی میباشد که با استفاده
از روش تحلیلی -توصیفی راهکاری جامع را با استفاده از قرارداد
 . 1استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی SAMOSAVIAN@YAHOO.COM
2

 .فارغ التحصیل معارف اسالمی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع(

Hakimian@isu.ac.ir
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جایگزین وکالت -اجاره به شرط تملیک ارائه کرده است که میتواند
از طرفی عیوب و نواقص قرارداد مشارکت مدنی -مرابحه که در حال
حاضر در بازار سرمایه ایران انجام میشود را برطرف کند و از طرف
دیگر کارآییهای خرید اعتباری در نظام مالی متعارف را دارا باشد.
کلمات کلیدی :خرید اعتباری ،صکوک ،وکالت ،اجاره به شرط تملیک،
بازار سرمایه اسالمی

طبقه بندی z12, G23 :JEL
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 .1مقدمه

یکی از جذابیتهای بازار سرمایه استفاده از ابزارهای مالی متنوع
در جهت گسترش ،ارتقا و افزایش حجم معامالت میباشد .یکی از
این ابزارها ،خرید اعتباری 1سهام میباشد .در خرید اعتباری شرکت
کارگزاری به مشتریان خود اعتباری را تخصیص میدهد و مشتری
میتواند با استفاده از این اعتبار به خرید سهام اقدام کند .سهام
خریداری شده با استفاده از این روش در وثیقه کارگزاری است
(تهرانی و نور بخش ,1389 ,ص .)75 .از زمانی که مشتری از این
اعتبار استفاده میکند ،این اعتبار به صورت وام در میآید و مشتری
باید با پرداخت اصل وام و بهره آن سهام خود را آزاد کند و یا این که
میتواند با فروش سهامی که به صورت اعتباری خریداری کرده است،
اصل و بهره وام را پرداخت کند و سود باقیمانده را مالک شود.

خرید اعتباری که در مالی متعارف صورت میپذیرد بر اساس عقد
قرض میباشد که با توجه به این که قرض به شرط زیاده رباست ،از
نظر شرعی مشکل دارد و قابل استفاده در بازار سرمایه ایران نیست.
با توجه به این نکته کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار ایران
اقدام به طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار به صورت
عقد ترکیبی مشارکت مدنی -مرابحه کرده است .هر چند این عقد
ترکیبی از نظر شرعی ایراد قابل مالحظهای ندارد و قابل استفاده می-
باشد ولی در مرحله عمل و اجرا بنا بر دالیلی که در ادامه به صورت
کامل توضیح داده خواهد شد ،کارآیی کافی را ندارد.

Buying on margin 1
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در این تحقیق با بررسی نحوه و فرآیند خرید اعتباری در مالی
متعارف و در ایران ،مشکالت و چالشهای فقهی و اجرایی آن بررسی
شده است و در نهایت مدل عملیاتی وکالت  -اجاره به شرط تملیک
به عنوان راهکار ایجابی پیشنهادیی که چالشها و مشکالت عملیاتی
و فقهی عقود گذشته را ندارد ،ارائه شده است.

 .2ادبیات و پیشینه پژوهش

براون و ریلی( )1999در کتاب portfolio and Analysis
Investment managementدر قسمت انواع سفارشات ،خرید
اعتباری را مورد بررسی قرار دادهاند .در این بخش از کتاب نویسندگان
به بررسی و تعریف خرید اعتباری پرداختهاند؛ سپس مزیتهای خرید
اعتباری سهام را برای سرمایهگذاران و شرکتهای کارگزاری بیان
کردهاند .نگارندهگان کتاب باور دارند که خرید اعتباری سهام مزیتها
و معایب استفاده از اهرم مالی 1را برای سرمایه گذاران دارد و سپس
با ارائه مثالهایی نحوه محاسبه اخطار ودیعه ،حداقل نگهداشت و ...را
نشان دادهاند.
کورلی ( )2008در کتاب margin trading from A to Z
پس از توضیح خرید اعتباری سازوکار آن را در بازارهای آمریکا تشریح
کرده اسـت؛ سـپس وجه تضمین اولیه و الزامهای قانونی را با توجه
به قوانین مصوب فدرال رزرو آمریکـا توضیح میدهد؛ بعد سازوکار و
فرمولهای مربوط به مشخصکردن حداقل وجه تضمین در بورس
نیویورک را شرح میدهد.
leverage 1
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بودی ،مارکوس و کین ) (2012در کتـاب  investmentابتـدا
خرید اعتباری را تعریف و بعد با توجه به قوانین فدرال رزرو آمریکا،
محدودیتهای خرید اعتباری ،حداقل حساب نگهداشت و نحوه
دریافت اخطار ودیعه را تشریح میکنند .در ادامه نویسندگان با ارائه
مثالی چرایی استفاده سهامداران از خرید اعتباری که منجر به
قرارگرفتن آنها در یک ریسکپذیری بیشتر میشود را توضیح می-
دهند.
هـادوینـژاد ( )1384در کتـاب مبانی مدیریت و ارزیابی سرمایه
گذاری در بحث خرید و فروش اوراق بهادار به بررسی حساب اعتبار
پرداخته اسـت .در ایـن بخـش پس از تعریف حساب اعتباری و
ودیعههای مورد نیاز برای افتتاح این حساب به بررسی سازوکار مالی
حساب اعتباری پرداخته است .در ادامه ترازنامه حساب اعتباری را
معرفی کرده و روش تعدیل آن بر اساس نوسان قیمت سهام را توضیح
داده است.
موسویان ،فدایی واحد و علی حسینی ( )1392در مقاله «خرید
اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسالمی» پس از بررسی و
توضیح خرید اعتباری ،ساز و کار انجام آن در مالی متعارف را بررسی
میکند؛ سپس با توضیح حساب ودیعه و نحوه تعدیل آن ،اوراق بهادار
قابل خرید به صورت اعتباری و قابل وثیقهگذاری را مورد بررسی قرار
میدهد .نویسندگان در ادامه مزیتها و معایب خرید اعتباری را
تشریح میکنند و تجربه کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار میدهند
و در ادامه با بررسی فقهی خرید اعتباری بر اساس عقد قرض ،این
شیوه را از نظر اسالم مردود میداند و با ارائه مدل پیشنهادی مشارکت
16
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مدنی -مرابحه ،این مدل را جایگزین عقد قرض در مالی سنتی می-
داند.
میرطاهر و صفایی ( )1393در مقاله «طراحی مدل عملیاتی
خرید اعتباری سهام بر اساس قرارداد مشارکت مدنی -مرابحه» خرید
اعتباری در بازارهای دنیا را مورد بررسی قرار میدهد ،سپس با توضیح
ساز و کار متعارف خرید اعتباری ،نحوه محاسبه حساب ودیعه را
تشریح میکند .در ادامه با بررسی اوراق بهادار قابل خرید به صورت
اعتباری و بررسی معایب و مزایای خرید اعتباری ریسکهای مربوط
به آن را بررسی میکند .نویسندگان سپس با بررسی خرید اعتباری
سهام از منظر فقهی ،حقوقی و رد مدل خرید اعتباری بر اساس عقد
قرض ،مدل مشارکت مدنی -مرابحه را به عنوان بهترین جایگزین
قرض به شرط زیاده معرفی میکند.
همان طور که مطرح شد ،در نظام مالی متعارف خرید اعتباری
بر اساس عقد قرض میباشد که از دیدگاه فقه امامیّه قرض به شرط
زیاده ربا و حرام میباشد .در منابع نگارش شده اسالمی تنها مدل
ارائه شده جایگزین عقد قرض ،مدل مشارکت مدنی -مرابحه میباشد
که به علت نکاتی که در ادامه خواهد آمد ،کارآیی عقد قرض را ندارد
و در نتیجه خرید اعتباری را با مشکل مواجه کرده است .در ادامه پس
از تبیین ماهیت خرید اعتباری ،راهکار جایگزین خرید اعتباری را
مطرح خواهد شد.
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 .3خرید اعتباری سهام )(buying on margin

خرید اعتباری یکی از ابزارهای بسیار کاربرد در بازارهای سرمایه
کشورهای پیشرفته میباشد .با استفاده از خرید اعتباری سرمایهگذار
در یک حالت اهرمی قرار میگیرد که سود و زیان بالقوه خود را بسیار
افزایش میدهد .کشورهای مختلف برای جلوگیری از ریسک ناشی از
خرید اعتباری راهکارهای متفاوتی را پیشبینی کردهاند که در ادامه
به آنها خواهیم پرداخت.
خرید اعتباری به معنای قرض گرفتن پول از کارگزاری به منظور
خرید بیشتر سهام ،بیشتر از حالتی که بخواهیم با پول شخصی یک
نفر به تنهایی سهامی را خریداری کنیم ،میباشد .با خرید اعتباری
سهام ،سرمایهگذار در یک حالت اهرمی قرار میگیرد و مقدار سود و
ضرر بالقوه خود را در ریسک باالتری قرار میدهد .در خرید اعتباری
یک حساب ودیعه وجود دارد که در صورتی که مقدار سهام شخص
از سطح مشخصی کمتر شود ،فرد اخطار ودیعه 1دریافت میکند
).(BODIE, KANE, & MARCUS, 2014, p. 87
مشتری برای انجام معامله بـه صـورت اعتبـاری بایـد یـک
حسـاب ودیعه 2از راه توافقنامه استاندارد افتتاح حساب یا توافقنامه
جداگانهای نـزد شرکت کارگزاری افتتاح کند (تهرانی و نور بخش,
 ,1389ص .)347 .در این توافقنامهها ،شرایط و ضوابط حساب
اعتباری مانند مسئولیتهای مشتری در برابر بازپرداخت وام ،چگونگی

Margin call 1
Margin Account 2
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محاسبه بهره وام و چگونگی وثیقهگذاری اوراق بهادار خریداری شده
تعیین میشود .شـرکت کارگزاری با توجه به اعتبار مشتری میزان
ودیعهها را مشخص میکند .در بیشتر مواقع الزامهایی که شرکتهای
کارگزاری برای مشتریان خـود تعیین میکنند ،از الزامهای سازمان
بورس سختگیرانهتر است؛ حتی در برخی موارد ،مالکیّت اوراقی که
در قالب حساب اعتباری خریداری میشوند ،به مشتری انتقال نمی-
یابد (موسویان ,فدایی واحد & ,علی حسینی ,1392 ,ص.)35 .
3-1

مزیتهای خرید اعتباری اوراق بهادار

اعتباری یکی از نوآوریهای مالی در نظام مالی متعارف میباشد.
این ابزار دارای مزیتها و ویژگیهای خاص خود است که منجر به
اقبال سفته بازان و سرمایه گذاران به آن شده است .در ادامه برخی
از مزیت های آن ذکر میشود:
خرید1

 1-1-3افزایش قدرت
خرید اعتباری سهام به مانند یک اهرم عمل میکند که به فرد
این امکان را میدهد با توجه به منابع محدود خود و با استفاده از
خرید اعتباری ،سهام بیشتری را خریداری کرده و در پرتفو خود
نگهداری کند .در نتیجه این اقدام فرد انتظار کسب سود و بازدهی
بیشتری را دارد.
 2-1-3افزایش کارایی بازار
یکی از مزیتهای استفاده از خرید اعتباری سهام در بازارهای
مالی این است که منجر به افزایش کارایی بازار میگردد به این بیان
Increase Buying Power 1
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که وقتی اوراق بهاداری زیـر ارزش واقعی 1در بازار معامله شود،
سرمایهگذاران با اسـتفاده از ایـن روش ،بـه سرعت تقاضا را در بازار
افزایش میدهند و در نتیجه اوراق بهادار به قیمت واقعی خود نزدیک
میشود (بورس اوراق بهادار تهران ,1388 ,ص.)16-15 .
 3-1-3اهرمی کردن سرمایههای خرد و کالن
این روش باعث میشود افرادی که بـا سطوح گوناگون سرمایه
وارد بازار میشوند قادر باشند سرمایه خود را چند برابر کرده و بتوانند
با سرمایه باالتری در بازار به خرید و فروش اقدام کنند (بورس اوراق
بهادار تهران ,1388 ,ص.)17-15 .
 4-1-3افزایش نقدشوندگی بازار
استفاده از خرید اعتباری باعث میشود تا اینکه طرف تقاضا در
بازار اوراق بهادار تقویت شود .تقویت عوامل تقاضا باعث میشود تـا
سرمایهگذارانی که قصد فروش اوراق را دارند ،به راحتی اوراق خود را
به فـروش رسانند؛ بنابراین استفاده از این روش باعث افزایش
نقدشوندگی بازار میشود (موسویان ,فدایی واحد & ,علی حسینی,
 ,1392ص.)43-41 .
2-3

معایب خرید اعتباری سهام

خرید اعتباری سهام در کنار مزایایی که دارد ،نقاط ضعف و
معایبی را نیز دارد که در ادامه به آنها میپردازیم:

Underprice 1
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 1-2-3ریسک باالی معاملههای اعتباری
یکی از مهمترین مشکالت خرید اعتباری ریسک باالی معاملهها
در این نوع از عقد میباشد؛ زیرا در این معاملهها افراد با سرمایه اهرمی
وارد میشوند؛ و زیان حاصل از کاهش ارزش اوراق بهادار بـه صورت
اهرمی بـه سرمایهگذاران وارد میشود .ریسک باالی این روش برای
شرکتهای کارگزاری نیز وجود دارد؛ زیرا تخصیص دهنده اعتبار،
شرکت کارگزاری است و در صورت کاهش قیمت اوراق بهادار احتمال
نکول مشتریان باال میرود و ممکن است این کاهش قیمت منجر به
وارد شدن زیان به شرکت کارگزاری شود .الزم است نهاد ناظر نظارت
کافی بـر فرایند خرید و فروش اعتباری اوراق داشته باشد (موسویان,
فدایی واحد & ,علی حسینی ,1392 ,ص.)43 .
 2-2-3افزایش نوسان قیمت اوراق به سبب انجام معامله
اعتباری
خرید اعتباری قدرت خرید باالیی به مشتریان میدهد که باعث
افزایش تقاضا در زمان افزایش قیمتها میشود .این افزایش قیمتها،
سـبب افـزایش ودیعه مشتریان نـزد شرکتهای کارگزاری میشود
به این معنا که با همان مقدار از حساب ودیعه امکان خرید بیشتر
اوراق بهادار وجود خواهد داشت و در نتیجه این موضوع باعث خرید
اعتباری مجدد میشود و همین امر نیز سبب تقویت موج صعودی
قیمت اوراق میشود .در طرف مقابل ،کاهش قیمت نیز سبب عرضه
بیشتر اوراق در بازار میشود که این امر به تقویت موج نزولی قیمت
اوراق میانجامد (موسویان ,فدایی واحد & ,علی حسینی ,1392 ,ص.
.)43
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قابل توجه است که به طور معمول ،بورسها قوانین و مقررات
کلی و ودیعههای حداقلی را برای خرید اعتباری و نیز روابط میان
مشتری و شرکت کارگزاری را در قراردادهایی که میان آنها منعقد
میشود ،تعیین و تنظیم میکنند.

 .4بررسی فقهی خرید اعتباری سهام در مالی متعارف

در ابتدای امر شرکت کارگزاری با بانک قراردادی با مفاد مشخص
امضا میکند .این تفاهمنامه ،وعده اعطای تسهیالت است؛ تسهیالتی
که بهره آن از روز دریافـت آن با فرمول مشخصی محاسبه خواهد
شد .طبق این قرارداد بـه محض اینکه شرکت کارگزاری از اعتبار
استفاده کرد و مبلغ پرداخت شد ،وعده تسهیالت تبدیل بـه خود
تسهیالت میشود .بانک نیز تا سقف اعتباری که برای شرکت
کارگزاری مشخص کرده است تسهیالت به شرکت پرداخت میکند.
مبلغی که از اعتبار شرکت کارگزاری استفاده شده است تبدیل به
تسهیالت میشود.
با بررسی ماهیت این تسهیالت پی میبریم که در نظام مالی
سنتی ،این تسهیالت ماهیت قرض دارد .بانک با اعطای تسهیالت به
شرکت کارگزاری ،مبلغی را به وی قرض میدهد و شرکت کارگزاری
متعهد میشود در سررسیدی مشخص اصل و بهـره ایـن قرض را به
بانک بازپرداخت کند .از آنجایی که بازپرداخت ایـن قرض همراه بـا
بهره است ،این تسهیالت قرض با زیاده است؛ بنابراین این قرارداد در
ابتدا وعده قرض است و به محض استفاده از اعتبارِ در نظر گرفتهشده،
تبدیل به قرض بازیاده میشود کـه همان ربا است و قابل استفاده در
بازار سرمایه ایران نیست (موسویان ,1386 ,ص.)164 .
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 .5خرید اعتباری سهام در ایران

بر اساس مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خرید
اعتباری سهام بر اساس ترکیب دو قرارداد مشارکت مدنی و مرابحه
صورت میپذیرد .1در حالت فعلی خرید اعتباری در بازار سرمایه ایران،
یک قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و کارگزاری و یک قرارداد
مرابحه بین کارگزاری و مشتری منعقد میشود.
چگونگی فرایند خرید اعتباری به این صورت میباشد که مشتری
با مراجع ه به یک کارگزاری تقاضای خود را مبنی بر خرید اعتباری
اوراق بهادار مطرح میکند .شرکت کارگزاری پس از بررسیهای الزم
و در صورت امکان و وجود اعتبار الزم ،با استفاده از وجوه خود و در
صورتی که کارگزاری اعتبار الزم و کافی را نداشت با توجه به قرارداد
مشارکت مدنی که بین کارگزاری و یک بانک منعقد شده است ،با
استفاده از وجوه بانک ،یک خط اعتباری با مدت زمان معین و نرخ
سود مشخص به مشتری در قالب عقد مرابحه اعطا میکند تا مشتری
با آن سهام خود را خریداری کند .این مدل هرچند از نظر فقهی
مشکل قابل توجهای ندارد ولی کارآیی کافی را ندارد که در ادامه
مشکالت آن را بررسی خواهیم کرد.

 1مصوبات کمیته فقهی:

http://rdis.ir/ShariaBoardApprovalsDetail.asp?RecID=8
9

23

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

 .6مشکالت خرید اعتباری سهام

خرید اعتباری بر اساس مدلی که در حال حاضر در بازار اوراق
بهادار ایران صورت میپذیرد دارای مشکالتی میباشد که در عمل
کارآیی این ابزار مالی را دچار مشکل کرده است .این مشکالت به
شرح زیر است:
 6-1عدم انعطاف پذیری

در خرید اعتباری در روش مالی متعارف ،خریدار سهام امکان
تمدید عقد را دارد و میتواند در بعضی از موارد حتی تا  3ماه نیز
بازپرداخت اعتبار خود را به تعویق بیاندازد و در نتیجه باید متناسب
با تعداد روزی که بدهی خود را پرداخت نکرده است مبلغ باالتری را
بر اساس فرمول زیر پرداخت کند.
نرخ بهره ×

تعداد روزها
360

× مبلغ = بهره

همانطوری که در فرمول باال نیز قابل مشاهده است،
قراردادهای خرید اعتباری سهام در مورد زمان بازپرداخت بدهی خود
انعطافپذیری باالیی دارند ،هر چند که به طور معمول افراد در بازه
زمانی کوتاه مدت برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره اقدام به تسویه
حساب میکنند .اما بر اساس مدل مشارکت مدنی– مرابحه امکان
انعطافپذیری در قرارداد وجود ندارد چرا که بر اساس مبانی فقه
امامیّه تمدید عقد مرابحه در مقابل افزایش بدهی ،ربای جاهلی می-
باشد .توضیح بیشتر آن که بر اساس فقه امامیّه باید در ابتدا برای
قرارداد یک مدت زمان مشخصی را تعیین کرد .به عنوان مثال ما دوره
بازپرداخت  30روزه را تعیین میکنیم .این دوره تنها در جهت کاهش
24
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انعطافپذیر است و امکان افزایش مدت زمان را ندارد زیرا در صورتی
که خریدار در بازه  30روزه از پیش تعیین شده اقدام به بازپرداخت
بدهی خود نکند و تقاضای تمدید مهلت بدهی را بکند ،انجام این کار
ربا میباشد مگر این که عقد اولیه باطل و عقد دیگری مجدد بسته
شود که هزینهها و مشکالت فراوان مخصوص به خود را دارد.
این قرارداد هرچند امکان کاهش مدت زمان را به لحاظ فقهی
دارد به عنوان مثال کارگزاری  30روزه مبلغی را با نرخ بهره  3درصد
به فردی برای خرید اعتباری داده است و در صورتی که فرد در 15
روز مبلغ را بازپرداخت کند کارگزاری نرخ بهره را  1,5درصد محاسبه
خواهد کرد ولی از نظر عملیاتی به علت مسائل و مشکالت مالیاتی
انجام شدنی نیست با این توضیح که در صورتی که کارگزاری یک
قرارداد  30روز با نرخ  3درصد را در دفاتر خود ثبت کند و بعد با
توجه به اقدام خریدار آن را تعدیل کند در حسابها منعکس نمیشود
و کارگزاری باید مالیات بیشتری را پرداخت کند که قاعدتا در اینجا
نیز کارگزاریها متحمل ضرر میشوند.
 6-2کاهش سودآوری کارگزاریها

در مالی متعارف ،وقتی فردی برای دریافت اعتبار برای خرید
اعتباری سهام به کارگزاری مراجعه میکند ،کارگزاری در صورتی که
فرد برای دریافت اعتبار مشکلی نداشته باشد ،ابتدا از منابع خود به
آن فرد اعتبار میدهد و در صورتی که خود دیگر منبعی نداشته باشد
از خط اعتباری بانک استفاده میکند و به آن فرد میدهد .در این
صورت کارگزاری از منابع خود بیشتری استفاده را کرده و سودآوری
خود را به بیشترین حالت افزایش میدهد.
25
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اما مدل فعلی بر اساس مشارکت مدنی میان بانک و کارگزاری
میباشد .مشارکت مدنی ،درآمیختن سهمالشرکه نقدی یا غیرنقدی
شریک با سهمالشرکه نقدی یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام
کاری معین در زمینه فعالیتهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی به
مدت محدود به قصد انتفاع در حسب قراداد است (موسویان,1391 ,
ص .)732 .بر این اساس دیگر کارگزاری نمیتواند که ابتدا از منابع
نقدی خود استفاده کند و به مشتریان خود اعتبار بدهد و پس از اتمام
منابع خود از منابع بانک استفاده کند بلکه در این حالت از همان ابتدا
باید به صورت مشاع با بانک شریک باشد و در نتیجه سودآوری
کارگزاریها کاهش مییابد.
 6-3به وجود آمدن قرارداد اضافه

در مالی متعارف ،کارگزاری واقعا سهام را برای مشتری میخرد
و مشتری مالک سهام میباشد و مشتری ملزم به پرداخت مبلغ بدهی
خود تا یک مدت زمان مشخص میباشد و در صورت عدم بازپرداخت
کارگزاری امکان فروختن سهام مشتری را دارد و در نتیجه تنها یک
دفعه نقل و انتقال سهم صورت میپذیرد.
اما در مدل فعلی بازار بورس که بر اساس عقد مرابحه میباشد
نیاز به نقل و انتقال سند سهام به صورت رفت و برگشتی میباشد که
هزینههای اجرایی و عملی و مالیاتی را به بار خواهند آورد.

 7مدل پیشنهادی خرید اعتباری سهام

با توجه به مباحث فوق الذکر مدلی که در این مقاله برای انجام
معامالتی که نیاز به خرید اعتباری دارند پیشنهاد میشود مدل
26
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وکالت -اجاره به شرط تملیک سهام میباشد .در این حالت رابطه
بین بانک و کارگزاری بر پایه عقد وکالت و رابطه مشتری و کارگزاری
بر مبنای عقد اجاره خواهد بود .در ادامه هرکدام از این عقود و شرایط
آن توضیح داده خواهد شد.
 7-1عقد وکالت

وکالت در اصطالح عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین،
دیگرى را براى انجام امرى نایب خود قرار میدهد (موسویان,1391 ,
ص .)283-279 .عقد وکالت دارای سه رکن؛ طرفین عقد ،ایجاب و
قبول و مورد وکالت میباشد .همچین از منظر ماهیتی نیز ،عقد وکالت
شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد که نیاز به بررسی دقیقتری
دارد که در ادامه به آن میپردازیم.
 7-1-1ارکان عقد وکالت

أ) ایجاب و قبول؛ عقد وکالت مانند عقدهای دیگر نیاز به
اعالم اراده و رضایت طرفین به انعقاد آن دارد و طرفین با
هر لفظ و زبانى که مقصود از وکالت را برساند ،میتوانند
عقد را جارى سازند.

ب) طرفین عقد؛ شخصى که نایب میگیرد موکّل و نایب را
وکیل میگویند .وکیل و موکّل باید شرایط عمومى قراردادها
شامل بلوغ ،عقل ،قصد و اختیار را داشته باشند.

ج) مورد وکالت؛ آنچه مورد وکالت واقع میشود باید شرایط
ذیل را داشته باشد:
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از امورى باشد که نیابت پذیر است .از امور ممنوعه برای
موکّل یا وکیل نباشد .معلوم و معیّن باشد .مملوک در تصرف
موکّل باشد (موسویان ,1391 ,ص.)281-280 .
 2-1-7ماهیت عقد وکالت
ماهیت عقد وکالت عبارت است از :عقد وکالت از جمله
عقدهای جایز است .با فوت یا جنون یکى از طرفین ،عقد وکالت باطل
میشود .طرفین میتوانند در ضمن عقد الزم خارجى ،شرط کنند تا
زمانى که آن عقد باقى اسـت عقد وکالت هم باقى باشد و طرفین حق
فسخ آن را نداشته باشند (موسویان ,1391 ,ص.)281 .
 3-1-7اقسام وکالت
وکالت بر سه قسم است:
أ) وکالت خاص ،در این نوع مورد وکالت و محدوده اختیارات وکیل
معلوم است.
ب) وکالت عام ،سه گونه است:
 .1عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت ؛ بـه
طـور مثال ،گفتـه شود ایـن سرمایه معین را هر نوع که
صالح میدانى استفاده کن اعم از بیع و اجاره و. ...
 .2عام از جهت متعلق وکالت و خاص از جهت تصرف؛ به طور
مثال ،موکل بگوید هر آنچه از اموال من را که صالح می-
داانى بفروش.
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 .3عام از جهت تصرف و متعلق وکالت؛ به طور مثال ،موکل
به هر نوع تصرفى در جمیع اموال خود وکالت دهد.
ج) وکالت مطلق ،در این نوع مورد وکالت و محدوده اختیارات مطلق
است (موسویان ,1391 ,ص.)282-281 .
 2-7عقد اجاره

اجاره در اصطالح عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی
که به موجر میپردازد ،برای مدت معیّن ،مالک منافع عین مستأجره
یا عمل أجیر میشود (موسویان & بهاری قراملکی ,1391 ,ص.
 .)309عقد اجاره بر حسب متعلق آن به دو نوع اجاره اموال و اجاره
اشخاص تقسیم میشود .قرارداد اجاره دارای سه رکن ایجاب و قبول،
طرفین عقد(متعاقدان) و عوضین میباشد .همچنین از نظر ماهیتی
نیز ،عقد اجاره دارای شرایط و ویژگیهای خاص خود میباشد که در
ادامه به آن میپردازیم.
 1-2-7انواع اجاره
اجاره به حسب متعلّق آن به دو نوع تقسیم میشود:
 2-2-7اجاره اموال :که به آن اجاره اعیان نیز گفته میشود و
عبارت است از اجارهای که در آن عین مستأجره ،اشیائی
مثل خانه ،زمین و سایر کاالهای سرمایهای و مصرفی
بادوام تحویل مستاجر میگردد و مستأجر مالک منافع
این اموال میشود.
 3-2-7اجاره اشخاص :اجارهای است که در آن ،عمل نیروی کار
(اجیر) مورد إجاره قرار گرفته و مستأجر (کارفرما) مالک
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عمل نیروی کار میشود (موسویان & بهاری قراملکی,
 ,1391ص.)311 -310 .
 4-2-7ارکان اجاره
الف -ایجاب و قبول؛ عقد اجاره به اعالم اراده و رضایت
طرفین به انعقاد آن نیاز دارد .موجر به هر لفظ و زبانی قبول خود را
اظهار نماید صحیح است .حتی عقد اجاره میتواند به صورت عملی
(معاطاتی) انشا گردد.
ب -طرفین عقد (متعاقدین)
ج -عوضان؛ عوضان عبارت است منفعت عین مستأجره که
از طرف موجر به مستأجر تملیک میشود و اجرت که از طرف مستأجر
به موجر پرداخت میشود (موسویان & بهاری قراملکی ,1391 ,ص.
.)311-316
 5-2-7ماهیت عقد اجاره
اجاره عقدی تملیکی ،معوض ،موقت و الزم است (موسویان,
 ,1391ص.)220 .
 6-2-7اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط میشود
مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در
قرارداد ،عین مستأجره را مالک گردد (موسویان ,1391 ,ص.)250 .
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در قرارداد اجاره به شرط تملیک ابتدا احکام عقد اجاره
جاری میشود ،سپس احکام شرط ضمن عقد رعایت میگردد و در
نهایت احکام بیع در آن جاری میشود (موسویان ,1391 ,ص.)251 .
نکتهای که در عقد اجاره به شرط تملیک الزم است طبق
فتوای اکثر فقها رعایت شود این است که شرط اجاره باید به شرط
فعل باشد و به شرط نتیجه نباشد (موسویان & بهاری قراملکی,
 ,1391ص.)321 .

نکتهای که در عقد اجاره به شرط تملیک الزم است طبق فتوای اکثر فقها رعایت شود این است که شرط

پیشنهادی
اجاره باید به -7
(موسویان & بهاری قراملکی ,1391 ,ص.)321 .
مدل نتیجه نباشد
توضیحبه شرط
شرط3فعل باشد و

مدل فعلی خرید اعتباری سهام شامل یک عقد مشارکت مدنی
 3-7توضیح مدل پیشنهادی
است که شرط
عایت وشود این
مابیناکثر فقها ر
مرابحه فتوای
عقد است طبق
ک الزم
شرطو تملی
عقد اجاره به
ای که در
نکته
مشتری
کارگزاری
یک
کارگزاری
بانک و
مابین
مدل فعلی خرید اعتباری سهام شامل یک عقد مشارکت مدنی مابین بانک و کارگزاری و یک عقد مرابحه مابین
باشد .فعل باشد و به شرط نتیجه نباشد (موسویان & بهاری قراملکی ,1391 ,ص.)321 .
میبه شرط
اجاره باید

کارگزاری و مشتری میباشد.

 3-7توضیح مدل پیشنهادی

مرابحه
مشارکت مدنی
مشتری
کارگزاری
بانک
مدل فعلی خرید اعتباری سهام شامل یک عقد مشارکت مدنی مابین بانک و کارگزاری و یک عقد مرابحه مابین
این مقاله ،خرید اعتباری شامل یک عقد وکالت مابین بانک و کارگزاری و یک عقد
پیشنهادی
در ومدل
باشد.
مشتری می
کارگزاری

مرابحه شامل یک عقد
باشد .خرید اعتباری
مقاله،
پیشنهادیو این
مدل
مشتری می
کارگزاری
مابین
اجاره به شرطدرتملیک
مشارکت مدنی
مشتری
کارگزاری
بانک
تملیک مابین
شرط
وکالتو کارگزاری و یک عقد اجاره
وکالت مابین بانک
تملیک
به شرط
اجاره به
مشتری
کارگزاری
بانک
در مدل پیشنهادی این مقاله ،خرید اعتباری شامل یک عقد وکالت مابین بانک و کارگزاری و یک عقد
کارگزاری و مشتری میباشد.

کارگزاری درخواست خود را مبنی بر انجام خرید اعتباری به
کارگزاریبا ومراجعه
که مشتری
است
توضیح آن
مشتریبهمیباشد.
مابین
تملیک
اجاره به شرط

صورتشرط
وکالت از انجام بررسیهای الزم و دراجاره به
تملیکاستفاده از منابع خود و در
امکان با
کارگزاری میدهد .کارگزاری پس
مشتری
کارگزاری
بانک

صورتی که منابع کافی را در اختیار نداشت با توجه به عقد وکالتی که مابین خود و بانک منعقد کرده است ،به
توضیح آن است که مشتری با مراجعه به کارگزاری درخواست خود را مبنی بر انجام خرید اعتباری به
وکالت از بانک سهام مدنظر مشتری را خریداری کرده و به صورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار خواهد
توضیح آن است که مشتری با مراجعه به کارگزاری درخواست
کارگزاری میدهد .کارگزاری پس از انجام بررسیهای الزم و در صورت امکان با استفاده از منابع خود و در
زای این کارها
بگیرد و در ا
مشتری
ضمانتهایی را
اطمینان وثایق و
برتواند
مبنی می
حالت بانک
کرد .در این
کارگزاری
دهد.
کارگزاریاز می
اعتباری به
برایخرید
انجام
خود را
صورتی که منابع کافی را در اختیار نداشت با توجه به عقد وکالتی که مابین خود و بانک منعقد کرده است ،به
صورت اجاره
حالت به
مشتری در این
کارگزاری و
عقد میان
هایطرف
کند .از
بانک طلب
منابع
استفاده از
امکان با
صورت
دیگر در
الزم و
بررسی
خودازرا ازانجام
حقالوکالهپس
وکالت از بانک سهام مدنظر مشتری را خریداری کرده و به صورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار خواهد
به شرط تمیلک میباشد؛ به این صورت که کارگزاری با توجه به سفارش مشتری سهامی را خریداری کرده و در
کرد .در این حالت بانک میتواند برای اطمینان وثایق و ضمانتهایی را از مشتری بگیرد و در ازای این کارها
قالب عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار خواهد کرد که با توجه به این که عقد اجاره از عقود مبادلهای
حقالوکاله خود را از بانک طلب کند .از طرف دیگر عقد میان کارگزاری و مشتری در این حالت به صورت 31
اجاره
میباشد ،میتوان مقدار سود حاصله از عقد را به صورت قطعی قبل از انعقاد عقد تعیین کرد.
به شرط تمیلک میباشد؛ به این صورت که کارگزاری با توجه به سفارش مشتری سهامی را خریداری کرده و در
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خود و در صورتی که منابع کافی را در اختیار نداشت با توجه به عقد
وکالتی که مابین خود و بانک منعقد کرده است ،به وکالت از بانک
سهام مدنظر مشتری را خریداری کرده و به صورت اجاره به شرط
تملیک به وی واگذار خواهد کرد .در این حالت بانک میتواند برای
اطمینان وثایق و ضمانتهایی را از مشتری بگیرد و در ازای این کارها
حقالوکاله خود را از بانک طلب کند .از طرف دیگر عقد میان
کارگزاری و مشتری در این حالت به صورت اجاره به شرط تمیلک
میباشد؛ به این صورت که کارگزاری با توجه به سفارش مشتری
سهامی را خریداری کرده و در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به
وی واگذار خواهد کرد که با توجه به این که عقد اجاره از عقود
مبادلهای میباشد ،میتوان مقدار سود حاصله از عقد را به صورت
قطعی قبل از انعقاد عقد تعیین کرد.
قابل توجه می باشد که انجام خرید اعتباری سهام بر اساس مدل
اجاره به شرط تملیک -حق الوکاله در مقایسه با مدل فعلی انجام
خرید اعتباری در بازار سرمایه اسالمی ایران یعنی مشارکت مدنی -
مرابحه هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ کارآیی برتری دارد .در مدل
فعلی با توجه به این که در اغلب موارد امکان تعیین یک بازه زمانی
دقیق و مشخص برای انجام خرید اعتباری سهام و اخذ اعتبار توسط
مشتری از کارگزاری کار سخت و دشوار جهت پیش بینی میباشد،
مشتری بر اساس تجربه و پیشبینی خود یک بازه زمانی را مشخص
میکند که با توجه به کم و زیاد شدن آن باید قرارداد منعقد شده را
تعدیل کرد به این صورت که در صورتی که مشتری در مدت زمانی
کمتر از مدت زمان تعیین شده در قرارداد به سود مدنظر خود برسد
و بخواهد که پول کارگزاری را برگرداند ،کارگزاری میتواند با لحاظ
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تخفیف در پرداخت های زودتر از موعد مشوق هایی را برای افراد
جهت پرداخت زودتر بدهی خود قرار دهد ولی در صورتی که مشتری
در بازه زمانی قید شده در قرارداد به هدف خود نرسد و تمایل به
تمدید قرارداد کند ،با توجه به این نکته فقهی که تمدید قرارداد
مرابحه شامل ربای جاهلی میشود این امکان وجود ندارد و در صورت
لزوم باید عقد جدیدی منعقد شود.
برای روشن تر شدن بحث با ذکر یک مثال عقود را توضیح خواهیم
داد .فرض کنید که فردی در نظر دارد سهمی را که در حال حاضر به
مبلغ  1000ریال میباشد به امید این که در آینده به قیمت 1500
ریال میرسد خریداری کند .با توجه به کمبود منابع مالی فرد ،و به
خاطر افزایش سودآوری ،وی درخواست خود را مبنی بر خرید
اعتباری سهام را به کارگزاری میدهد .کارگزاری درخواست مشتری
را بررسی کرده و در صورت امکان با استفاده از منابع خود و در صورتی
که منابع مالی کافی را در اختیار نداشت از طرف بانک سهام مدنظر
مشتری را خریداری میکند .در این حالت در صورتی که قرارداد پایه،
عقد مشارکت مدنی میبود با توجه به ماهیت این عقد ،امکان اینکه
کارگزاری ابتدا از منابع خود استفاده کند و در صورتی که منابع کافی
را نداشت از منابع بانک استفاده کند وجود نداشت و در نتیجه
سودآوری کارگزاری ها را کاهش میداد ولی با توجه به این که عقد
پایه مابین کارگزاری و بانک در حالت پیشنهادی این مقاله وکالت
می باشد ،کارگزاری این امکان را دارد که در ابتدا از منابع مالی خود
استفاده کند و در صورت لزوم به عنوان وکیل از منابع بانک استفاده
کند و در انتها حقالوکاله خود را از بانک طلب کند.
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پس از خریداری سهام ،کارگزاری سهام خریداری شده را به
صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری اجاره میدهد و در قرارداد
قید می شود که پس از پرداخت آخرین قسط ،سهام به صورت شرط
فعل و نه شرط نتیجه به وی مجانا ،یا در عوض مبلغ مشخص تملیک
خواهد شد .در این حالت بعد از عقد قرارداد دو حالت قابل تصور است.
حالت اول این است که قبل از اتمام تاریخ قرارداد ،سهم به قیمت
 1500ریال میرسد و در نتیجه مشتری اقدام به فروش سهام مذکور
کرده و در نظر دارد زودتر از موعد تسویه حساب خود را با کارگزاری
انجام بدهد .در این حالت با توجه به این که ماهیت عقد مرابحه و
اجاره به شرط تملیک در هر دو حالت امکان تسویه بدهی قبل از
سررسید و اعطای تخفیف از طرف کارگزای به عنوان مشوقی برای
تسویه حساب زودتر از موعود امکان پذیر میباشد.
حالت دوم این است که در بازه زمانی قرارداد ،سهام به قیمت
 1500ریال نرسد و مشتری به این نتیجه برسد که مثال در بازه زمانی
 10روز آینده سهام به این قیمت خواهد رسید و در نتیجه تمایل به
تمدید قرارداد خرید اعتباری خود با بانک میگیرد .در این حالت در
صورتی که عقد پایه ،مرابحه باشد امکان تمدید عقد به علت ربای
جاهلی وجود نخواهد داشت ولی اگر عقد مبنا ،اجاره به شرط تملیک
باشد با توجه به ماهیت این عقد و نکاتی که بحث شد ،امکان تمدید
قرارداد وجود خواهد داشت .در نتیجه مشتری اقدام به تمدید قرارداد
خود با بانک میکند .پس از آن که سهام به قیمت  1500ریال رسید،
مشتری سهام را فروخته و به سود میرسد و مطابق قرارداد مبالغ و
قسط های عقد اجاره را به کارگزاری پرداخت خواهد کرد.
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 .8جمعبندی و نتیجهگیری

با توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله ،انجام خرید اعتباری بر
اساس مالی متعارف  ،با توجه به شبهه قرض به شرط زیاده مورد
اشکال از نظر فقه امامیّه میباشد و قابل استفاده در بازار سرمایه ایران
نیست  .برای اصالح این عقد و امکان استفاده از آن در ایران ،کمیته
فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده از عقود ترکیبی مشارکت
مدنی -مرابحه را پیشنهاد داده است که با توجه به توضیحاتی که
داده شد به علت مشکالتی چون عدم انعطاف پذیری ،کاهش
سودآوری ،ایجاد هزینه و قراردادهای اضافه و ...کارایی الزم را نداشته
و عمال جایگزین مناسبی برای عقد قرض جهت استفاده از خرید
اعتباری سهام در بازار سرمایه کشور نمیباشد .با توجه به مشکالت
انجام خرید اعتباری بر اساس عقد مشارکت مدنی -مرابحه در صورتی
که خرید اعتباری را بر مبنای عقود وکالت -اجاره به شرط تملیک
صورت بپذیرد  ،عالوه بر این که از نظر فقه امامیّه مشکل شرعی
نخواهد داشت ،دارای کارآیی الزم خواهد بود و میتواند جایگزین عقد
قرض در نظام متعارف مالی شود .در نتیجه بستر الزم برای رشد و
شکوفایی یکی از ابزارهای نوین مالی در کشور یعنی خرید اعتباری
بهتر از گذشته آماده خواهد شد.
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 .9منابع و مآخذ

 .1بورس اوراق بهادار تهران ,س .)1388( .تامین مالی اعتباری
خرید اوراق بهادار .تهران :بورس اوراق بهادار تهران.
 .2تهرانی و نور بخش .)1389( .فرهنگ مالی و سرمایه گذاری.
تهران :نگاه دانش.

 .3موسویان ,س .)1386( .ابزارهای مالی اسالمی (صکوک).

تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.

.4

موسویان ,س .)1391( .بازار سرمایه اسالمی( .)1تهران:
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 .5موسویان ,س & ,.بهاری قراملکی ,ح .)1391( .مبانی فقهی
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طراحی نهاد «مدیریت دارایی» در استفاده
از اوراق وکالت با هدف تامین مالی کارآمدتر
واحدهای صنعتی کشور
وهاب قلیچ

1

چکیده
در اقتصاد ایران تامین مالی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط عموما
بر عهده شبکه بانکی بوده که این مسیر همواره چالشهایی را با خود داشته
است .به نظر می رسد استفاده از ظرفیت بازارهای مالی و اوراق بهادار
اسالمی به عنوان راهکاری مکمل میتواند تا حدی از فشارهای واقع بر
دوش نظام بانکی بکاهد.
این تحقیق که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است ،ضمن
استفاده از ظرفیتهای اوراق وکالت همچون انعطافپذیری و متنوعسازی
سبد داراییها ،نهاد تخصصی «مدیریت دارایی» را پیشنهاد میکند .این
نهاد جهت توزیع مدیریتشده وجوه جمعآوری شده اوراق (صکوک) وکالت
در بکارگیری عقود مختلف همچون جعاله ،اجاره بهشرط تملیک ،خرید
 1استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
vahabghelich@gmail.com

38

طراحی نهاد «مدیریت دارایی» در استفاده از اوراق وکالت با هدف تامین مالی کارآمدتر واحدهای صنعتی کشور

دین و مرابحه متناسب با سطح و نوع نیازمندی واحدهای صنعتی کوچک
و متوسط (نهاد بانی) ،طراحی میگردد .بکارگیری این نهاد خاص موجب
میشود ضمن استفاده واحدهای صنعتی از ظرفیتهای اوراق وکالت
پیشنهادی با تعبیه نرخ سود ثابت و پرداخت دورهای آن ،منابع مازاد افراد
گردآوری شده و با استفاده از عقود مختلف در مسیر پاسخگویی به
نیازمندی اینگونه بنگاههای اقتصادی چه در تامین نقدینگی و سرمایه در
گردش و چه در تامین داراییهای فیزیکی و ابزارآالت و تجهیزات مورد نیاز،
بکار گرفته شود.
واژگان کلیدی :تامین مالی ،اوراق وکالت ،صنعت ،مالی اسالمی ،اقتصاد
ایران.
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 .۱مقدمه
امروزه رکود اقتصادی مفهومی ملموس برای فعاالن کسبوکار در
شاخههای مختلف اقتصاد کشور است .یکی از نشانههای رکود
اقتصادی توقف و عدم رشد فعالیت در بخش تولیدی یک کشور است
که به بیان سادهتر بیشترین تاثیر را بر رشد تولید ،اشتغالزایی و در
نتیجه رونق اقتصادی یک کشور برجای میگذارد .مشکل تامین
نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موانع تولید در اقتصاد کشور
شناسایی شده است .در این بین ،بخش صنایع کشور نیز از این قاعده
مستثنی نبوده و در دورههای مختلف خصوصا در دورههای رکودی
خود را با مشکل تامین منابع مواجه دیده است.
تجربه نشان داده است که تامین مالی بخش صنایع به عنوان یکی
از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور عموما بر عهده شبکه بانکی
بوده که همواره چالشهایی را همراه خود داشته است .به گزارش
بانک مرکزی تسهیالت پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در
دو ماه ابتدایی سال  1397مبلغ  689٫5هزار میلیارد ریال بوده است
که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان 119٫8هزار میلیارد
ریال (معادل  21درصد) افزایش داشته است .تفکیک این بخشها به
شرح جدول ( )1است.
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جدول ( - )۱تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک
بخشهای اقتصادی

بخشهای مختلف اقتصادی

مبلغ (میلیارد ریال)

درصد از کل

کشاورزی

46075

6٫9

صنعت و معدن

212446

30٫8

مسکن و ساختمان

53234

7٫7

بازرگانی

96841

14

خدمات

280170

40٫6

متفرقه

725

0٫1

کل بخش ها

689491

100

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا.

آنگونه که مشخص است بخش صنعت و معدن حدود  31درصد
از کل تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری را طی دو ماه
ابتدایی سال  1397به خود اختصاص داده است .مقاصد این
تسهیالت در این بخش به شرح جدول ( )2است.
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جدول ( – )۲مقاصد تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به
بخش صنعت و معدن

مقاصد تسهیالت پرداختی

مبلغ (میلیارد ریال)

درصد از کل

ایجاد

9170

4٫3

تامین سرمایه در گردش

181243

85٫3

تعمیر

206

0٫1

توسعه

16207

7٫6

خرید کاالی شخصی

861

0٫4

خرید مسکن

432

0٫2

سایر

4326

2

کل

212446

100

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا.

گرچه بر اساس این جدول ،در دوره مدنظر ،معادل  85٫3درصد
از  212٫4هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و
معدن (معادل  181٫2هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش
پرداخت شده است اما وضعیت موجود حکایت از ناکافی بودن این
جریان تامین نقدینگی برای پاسخگویی به نیازهای بخش مهم صنعت
و معدن است و شواهد دال برآن دارد که این بخش هنوز نتوانسته
است از وضعیت رکودی خارج شود.
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افزون براین ،از آمار ارائه شده برای دو ماه ابتدایی سال 1397
میتوان دریافت که اینکه بخش عمدهای (حدود  65درصد) از
تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخشهای مختلف
اقتصادی ،صرف تامین سرمایه در گردش شده است ،خود نشانه وجود
رکود اقتصادی است؛ چراکه این موضوع حاکی از این نکته است که
بنگاههای اقتصادی نتوانستهاند کاالها و خدمات تولیدی خود را
بفروش برسانند و حتی برای سرمایه در گردش خود نیز نیازمند منابع
بانکی هستند .همچنین بررسی و تحلیل افزایش سهم تسهیالت
پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در تامین سرمایه در گردش
در فاصله سالهای  1391تا دوماهه اول سال  1397نیز حاکی از
تداوم رکود در این بخش مانند سایر بخشهای اقتصادی است .این
در حالی است که لزوما افزایش تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات
اعتباری به یک بخش یا همه بخشها به معنی ارائه یا واگذاری
تسهیالت جدید نیست بلکه بخش مهمی از آن مربوط به تبدیل
معوقات بانکی به تسهیالت جدید است .بنابراین لزوما افزایش
تسهیالت به معنی افزایش توان نظام بانکی برای ارائه تسهیالت نیست
بلکه تا حدی بیانگر ناتوانی این نظام در وصول معوقات خود است.
نکته دیگر آنکه بنا بر شواهد موجود عمده جریان تامین مالی در
بخش صنایع ،نصیب واحدهای صنعتی بزرگ میشود و واحدهای
کوچک و متوسط از سهم باالیی در جریان تامین مالی بانکی برخوردار
نمیباشند.
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از اینرو میتوان اذعان داشت جریان تامین مالی بخش صنایع در
اقتصاد ایران نمیتواند صرفا متکی به نظام بانکی باشد .بنابراین به
نظر میرسد استفاده از ظرفیت بازارهای مالی و اوراق بهادار اسالمی
به عنوان راهکاری مکمل میتواند تا حدی از فشارهای واقع بر دوش
نظام بانکی بکاهد؛ ظرفیتی که در مقایسه با نظام بانکی کمتر بدان
توجه شده است .البته الزم به ذکر است که یکی از دالیل عدم تمایل
واحدهای صنعتی نسبت به تامین مالی از طریق بازارهای مالی و
اوراق ،عدم آگاهی و شناخت این واحدها از مکانیزم این ابزارهای مالی
است و اینکه کماکان فکر میکنند تامین مالی از طریق تسهیالت
بانکی مسیری بهتر و کمهزینهتر است.
در ادامه ،این تحقیق سابقهای از تحقیقات مرتبط را بیان میکند.
سپس بعد از معرفی کلیات عقد و اوراق وکالت ،با لحاظ شرایط و
ویژگیهای واحدهای صنعتی ،پیشنهاد استفاده از نهاد مدیریت
دارایی در این اوراق ارایه شده و مزایای این الگو بیان خواهد شد.
جمعبندی و نتیجهگیری ،بخش پایانی این تحقیق را شکل داده است.
 .۲سابقه تحقیق
با مروری بر ادبیات موضوع در مییابیم که برخی از تحقیقات به
اوراق وکالت و نقش آن در تامین مالی پرداختهاند در حالیکه این
تحقیقات اشارهای به بخش صنعت و ویژگیهای واحدهای صنعتی در
تامین نقدینگیشان نشده است .در سوی مقابل برخی از پژوهشها
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به تامین مالی واحدهای صنعتی اشاره داشتهاند اما این توجه خارج
از قالب اوراق وکالت بوده است .از اینرو در ادامه به برخی از تحقیقات
دهه اخیر در هر دو شاخه مذکور اشاره میشود:
فدایی واحد و صفایی ( )1390بیان میکنند که نیازهای روزافزون
کشور به ابزارهای مالی منطبق با شریعت از یکسو و نیاز مدیران مالی
به اختیارات بیشتر در زمینه انتخاب فرصتهای سرمایهگذاری
کوتاهمدت و بلندمدت با استفاده از این ابزارها و تشکیل پرتفویی برای
کاهش ریسک غیرسیستماتیک سرمایهگذاری از سوی دیگر ،لزوم
ارایه ابزارهای جدید تامین مالی که از محدودیت نسبی کمتری در
زمینه سرمایهگذاری برخوردار باشند ،احساس میشود .ایشان اوراق
وکالت را به عنوان ابزاری موفق در متنوعسازی داراییها و مدیریت و
کاهش ریسک شرکتها معرفی مینمایند.
موسویان و همکاران ( )1391با ذکر اهمیت صـنعت پتروشـیمی
در توسـعه اقتصـادی کشـورها ،نیاز به تامین مالی این صنعت را مهم
شمردهاند .این مطالعه براساس روش توصیفی به دنبال تأیید این
فرضیه بوده است که از نظـر مـالی ،فقهـی و عملیـاتی امکـان طراحی
و انتشار اوراق وکالت به عنوان یک ابزار نـوین مـالی اسـالمی در
صـنعت پتروشـیمی وجـود دارد .نتیجـه پژوهش به روش توصیفی
نشان میدهد که الگوی پیشنهادی اوراق وکالت با رعایت راهکارهای
مدیریت ریسک ،ابـزاری مناسـب بـرای تأمین نیازهای گوناگون مالی
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در صنعت پتروشیمی از جمله تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی
طرحها است.
صفایی ( )1392با طراحی اوراقی تحت عنوان صکوک ترکیبی
مشارکت -وکالت سعی بر آن داشته که برخی از مشکالتی که در
مراحل عملیاتی اوراق مشارکت رخ میدهد را برطرف نماید .این اوراق
با در برداشتن خاصیت دوگان قادر است عالوه بر آن که برای
راهاندازی طرحهای عمرانی؛ انتفاعی و دیگر مواردی که در قانون اوراق
مشارکت آمده است مورد استفاده قرار گیرد ،دامنه کاربرد را با تشکیل
پرتفویی از داراییها برای تامین نقدینگی مورد نیاز در طول اجرای
طرح موضوع قرارداد مشارکت افزایش دهد و مشکل تامین نقدینگی
را برطرف کند .این پژوهش مدعی است که به غیر از دولت و
شهرداریها ،بنگاه های متوسط و کوچکتر نیز میتوانند از این ابزار
نوین برای تامین مالی پروژههای خود استفاده کنند.
موسویان و فدایی واحد ( )1392ضمن تحقیقی به معرفی تامین
مالی اسالمی بر اساس اعتبار در حساب جاری بر مبنای عقد وکالت
پرداختهاند .در این تحقیق که ورودی به مباحث اوراق بهادارسازی
نداشته است ،پس از معرفی روشهای مختلف اعتبار در حساب جاری
در بانکداری متعارف ،پیشنهادی مبتنی بر استفاده از عقد وکالت در
استفاده از این ابزار بیان شده است .در این راهکار ،بانک اعتباری را
در قالب عقد وکالت به بنگاه تخصیص میدهد و به او وکالت میدهد
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تا این اعتبار را در قالب هر کدام از عقود مبادلهای که میخواهد با
مالحظه شرایط و سود معین مدنظر بانک به بنگاه خود اعطا کند و
اقساط استفاده از اعتبار که شامل اصل اعتبار و سود بانک میباشد را
به بانک بازپرداخت نماید.
الیوت بنــدیک ( )1394عضــو گروه مشاوران دانشگاه هاروارد
در ایران در کتاب تامین مالی صنعتی در ایران به پژوهش درباره
تجربه مالی در کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخته است .او در این
کتاب مروری بر تاریخچه و ساختار صنعتی در جهان ،انقالب صنعتی
ایران از اواسط دهه  1950و سیاستهای صنعتی در بخش های عمده
صنعت ایران داشته است .او سپس با بررسی بازارهای پولی و بانکی و
شرایط تأمین مالی در ایران به فعالیت صندوقها و بانکهای توسعه
صنعتی اشاره کرده و در خاتمه پیشنهاداتی را در خصوص کمک به
صنایع و شروط آن و الگوهای مشخص تأمین مالی ارایه داده است.
ذاکرنیا و همکاران ( )1395در مقاله خود عوامل بسیار زیادی را
بر انتخاب روش بهینه تامین مالی در یک شرکت موثر میدانند .این
عوامل موثر به طور خالصه در سه دسته کلی عوامل کالن اقتصادی
و سیاسی ،عوامل مربوط به منبع تامین مالیکننده و عوامل مربوط
به تامین مالی شونده تقسیم میشوند .عوامل کالن اقتصادی و
سیاسی ،شامل سیاستهای مالی دولت ،سیاستهای پولی بانک
مرکزی ،سیاستهای نظارتی سازمان بورس و وجود محدودیتهای
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شرعی و قانونی ،عوامل مربوط به منبع تامین مالیکننده شامل بازده
مورد انتظار ،سطح ریسکپذیری ،حجم تامین مالی ،افق زمانی تامین
مالی و در نهایت عوامل مربوط به تامین مالی شونده شامل ،ساختار
بهینه سرمایه ،هزینه فرآیند تامین مالی ،جذابیت ابزار تامین مالی،
وضعیت اعتباری شرکت ،سازوکار مربوط به تقسیم سود شرکت،
محدودیتهای مربوط به وجوه ابزار مالی و ریسکهای مرتبط با
ابزارهای مالی است .نتیجه این تحقیق نشان میدهد که مهمترین
عامل در تامین مالی به ترتیب عوامل مربوط به منبع تامین
مالیکننده ،عوامل کالن اقتصادی و سیاسی و عوامل مربوط به تامین
مالیشونده هستند .در بین عوامل موثر بر منبع تامین مالیکننده نیز
بازده مورد انتظار بیشترین تاثیر را دارد .از فهرست عوامل اثرگذار بر
عوامل کالن اقتصادی و سیاسی نیز سیاستهای پولی بانک مرکزی
و از مجموعه عوامل موثر بر تامین مالیشونده نیز هزینه فرآیند تامین
مالی بیشترین اهمیت را دارند.
کاوند ( )1396با ذکر این مطلب که یکی از انواع صکوک که امروزه
از سوی ناشران دولتی و شرکتی مورد استقبال قرار گرفته و از سال
 2013حجم انتشار آن در جهان رو به فزونی نهاده است ،اوراق وکالت
میباشد ،به معرفی الگوهای مختلف این اوراق پرداخته و آن را از
برخی ابعاد محدود مورد بررسی قرار داده است.
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بهاروندی ( )1396در مقاله خود با اشاره به اینکه شبکه تامین
مالی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور از مهمترین ساختارهایی
است که به منظور پیادهسازی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه بایستی
مورد اصالح ،ترمیم و ساختارسازیهای نوین قرار بگیرد ،اذعان داشته
است که در حال حاضر به دلیل ساختار اقتصادی کشورمان عموما
خدمات بانکی وجه غالب خدمات تامین مالی در کشور ،دانسته
میشوند .او با ذکر این نکته که خدمات تامین مالی فعلی ،تنها بخشی
از این طیف گسترده از نیازمندیها را پوشش میدهند ،بیان میکند
که اگر بخواهیم حلقه خدمات تامین مالی صنایع را در کشور تکمیل
نماییم ،راه رسیدن به این مطلوب را میتوان ایجاد زنجیرههای ارزش
در خدمات مالی معرفی نمود .این مقاله دربردارنده ایدهای نوین به
منظور الگوسازی در ایجاد زنجیره خدمات تامین مالی صنایع
دانشبنیان در کشور است.
خزائی و همکاران ( )1396در تحقیق خود به دنبال بررسی تاثیر
تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاههای تولیدی
کشور میباشند .ایشان با طرح این پرسش که «چرا با وجود
هزینههای پایینتر تامین مالی از طریق منابع داخلی ،مدلهای
تصمیمگیری که بر اساس تئوری نمایندگی شکل میگیرند تامین
مالی از طریق بدهی را بر تامین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح
میدهند؟» به بررسی  141بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار
تهران در قالب  20صنعت پرداختهاند .نتیجه این پژوهش نشاندهنده
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تائید فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت و معنیدار تامین مالی از
طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاههای تولیدی است .همچنین
نتایج حاکی از تاثیر منفی و معنیدار تامین مالی از طریق منابع
داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاههای مورد بررسی است.
مؤسسه مالی بینالمللی دبی )2009( 2در بخشی از کتاب
«راهنمای صکوک» به معرفی صکوک وکالت پرداخته و برخی از
مزایای این نوع صکوک را مورد اشاره قرار میدهد .علوی و همکاران
( )2011در گزارشی با عنوان «مطالعه جامع بازار جهانی صکوک» در
بخشهایی از گزارش خود به چندین نوع از انتشار صکوک با استفاده
از الگوی وکالت در کشورهای گوناگون از جمله ترکیه اشاره کردهاند.
بشیر و امین ( )2012در کتاب «صکوک جهانی و بازار تبدیل
داراییها به اوراق بهادار اسالمی» به الگوهای جهانی عملیاتی انواع
صکوک از جمله صکوک وکالت پرداختهاند.
الکمن ( )2015در مقالهای ضمن معرفی صکوک و انواع آن ،به
اوراق وکالت اشاره کرده و ارکان و ساختار عملیاتی آن را تشریح
میکند .الکمن در ادامه نمونههایی از انتشار صکوک توسط
شرکتهای ژاپنی را معرفی نموده و چشماندازی از آینده انتشار انواع
صکوک از جمله اوراق وکالت در کشور ژاپن را بیان میدارد.

Dubai International Financial Center
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آنگونه که معلوم است پژوهش منسجمی در زمینه معرفی نهاد
مدیریت دارایی در ضمن بکارگیری اوراق (صکوک) وکالت در تامین
مالی بنگاههای صنعتی به انجام نرسیده است؛ که با توجه به الگوی
جدید معرفی شده در این مقاله نسبت به سایر الگوهای طرح شده
اوراق وکالت ،میتوان این تحقیق را دارای نوآوری و ارزش افزوده
دانست .این تحقیق در ادامه سعی دارد تا با روش تحلیلی–توصیفی
به معرفی الگویی از «اوراق وکالت» و نحوه بکارگیری نهاد تخصصی
مدیریت دارایی در آن بپردازد.
 .۳عقد وکالت
وکالت در لغت به معنای تفویض و واگذاری کاری به کسی و
اعتمادکردن به وی است و در اصطالح عقدى است که به سبب آن
یکى از طرفین ،دیگرى را براى انجام امرى نایب خود قرار میدهد.
امام خمینی (ره) وکالت را اینگونه تعریف میکنند« :وکالت عبارت
است از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند که تا زنده است
انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیندازد» (موسوی
خمینی .)267 :1380 ،ماده  656قانون مدنی ایران نیز این تعریف را
تایید میکند و بیان میدارد عقد وکالت عقدی است که به موجب آن
یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند.
عقد وکالت از جمله عقدهای جایز است که مانند سایر عقود از
رکن ایجاب و قبول برخوردار است .همچنین طرفین عقد (وکیل و
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موکل) باید شرایط عمومى قراردادها شامل بلوغ ،عقل ،قصد و اختیار
را داشته باشند .افزون بر این ،آنچه مورد وکالت واقع میشود باید از
امورى باشد که نیابتپذیر بوده و از امور ممنوعه برای موکل یا وکیل
نباشد .همچنین مورد وکالت باید معلوم و معین بوده و در تصرف
موکل قرار داشته باشد.
همچنین برای وکالت اقسامی وجود دارد :یک نوع آن وکالت
خاص است که در آن مورد وکالت و محدوده اختیارات وکیل معلوم
است .نوع دیگر وکالت عام است که خود به سه دسته تقسیم میشود؛
اول عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالـت؛ بـه طـور
مثـال ،گفتـه شـود ایـن سرمایه معین را هر نوع که صالح میدانى
استفاده کن اعم از بیع و اجاره و غیره .دوم عام از جهت متعلق وکالت
و خاص از جهت تصرف؛ به طـور مثـال ،موکـل بگویـد هـر آنچه از
اموال من را که صالح میدانى بفروش؛ و سوم عام از جهت تصرف و
متعلق وکالت؛ به طور مثال ،موکل به هر نـوع تصـرفى در جمیـع
اموال خود وکالت دهد (موسویان.)119-118 :1386 ،
برای عقد وکالت احکامی وجود دارد از جمله آنکه موکل میتواند
هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم
عزل در ضمن عقد الزم شرط شده باشد (ماده  679قانون مدنی).
همچنین وکیل نسبت به آنچه از موکلش در دست دارد امین است
یعنی اگر تلف شد ضامن نیست مگر آنکه در حفظ آن کوتاهی کرده
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باشد و یا بیش از حد متعارف به کارش بسته باشد (موسوی خمینی؛
 .)279 :1380نکته دیگر آنکه رعایت مصلحت موکل بر وکیل الزم
است و وکیل از آنجاکه جانشین موکل است باید همانند او نسبت به
تامین مصالح خویش ،تالش عقالیی داشته باشد .ماده  667قانون
مدنی در این خصوص میگوید« :وکیل باید در تصرفات و اقدامات
خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل با صراحت به او
اختیار داده یا برحسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار اوست
تجاوز نکند» .نکته آخر اینکه برای وکیل جایز نیست که دیگری را
در انجام کاری که خودش وکیل انجام دادنش شده ،وکیل نماید نه
وکیل از طرف خود و نه وکیل از طرف موکلش ،مگر به اذن موکل که
به اذن او هر دو قسم توکیل برای او جایز است (موسوی خمینی؛
.)274 :1380
 .۴اوراق وکالت
اوراق وکالت یکی از انواع اوراق بهادار اسالمی است که در آن،
سرمایهگذاران و دارندگان وجوه مازاد (موکلین) ،عاملی (وکیل) را
برای سرمایهگذاری ،خرید کاال و خدمات و اموری از این دست که
مطابق با موازین شریعت باشد به وکالت برمیگزینند تا او با استفاده
از وجوه تجمیع شده در راستای اهداف و اقدامات پیشبینیشده گام
بردارد .بازدهی حاصل شده از سرمایهگذاری و تامین مالی انجام شده
پس از کسر حقالوکاله عامل ،بین دارندگان وجوه به نسبت سهم هر
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یک تقسیم میشود .در تاریخ سررسید ،عامل به وکالت از صاحبان
اوراق ،پرتفوی اوراق را نقد کرده و منابع بدست آمده را از طریق ناشر
به موکلین پرداخت کرده و با آنان تسویه مینماید .فروش اوراق
وکالت در بازار ثانویه از باب فروش سهمالشرکه فرد در داراییها و
خدمات مشاع است که از جهت فقهی بالاشکال بوده و قیمت فروش
میتواند با توافق طرفین مقرر شود .پس از معامله ،دارنده جدید اوراق
در تمام موضوعات حقوقی جایگزین دارنده قبلی اوراق خواهد بود
(موسویان و همکاران .)109-110 :1391 ،اوراق وکالت دارای ارکان
ذیل است:
 سرمایهگذاران :خریداران و دارندگان اوراق وکالت هستند و نقشموکلین را ایفا مینمایند.
 وکیل :شخصیتی حقوقی است که وظیفه دارد بنا بر مفاد و توافقاتانجام شده در عقد وکالت ،وجوه تجمیع شده را جهت کسب بازدهی
در چارچوب ضوابط قرارداد و موازین شریعت اسالمی ،بکار گیرد و
بازدهی حاصل شده را به نحو شفاف در بازههای زمانی مقرر اعالم
داشته و اصل وجوه اوراق و مبلغ کوپنهای بازدهی را در سررسیدهای
مشخص شده پرداخت نماید .عموما بانی نقش وکیل را هم برعهده
دارد.
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 ناشر (واسط) :شخصیتی حقوقی است که وظیفه انعقاد قراردادوکالت را با وکیل و نیز انتشار و پذیرهنویسی اوراق و غیره را برعهده
دارد.
 امین :شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از دارندگان اوراقجهت حفظ منافع آنان وظیفه نظارت بر کل فرآیند عملیاتی انتشار،
رتبهبندی ،پرداخت اصل و سود سرمایهها ،نظارت بر پرتفوی شکل
گرفته شده توسط وکیل و اجرای سایر مفاد عقد وکالت را برعهده
دارد.
 رتبهبندی اعتباری :شخصیتی حقوقی است که پیش از انتشاراوراق ،اقدام به رتبهبندی اعتباری اوراق کرده تا در امیدنامه ذکر
گردد.
البته این الگو از ارکان دیگری همچون بازارگردان ،صندوقهای
سرمایهگذاری ،مشاور عرضه و غیره هم برخوردار است که جهت
اختصار از شرح آن صرفنظر شده است .نمونه ساده از ساختار
عملیاتی اوراق وکالت به شرح ذیل است:
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البته این الگو از ارکان دیگری همچون بازارگردان ،صندوقهای سرمایهگذاری ،مشاور عرضه و غیره هم برخوردار است که
جهت اختصار از شرح آن صرفنظر شده است .نمونه ساده از ساختار عملیاتی اوراق وکالت به شرح ذیل است:

نمودار شماره ( :)۱نمونه ساده از ساختار عملیاتی اوراق وکالت
نمودار شماره ( :)1نمونه ساده از ساختار عملیاتی اوراق وکالت
7
6

وکیل

پرتفوی

8

سرمایهگذاری

6

11

12

9
6

6

3

6

4

سرمایهگذاران

امین
1

5
10

ناشر (واسط)

13

2

رتبهبندی
اعتباری

 . 1امین بر تمامی فرآیندهای اجرایی اوراق وکالت نظارت و کنترل دارد.

 . 1امین بر تمامی فرآیندهای اجرایی اوراق وکالت نظارت و کنترل

 . 2موسسه رتبهبندی اعتباری اقدام به رتبهبندی اوراق نموده تا در امیدنامه ذکر شود.

دارد.

9
اقدام به رتبهبندی اوراق نموده تا در
 . 2موسسه رتبهبندی اعتباری

امیدنامه ذکر شود.
 . 3وکیل اقدام به انتشار امیدنامه میکند.
 . 4واسط اقدام به پذیرهنویسی و انتشار اوراق میکند.
 . 5وجوه تجمیع شده اوراق به نهاد واسط منتقل میشود.
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 . 6واسط به عنوان موکل (توکیل) ،قرارداد وکالت را بین خود و وکیل
منعقد کرده تا مطابق آن ،وکیل در چارچوب مشخص شده پرتفویی
از سرمایهگذاری (استخر منابع) را تشکیل دهد.
 . 7وکیل در چارچوب تعیین شده اقدام به تشکیل پرتفویی از
سرمایهگذاری (استخر منابع) میکند.
 . 8بازدهی حاصل از استخر منابع به دست وکیل میرسد.
 . 9این بازدهی به نحو دورهای جهت تسویه کوپنها از طرف وکیل
به واسط منتقل میشود.
 . 10پرداختهای دورهای از طرف واسط به سرمایهگذاران و دارندگان
اوراق انجام میپذیرد.
 . 11اصل سرمایه ناشی از فروش استخر منابع به دست وکیل
میرسد.
 . 12این وجوه از طرف وکیل به واسط منتقل میشود.
 .13اصل سرمایه دارندگان اوراق از طرف واسط پرداخت میشود و
اوراق توسط دارندگان آن جهت تسویه نهایی به واسط تحویل داده
میشود.
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 .۵اوراق وکالت در بازارهای بینالمللی
اوراق وکالت از جمله ابزارهای تامین مالی اسالمی است که در
چندین سال گذشته در الگوهای مختلف ،مورد توجه بیشتر دولتها
و بنگاههای اقتصادی واقع شده است .بر اساس جدیدترین آمار بازار
بینالمللی مالی اسالمی ،)IIFM( 3حدفاصل ژانویه  2010تا دسامبر
 2015تنها یک درصد از حجم صکوک داخلی منتشره در جهان به
اوراق وکالت اختصاص داشته است .در حالی که در این بازه اوراق
مرابحه با  64درصد بیشترین سهم را در این بین به خود اختصاص
داده است .این آمار برای ژانویه  2016تا دسامبر  2016برای اوراق
وکالت به  10درصد رسیده و همچنان اوراق مرابحه با  38درصد
بیشترین سهم را در این خصوص دربرداشته است (:2017 ،IIFM
.)30
اما در حوزه صکوک بینالمللی نیز سهم اوراق وکالت رو به رشد
بوده است ،به نحوی که در حدفاصل ژانویه  2010تا دسامبر 2015
سهم این اوراق از مجموع صکوک بینالمللی منتشره حدود  43درصد
بوده که این عدد برای ژانویه  2016تا دسامبر  2016به عدد قابل
توجه  77درصد رسیده است (.)29-28 :2017 ،IIFM

)International Islamic Financial Market (IIFM
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 .۶نهاد مدیریت دارایی و کاربرد آن در اوراق وکالت
اوراق وکالت از جمله ابزارهای انعطافپذیر مالی است و چنانچه
به درستی مورد استفاده قرار گیرد میتواند به تامین مالی بنگاههای
صنعتی (بانی) منجر شود .تامین مالی بانی عموما یا در تامین
نقدینگی و سرمایه در گردش و یا در تامین دارایی فیزیکی و ابزارآالت
و تجهیزات مورد نیاز و یا در هر دو حالت بکار میرود .با توجه به آنکه
انتشار اوراق برای تک بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط صرفه
اقتصادی ندارد و چندان متداول نیست ،استفاده از اوراق وکالت در
الگوی پ یشنهادی امکان انتفاع واحدهای صنعتی خرد را فراهم
میسازد.
در نمودار شماره ( )1که نمونهای ساده شده از اوراق وکالت بود،
گفته شد که بانی در نقش وکیل میتواند در چارچوب تعیین شده با
استفاده از وجوه خریداران اوراق (موکلین) ،اقدام به تشکیل پرتفویی
از سرمایهگذاری (استخر منابع) کند و سپس بازدهی حاصل از استخر
منابع را به دست دارندگان اوراق برساند .این در حالی است که بنا به
قواعد عقد وکالت این امکان دارد که وکیل از طیف متنوعی از عقود
و ابزارهای مالی اسالمی جهت بکارگیری وجوه موکلین استفاده نماید.
از جمله این عقود میتوان به جعاله ،اجاره به شرط تملیک ،خرید
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دین و مرابحه اشاره کرد .4به بیان دیگر ،با استفاده از ظرفیتهای
عقد وکالت و انعطافپذیری اوراق وکالت میتوان به جای انتشار منفرد
اوراق جعاله ،اوراق اجاره بهشرط تملیک ،اوراق مرابحه و اوراق خرید
دین (اسناد خزانه اسالمی) که هریک مستلزم صرف هزینهای جداگانه
و قابل توجه است تمامی این عقود را صرفا با انتشار یک صکوک مورد
استفاده قرار داد .به نظر میآید استفاده از قراردادهای مختلف
میتواند ضمن متنوعسازی سبد داراییها ،به مدیریت بهتر
ریسکهای غیرسیستماتیک منجر شود.
جهت پیشبرد امور پیشنهاد میشود که یک نهاد تخصصی با نام
«مدیریت داراییها» که متخصص در امور صنعت است ،زیرنظر وزارت
صنعت ،معدن و تجارت جهت نمایندگی از واحدهای صنعتی در
شهرکها و نواحی صنعتی یک منطقه یا شاخه خاص که نیازمند
تامین مالی هستند (با تاکید بر واحدهای کوچک و متوسط) ،تشکیل
شود .این نهاد که میتواند در قالب یک شرکت تعریف شود ،صرفا در
دوره استفاده از اوراق وکالت پیشنهادی فعال است و وظیفه دارد در
وهله اول نیازهای واحدهای صنعتی را شناسایی کرده و سپس
متناسب با حجم نیاز ،درخواست انتشار اوراق را به نهاد واسط منتقل
کند .پس از تهیه امیدنامه و انجام بررسیها و کسب اطمینان الزم،

 4البته استفاده از دیگر عقود شرعی در قالب اوراق وکالت نیز قابل طراحی و
برنامهریزی است و اشاره به این چهار عقود صرفا جنبه پیشنهادی دارد.
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نهاد واسط در نقش ناشر اوراق ،اوراق را منتشر کرده و وجوه خریداران
اوراق را جذب می نماید .الزم به یادآوری است که بنا به قاعده عقد
وکالت ،ناشر و نهاد مذکور از حقالوکاله شرعی متناسب با فعالیت
خود بهرهمند خواهند شد و هزینههای اداری و عملیاتی خود را
پوشش خواهند داد.
الزم به ذکر است که انتخاب مجموعه واحدهای صنعتی نیازمند
تامین مالی میتواند به نحو منطقهای و یا استانی باشد به این طریق
که برای کلیه واحدهای صنعتی نیازمند تامین مالی منتخب یک
منطقه و یا استان ،اوراق وکالت طراحی و منتشر شود؛ عالوه براین،
انتخاب مجموعه بانی میتواند بر اساس شاخه و رشته خاصی از
فعالیت صنعتگران باشد مثال مجموعه منتخب صنعتگران بخش
صنعت نساجی (شامل بخشهای متنوع تولید الیاف ،تبدیل الیاف به
نخ ،تبدیل نخ به پارچه ،رنگرزی ،چاپ و غیره) ،در تابع هدف طراحی
و انتشار اوراق وکالت قرار گیرند .البته بکارگیری هر دو روش تخصیص
«استانی و منطقهای» و یا تخصیص «رشتهای» همزمان قابل طرح
است .روشن است که انتخاب مجموعه واحدهای صنعتی جهت تامین
مالی از طریق این ابزار مالی با توجه به شرایط موجود واحدها و
برنامهریزی راهبردی و سیاستگذاریهای کالن بخش صنایع کشوری
صورت خواهد پذیرفت .توجه به شهرکها و نواحی صنعتی کشور و
نیازسنجی واحدهای صنعتی فعال و دارای ظرفیت میتواند در این
مسیر راهگشا باشد.
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اما رویه کار بدین طریق است که خریداران اوراق در ابتدا ،به ناشر
وکالت میدهند که وجوه دریافتی را در پروژههای معین اقتصادی
بخش صنعت بکار گرفته و کسب سود نماید .ناشر با استفاده از قاعده
توکیل ،وجوه را جهت مدیریت داراییها به نهاد «مدیریت داراییها»
واگذار میسازد .حال این نهاد با استفاده از ظرفیت و اشراف اطالعاتی
و تخصصی خود براساس برنامه از پیش تعیین شده ،وجوه را در قالب
چهار عقد جعاله ،اجاره به شرط تملیک ،خرید دین و مرابحه به دست
واحدهای صنعتی موردنظر میرساند .انتخاب واحدهای مدنظر از
طریق اعالم نیاز واحدها و نیازسنجی ،اعتبارسنجی و تایید آنان توسط
نهاد مدیریت دارایی انجام میپذیرد .در ادامه بنا به شرایط و مقتضیات
هر عقد ،نهاد مدیریت دارایی سود الزم را از واحدهای تامین مالی
شده دریافت می کند .در این مرحله ،سود به نحو تدریجی از کانال
ناشر در زمانهای مقرر ،بدست دارندگان اوراق خواهد رسید .در
انتهای عملیات ،اصل وجوه از واحدهای صنعتی تامین مالی شده،
جمع آوری و دوباره از کانال ناشر به دارندگان اوراق رسیده و اصل
برگه اوراق از ایشان دریافت میشود و اوراق تسویه میگردد .در این
ساختار پیشنهادی ،وظیفه برنامهریزی و مدیریت وجوه جهت
تخصیص منابع به واحدهای صنعتی به عنوان نهاد بانی و دریافت سود
تخصیص منابع از ایشان برعهده نهاد مدیریت داراییها خواهد بود.
بنا به قاعده عقد وکالت ،ناشر و نهاد موردنظر صرفا مستحق دریافت
حقالوکاله خواهند شد.
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از اینرو مجموعه وظایف نهاد تخصصی «مدیریت داراییها» در
الگوی پیشنهادی اوراق وکالت به شرح اختصاری ذیل است:
-

انتشار فراخوان و دریافت درخواستنامه واحدهای صنعتی
در یک منطقه یا رشته فعالیت خاص ،مبنی بر اعالم نیاز به
تامین مالی با کمک نهادهای باالدستی صنایع کشوری
همچون وزارت صنعت ،معدن و تجارت

-

اعتبارسنجی و بررسی وضعیت وثیقهسپاری ،سنجش
توانایی و نحوه بازپرداخت تسهیالت و انجام سایر بررسیهای
ضروری در واحدهای صنعتی متقاضی تامین مالی

-

انتخاب مجموعهای از واحدهای صنعتی دارای شرایط الزم
(واحدهای صنعتی منتخب) (نهاد بانی) بر حسب نتایج
بررسیهای بند پیش

-

دستهبندی واحدهای صنعتی برحسب نوع نیاز آنان به تامین
مالی اعم از نیاز به سرمایه در گردش و یا نیاز به تجهیزات
و ابزارآالت و ماشینآالت صنعتی یا مواردی از این دست.

-

صدور درخواست انتشار اوراق به نهاد واسط متناسب با حجم
نیاز واحدهای صنعتی منتخب ،ضمن انجام تمامی امور
اداری و سیر مراحل قانونی الزم

63

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

-

برنامهریزی و مدیریت توزیع وجوه جمعآوری شده توسط
ناشر جهت تخصیص منابع (اعطای تسهیالت) به واحدهای
صنعتی منتخب به عنوان نهاد بانی در قالب عقود چهارگانه
جعاله ،اجاره به شرط تملیک ،خرید دین و مرابحه

-

دریافت گزارش از واحدهای صنعتی منتخب تامین مالی
شده و نظارت بر نحوه مصرف وجوه توسط آنان

-

مدیریت جریان انتقال سود دریافتی از واحدهای صنعتی
منتخب به نهاد ناشر جهت پرداخت به دارندگان اوراق
وکالت طبق زمانبندیهای مقرر

-

همکاری با ناشر در تسویه تسهیالت پرداختی به واحدهای
صنعتی منتخب و تسویه اوراق وکالت با دارندگان اوراق

 .۷نقش نهاد مدیریت دارایی در تامین مالی واحدهای صنعتی
در الگوی پیشنهادی اوراق وکالت
نحوه استفاده از عقود چهارگانه پیشنهادی در تامین مالی
«واحدهای صنعتی منتخب» توسط اوراق وکالت به شرح ذیل است.
در این بخش منظور از نهاد همان نهاد مدیریت دارایی است که به
اختصار نهاد گفته میشود.
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نمودار شماره ( :)۲نقش نهاد مدیریت دارایی در در تامین مالی واحدهای
صنعتی در الگوی اوراق وکالت پیشنهادی

نمودار شماره ( :)۲نقش نهاد مدیریت دارایی در در تامین مالی واحدهای صنعتی در الگوی اوراق وکالت پیشنهادی
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الف) مرحله ابتدایی (موارد  ۱تا )۳
ناشر با انتشار اوراق وکالت ،در ازای تحویل اوراق ،وجوه را از
سرمایهگذاران دریافت میکند .سپس ناشر به عنوان وکیل دارندگان
اوراق ،بخشی از وظایف را برای ساماندهی امور سرمایهگذاری به نهاد
تخصصی مدیریت دارایی توکیل میکند .در این وضعیت وجوه
جمعآوری شده از انتشار اوراق به نهاد مدیریت دارایی واگذار میشود.
ب) مرحله بکارگیری قرارداد جعاله (موارد  ۴و )۵
نهاد تخصصی مدیریت داراییها میتواند بخشی از وجوه
جمعآوری شده توسط اوراق وکالت را به انعقاد قراردادهای جعاله
اختصاص دهد .در این مرحله واحدهای صنعتی منتخب که پیش از
این نیازهای مالی خود که متناسب با تامین مالی از طریق قرارداد
جعاله باشد را به نهاد معرفی کردهاند ،تامین مالی میشوند .بر فرض
مثال این قرارداد جعاله میتواند برای تعمیر کارگاههای صنعتی،
تعمیر و نوسازی ماشینآالت و ابزارآالت صنعتی و مواردی از این
دست باشد.
روش کار بدین طریق است که نهاد به وکالت از ناشر (توکیل)
قرارداد جعالهای جهت انجام برخی امور قابل جعاله همچون تعمیر و
نوسازی تجهیزات و ساختمانهای مدنظر واحدهای صنعتی را با این
واحدها منعقد میکند .در اینجا واحدهای صنعتی منتخب در نقش
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جاعل و نهاد در نقش عامل بوده و پرداخت جعل توسط جاعل به نحو
تدریجی خواهد بود .سپس نهاد مدیریت دارایی با اختصاص بخشی از
وجوه جمعآوری شده ،طی یک قرارداد جعاله ثانویه با پرداخت نقدی
(آنی) انجام همان امور به واحدهای مذکور (و یا شخص ثالث) سپرده
میشود .در ادامه واحدهای صنعتی جعل مبتنی بر قرارداد جعاله
اولیه ،را به نحو تدریجی و اقساطی پرداخت میکنند.
با این سازوکار ،واحدهای صنعتی که نوع نیازمندی مالی آنان
مرتبط به قراردادهای جعاله میشود ،به نحو نقدی و یکجا تامین مالی
میشوند .سپس این واحدها به مرور زمان اقساط تسهیالت دریافتی
را که شامل اصل تسهیالت و سود آن است را بازپرداخت میکنند.
نهاد تخصصی مدیریت داراییها بخشی از اقساط دریافتی را در قالب
سود اوراق از کانال ناشر اوراق ،بدست دارندگان اوراق رسانده و مابقی
را که شامل اصل وجوه دارندگان اوراق است را در زمان تسویه اوراق
به ایشان پرداخت میکند.
ج) مرحله بکارگیری قرارداد اجاره بهشرط تملیک (موارد  ۶و )۷

نهاد مذکور قادر است وجوه گردآوری شده توسط اوراق وکالت را
در قراردادهای اجاره بهشرط تملیک نیز مورد استفاده قرار دهد .این
قراردادها جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی (که
میتواند واحدهایی منفک و یا مشترک با واحدهای بخش قبل باشد)،
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موثر بوده و نیاز نیست که همانند حالت قبل ،وجوه دریافتی در مسیر
مشخصی توسط این واحدها استفاده شود.
روش کار بدین طریق است که نهاد به وکالت از ناشر (توکیل) با
پرداخت بخشی از وجوه جمعآوری شده اوراق وکالت به واحدهای
صنعتی ،سبد داراییهای مشخص (اعم از سوله ،انبار ،ساختمان،
زمین ،کارگاه ،تجهیزات ،ابزارآالت و غیره) را از این واحدها به نحو
نقدی خریداری میکند .سپس نهاد ،سبد داراییهای به وکالت
خریداری شده را از طرف ناشر به خود واحدهای صنعتی اجاره بهشرط
تملیک میدهد و در مواعد مشخص اجارهبها را که شامل جزهایی از
اصل ارزش دارایی بعالوه سود مشخص است را دریافت میکند .با
پرداخت آخرین اجارهبها در سررسید ،مالکیت کل سبد دارایی به
واحدهای صنعتی عودت داده میشود.
در این عملیات ،این واحدها در مرحله اول تامین مالی میشوند و
سپس به مرور زمان اقدام به بازپرداخت وجوه دریافتی مینمایند.
بدیهی است بنابه قاعده اجاره به شرط تملیک مبلغ اجاره پرداختی
واحدهای صنعتی ،شامل اصل تسهیالت بهعالوه سود تسهیالت
میشود و در انتها نیز با پرداخت آخرین اجارهبها دوباره مالک دارایی
خواهند شد .در این مرحله استفاده از نهادهای بیمهای جهت مدیریت
ریسک توصیه میشود.
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د) مرحله بکارگیری قرارداد خرید دین (موارد  ۸و )۹
نهاد مدیریت دارایی میتواند قسمت دیگری از وجوه جمعآوری
شده اوراق وکالت را به انعقاد قراردادهای خرید دین با واحدهای
صنعتی منتخب اختصاص دهد .عقد خرید دین برای نهادهای بانی
که از بخشهای مختلف دارای طلب و دیون واقعی هستند ولی در
حال حاضر امکان نقد کردن دیون از بدهکار اصیل برای آنان وجود
ندارد قابل استفاده است .این قراردادها نیز مانند قرارداد اجاره و سلف
جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای منتخب ،موثر بوده و نیاز
نیست که وجوه دریافتی در مسیر از پیش مشخص شدهای توسط این
واحدها استفاده شود .آنچه صرفا در این قراردادها مهم است واقعی و
غیرصوری بودن دیون است که باید توسط شرکت تخصصی مدیریت
داراییها مورد بررسی و تایید قرار داشته باشد.
روش کار بدین طریق است که نهاد به وکالت از ناشر (توکیل) ،با
استفاده از بخشی از وجوه جمعآوری شده از طریق اوراق وکالت ،دیون
واقعی واحدهای صنعتی را در ازای دریافت اسناد و مدارک مثبته به
کسر خریداری (تنزیل) میکند .سپس نهاد میتواند تا سررسید دیون
(زمانی که حتما بایستی پیش از زمان سررسید اوراق وکالت باشد)
صبر کرده و در سررسید ،دیون را به ارزش اسمی آن (اصل مبلغ
خرید دیون بعالوه سود) نقد کند و یا آنکه با قبول سود کمتر آن را
در بازار ثانویه بفروش برساند.
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مشخص است که در صورت اجرایی شدن حالت اول ،وجوهی
جهت پرداخت دورهای به دارندگان اوراق ایجاد نمیشود و کل مبلغ
مصرفی در تنزیل دیون بعالوه سود مدنظر صرفا در سررسید دیون
حاصل خواهد شد .ازاینرو نهاد مدیریت دارایی میبایست از محل
سایر قراردادهای اوراق وکالت سود دورهای اوراق را تامین کند.
ه) مرحله بکارگیری قرارداد مرابحه (موارد  ۱۰تا )۱۲
قراردادهای مرابحه نوع دیگری از قراردادهای شرعی است که نهاد
تخصصی مدیریت داراییها میتواند از آن در تخصیص منابع اوراق
وکالت به واحدهای صنعتی منتخب استفاده نماید .روشن است که
تمام نیازمندیهای واحدهای صنعتی محدود به تامین نقدینگی
نیست ،و این واحدها جهت انجام امور صنعتی خود نیاز به ابزارآالت
و تجهیزات صنعتی خواهند داشت که بنا به قید بودجه توان خریداری
و تهیه آن را ندارند .از این جهت ،مرابحه که نسخهای تکاملیافته از
فروش اقساطی است سعی دارد تا تجهیزات مورد نیاز را با پرداختی
غیرنقدی و موجل خریداری نماید.
روش کار بدین طریق است که چنانچه واحدهای صنعتی به
مستغالت ،تجهیزات و ماشینآالت خاصی نیازمند باشند ،نوع نیاز
خود را به نهاد اعالم داشته و متعهد به خرید آن پس از تهیه توسط
نهاد میشوند .نهاد پس از بررسیهای الزم و تایید درخواست نهاد
بانی ،به وکالت از ناشر (توکیل) ،با پرداخت بخشی از وجوه جمعآوری
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شده از طریق اوراق وکالت ،موارد سفارش شده را از بازار به طور نقدی
خریداری میکند .سپس نهاد وکالتا آن موارد خریداری شده را به
نحو مرابحه اقساطی به واحدهای صنعتی مدنظر بفروش میرساند و
اقساط آن را که در مجموع معادل اصل مبلغ خرید بعالوه سود
مرابحهای است را از این واحدها تحویل میگیرد.
و) مرحله پرداخت سود و تسویه (موارد  ۱۳تا )۱۵
در طی دوره و نیز در سررسید اوراق ،وجوه دریافتی از کانال نهاد
مدیریت دارایی ،از واحدهای صنعتی به ناشر منتقل میشود .ناشر بنا
به برنامهریزی انجام شده بر روی جریان ورودی وجوه از سوی نهاد،
در طی دوره و به صورت متناوب سود اوراق را به دارندگان اوراق اعطا
میکند .در انتهای دوره ،اصل سرمایه دارندگان اوراق در عوض
دریافت اوراق به ایشان پرداخت میشود.
الزم بذکر است که میزان بکارگیری وجوه جمعآوری شده توسط
اوراق وکالت در چهار نوع قرارداد معرفی شده بستگی به شرایط،
ظرفیتها و نوع نیازمندی واحدهای صنعتی منتخب دارد که کار
کارشناسی بر روی آن توسط نهاد تخصصی مدیریت دارایی انجام
میپذیرد .به عنوان مثال چنانچه یک واحد صنعتی بنا به سابقه
فعالیت خود مالک دیون و طلبهایی از افراد است که سررسید آن با
برنامهریزی اقتصادی واحد هماهنگ نیست میتواند با استفاده از
قراردادهای خرید دین ،دیون را تنزیل نماید .به همین ترتیب چنانچه
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واحد صنعتی به جای سرمایه در گردش ،نیازمندی بیشتری به تهیه
تجهیزات و ابزارآالت دارد میتواند از قالب قراردادهای مرابحه استفاده
بیشتر بنماید.
نکته دیگر آن است که در قراردادهای اجاره بهشرط تملیک ،اصل
دارایی به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیالت (در قالب اجارهبها) نزد
نهاد مدیریت دارایی محفوظ خواهد بود؛ همچنین در قراردادهای
خرید دین نیز اصل اسناد و مدارک مثبته نزد این نهاد باقی میباشد.
از اینرو الزم است در خصوص پرداختی واحدهای صنعتی در
قراردادهای مرابحه و جعاله (اقساط دورهای) ،وثیقه و ضمانتهایی
معتبر از واحدها دریافت شود .یادآور میشود از جمله وظایف نهاد
مدیریت دارایی در الگوی پیشنهاد شده ،نظارت بر حسن مصرف
تسهیالت و ممانعت از انحراف وجوه از اهداف تعیین شده در متن
قراردادها است.
 .۸نقش نهاد مدیریت دارایی در پرداخت سود به دارندگان
اوراق
مسلما روش پرداخت سود میتواند یکی از گزینههای جذابیت
اوراق برای خریداران آن باشد .در یک تقسیم کلی میتوان سود اوراق
را به دو نوع ثابت 5و متغیر 6تقسیم نمود .سود ثابت برای افراد
Fixed Profit Rate
Floating Profit Rate
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ریسکگریزتر گزینه بهتری است و از این روی در این الگوی
پیشنهادی ،مبنا نرخ سود ثابت درنظر گرفته شده است که با استفاده
از کوپنهای سود پرداخت میشود .آنچه در خصوص ثابت و یا متغیر
بودن سود اوراق وکالت اهمیت دارد ،نوع قراردادهایی است که ناشر
به وکالت از طرف دارندگان اوراق با نهاد بانی منعقد میسازد .چنانچه
وکالت ناشر در بکارگیری وجوه در عقود مشارکتی باشد طبیعتا نرخ
سود اوراق وکالت هم متغیر خ واهد بود؛ ولی چنانچه وکالت ناشر در
بکارگیری وجوه در عقود مبادلهای با نرخ سود ثابت باشد ،نرخ سود
اوراق ثابت و از پیش تعیین شده میشود.
در این الگو ،از چهار قرارداد (جعاله ،اجاره ،مرابحه و خرید دین)
استفاده شده است که (چنانچه نهاد مدیریت دارایی در خرید دین تا
سررسید دیون صبر کند) همگی از نرخ سود ثابت برخوردار هستند.
از اینرو ناشر میتواند با کمک نهاد مذکور با یک برنامهریزی مشخص،
کوپن های سود را برای دارندگان اوراق طراحی کرده و از این حیث
به جذابیت اوراق پیشنهادی بیافزاید.
مورد دیگر تدریجی و یا دفعی بودن پرداخت سود (در سررسید
اوراق) است که مسلما حالت اول برای خریداران اوراق مطلوبتر
خواهد بود .در بین چهار قرارداد پیشنهادی بکارگیری وجوه اوراق
وکالت ،قراردادهای جعاله ،اجاره و مرابحه دارای جریان درآمدی (اصل
تسهیالت بعالوه سود آن) به شکل تدریجی از سوی واحدهای صنعتی
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به ناشر هستند ،اما در قرارداد خرید دین این جریان درآمدی صرفا
در سررسید (چنانچه نهاد مدیریت دارایی در خرید دین تا سررسید
دیون صبر کند) موجود خواهد آمد .در اینجا نقش نهاد مدیریت
داراییها در هماهنگی و اداره جریان درآمدی مهم است .این نهاد باید
با ترکیب وجوه درآمدی حاصل در طی دوره ،به نحوی برنامهریزی
کند که کوپنهای دورهای سود بدون تاخیر توسط دارندگان اوراق
نقد شود و در سررسید اوراق ،اصل وجوه به ایشان تحویل شده و
اوراق تسویه گردند.
 .۹جمعبندی و نتیجهگیری
در کشور ما نظام تامین مالی بخش صنعت خصوصا صنایع کوچک
و متوسط عمدتا برعهده نظام بانکی گذارده شده است و این در حالی
است که این نوع تامین مالی در ایران غالبا بر مبنای معیارهای
استاندارد بینالمللی صورت نمیگیرد چراکه هیچ رتبهبندی اعتباری
برای واحدهای صنعتی وجود ندارد؛ از این جهت بانکها نه بر مبنای
عملکرد و سودآوری یا رتبه اعتباری واحدهای صنعتی بلکه صرفا
برمبنای تخمین توان بازپرداخت بدهی به مشتریان خود تسهیالت
میدهند و از اینرو تامین مالی به نحو بهینهای صورت نمیپذیرد و
معیار انتخاب واحدهای صنعتی توسط بانکها عمدتا بر اساس اندازه
واحد یا میزان قدرت البیگری آنان خواهد بود .در این قاعده ،عمده
دریافتکنندگان تسهیالت یا واحدهای صنعتی بسیار بزرگی هستند
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که به نوعی متصل به حاکمیت هستند یا واحدهایی هستند که
صرفنظر از اندازه خود ،از نفوذ بیشتری جهت دریافت تسهیالت
برخوردارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اوال تسهیالت پرداختی
به بخشی مانند صنعت و معدن ،الزاما به معنای اینکه تسهیالت وارد
چرخه تولید شده است نمیباشد .ثانیا واحدهای صنعتی کوچک و
متوسط و فاقد نفوذ در عناصر تصمیمگیری نظام بانکی ،که عموما از
بخش خصوصی هستند کمتر امکان دریافت تسهیالت را خواهند
داشت .این واقعیت با لحاظ این نکته که رشد اقتصادی در گرو فعالیت
بخش خصوصی و در قالب بنگاههای کوچک و متوسط است و هر چه
سهم این نوع بنگاهها در اقتصاد افزایش یابد ،رشد اقتصادی باالتر
خواهد بود ،نمیتواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
از اینرو میتوان اذعان داشت جریان تامین مالی بخش صنایع در
اقتصاد ایران نمیتواند صرفا متکی به نظام بانکی باشد .به نظر میرسد
استفاده از ظرفیت بازارهای مالی و اوراق بهادار اسالمی به عنوان
راهکاری مکمل میتواند تا حدی از فشارهای واقع بر دوش نظام بانکی
بکاهد؛ ظرفیتی که در مقایسه با نظام بانکی کمتر بدان توجه شده
است .البته یکی از دالیل عدم تمایل واحدهای صنعتی نسبت به
تامین مالی از طریق بازارهای مالی و اوراق ،عدم آگاهی و شناخت
این واحدها از مکانیزم این ابزارهای مالی است و اینکه بر این گمان
هستند که تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی مسیری بهتر و
کمهزینهتر است.
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اوراق وکالت یکی از انواع اوراق بهادار اسالمی است که در آن،
سرمایهگذاران و دارندگان وجوه مازاد (موکلین) ،عاملی (وکیل) را
برای سرمایهگذاری ،خرید کاال و خدمات و اموری از این دست که
مطابق با موازین شریعت باشد به وکالت برمیگزینند تا او با استفاده
از وجوه تجمیع شده در راستای اهداف و اقدامات پیشبینیشده گام
بردارد .بازدهی حاصل شده از سرمایهگذاری و تامین مالی انجام شده
پس از کسر حقالوکاله عامل ،مابین دارندگان وجوه به نسبت سهم
هر یک تقسیم میشود .در تاریخ سررسید ،عامل به وکالت از صاحبان
اوراق ،پرتفوی اوراق را نقد کرده و منابع بدست آمده را از طریق ناشر
به موکلین پرداخت کرده و با آنان تسویه مینماید.
این مقاله با ارایه الگویی پیشنهادی از اوراق وکالت سعی در معرفی
نهاد تخصصی «مدیریت دارایی» جهت تامین مالی بهتر و دقیقتر
واحدهای صنعتی داشته است .نهاد مدیریت دارایی سعی دارد تا با
شناسایی ،اعتبارسنجی و دستهبندی واحدهای صنعتی نیازمند تامین
مالی ،وجوه جمعآوری شده توسط اوراق وکالت را به توکیل از ناشر
(که خود وکیل دارندگان اوراق است) به نحو مدیریتشدهای بین
واحدهای منتخب و حائز شرایط توزیع کند .این توزیع میتواند بر
حسب نیاز و ظرفیت واحدهای صنعتی در قالب عقود جعاله ،اجاره
بهشرط تملیک ،خرید دین و مرابحه صورت پذیرد .از آنجاکه
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به نحو انفرادی توان و ظرفیت
انتشار اوراق را ندارند و اینکه انتشار اوراق منفرد در هر یک از عقود
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چهارگانه فوق مستلزم هزینههای مضاعفی است ،این الگو سعی در
تجمیع و دستهبندی واحدهای صنعتی و نیز تجمیع بکارگیری عقود
در عقد وکالت داشته و تالش نموده فرآیند تامین مالی تحت نظر یک
نهاد تخصصی و آگاه به مسائل حوزه صنعت پیادهسازی شود .بر اساس
قاعده وکالت ،هزینههای انجام امور مدیریت وجوه توسط نهاد مدیریت
دارایی به عنوان حقالوکاله شرعی از سود سرمایهگذاریها در عقود
چهارگانه تامین خواهد شد .بدیهی است این الگوی پیشنهادی در
مرحله ابتدایی بوده و بطور حتم سایر ابعاد حقوقی و مالی آن نیازمند
تقویت و مطالعات کارشناسی بیشتر توسط صاحبنظران این حوزه
است.
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فصــلنامه تحقیقات اقتصــادی ،ســال پنجاه و دوم ،شــماره
.119

-

ذاکرنیا احســان ،مهدی خواجه زاده دزفولی مهدی و میثم
فدایی واحد ( ،)1395اولو یت بندی عوامل موثر بر انتخاب
شیوه تامین مالی در ایران با ا ستفاده از روش TOPSIS
در محیط فازی مبتنی بر متغیر های کالمی ،فصـــل نا مه
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ،دوره  ،7شماره .27
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 صفایی ،محمد ( ،)1392صکوک ترکیبی م شارکت – وکالت:ابزاری نوین برای تامین مالی ،مجموعه مقاالت شــشــمین
کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران.
 فدایی واحد ،میثم و محمد صفایی ( ،)1390صکوک وکالت؛ابزاری برای تامین مالی با رویکرد کاهش ری سک ،مجموعه
مقاالت چهارمین کنفرانس بینالمللی توســـعه نظام تامین
مالی در ایران ،تهران :مرکز مطالعات تکنولوژی دانشـــگاه
صنعتی شریف.
 کاوند ،مجتبی ( ،)1396نگاهی به تجربه جهانی اوراق وکالتو امکانســنجی انتشــار آن در بازار ســرمایه ایران ،گزارش
پژوه شی ،تهران :مرکز پژوهش ،تو سعه و مطالعات ا سالمی
سازمان بورس و اوراق بهادار.
 موسوی خمینی ،سید روحاله ( ،)1380تحریرالوسیله ،قم:دارالعلم.
 موســویان ،ســید عباس و میثم فدایی واحد ( ،)1392تامینمالی اســالمی بر اســاس اعتبار در حســاب جاری برمبنای
عقد وکالت ،فصـــلنامه راهبرد مدیریت مالی ،ســـال اول،
شماره .3
 موســـویان ،ســـیدعباس ()1386؛ فرهنگ فقهی و حقوقیمــعــامــالت؛ تــهــران :پــژوهشـــــکــده پــولــی و
بانکی.
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 محمد حســـینپور و مجتبی کاوند، ســـیدعباس، موســـویان اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای،)1391(
، ف صلنامه اقت صاد ا سالمی،تامین مالی صنعت پترو شیمی
.47  شماره،سال دوازدهم

- Alvi I. A. Ahmed Rufai M. Mohammad
Naseer U. (2011). A comprehensive study
of sukuk Market: sukuk Report; 2th edition;
Internatinal Islamic Financial Market.
- Bashir M. & Amine M. (2012). Global
Sukuk and Islamic Securitization Market;
Boston: BRIL.
- Dubai International Financial Center
(2009). Sukuk Guidbook; Dubai: Dubai
International Financial Center (DIFC).
- IIFM
(2017). Sukuk
Report:
A
Comprehensive Study of the Global Sukuk
Market, 6th Edition.
- Lackmann B. (2015). Types of Sukuk
(Islamic Bond) and History of Japanese
Company Issuance, Nomura Journal of
Capital Markets, Vol. 6, No. 3.
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امکانسنجی طراحی صندوقهای سرمایهگذاری

مسئولیتپذیر اجتماعی براساس موازینفقهشیعه
مجید پیره

چکیده

1

صنننقد های سنننرما گذاری مسنننیت ی پذ ر اجتماعی کی از
نهادهای ما ی هسننتقد در خر ی از نما های ما ی تتانسننت اند در
تحقق ا هداف مت عا ی اجت ماعی اسنننن نق آفر قی ن ما قد .ا ن
صقد ها در پرتت سا تار حا میتی تد سعی می ققد خ گتن ای
نتانین مقررار مرخت ه اهداف
عمل نما قد ضنننمن رعا
معیقی را نیز محقق سازند.
مقا حاضر سعی می قد خ امکان سقجی راحی ا گتی مقطبق
خا متاز ن فق شیع خرای ا ن صقد ها خپردازد .در ا ن را ستا سعی
می شتد اختدا سا تار حا میتی ا ن صقد ها ارائ شتد سپس خر
مبقای ضتاخط معامنر در فق شیع ه خر ی از اخعاد شرعی معامنر
آنها مترد خحث خررسی نرار گیرد .خرای تبیین اخعاد متضتعه مقا س
ای خین ا ن صننقد ها صننقد های نیکت اری نیز خ عمل آمده
اس .
امید اس ان شاءاهلل حاصل ار در تحقق اهداف اجتماعی اسن
گامی خرداشت خاشد.
 . 1دبیر کمیته تخصصی فقهی ،سازمان بورس و اوراق بهادار
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واژه های كل یدی :صننن قد های سنننر ما گذاریه
مسنننیت ی پذ ری اجت ماعیه ف ق م عامنره حا م ی
شرعیه صقد های نیکت اری
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 .1مقدمه
صقد

سرما گذاریه ک نهاد ما ی ا س

خرای افرادی

نصد سرما گذاری در مجمتع ای از دارایها را دارنده ا ن امکان را
فراهم می ق قد تا ختتان قد خ صنننترر میرمسنننتقیم خ عم یار
سنننر ما

گذاری خپرداز ند .ان جا ا ن عم یار سنننر ما

گذاری

میرمسنننتقیمه فرآ قدی را ی می قد در پا ان سنننعی میشنننتد
سننا تار خ گتن ای تقمیم شننتد

سننرما گذاری میرمسننتقیم خا

حدا ثر ارا ی محقق شتد .ا ن فرآ قده از ت شکیل صقد

شر ع

میشننتد خعد از صنند ر احدهای سننرما گذاری انجا عم یار
سنننرما گذاری مرتبط خا صننند ر ا ن احدها خ
احدهاه مد ر صقد

ا

از دارندگان

سعی می قد هدف ا اهداف دارندگان احد

سرما گذاری را خ خهتر ن صترر محقق سازد.
اهداف متفا ر صقد های سرما گذاری در م سیر فعا ی

آنها

تأثیر مستقیم دارد مسیت ی پذ ری اجتماعی2ه کی از مت ضتعاتی
در د ده ا یر در خیان محققان اجتماعی ر اب خیشننتری

اسنن

افت اس  .مسیت ی پذ ری اجتماعیه کی از ر کردها ی اس
در سرما گذاری صقد ها مطرح ا س
خ

ا

از دار ند گان ا را می خا سننن

سرما گذاری تد اهدافی را دنبال قد

مطاخق آنه مد ر صقد
در ان جا ف عا ی های
محد د خ رعا

حد د

ر سک پذ ری ا سب ستد حدا ثری نمیشتد؛ خ ک تر یبی از آنها
Social Responsibility

84

2

امکانسنجیطراحیصندوقهایسرمایهگذاریمسئولیتپذیراجتماعیبراساسموازینفقهشیعه

در قار تحقق خر ی اهداف تعا ی اجتماعی اس .
مفهت مسنننیت ی پذ ری اجتماعی انطبا آن خا مفاهیم فقهی
شنننیع از مباحثی اسننن

ا ن نتشنننتار سنننعی می قد در حتزه

صقد های سرما گذاری خ خررسی آن خپردازد .در ا ن تحقیقه خعد
از خرر سی سا تار حا می در صقد هاه مت ضتع م سیت ی پذ ری
اجتماعی مطرح می شتد در نها

سعی می شتد ا گت ی مقطبق خا

متاز ن فق شیع خرای ا ن صقد های سرما گذاری مسیت ی پذ ر
اجتماعی 3مطرح گردد.
امید اس حاصل ار در شقاساندن متضتع مثمرثمر ختده خاشد.

 .2پیشینه تحقیق
متضنننتع مسنننیت ی پذ ری اجتماعی از د ده ا یر در میان
محققان جامع شقاسان مرخی خ صترر پررنگ تری مطرح شده
ز ا ای مخت ف آن مترد مترد خحث خررسننی نرار گرفت اسنن  .در
ا ن خخ ه خ خر ی از تحقیقاتی

در ا ن حتزه انجا گرفت اس ه

اشاره میشتد.
ا بی ( )1395در مقا ای خا عقتان م سیت ی پذ ری اجتماعی
جتانان سنننعی رده اسننن خ ا ن متضنننتع خپردازد
فرهقگی اجتماعی خر ا ن مهم متثر هسنننتقد .ی در نها
جمع خ قدی می قد

عتامل
قین

در شنننهر ه مدان در د ره ز مانی تحقیق

Socially Responsible Investment Fund

3
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متر ن میزان مسنننیت ی پذ ری اجتماعی مرختط خ مسنننیت ی
پذ ری اجتماعی سیاسی ختده اس .
هنناشنننمی همکنناران ( )1395در مقننا ن ای خ ن متضنننتع
مسننیت ی پذ ری اجتماعی میپردازند سننعی می ققد خر ی اخعاد
متضتع را تشر ح نما قد .مطاخق ا ن تحقیقه مسیت ی پذ ری ام ب
خ نتعی ارتباط خین افراد محیط آنها اشاره دارد .در حتزه ارتبا ار
خین افراد سنننازمانهاه مسنننیت ی « ا» ا ن ر ش ار ماسننن خ
پاسخگت ی دال

دارد.

حاجیها همکاران ( )1393در مقا ای خا عقتان خررسننی راخط
خین مسننیت ی پذ ری اجتماعی شننر
سها در شر

ها هز ق حقت صنناحبان

های پذ رفت شده در خترس ا را خهادار تهرانه خعد
ارتباط آن خا مسیت ی

از ارز اخی سطح هز ق حقت صاحبان سها
پذ ری اجتماعیه قین جمع خقدی می ققد

ارتباط معکتس

معقاداری میان آن د جتد دارد.
عن ه خر ا ن تحقیقاره سا ر محققین نیز خ ا ن متضتع پردا ت
اند

سعی شده ا س خر ی از ز ا ای مرختط خ م سیت ی پذ ری

اجتماعی تبیین شتد .اما در میان مجمتع نت شت ها متر خ مت ضتع
سا تار صقد های سرما گذاری مسیت ی پذ ر اجتماعی پردا ت
شده اس

تحقیقی

مستقیماً ا ن متضتع را تبیین رده خاشده

اف ن شد .از مقمره میتتان ادعا رد

ا ن مقا در حتزه تحقیق

تد متضتع تازه ای را در دستتر ار نرار داده اس .
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 .3فرضیه و روش تحقیق
تحقیق حاضر خ دنبال خررسی صح
اس

ا عد صح ا ن فرضی

 :میتتان خر مبقای ضتاخط فق شیع ه ا گت ی را خرای سا تار

صقد های سرما گذاری مسیت ی پذ ر اجتماعی معرفی رد.
ا ن تحقیق در حتزه های متضنننتعشنننقاسنننی از ر ش تحقیق
تاخخان ای پیر ی رده در خخ

فقهی در متاردی

سنناخق

ار

فقهی از ناحی فقیهان جتد دارد خ شیته تاخخان ای ا ستفاده از
احکا

فتا ای معتبر در متارد میر آن از ر ش تطبیقی اسنننتفاده

می قد.

 .4مسئولیت پذیری اجتماعی
مسنننیت ی پذ ری اجتماعی کی از مفاهیم اجتماعی اسننن
افراد ک گر ه را خ در نمر داشنننتن ا هداف اصنننی در ان جا
فعا ی های تد ترمیب می قد .خرای ارائ ا گت ی از مسیت ی پذ ری
اجتماعیه مدلهای متفا تی ارائ شده ا س
آنهاه سننا تار هرمی ار ل 4اسنن

کی از متدا ل تر ن

در سننال  1999مطرح شنند.

مطاخق سننا تار هرمی ار له مسننیت ی پذ ری اجتماعی ک مفهت
هار سننطحی اس ن

نهادها خر اسنناس آن در سننطح معیقی نرار

میگیرند (شنننر فیان همکارانه  .)1394شنننکل  ،له سنننا تار
هرمی ار ل خرای مسننیت ی پذ ری اجتماعی را خ تصننت ر شننیده

Carroll Pyramid

4
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اس :
بشردوستانه

اخالقی
قانونی
اقتصادی

شکل  :1سا تار هرمیمسیت ی پذ ری اجتماعی ار ل
همان گتن

در شکل فت ن شان داده شده ا س ه پا ین تر ن

سطح هر مرختط خ م سیت ی پذ ری انت صادی می شتد .در سطح
خاالتره افراد سننعی می ققد خ مسننیت ی پذ ری نانتنی تتج

ققد

سپس اخعاد ا ننی خ شرد ستان جتد داردPinkston and ( .
)Carroll, 1996
در مفهت م سیت ی پذ ری اجتماعیه افراد ع ضت ک گر ه سعی
می ققد خ گتن ای عمل نما قد

ک ا قد هدف از اهداف

مشر ح  ،ل محقق شتد:
 .1تتسع رفاه پا دار اجتماعی
 .2اه فقر عمتمی
 .3اه صقا ع آال قده محیط ز س
 .4تحقق تتسع پا دار
88
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 .5افزا

سطح متتسط امید خ زندگی

در حقیق ه مسننیت ی پذ ری اجتماعی در سننطتح مخت ف تد
سنننعی می قد در راسنننتای تحقق خر ی از اهداف متعا ی اجتماعی
ند خردارد خ عبارر د گره تر یب ستدآ ری تتسع انتصادی را
در قار اهداف تعا ی اجتماع دنبال می قد.

 .5معرفی صندوقسرمایهگذاریمسئولیتپذیر اجتماعی
صننقد

سننرما گذاری مسننیت ی پذ ر اجتماعی کی از کی از
مشاخ صقد های سرما گذاریه مقاخع

انتاع نهادهای ما ی اس
ما ی را تجمیع می قد

خ

ا

از دار ند گان ا حد های

سنننرما گذاریه آنها را در حتزه اصنننی سنننرما گذاری می قد.
مهمتر ن حتزهها ی
اجت ماعی را از صننن قد

ک صقد

سرما گذاری م سیت ی پذ ر

های مشنننا خ مت ما ز می قد در هدف

سرما گذاران از ر د احدهای سرما گذاری صقد

ا س  .در

ا ن نتع صننقد هاه صننرف سننتدآ ری در سننطح معیقی از پذ رش
ر سک ناخل نبتل نیس

دارندگان احدهای سرما گذاری اهداف

مسیت ی پذ ری اجتماعی را نیز دنبال می ققد.
صنننقد

سنننرما گذاری مسنننیت ی پذ ر اجتماعیه مشننناخ

صقد های سرما گذاری متعارفه ستدآ ری را خ عقتان ک هدف
در نمر دارد اما سننعی می قد سننتدآ ری را خا تعا ی اجتماع همراه
نما د.
جد ل ز ره صقد

سرما گذاری م سیت ی پذ ر اجتماعی را خا
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نتع متعارف صقد های سرما گذاری مقا س
جد ل  :1مقا س صقد
خا صقد

معیار

رده اس :

سرما گذاری مسیت ی پذ ر اجتماعی
سرما گذاری متعارف

صقد
سرما گذاری
متعارف

صقد سرما گذاری
مسیت ی پذ ر اجتماعی

نحته تجمیع مقاخع

انتشار احدهای
سرما گذاری

سطح پذ رش
ر سک

سب ستد (در
صقد های انتفاعی)
ا عد سب ستد

سب ستد در قار تحقق
اهداف تعا ی اجتماع

م ر سک/پرر سک

م ر سک/پر ر سک

خد ن درآمد/خا درآمد
ثاخ  /خا درآمد متغیر

خد ن درآمد/خا درآمد ثاخ  /خا
درآمد متغیر

هدف دارندگان
احدهای
سرما گذاری

نتع درآمد
دارندگان احدهای
سرما گذاری

همان گتن

انتشار احدهای سرما گذاری

جد ل فت نشان میدهده صقد

سرما گذاری

مسننیت ی پذ ر اجتماعی از خسننیاری از جهار مشنناخ صننقد های
سننرما گذاری متعارف میخاشنند

ج متما ز آن در نمر داشننتن

اهداف تعا ی اجتماعی در ا ن نتع صقد هاس .

 .6مقایسه صندوق سرمایهگذاری مسئولیتپذیر
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اجتماعی با صندوقهای نیکوكاری
صقد

سرما گذاری م سیت ی پذ ر اجتماعی

صقد های

نیکت اری از خر ی از اخعاد مشننناخ هم هسنننتقد در عین حاله
تفا رها ی هم میان آن د جتد دارد .جد ل  ،له مقا س ای خین
آن د انجا داده اس :
جد ل  :2مقا س صقد

سرما گذاری مسیت ی پذ ر اجتماعی

خا صقد های نیکت اری
معیار

صقد

نیکت اری

هدف دارندگان
احدها
پردا اصل
ستد حاصل از
سرما گذاری

تحقق اهداف
یر تاهان
اجتماعی

خد ن پردا
ستد/پردا
اصل/پردا ستد

نتع رح تأمین
ما ی صقد

عمدت ًا معطتف خ
رحهای
میرانتفاعی اس

همان گتن

اصل

صقد
سرما گذاری
مسیت ی پذ ر
اجتماعی
تحقق اهداف
یر تاهان اجتماعی
اصل

خد ن پردا
ستد/پردا
اصل/پردا ستد

معطتف خ رحهای
انتفاعی ا میرانتفاعی
اس (خا رعا اهداف
دارندگان ا را )

جد ل فت نشان می دهده صقد های نیکت اری

از خسننیاری از اخعاد مشنناخ صننقد

سننرما گذاری مسننیت ی پذ ر
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اجت ماعی می خاشننن قد .ا ما کی از مهمتر ن جته افترا آن ها در
رحهای مت ضتع تأمین ما ی صقد

ا س .درحا یک در صقد

نیکت اریه متضننتع رح تأمین ما ی عمدتاً رحهای میرانتفاعی (از
نبیل مک خ تت سع دان شگاههاه نیازمقدان م شاخ آنها س )ه در
صقد

سرما گذاری مسیت ی پذ ر اجتماعیه تر یبی از رحهای

انتفاعی میرانتفاعی متضنننتع تأمین ما ی نرار می گیرند .در ا ن
صننقد هاه دارندگان احدها سننعی می ققد در قار سننتدآ ری
تحقق اهداف تعا ی اجتماعی تد را نیز مدنمر نرار دهقد.

 .7صندوق سرمایهگذاری مسئولیتپذیر اجتماعی از
منظر فقه شیعه
متضننتع اهتما خ تأ یدار شننر ع اسننن در حتزه اجتماع در
آ ار ر ا ار متعددی خحث شده ا س

از جم آنها میتتان خ

آ شر ف "
" ( ستره خقرهه آ  )195ا شاره رد .مت ضتع
انفا از امتاله در آ ار متعددی در نرآن ر م مطرح شننده اس ن
نشننان دهقده ا ن اسن

شننر ع اسننن خر تتج خ سننا ر ن در

اجتماع تأ ید دارد.
صقد

سرما گذاری م سیت ی پذ ر اجتماعی خر ا ساس هدف

دارندگان احدهای سننرما گذاری خر اسنناس ا گتی هرمی ار ل
سعی می قد در سطتح مخت فه اهداف متفا تی را در نمر گیرد
عا ی تر ن آن مرختط خ اهداف خشننرد سننتان میشننتد .ا ن نتع از
92

امکانسنجیطراحیصندوقهایسرمایهگذاریمسئولیتپذیراجتماعیبراساسموازینفقهشیعه

اهدافه مت ضتعی ا س

نرآن ر م نیز خ ا ستقاد آ

شر ف فت

ا ذ ر آ ار متعدد د گر خر آن تأ ید دارد .خر ا ن مبقاه میتتان ادعا
سرما گذاری م سیت ی پذ ر اجتماعی در صترتی

رد صقد

ضنننتاخط فقهی معامنر را دشننن دار نکقده خر مبقای آمتزه های
شر ع اسن ک نهاد ما ی پسقد ده اس .
ساختار صندوق سرمایهگذاری م سئولیتپذیر اجتماعی

منطبق با موازین فقه شیعه
صقد

سرما گذاری مسیت ی پذ ر اجتماعی در ا گتی مقطبق

خا متاز ن فق شیع خعد از تقمیم اساسقام ه امیدنام
مرخت

سا ر فر های

سب مجتزهای الز از نهاد ناظره اندا خ انتشار عرض

عمتمی احدهای سرما گذاری مینما د .در اساسقام صقد
میشننتد ا ن صننقد ه ک صننقد
اجتماعی اسنن

تأ ید

سننرما گذاری مسننیت ی پذ ر

خر مبقای ضننتاخط شننرعی عمل می قد مقاخع

حاصل از انتشار احدها را صرف سرما گذاری در حتزههای معیقی
می قد.
میتتان گ ف ه سنننا تار اصننن ی صننن قد

سنننر ما گذاری

م سیت ی پذ ر اجتماعی مقطبق خا متاز ن فق شیع ه از ا گتی  ،ل
پیر ی می قد:
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 .1ابالغ و نشار

بر

حسا انجام مصوبا
شورای نظارت شرعي

سرمایهگذاری مسئولیت
پذیر اجتماعي

متولي

 .6سود

 .5انجام

حاصن از
سرمایهگذار

سرمایهگذاری

ی

شرکت سبدگردان

 .4انتقال وجوه جهت

 .8اراهه گ ارش

سرمایهگذاری

عملنرد

 .9صدور ترییدیه حسا عملنرد
سرمایهگذاری و شرعی

مدیر صندوق

 .7پرداات سود
حاصن از

سرمایهگذاری

 .2انتیار

 .3ارید

واحدهای

واحدها و

سرمایهگذاری

ااتصاص
وجوه

دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری

شنن  :2سااتار صندوق سرمایهگذاری مسئولیتپذیر اجتماعی منطبق با شری ت اسالم

اجتماعی
اسددت،ی پذ
گذاریشدددهمسیت
شکل :2
گذاری
صددندوقرسددرمایه
سرمانیددان داده
صقدشددنن فددوق
تارکدده در
ساگوندده
همددان
است که منابع حاصن از انتیار اوراق را
مسئولیتپذیر اجتماعی یک
سرمایهعگذاریاسن
صندوق شر
مقطبق خا
در حوزههایی که با اهدداف مسدئولیت پدذیری اجتمداعی هماهندگ اسدت ،سدرمایهگذاری

نکلنشارفت
نماید .در عالیدرتریاشن
همانمی گتن
رکا

فقهدینقد
نشدار ه صن
شدورایاسن
دادهها،شننده
وجدود
نانصندوق
نشنایا
شرعی

دارد که
مالحشاسیت ی پذ ر اجتماعی ک صقد
گذاری م
سرما

شرعی مرتبط با عملنرد صندوق را اراهه میکند.

سرما گذاری

همچنیا ،رکا متدولی در سدااتار ایدا صدندوقها وجدود دارد کده بدر حسدا اجدرای

اهداف
دارنددگان خا
حتزهها ی
فقهدی ،راجریدانرا در
شورایشار ا
صلنشراز انت
واحددها و مددیر
وجدوه بدیا
حا مورد
مقاخعفقهی
مالحشا

اس

صندوق ،پرداات سود از طرف شرکت سبدگردان به صندوق و از صدندوق
دارنددگاند.
ی بدهمینما
م سیت ی پذ ری اجتماعی هماهقگ ا س ه سرما گذار
واحدهای سرمایهگذاری و سایر شئون نشار

دارد.

شننترایوکالدت بدا
صننقدگذاریهاازه نوع قدرارداد
واحدهای سرمایه
نمارر و دارندگان
مدیر صندوق
نمارر
شننرعی ا ن
رابطه ربیا ن
در عا ی تر ن
حق توکین به غیر است .مدیر صندوق بر مبنای ایا حق وکالت ،به یک شرکت سبدگردانی

فقهی جتد دارد

منحمار شننرعی مرتبط خا عم کرد صننقد

را

ارائ می قد.
همچقینه ر ن متت ی در سننا تار ا ن صننقد ها جتد دارد
خر حسنننن اجرای منحمار فقهی مترد نمر شنننترای فقهیه جر ان
جته خین دارندگان احدها مد ر صننقد ه پردا
شر

سبدگردان خ صقد

از صقد

سننتد از رف

خ دارندگان احدهای

سرما گذاری سا ر شیتن نمارر دارد.
راخط خین مد ر صننقد
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نتع نرارداد ا

خا حق تت یل خ میر اس  .مد ر صقد

ا ن حق ا ه خ ک شر

سبدگردانی ا

خر مبقای

می دهد تا جته

را در حتزههای معیقی سرما گذاری نما د .در انجا ا ن فعا ی های
سننرما گذاریه مطاخق اسنناسننقام صننقد

ضننر ری اس ن اهداف

رعا

شننتد در حتزهها ی

مسننیت ی پذ ری اجتماعی صننقد
سرما گذاری شتد

خا اهداف دارندگان احدهای سرما گذاری

همست خاشد.

 .8جمع بندی و نتیجه گیری
صقد

سرما گذاری مسیت ی پذ ر اجتماعیه ک نهاد ما ی نسبت ًا

نتظهتر در خازارهای ما ی تتسنننع افت اسننن

خر مبقای ک نیاز

اجتماعی راحی شنده اسن  .در ا ن نهاد ما یه دارندگان احدهای
سرما گذاری سعی می ققد ستدآ ری از محل سرما گذاری تد
را خا خر ی اهداف مت عا ی اجتماعی درآمیزند در پرتت ا ن اهداف
متعا ی خ سرما گذاری خپردازند.
نکت ای

در ا ن نت شتار مترد خحث خرر سی نرار گرف ه مت ضتع

سننا تار صننقد

سننرما گذاری مسننیت ی پذ ر اجتماعی خر مبقای

ضتاخط فق شیع ختد .خا خرر سیهای خ عمل آمده سعی شد ک
ا گتی مقطبق خر متاز ن فق شیع خرای ا ن صقد ها معرفی شتد.
ا ن صقد هاه در عین ا قک خا صقد های نیکت اری شباه های
سا تاری فرا انی دارنده در خر ی از اخعاد خا آنها متفا ر هستقد .نتع
رح ها ی متضنننتع تأمین ما یه کی از جته افترا ا ن د نتع
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صقد

ختد

در نتشتار فت خ ا تصار تبیین شد.

خ نمر می رسننده خازار سننرما جمهتری اسنننمی ا ران در مسننیر
تکامل تده ضر ری ا س اهداف تعا ی اجتماعی از مقمر شر ع
مبین ا سن را مدنمر نرار دهد ن سل خعدی نهادهای ما ی خ گتن
ای سننا تاردهی شننتند

تحقق ا ن اهداف را نیز در قار سننا ر

اهداف ما ی انتصادی مدنمر داشت خاشقد.
من اهلل ا تتفیق
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 .9منابع و مآخذ
 .1نرآن ر م
.2

ا بیه اختترابه ()1391ه «م سیت ی پذ ری اجتماعی جتانان»ه
فص قام ع ت اجتماعیه شماره 59

 .3هاشننمیه سننیداحمد همراهیه مهرداد ()1395ه «مسننیت ی
پذ ری اجتماعی»ه سنننتمین قفرانس خین ا م ی پش هشنننهای
نت ن در مد ر ه انتصاد حساخداریه تر ی – استانبتل
 .4حاجیهاه زهره سنننرافرازه خهمن ()1393ه خررسنننی راخط خین
م سیت ی پذ ری اجتماعی شر
سها در شر

ها هز ق حقت

صاحبان

های پذ رفت شده در خترس ا را خهادار تهرانه

پش ه های تجرخی حساخداریه شماره 14
 .5شر فیانه اسماعیل

ی ی ()1394ه سمی ه مقا س مؤ ف های

مسنننیت ی پذ ری اجتماعی شنننر
دانشجت ان ترخی خدنیه پش ه

های رزشنننی از د دگاه

نام مد ر

رزشی

Pinkston, T. S., & Carroll, A. B. (1996). "A
CSR

of

Examination

6.

Retrospective

Orientations: Have they changed?" Journal of
Business Ethics. 19. PP 199-206.
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طراحی مدل پیادهسازی تامین مالی جمعی در بازار
سرمایه ایران

مرضیه نوراحمدی 1علی مهدوی پارسا

2

چکیده
در ج هان امروز ،علم و ف ناوری جای گاه ویژهای دارد به طوری که
وجه تمایز کشوووریای توسوواه یافزه از کشوووریای در حاه توسوواه را
میتوان ،تفاوت در زیر ساختیای علم و فناوری و تو ساه آن بر شمرد.
دانش به عنوان یکی از نیرویای بسووویار مودر در تتوات اازیوووادی و
اجز ماعی به شووو مار میآید و به عنوان یک کاا عمومی متسوووو
میگردد زیرا میتوان دانش را بدون کایش و اسوووزهبا با دیگران به
اشووزراا گشاشووت .یکی از مباحث مهم در شوورکتیای دانش بنیان،
مسوووا ته تامیا ماتی می باشووود .تأمیا ماتی جمای یا به ع بارتی
سرمایهگشاری جمای ،یکی از شیوهیای نویا بهمنظور جش

سرمایه

برای کارآفرینان و ا سزارت آپیا ا ست .از میان روشیای موجود برای

 1مرضیه نوراحمدی ،دانشجوی دکزری مهندسی ماتی ،دانشکده اازیاد ،مدیریت و
حسابداری ،دانشگاه یزدnourahmadim@yahoo.com. ،
 2علی مهدوی پارسا ،دکزری مدیریت ماتی ،دانشگاه امام صادق (ع)،
.alimahdaviparsa@gmail.com
98

طراحی مدل پیادهسازی تامین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران

تامیا ماتی ،در ایا مقاته به بررسووی روش تامیا ماتی جمای پرداخزه
و سپس به پیادهسازی آن در بازار سرمایه ایران میپردازیم.

کلمات کلیدی :تامیا ماتی جمای ،بازار سرمایه ،شرکتیای دانش بنیان.
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 .1مقدمه
دانش به عنوان یکی از نیرویای بسیار مودر در تتوات اازیادی و
اجزماعی به شمار میآیووووود و به عنوان یک کاای عمومی مت سو
میگردد؛ زیرا میزوان دانش را بدون ک وایش و اس وزهبا با دیگران به
مشارکت گشاشت .در عیا حاه ،ایا یک مشخّیه منتیوووربوووه فووورد
بورای ایوا کواای عمومی متسو میشود که بر خبف سایر کاایای
فیزیکی (مثل س ورمایه ،دارای ویی وای م وادی و منابع طبیای) اسزفاده
از آن از کمیت آن نمیکاید و میتوان از آن باریا اسزفاده کرد(ناظمان،
اسبمی فر.)1389 ،
به ایا ترتیب ،دانش به عنوان یک منبع دائمی یمواره در اخزیار
بنگاهیای اازیووووادی ارارگرفزووووه و با مشارکت مکرّر در فرآیندیای
گونواگون توتیودی و خودماتی ،سوبب افوزایش مزیت راوابزی و ایجاد
ارزش افزوده می شود که ایا امر میتواند سبب گسزرش رفاه اجزماعی
و عامل کایش فقر و بی عداتزی و موجب ارتقای روند توسووواه پایدار
گردد .از ایا رو میت ووان چن ویا اس وزنباط ک ورد ک وه نقش دانش و
آموزش در تتقق ایداف تو ساه ب سیار بارز بوده و ارتباط آن با تو ساه
پایدار اجزنوا ناپشیراست(ناظمان ،اسبمی فر.)1389 ،
افزایش نیرویای موتد جاماه که منجر به افزایش توتید ،توسووواه
ااز یادی ،ا شزغاه کامل و به ویژه ارتقاء سطح درآمدیا می شود ،بدون
سوورمایهگشاری داخلی و خارجی و به کارگیری سوورمایه در فااتیتیای
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مخزلف اازیووادی ممکا نشووده و به آرمانیای دسووت نیافزنی تبدیل
میشوند (سایت تسنیم).
از ایا رو براساس نیاز مبرم به روان سازی سیسزم سرمایهگشاری و
ایجاد بسزری کارآمد میان نهادیا و افراد دارای پزانسیل سرمایهگشاری
و تأمیا ماتی با اشوووخا

و شووورکتیای دارای نیاز به تأمیا ماتی و

سرمایهپشیر « ،سامانه تأمیا ماتی و سرمایهگشاری طرحیای دانشبنیان
و فناورانه» با حمایت مااونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی
و ایجاد شد (سایت تسنیم).
یکی از م سائل مهمی که پیش روی شرکتیای دانش بنیان ارار
دارد ،بتث نظام تامیا ماتی آنیاست .بهره گرفزا از سرمایهیای خرد
افراد جهت تامیا ماتی کسب و کاریای نوآورانه که عموماً با اسزفاده از
پایگاهیای اینزرنزی صوووورت میگیرد ،مهمتریا تاریف از فرایند تامیا
ماتی است.
افراد با ن یت یا و انگیزه یای مخزلفی در طرح یای تامیا ماتی
شرکت مینمایند .در ایا پژویش از میان روشیای موجود برای تامیا
ماتی ،به روش تامیا ماتی جمای میپردازیم و مدتی برای پیادهسووازی
ایا روش در بازار سووورمایه ایران ارائه مینماییم .در ادامه به بررسوووی
پیشینهیای انجام شده در خیو

تامیا ماتی جمای میپردازیم.
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 .2ادبیات نظری و پیشینه
 .2.1پیشینه

تامیا ماتی جمای م شزق شده از ( crowdsourcingمنبعیابی
جمای) و سرمایهگشاری خرد ( )microfinanceمیباشد ،تامیا ماتی
جمای از زمان آغاز بهطور اابل توجهی مزنوع شووده اسووت .اصووطبح
تامیا ماتی جمای ،در ساه  2006ابداع شد ،با تو ساه تامیا ماتی از
طریق اینزرنت ظهور پیدا نمود .حضوور اینزرنزی آن منجر به گسوزرش
آن در سراسر جهان شده است (واه مروث و یمکارانش.3)2018 ،
عبوه بر ایا ،برای سووور ما یه گشاری در پروژه یای مخزلف در
زمینهیای مخزلفی از ابیل انرژی ،سوورگرمی ،غشا و نوشوویدنی ،تجارت
اتکزرونیک ،و پروژهیای زیاد دیگری اسووزفاده میشووود (به عنوان مثاه
کاریای یرو و یمکاران2016 4؛ کاپا سوی 5و بایاس 2015 ،را مبحظه
بفرمایید) .تامیا ماتی جمای به عنوان رایی که کارآفریا میتواند به
سرمایهگشاران باتقوه در اینزرنت از طریق سیسزم عاملیایی که کسب
و کاریای خطرپشیر را برای سرمایه گشاران باتقوه ارائه میدیند تاریف
میشوووود (گریفا .)62013 ،بلفبم و یم کاران )2014( 7تامیا ماتی
3

Wallmeroth, J., Wirtz, P., & Groh, A. P. (2018).
Hervé, F., E. Manthe, A. Sanajust, and A. Schwienbacher.
2016.
5
Kuppuswamy, V. and B. L. Bayus. 2015.
6
Griffin, Z. J. 2013.
7
Belleflamme, P., T. Lambert, and A. Schwienbacher. 2014.
4
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جمای را به عنوان کارآفرینی که سهام منابع خارجی را که توسط یک
جاماه بزرگ ارائه شووده اسووت را جمع آوری میکند ،تاریف مینماید.
بروتا و یمکاران )2015( 8اسووزداه مینمایند که تامیا ماتی جمای
یکی از اندا ابزاریای ماتی جدید ا ست ،جایگزینی ا ست برای سرمایه
گشاری ،ابزداعاً برای تنظیمات نهادی خا

طراحی شووده اسووت و در

عیا حاه در حاه تکامل به ا شکاه جدید ا ست .بهعبارت دیگر ،اگرچه
تامیا ماتی جمای شکاف سهام در بخش تکنوتوژی را تکمیل میکند،
میتواند بهطور پیوسووزه نیازیای امبا و مسووزغبت ،موسوویقی ،ینر و
موارد مزنوع دیگری را برطرف نماید (فلیپ و یمکاران .)2017 ،9ایا
شکاف ن شان دینده شکاف حقوق صاحبان سهام که ممکا ا ست که
بهطور وااای وجود نداشوووزه باشووود ،اما از طریق تامیا ماتی جمای
سرمایه گشاری می شود (مقاته موتیک 102014 ،را مبحظه بفرمایید).
یمچنیا بروتا و یمکاران )2015( 11نشوووان دادنده که پس از بتران
موواتی ،در ترکیووب نرر بهره پوواییا ،دو نوع از تووامیا موواتی جمای
موفقتریا نوع بودهاند -بدیی و حقوق صاحبان سهام – که به سرعت
رشد نمودهاند.

8

Bruton, G., S. Khavul, D. Siegel, and M. Wright. 2015.
Felipe, I. J. d. S., W. Mendes-da-Silva, and C. C. Gattaz.
2017.
10
Mollick, E. 2014.
11
Bruton, G., S. Khavul, D. Siegel, and M. Wright. 2015.
9
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برادفور ( )201212بر اسوواس بازدیی ارائه شووده برای ارائه دینده
سرمایه ،پنج زیر مجموعه را برای تامیا ماتی جمای شنا سایی نمود:
( )1کوومووکیووای

موواتووی13

( )3پیش خرید )4( ،15مبزنی بر

 )2( ،مووبووزوونووی بوور پوواداش،14
وام16

و ( )5تامیا ماتی جمای مبزنی

بر سهام( 17گریفا 2013 ،18را مبحظه نمایید) .زیرمجموعهیای دسزه
 2و  3مرتبط با یم یسووزند و مده پیش خرید اغلب با مده مبزنی بر
پاداش جایگزیا میشود.
بنزو و یم کارانش )2018( 19با م طات اه  365پروژه فاآوری یای
اروپایی که از طریق تامیا ماتی جمای سوورمایهگشاری شووده بودند به
برر سی اینکه آیا بازدیی برای تامیا ماتی جمای با م شخ یات پروژیا
مرتبط میباشوووند یا نه پرداخزد .کاپاسووووامی و یمکارانش )2018(20
اشاره نمودند که کارآفرینان از تامیا ماتی جمای به به عنوان ایدهیای
خبق اسزفاده مینمایند.

12

Bradford, C. S. 2012.
donationsbased
14
reward-based
15
pre-purchase
16
lending-based
17
equity-based crowdfunding
18
Griffin, Z. J. 2013..
19
Bento, N., Gianfrate, G., & Groppo, S. V. (2018).
20
Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. (2018).
13
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در ایران نیز به تبع از پژویشیای خارجی کاریایی در خیو

تامیا

ماتی جمای انجام شده است که در زیر به ایم ایا موارد اشاره می-
نماییم:
خانی زاد ( ،)1394در مقاته« تامیا ماتی جمای ،ابزار نویا تامیا
ماتی در ب سزر شبکهیای اجزماعی در خدمت کارآفرینی و نوآوری» ،با
مرور ادبیات ،چارچو یا ،رویکردیا و کاربردیای تامیا ماتی جمای به
دنباه ایجاد یک طبقهبندی مناسوووب برای شوووناسوووایی شوووکاف بیا
تئورییا و کاربردیای موضوع یسزند.
آزادرنجبر و یمکاران ( )1395در مقاته «مدهسازی تامیا ماتی
جمای :مطاتاه مورد ایران» به ارائه اتگویی بومی برای تامیا ماتی جمای
موفق میپردازند.
اسزیری و مشیری در مقاته «ابزاریای تامیا ماتی بنگاهیای دانش
بنیان» ضوووما مارفی بنگاه یای دانش بنیان ،به ابزاریای تامیا ماتی
مناسووب ایا بنگاهیا پرداخزه و در نهایت به مارفی مدهیای سوورمایه
گشاری خطر پشیر و ویژگییای آنیا میپردازند.
شووفیقی و یمکاران ( )1396در مقاته «شووناسووایی عوامل مودر در
انزخا تامیا ماتی جمای» ،به شووناسووایی و اوتویت بندی عوامل مودر
در انزخا تامیا ماتی جمای میپردازند.
مت مدی ا ادم و کریمی ریزی ( )1396در م قا ته «طراحی اتگوی
تامیا ماتی جمای مبزنی بر بدیی بانکی در چارچو اتگوی بانکداری
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ایران» ،در پی ارائه مده کاربردی از تامیا ماتی جمای بر ا ساس عقود
اسبمی است که با روش تطبیقی و تتلیلی-توصیفی انجام شده است.
در ادامه به بررسی ادبیات مرتبط با تامیا ماتی جمای می پردازیم.
 .2.2ادبیات
د سزر سی متدود به منابع سرمایهای ازم برای آغاز یک ک سب و
کار ،کارآفرینان را ناگزیر به جسووت و جوی رایکاریای جایگزیا منابع
ماتی نموده اسووت .یکی از روشیای جدید در زمینه تامیا ماتی ،روش
تامیا ماتی جمای میباشد.
تامیا ماتی جمای اسووزفاده از شووبکه وسوویای از افراد مانند گروه
دوسزان ،خانواده و یمکاران از طریق شبکهیای اجزماعی جهت مارفی
یک کسوووب و کار و جش سووورمایهگشاران در سوووطح جاماه را فرایم
میآورد .تایما ماتی جمای م شارکت بهو سیله براراری ارتباط با انبوه
سرمایهگشاران را دارد (حسینی و یمکاران .)1393 ،تامیا ماتی جمای
یک فااتیت ماتی بیا اتمللی ا ست که اغلب از طریق پلزفرم مز یل به
اینزرنت انجام می شود .با رشد سریع ایا سیسزم ماتی ،افزایش ریسک
بر تیوومیمگیری شوورکتکننده ممکا اسووت تادیرگشار باشوود (چا و
یمکاران.21)2018 ،
Chen, J., Chen, L., Qian, C., & Xie, K. (2018).
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ایا شووو کل از تأمیا ماتی جمای ،بهعنوان جانشووویا خلف
صوونات«سوورمایهگشاریخطرپشیر» شووناخزه میشووود .در ایا صوونات،
سرمایهگشاران حوووورفهای به امید ک سب سودیای کبن ،به سراغ آن
دسوووزه از فرصوووتیایی میروند که به دتیل مبهم بودن آتیه آنیا ،با
ااباه کمزری از سوی «سرمایهگشاران غیرحرفهای» مواجه شده است و
غاتباً شامل کسبوکاریای نووآورانه و مخاطرهآمیز میباشند .مزیت ایا
شووکل از تأمیا ماتی جمای در ایا اسووت که«خرد جمای» ناشووی از
تاامبت فیمابیا مشوووارکتکنندگان در بسوووزر شوووبکه تتت و  ،و
یمچنیا ام کان مشوووار کت انبویی از سووور ما یه گشاران در یر یک از
فرصتیای سرمایهگشاری ،سووووبب موووویشود که مخاطرات نهفزه در
فرصتیای مبهم بیا جمایت انبوه توزیع شود.
یدف از ایا مقاته طراحی مده پیاده سازی تامیا ماتی جمای در
بازار سرمایه ایران میبا شد .در ادامه به برر سی عمیقتر مفهوم تامیا
ماتی میپردازیم.
 .3تامین مالی
تامیا ماتی منا سب یکی از م شکلتریا و پیچیده تریا عنا صر در
فرایند راه اندازی کسووب و کاریای کارآفرینانه اسووت که نقش بسوویار
مهمی را در راه اندازی و توسووواه کسوووب و کاریای نوپای کارآفرینانه
برعهده دارد .رویکردیای مزنوعی که در حوزه تامیا ماتی کارآفرینی
وجود دارد ،انزخا یا و تیووومیمات مزاددی را در اخزیار کارآفرینان
ارار میدید که خود میتواند موجب پیچیدگی بیشزر ایا فرایند شود.

107

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

کارآفرینان باید به دنباه روشیای دیگری غیر از روشیای سنزی برای
تامیا ماتی باشند (چیت سازان و یمکاران.)1396 ،
تامیا ماتی اسووبمی ،نظام ماتی مبزنی بر دارایی اسووت که در آن،
پشوووزوانه تمام ماامبت باید منابع سووورمایهای و موجودی کاا باشووود
(گزارشووی از وضووایت کنونی بانکداری و تامیا ماتی اسووبمی،1383 ،
 .)2در نمودار زیر ظرفیت یای باتقوه و باتفال بازار سووورمایه ارائه
شده است.
وضعیت

باتقوه

روش

توضیحات

صووو ندوق یای سووازمان بورس و اوراق بهادار و شوورکت
سوورمایه گشاری فرابورس بووه دنبوواه راه انوودازی آن می
باشووود؛ وتی تا بتاه اادام جدی در ایا
مخاطره پشیر
زمینه صورت نگرفزه است.

تووا م یا مووا تی درخارج از فضای سازمان بورس برخی از
سوووواز مان یای خیر یه در ایا زمی نه
جمای
ااداماتی دا شزه اند؛ اما تا به حاه در بازار
سووورمایه و سوووازمان بورس اادامی برای
تاسووویس و مجوز دیی در زمینه تامیا
ماتی جمای صورت نگرفزه است.

صووو ندوق یای سوووازمان بورس در برخی از پروژه یای
پزروشیمی و نفت به دنباه ایجاد ایا نوع
پروژه ای
صووندوق یا برای تامیا ماتی بوده اسووت
ا ما تا به حاه ایا امر عمل یاتی نشوووده
است.
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باتفال

بووازار دارایووی در سوواه  1393در فرابورس ،بورس ایده
ف کری ( بورس شروه به کار کرد اما مزا سفانه ایا امر در
سوواه یای باد به صووورت جدی پیگیری
ایده)
نشدو.

جدوه ( )1ظرفیتیای باتقوه و باتفال بازار سرمایه (نوراتهی و یمکاران)1394 ،

انواع روشیای تامیا ماتی به دو دسووزه درونی و بیرونی تقسوویم
بندی میشوند که در نمودار زیر تقسیم بندی آن را مبحظه مینمایید.

نمودار ( )1انواع روشیای تامیا ماتی (اسزیری و مشیری)
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دسزه بندی دیگری نیز برای تامیا ماتی وجود دارد که به شرح نمودار
زیر میباشد:

نمودار( ) 2منابع و مزقاضیان تامیا ماتی و بازاریا و ابزاریای تجهیز منابع ماتی(علیشیری
و یمکاران)1392 ،

در ایا پژویش به روش تامیا ماتی جمای و نتوه پیاده سازی آن
برای بازار سرمایه ایران میپردازیم:
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 .3.1تعریف تامین مالی جمعی
تامیا ماتی جمای برای تجمیع وجوه ماتی اسوووت که برای تامیا
ماتی افراد حقیقی ،شرکتیا ،سازمانیا ،صندوقیا ،طرحیا ،توتیدات و
گروهیا از ف ضایای برخط و پرداختیای اتکزرونیکی ا سزفاده می شود.
در ایا مده ،پلزفرمیا مقدار اندکی سووورمایه را به ازای پرداخت منافع
مخزلف ماتی و غیرماتی کسب و کار ،طرح یا ایده برگزیده در چارچو
زمانی متدود از افراد بی شماری تجمیع میکنند .تامیا ماتی جمای با
مشووارکت سووه شووخیوویت اصوولی به فااتیت میپردازد که شووامل
مشوووارکتکنندگان جمای ،پلزفرم تامیا ماتی جمای و کارآفرینان و
صووواحبان ایده یا سوووازندگان کمپیا تامیا ماتی جمای یسوووزند
(کمیسووویون اتتادیه اروپا،2014 ،

 )14به نقل از مقاته (متمدی

اادم و یمکارش.)1396 ،
 .3.2مدلهای تامین مالی جمعی
الف) خیریه)(donation-based crowdfunding

در ایا مده عموم افراد بانوان حمایت مباتغی را به پروژه پرداخت
کرده و ییچ انزظار برگشووت مادی ندارند .طیف پروژهیای پرپزانسوویل
برای چنیا مدتی ،ع مد تاً از جنس خیر اجز ماعی ،افزایش ر فاه و یا
حمایت از یک فرد یا گروه خا اسووت .در ایا حاتت سوورمایهگشاران
دارای حقی در اداره یا تملک پروژه یا بسوووزانکاری نخوایند داشوووت.
بانوان م ثاه ،تامیا ماتی برای در مان بی ماری گرویی از بی ماران .از
جم له ن هاد یای واسوووط خیر یه متور مطرح در دن یا میتوان به
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YouCaring.com،GoFundMe.comوGiveForward.com
اشاره کرد.
ب) پاداش)(perk-based crowdfunding

در ایا مده عموم افراد در ا باه تامیا ماتی پروژه اصوووطب حا
«پادا شی» از صاحبان پروژه دریافت میکنند .پاداش ممکا ا ست ارائه
متیووووات یا خدمات آتی پروژه ،اعطای حقتقدم و یر نوع امزیاز و
پاداش ویژه به سووورمایهگشاران باشووود .ماموا ایا نوع تامیا ماتی در
حوزهیایی چون ینر ،طراحی ،مد و فشا ،فیلمسازی ،غشا ،چاپ و نشر،
مو سیقی و تکنوتوژی صورت میگیرد .از جمله نهادیای وا سط پاداش
مووتووور مووطوورح در دنوویووا موویتوووان بووه  KickStarter.comو
Indiegogo.comاشاره کرد .
ج) بدهی)(debt-based crowdfunding

در ایا مده ،آنچه که میان سوورمایهگشاران و صوواحبان پروژه رد و
بده می شود ،نرر بهره ا ست .سرمایهگشاران با پرداخت مبلغ مورد نیاز
پروژهیا انزظار کسووب سووود با نرر بهره مشووخا در بازه زمانی تاییا
شووده از صوواحبان پروژه دارند .ایا مده از منظر مفهومی دایقاً مشووابه
وام بانکی است با ایا تفاوت که در ایا حاتت نرر بهره کمتر و راابزیتر
بوده و تامیا ماتی اناطاف بااتری دارد .در وااع میتوان ایا مده را
حاتزی مانند پشیرهنویسوووی اوراق مشوووارکت فر کرد .در امریکا ایا
سوووازوکار تتت  SECنظارت و کنزره میگردد .تاییا نرر بهره یا
بیووورت مناایووهای توسووط عموم افراد وامدینده و یا براسوواس سووطح
ریسک ارزیابی شده پروژه توسط نهاد واسط صورت میپشیرد .از جمله
نهادیای واسوووط بدیی متور میتوان به  LendingClub.comو
Kiva.comاشاره کرد.
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د) سهام)(equity-based crowdfunding

یمانطور که از نام ایا روش پیداسوووت ،تامیا ماتی دسوووزهجمای
بیووورت سووهام حاتزی اسووت که در آن سوورمایهگشاران (عموم افراد) با
پرداخت مبلغ مورد نیاز پروژه سهامدار ایا شخییت حقوای میگردند.
ایا مده بیشزر با یدف تسهیل ارتباط کسبوکاریای نوپا با فرشزگان
)(angel investorدر دنیا طراحی و پیاده سازی شده است .شرکت
نوپا عموما بخشی از سهام خود را به سهامداران خرد فروخزه و در ازای
آن تامیا ماتی را ان جام مید ید .ایا روش بطور مفهومی مشوووا به
پشیرهنویسووی شوورکت سووهامی عام در کشووورمان اسووت .ایا روش
جدیدتریا مده تامیا ماتی د سزهجمای ا ست؛ چراکه تا ابل از ساه
 2012از نظر  SECایا مده نااض اوانیا بازار سووور ما یه امری کا
متسووو میشوود .با تیووویب اانون مشوواغل امریکا (Jobs Act:
)Jumpstart Our Business Startupsدر آوریل  2012و امضای
آاای اوباما ،ایا مده تامیا ماتی اانونمند و اابل پیادهسوووازی شووود.
سرف یل  2و  3ایا اانون به اوانیا تامیا ماتی د سزهجمای پرداخزه
ا ست که اتبزه سرف یل  3ایا اانون در حاه ا صبحات نهایی ا ست .در
اصبحیه ایا اانون ،عبوه بر سرمایهگشاران مازبر (درآمد ساتیانه فردی
باای  200یزار دار یا زوج باای  300یزار دار) سووور ما یه گشاران
غیرمازبر نیز خوایند توانست در نقش سرمایهگشاران فااه باشند .اتبزه
سووورمایهگشاران غیرمازبر تنها تا سوووقف  10درصووود کل دارایی خود
میتوانند در شووورکت یای نوپا سووورمایه گشاری کنند .نمونه یایی از
نهووادیووای واسوووط ایا روش تووامیا موواتی در دنیووا عبووارتنوود از
AngelList.comو. EarlyShares.com
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ردیف

فرم

روش

1

مبزنی بر
امور خیر
خوایی

اعانه

2

مبزنی بر
پاداش

اعانه/پیش
خرید

3

مبزنی بر
بدیی

وام/ار

4

مشارکت
در
سرمایه

سهامداری

مشارکت

فرم بازگشت

انگیزههای

بازگشت
ندارد/مزایای
نامشهود

انگیزه یای
اجزماعی کمک
به یمنوع و
شخیی

جایزه/مزایای
نامشهود

سرمایه

بازپرداخت وام به
یمراه بهره/بدون
بهره
بازگشت سرمایه
در صورت عملکرد
مناسب کسب و
کار و کارآفرینی/
جایزه /مزایای
نامشهود

مشارکت

ترکیبی از
مترا یای
شخیی،
اجزماعی و
دریافت جایزه

ترکیبی از
مترا یای
شخیی،
اجزماعی و
دریافت جایزه به
یمراه بهره
ترکیبی از
مترا یای
شخیی،
اجزماعی و ماتی

جدوه( )2خبصه انواع روشیای تامیا ماتی جمای (کیائی ،سلیمانی)1395 ،
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 .3.3حجم تامین مالی جهان

نمودار( )3حجم تامیا ماتی جمای جهان ( 2015-201222به میلیارد دار)

https://www.statista.com/statistics/620952/totalcrowdfunding-volume-worldwide/
22
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در شکل زیر میزان رشد انواع مخزلف تامیا ماتی جمای در ساه
 2015ارائه شده است:

نمودار ()4رشد تامیا ماتی جمای و میزان سرمایه گشاری در یر کدام

23

 .3.4تامین مالی جمعی :شبکه ،اجتماع ،بازار و سازمان

در حاتیکه نظریهپردازی در مورد سووازمانیای تامیا ماتی جمای نادر
ا ست ،با ایا وجود ادبیات جمع آوری شده در حاه ج ست و جو برای
ایا اسوووت که تامیا ماتی جمای را در م یان ت ادادی از اا تب یای
سازمانی ارار بدید .مثاهیای برجسزهای از ایا مورد میتوان به شبکه،
اجزماع ،بازار و سوووازمان اشووواره نمود .جدوه ( )1نمای کلی از ایا 4

http://crowdexpert.com/crowdfunding-industrystatistics/
23
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مورد را ارائه میدید و به نقاط اوت و ضووواف یر کدام از ایا موارد
میپردازد.
جدوه ( )3تامیا ماتی جمای(نیلسا،
شبکه

رویکرد

تامیا ماتی
جمای به عنوان
شبکه ای از
تاامل بازیگران

اجتماع

تامیا ماتی
جمای به عنوان
جاماه ای از
کاربران

بازار

تامیا ماتی
جمای به عنوان
رابط دو سمت
بازار

مزایا

گسزرش تاامل
بیا بازیگران
مربوطه در فرایند

انگیزه یای تامیا
ماتی جمای را که
فراتر از پاداش
یای بیرونی می
باشد توضیح می
دید.

مکانیسم عرضه و
تقاضا را توضیح
می دید و وسیله
ای برای توصیف و
درا نقش
بازیگران مخزلف

24)2018

معایب

سازمان را به
عنوان الب فرایند
تامیا ماتی جمای
حسا نمی کند.

برای یدایت
مقاصد صریح در
تامیا ماتی جمای
شرکت می خورد.
بیش از اندازه
انگیزه یای ذاتی
تامیا کنندگان
جمای را مخدوش
می کند.
نقش یای رسمی
سازمان را به
حسا نمی آورد.
نقش فااه میرف
کنندگان در
فرایندیای نوآوری

Nielsen, K. R. (2018).

24
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سازمان

تامیا ماتی
جمای به عنوان
تباده بیا
سازمان نیمه
مسزقل

در فرایند می
باشد.

را نادیده می
گیرد.

نقش افراد در
بینشی در مورد
فرایند را نادیده
اینکه چگونه
می گیرد و نقش
تغییرات در
ساخزار سازمان و سازمان را بیش از
ظرفیت سازمانی بر اندازه در نظر می
گیرد.
زیربنا و چارچو
تامیا ماتی جمای
ادر می گشارد،
فرایم می نمیاد.

 .3.5تفاوت تامین مالی جمعی با سایر اشکال سنتی تامین مالی
آنالین

شبایتیای بسیاری بیا تامیا ماتی جمای و سایر گونهیای تامیا
ماتی آنبیا وجود دارد .اوه اینکه یر دو شیوه تامیا ماتی ،از طریق
پلزفرمیای آنبیا انجام میپشیرد و بنابرایا نیاز به تامیا ماتی چهره
به چهره را حشف میکند .دانیا یر دو شیوه ،از عموم مردم اسزفاده
میکنند؛ مباتغ کوچک از تاداد زیادی از مردم ،جمعآوری میشود.
علیرغم ایا شبایتیا ،دو تفاوت عمده وجود دارد که تامیا ماتی
جمای را از اشکاه سنزی تامیا ماتی آنبیا مزمایز میکند:
 .1تامیا ماتی جمای بر روی طرحیای مشخیی مزمرکز است.
 .2اکثر طرحیای تامیا ماتی جمای دارای یدف یسزند

118

طراحی مدل پیادهسازی تامین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران

تامیا ماتی جمای به جای آنکه مباتغی را به صورت کلی جمعآوری
نماید ،طرح خاصی را یدف ارار میدید و بنابرایا میزان تامیا ماتی و
یمچنیا نتوه میرف آن ،به دات مشخا است؛ تشا حامیان ،به صورت
شفاف میدانند که مباتغ پرداخزی آنیا ،صرف چه چیزی میشود .در
حاتیکه در شکل سنزی ،مباتغ به صورت کلی برای خیریه جمع آوری
میشد و بادا خود خیریه تیمیم میگرفت که مباتغ را به چه شکلی
میرف نماید و در نزیجه ،حامیان از نتوه میرف پوه خود به صورت
شفاف مطلع نیسزند( .سروسزانی و یمکاران.)1395 ،

 .4مدل تامین مالی جمعی پیشنهادی در بازار سرمایه
ایران

در  1397/02/25دسزوراتامل تامیا ماتی جمای به تیویب شورای
عاتی بورس و اوراق بهادار رسید.
ایا دسزوراتامل بر اساس تفایمنامه مشزرا مورر 1396/10/23
راجع به تأمیا ماتی جمای بیا وزارتخانه یای امور اازیادی و
دارایی ،تااون ،کار و رفاه اجزماعی ،ارتباطات و فناوری اطبعات و
مااونت علمی و فناوری رییس جمهور در راسزای اجرای بند ( )
ماده  18بخش پنجم تیویب نامه شماره /116959ت 52253یو
مورر  1394/09/5با موضوع برنامه توساه توتید متیوات دانش
بنیان و با عنایت به بند  4ماده  4اانون بازار اوراق بهادار ،تنظیم شده
است.
یادآوری میگردد؛ در تأمیا ماتی جمای که نوعی روش تأمیا ماتی
طرحها و پروژیها متسو میشود ،تاداد زیادی از تأمیا کنندگان
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اعم از اشخا حقیقی و حقوای با مباتغ خرد و با اسزفاده از بسزر
اینزرنت مشارکت دارند .در ایا مده ،عامل که زیر ساخزهای اتزم و
بسزر اینزرنزی مناسب برای انجام فرآیند را فرایم مینماید میزواند
یک نهاد ماتی دبت شده دارای مجوز فااتیت مازبر یا شخیی حقوای
باشد که از طریق اناقاد ارارداد با نهادیای ماتی اادام به ارائه خدمات
مربوطه نماید.
در ادامه بر اساس ساخزار نظام بازار سرمایه ایران و دسزوراتامل
اببغی اادام به ارائه مدتی برای تامیا ماتی جمای می نماییم.
 .4.1ارکان تامین مالی جمعی
 .4.1ارکان تامین مالی جمعی

معرفان

مشاور سرمایه گذاری

سرمایه گذاران

عامل
سکو یا سایت تامین مالی جمعی
صاحب ایده و
کسب وکار

کسب وکار نو

نمودار ( )5ارکان تامین مالی جمعی
عرصه تأمین مالی جمعی بازیگرانی به شرح زیر دارد
 .1مشاور سرمایهگذاری
نمودار ( )5ارکان تامیا ماتی جمای
 .2عامل تأمین مالی جمعی (سکو یا سایت تامین مالی جمعی)
 .3معرفان (مشاوران ،تائید کنندگان)
 .4صاحبان ایده و کسبوکار
 .5سرمایهگذاران
 .6سرمایهگذاران تائید شده
120

 .7کسبوکار نو

سرمایه گذاران

تایید شده
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عرصه تأمیا ماتی جمای بازیگرانی به شرح زیر دارد:
 .1مشاور سرمایهگشاری
 .2عامل تأمیا ماتی جمای (سکو یا سایت تامیا ماتی
جمای)
 .3مارفان (مشاوران ،تائید کنندگان)
 .4صاحبان ایده و کسبوکار
 .5سرمایهگشاران
 .6سرمایهگشاران تائید شده
 .7کسبوکار نو
 .4.2قالب حقوقی سرمایهگذاری در تامین مالی جمعی

سرمایهگشاری در تأمیا ماتی جمای مشارکزی از دو طریق اابل انجام
میباشد:
 .1مشارکت حقوای
در ایا روش جهت کسبوکار جدید یک شرکت جدید تاسیس شده و
سرمایهگشاری انجام شده بهصورت سهام شرکت تبدیل میگردد.
مزایا:
 وجود شخییت حقوای مجزا و شفاف
 وجود حسابداری و حسابرسی مجزا
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 در ایا روش مشاور سرمایهگشاری میتواند با ابوه سمت
بازرس و حسابرس یا ییات مدیره در شرکت جدید بر
پروژه سرمایهگشاری نظارت نماید (یمانند رکا مزوتی در
صندوقیای سرمایهگشاری)
 امکان نقل و انزقاه خارج از بورس سهام به واسطه شرکت
کارگزاری( .یمچنیا بر طبق برنامه فرابورس امکان ماامله
ایا سهام در بازار شرکتیای کوچک و مزوسط فرابورس
وجود خواید داشت.
 ایا روش برای کسبوکاریا و پروژهیای پایدار و بلندمدت
مفید میباشد.
 .2مشارکت مدنی
در ایا روش بر طبق یک ارارداد مشارکت مدنی سرمایهگشاری صورت
میپشیرد و سرمایهگشار به انداز سهم اتشرکه خود در ایا پروژه شریک
میگردد.
مزایا:


راحزی و اناطاف اراردادیای مشارکت مدنی

 در ایا روش مشاور سرمایهگشاری میتواند سمت حسابدار
و امیا و یمچنیا واسطه وجوه ارارداد مشارکت را جهت
حفظ حقوق سرمایهگشاران بپشیرد.
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 بر طبق ماده  30اانون رفع موانع توتید راابتپشیر و
ارتقای نظام ماتی میتوان ایا اراردادیا را تا نرر عقود
مشارکزی از پرداخت ماتیات مااف نمود.

25

 ایا روش برای کسبوکاریا و پروژهیای موات و دورهای
مفید میباشد.

 25ماده  30اانون رفع موانع توتید راابت پشیر و ارتقای نظام ماتی کشور :مزا زیر
به عنوان ماده ( 138مکرر) به اانون ماتیات یای مسزقیم میو  1366/12/3و
اصبحات بادی آن اتتاق می شود:

ماده  138مکررو اشخاصی که آورده نقدی برای تأمیا ماتی پروژه و طرح و سرمایه
در گردش بنگاه یای توتیدی را در ااتب عقود مشارکزی فرایم نمایند ،مااده

حداال سود مورد انزظار عقود مشارکزی میو شورای پوه و اعزبار از پرداخت
ماتیات بر درآمد مااف می شوند و برای پرداخت کننده سود ،مااده سود پرداخزی

مشکور به عنوان یزینه اابل ابوه ماتیاتی تلقی می شود.

تبیره 1و اسزفاده کننده از ماافیت موضوع ایا ماده تا دو ساه نمی تواند آورده
نقدی را از بنگاه توتیدی خارج کند .در صورت کایش آورده نقدی ،به میزان ارزش

روز ماافیت اسزفاده شده ،ماتیات ساه خروج آورده نقدی ،اضافه می شود.

تبیره 2و تشخیا تتقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمیا ماتی پروژه و طرح
یا سرمایه در گردش با اداره امور ماتیاتی حوزه مربوط است.
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گذاری
پروژههای
مدلتامین
روابط در
سرمایه گذاری
سرمایههای
مالی پروژه
مالیتامین
روابط در
مدل.4.3

.4.3

معرفان

معرفی و مشاوره
سرگذاری
جریان وجوه
مشاوره تامین مالی

صاحب ایده و
کسب وکار

مشاوره سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری

جریان وجوه

عامل
سکو یا سایت تامین مالی جمعی

سرمایه
گذاران

وکالت

کسب وکار نو

جریان وجوه

جمعی
ماتیمالی
تامین
روابط در
مدهمدل
نمودار)()6
جمای
تامیا
روابط در
نمودار(6

 .1در مرحله اول کسبوکار و ایده نو از طریق معرفان یا مشاوران و نهادهای تائیدکننده به مشاور سرمایهگذاری
معرفی میگردد .1 .در مرحله اوه کسبوکار و ایده نو از طریق مارفان یا

بررسی و مشاوره تأمین
مشاورکسبوکار
صاحبان ایده و
همچنین
ارسالی معرفان
 .2سپس شرکت بر اساس اطالعات
سرمایهبهگشاری
کننده به
نهادیای وتائید
مشاوران و
مالی و در نهایت ارائه مدل تأمین مالی اقدام مینماید .در صورتی که مدل تأمین مالی پیشنهادی شامل تأمین
مارفی میگردد.
مالی گروهی باشد وارد مرحله بعد میگردیم.

مارفان و
ارساتی
اطبعات
شرکت بر
 .3از سوی دیگر .2
مشتریان خود و همچنین عموم
جمعی به
تامین مالی
اساسو عامل
حمله سکو
سپسمختلف از
شرکت به طرق
مینماید.
طرح را ارائه
سرماویهگذاری
گذاری
مردم طی فرایند مشاوره سرمایه
مشاوره
بررسی و
این به
کسبدروکار
پیشنهادایده
صاحبان
یمچنیا

 .4در صورت وقوع سرمایهگذاری مشتریان قرارداد مشاوره سرمایهگذاری می تواند شامل وکالت مشاور سرمایهگذاری
تأمیا ماتی و در نهایت ارائه مده تأمیا ماتی اادام می-
از سوی سرمایهگذاران جهت مدیریت ،نظارت و اعمال حقوق مالکانه بر کسبوکار مورد سرمایهگذاری باشد.
روشماتی
تأمیا
مده
صورتی که
همچنین اعمال نظارت ونماید.
شاملحسابرسی و یا
پیشنهادیبازرسی،
های دیگری مثل
تواند به
گذاری می
دربر سرمایه
مدیریت
امین طرح صورت پذیرد.تأمیا ماتی گرویی باشد وارد مرحله باد میگردیم.

 .5جریان وجوه سرمایهگذاری به تناسب نوع مشارکت صورت پذیرفته (حقوقی یا مدنی) میتواند به دو روش صورت
پذیرد .در روش مشارکت مدنی وجوه با واسطه شرکت کارگزاری به صاحب ایده و کسبوکار پرداخت میگردد .در
روش مشارکت حقوقی وجوه با واسطه یا بدون واسطه مستقیما به حساب شرکت تاسیس شده بهعنوان سرمایه
واریز میگردد.
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 .3از سوی دیگر شرکت به طرق مخزلف از حمله سکو و
عامل تامیا ماتی جمای به مشزریان خود و یمچنیا
عموم مردم طی فرایند مشاوره سرمایهگشاری پیشنهاد
سرمایهگشاری در ایا طرح را ارائه مینماید.
 .4در صورت واوع سرمایهگشاری مشزریان ارارداد مشاوره
سرمایهگشاری می تواند شامل وکاتت مشاور سرمایهگشاری
از سوی سرمایهگشاران جهت مدیریت ،نظارت و اعماه
حقوق ماتکانه بر کسبوکار مورد سرمایهگشاری باشد.
یمچنیا اعماه نظارت و مدیریت بر سرمایهگشاری می-
تواند به روشیای دیگری مثل بازرسی ،حسابرسی و یا
امیا طرح صورت پشیرد.
 .5جریان وجوه سرمایهگشاری به تناسب نوع مشارکت صورت
پشیرفزه (حقوای یا مدنی) میتواند به دو روش صورت
پشیرد .در روش مشارکت مدنی وجوه با واسطه شرکت
کارگزاری به صاحب ایده و کسبوکار پرداخت میگردد.
در روش مشارکت حقوای وجوه با واسطه یا بدون واسطه
مسزقیما به حسا شرکت تاسیس شده بهعنوان سرمایه
واریز میگردد.
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 .4.4سرمایهگذاران و سرمایهپذیران

اتف) سرمایهپشیران
مشزریان سرمایهپشیر موردنظر میتوانند شرکتیا و افراد زیر باشند:
 .1شرکتیای دانش بنیان دارای تاییدیه از پارایای علم و
فا آوری
 .2شرکتیای دارای طرح سرمایهگشاری خطر پشیر
 .3شرکتیا و افراد دارای طرح سرمایهگشاری با توجیه باا
 .4شرکتیا و یلدینگیای سزاد
) سرمایهگشاران
طبق تاریف سرمایهگشاری جمای سرمایهگشاران به دو گروه مازبر
(تائید شده) و عادی تقسیم میشوند
 .1سرمایهگشاران مازبر که میتوانند دارای شرایط زیر باشند:
 .aدارای فرم سنجش ریسک
 .bدارای ارارداد مشاوره سرمایهگشاری
 .cدارای حداال دارایی مشخا
 .dمشزریان سرآمد شرکت
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 .4.5برآوردی از درآمدهای شرکت از محل فعالیت مشاوره
تامین مالی جمعی

جدوه ( )4درآمدیای شرکت از متل فااتیت مشاوره تامیا ماتی جمای

فعالیت

مشاور تأمین
مالی

عامل تأمین
مالی جمعی
(سکو یا
سایت)

مشاور

سرمایهگذاری

واسطه وجوه

شرح

 مشاوره تأمیاماتی
 تهیه طرحتوجیهی
 رایزنی جهتتأمیا ماتی
 ارائه زیرساختاینزرنزی
 تبلیغات وبازاریابی

 مشاورهسرمایهگشاری به
سرمایهگشاران

درآمد

محل اخذ

بیا  50تا 500
میلیون ریاه جهت یر
گزارش و ارائه مشاوره

صاحبان ایده
و کسبوکار

 1درصد از مباتغ مورد
تقاضا
و بیا  1تا  5درصد
مباتغ جمع آوری شده
ویزینه تبلیغات انجام
شده

صاحبان ایده
و کسبوکار
یا شرکت نو
کسبوکار

بیا  0تا  1درصد
مباتغ جمع آوری شده
و بیا  10تا 25
سرمایهگشاران
درصد سود به دست
آمده

بیا  0تا  1درصد
 نقل و انزقاه وجوهمباتغ جمع آوری شده
بیا ارکان

صاحبان ایده
و کسبوکار
یا شرکت نو
کسبوکار
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امین بازرس
حسابرس

وکیل

 وکاتتسرمایهگشاران در
اعماه حقوق
 وکاتت در شرکتدر مجامع

مدیر

 مدیریت پروژه عضویت در ییاتمدیره شرکت یا

حسابدار

 انجام فرآیندحسابداری و
دفزرداری طرح یا و
شرکت یا

کارگزار
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 نظارت بر اجرایطرح
 نظارت بر میرفوجوه
 نظارت برسودآوری و افشای
سود
 نظارت بر اجرایارارداد

 مبادات سهم وسهم اتشرکه
سرمایهگشاران

بیا  1تا  2درصد
ارزش پروژه یا مباتغ
تأمیا ماتی شده

شرکت نو
کسبوکار

بیا  2تا  5درصد
ارزش پروژه یا مباتغ
تأمیا ماتی شده

سرمایهگشاران

بیا  2تا  5درصد
ارزش پروژه
یا پاداش اعضای
ییات مدیره

شرکت نو
کسبوکار

بیا  1تا  2درصد
ارزش پروژه

شرکت نو
کسبوکار

 1درصد از مباتغ
ماامله شده

سرمایهگشاران
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 .4.6عامل (سکو یا سایت تامین مالی جمعی)

طبق دسزوراتامل تامیا ماتی جمای عامل (سکو یا سایت تامیا ماتی
جمای) که زیر ساخزهای ازم و بسزر اینزرنزی مناسب برای انجام
فرآیند را فرایم مینماید میزواند یک نهاد ماتی دبت شده دارای مجوز
فااتیت مازبر یا شخیی حقوای باشد که از طریق اناقاد ارارداد با
نهادیای ماتی اادام به ارائه خدمات مربوطه نماید.
تأمیا ماتی جمای عمدتا بر پایه مارفی پروژهیا و جش سرمایه عمومی
از طریق فضای مجازی و اینزرنت بنا میشود .از ایا رو طراحی و ایجاد
سایزی جهت ایا منظور بایسزی مد نظر ارار گیرد.
بدیا منظور سایت مشکور بایسزی ویژگییای زیر را دارا باشد:
.1

طراحی بروز و کاربر پسند

.2

امکان ارائه حجم باای اطبعات بهصورت گرافیکی و جشا

.3

امکان دبت نام مشزریان و چک و تائید اطبعات با مشخیات

مشزریان نزد کارگزاری
.4

امکان شناسایی مازبر افراد در سایت جهت ابوه مقررات و

سرمایهگشاری
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 .4.7ریسکها و محدودیتهای تامین مالی جمعی برای
کارآفرینان

تامیا ماتی جمای برخی ریسکیا و متدودیتیا را برای کارآفریا به
صورت باتقوه یمراه دارد که عبارتاند از :
 شهرت :اگرچه دسزیابی به ایداف ماتی و جمعآوری موفقیت
آمیز و اابل توجه منابع ماتی از عموم از طریق اجزماع سرمایه
بدسوووت میآ ید وتی عدم تتو یل پروژه ت تت یر دت یل یا
شوورایطی در زمان مقرر خود ،میتواند بهشوودت کارآفریا را
تتت تادیر ارار دید.

 ح ما یت از دارایی فکری :بسووو یاری از کارآفری نان در
فااتیتیایی مانند ر سانه دیجیزاه و  ...ابل از توتید مت یوه
خود ت مایلی به اعبم عمومی جزئ یات پروژه ندار ند زیرا
نگرانی یایی در مورد دزدی ا یده و ح ما یت از دارایی فکری
آنیا وجود دارد.

 ترس عموم از سوء استفاده :حامیان کارآفرینی ایا نگرانی
را دارند که اگر چارچو مقرراتی وجود ندا شزه با شد احزماه
کبه برداری و سوووء اسووزفاده از منابع ماتی جمع آوری شووده
وجود دارد .ایا نگرانی ممکا ا ست منجر به کایش م شارکت
عموم شود (کاوند.)1393 ،
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 .5جمع بندی و نتیجه گیری
یکی از مهمتریا مسوووائل در زمینه تجاری سوووازی ایدهیا و طرحیای
دانش بنیان ،مسووواته تامیا ماتی می باشووود .تامیا ماتی برای اجرای
پروژه یا و بهره برداری از متیووووات و خد مات یکی از مهم تریا
چاتشیای پیش روی کشوریا میباشد .یمانگونه که بیان گردید برای
تامیا ماتی روش یای مخزلفی وجود دارد که ما در ایا پژویش به
برر سی و مارفی روش تامیا ماتی جمای پرداخزیم .و در نهایت مدتی
برای پیاده سازی تامیا ماتی جمای در بازار سرمایه ایران ارائه گردید.
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 .6منابع و مآخذ
 .1اسووزیری ،روح اهلل ،مشوویری ،بنیامیا« ،ابزاریای تامیا ماتی بنگاه
یای دانش بنیان» ،مجموعه مقاات دومیا کنفرانس بیا اتمللی
توساه نظام تامیا ماتی در ایران.
 .2آزادرنجبر ,رضووا؛ سوویدکاظم چاوشووی و خسوورو منطقی،1395 ،
مدت سازی تامیا ماتی جمای موفق :مطاتاه موردی درایران ،اوتیا
کنفرانس بیا اتمللی دسوووزوواوردیووای نویا پژویشوووی در
مدیریت،حسابداری و اازیاد ،تهران ،دفزر کنفدراسیون بیا اتمللی
مخزرعیا جهان در ایران ،دانشوووگاه جامع علمی کاربردی مینو،
https://www.civilica.com/Paper-AMCONF01AMCONF01_264.html.
 .3چیت سازان ،ی سزی ،طاتبی ،کامبیز ،متب علی ،امیر" ،)1396( ،
شووناسووایی و اوتویت بندی روش یای تامیا ماتی خودراه انداز در
کسب و کاریای نوپای حوزه  ،ITتوساه کارآفرینی ،دوره ،10ش،1
صا.61-80
 .4ح سا زاده سرو سزانی ،ح سیا ،حاجی ر سزملو ،مهدی ،تمییزی
فر ،مهدی" ،)1395( ،تامیا ماتی جمای ،اتگویی مناسوووب جهت
جش مشارکت یای خیریا" ،مجموعه مقاات اوتیا یمایش خیر
ماندگار (مطاتاه و ارزیابی امور خیر در ایران).
 .5حسوینی ،سوید حسویا ،نظام دوسوت ،حسویا ،متسونی ،بهنام،
( ،)1393تامیا ماتی جمای ،فرابورس ایران ،گزارش .35/93/1
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 .6خانی زاد ,رحیم ،1394 ،تامیا ماتی جمای ،ابزار نویا تامیا
ماتی در بسوووزر شوووبکه یای اجزماعی در خدمت کارآفرینی و
نوآوری ،دومیا کنفرانس بیا اتمللی ابزار و تکنیک های مدیر یت،
تووهووران ،موووسوووسوووووه اطووبع رسوووووانووی نووارکوویووش،
https://www.civilica.com/PaperMANAGTOOLS02-MANAGTOOLS02_136.html.
 .7شووفیقی اتوندی ,فریاد؛ سوویدعلی نوری زمان آبادی و سوویدجماه
نورجماتی سیدان ،1396 ،شنا سایی عوامل مودر در انزخا تامیا
ماتی جمای ،یازدیمیا کنفرانس بیا اتمللی مدیریت ا سزراتژیک،
تووهووران ،انووجوومووا موودیووریووت رایووبووردی ایووران،
https://www.civilica.com/Paper-ICSM11ICSM11_071.html
 .8علیشیری ،بهروز ،شمس عراای ،شراگیم " ،)1392( ،تامیا منابع
ماتی و سووور ما یه گشاری خارجی :م بانی ،اتزا مات ،ا ادا مات و
د سزاوردیا" ،ف یلنامه سیا ست یای ماتی و ااز یادی ،ویژه نامه
کارنامه اازیادی دوتت ،ساه ،1ش ،2صا.43-84
 .9کاو ند ،مجزبی ،)1393( ،تامیا ماتی جمای ،مدیر یت پژویش،
توسوواه و مطاتاات اسووبمی ،سووازمان بورس اوراق بهادار ،گزارش
.93-15-2014
 .10کیائی ،حسووا ،سوولیمانی ،متمد" ،)1395( ،بررسووی نقش تامیا
ماتی جمای خیرخوایانه در ای جاد اشوووز غاه و توتید" ،مجموعه
مقاات اوتیا یمایش ملی خیرماندگار (مطاتاه و ارزیابی امور خیر
در ایران) ،اسفند.1395

133

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

 .11متمدی اادم ،سووواید ،کریمی ریزی ،مجید" ،)1396( ،طراحی
اتگوی تامیا ماتی جمای مبزنی بر بدیی بانکی در چ هارچو
اتگوی بانکداری بدون ربا" ،دوفیلنامه علمی-پژویشی جسزاریای
اازیادی ایران ،س ،14ش ،28صا.173-204
 .12ناظمان حمید ,اسبمی فر علیرضا ( " ،)1389اازیاد دانش بنیان
و توسووواه پایدار (طراحی و آزمون یک مده تتلیلی با داده یای
جهانی " دانش و تو ساه ،زم سزان  , 1389دوره  , 17شماره
 ; 33از صفته  184تا صفته . 213
 .13نوراتهی ،علیرضووا ،یار متمدی ،رضووا ،رحمزی ،متمد ،نقش بازار
سووورمایه در تامیا ماتی ایده یا و طرح یای دانش بنیان ،اوتیا
یمایش ملی اازیاد مقاومزی دانش بنیان.1394 ،
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توسعه بازار سرمایه ج.ا.ایران بر اساس تجارب بازار
سرمایه اسالمی مالزی

چکیده

يحيي لطفي

نيا1

امروزه رشد و توسعه کشورها به رشد و توسعه بازارهای مالي آنها
گره خورده است .در ارتباط با توسعه بازارهای مالي نظريههای
مختلفي از نظر ساخت بازارهای مالي (بانکپايه و بازار پايه) ارايه شده
است که همه آن ها در يک موضوع توافق دارند و آن چيزی نيست
جزء توسعه کمي و کيفي ابزارها و نهادهای مالي مربوط به آنها .در
ارتباط با بازارهای مالي ايران نيز نظام مالي بيشتر گرايش به نظريه
بانک پايهای دارد .با اين حال در سالهای اخير و بعد از تصويب قانون
جديد بازار سرمايه کشور در سال  1384توجه بيشاز پيشي به بازار
سرمايه شده است .بهگونه ای که طراحي و اجرای ابزارها و نهادهای
مالي گسترش روز افزوني داشته است .با اين حال تا رسيدن به حد
مطلوب آن فاصله بسياری وجود دارد .برای طي اين مسير به سرعت
بيشتر نيازمند بهرهگيری از تجارب کشورهای مختلف خصوصاً
کشورهای اسالمي پيشرو در اين زمينه ميباشيم .از جمله اين کشورها
که در سال های اخير در بحث مالي اسالمي پيشرفت چشمگيری
 -1دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مفيد قم
Email: Yaya.lotfinia@yahoo.com
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داشته و بهعنوان يکي از قطبهای تأمين مالي اسالمي شناخته مي-
شود ،کشور مالزی با سيستم مالي دوگانه ميباشد.
در مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي -تحليلي با بهرهگيری
از منابع کتابخانهای معتبر ضمن پاسخگويي به اين سوال که تجارب
مفيد بازار سرمايه اسالمي مالزی برای توسعه بازار سرمايه ايران
چيست؟ به بررسي اين فرضيه پرداخته ميشود که «شناخت و
استفاده از تجارب بازار سرمايه اسالمي مالزی ميتواند نقش
تأثيرگذاری در توسعه بازار سرمايه ايران داشته باشد» .نتايج نشان
ميدهد که بازار سرمايه ايران ميتواند با استفاده از تجربههای چون
ادغام و همگرايي ،استانداردسازی سيستم حسابداری ،ارايه شاخص-
های استاندار اسالمي داخلي و بينالمللي ،تنوع صندوقهای سرمايه-
گذاری مشترک ،توسعه بازارهای کااليي ،ارايه مشاوره شريعت حرکت
در مسير توسعه بازار سرمايه خود را با سرعت بيشتری دنبال کند.
واژگان کلیدی :بازار سرمايه ج.ا.ايران ،بازار سرمايه اسالمي مالزی،

اوراق بهادار اسالمي (صکوک) ،صندوقهای سرمايهگذاری مشترک ،بورس-
های کااليي؛
طبقهبندی .G00, O16, P49 :JEL
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 .1مقدمه

از جمله زير بخشهای اقتصادی که به عنوان مکمل بخش واقعي
در اقتصاد مطرح ميشود ،بخش مالي است که از بازارهای پول،1
سرمايه 2و بيمه( 3اطمينان) تشکيل شده است .بازارهای مالي با
کارکردهايي همچون تجهيز و تخصيص بهينه منابع ،مديريت و انتقال
ريسک و غيره به عنوان موتور محرکه اقتصاد در جهت فراهم کردن
سرمايه برای بخش واقعي اقتصاد ،شناخته ميشوند .به گونهای که
اغلب تحليلگران همچون گلداسميت ،)1969( 4مکينون،)1973( 5
شاو ،)1973( 6کينگ و لوين ،)1993( 7لوين و زروس)1996( 8
معتقدند توسعه و تعميق بازارهای مالي ميتواند سرعت رشد اقتصادی
را افزايش دهد(نظرپور و لطفينيا.)50 :1393 ،
از جمله الزامات توسعه بازارهای مالي افزايش کمي و کيفي نهادها
و ابزارهای مالي در کنار ساختارهای سازماني آن ميباشد .در واقع
تحقق اين امر بسته ساختار اجتماعي ،اقتصادی و سياسي کشورها
متفاوت ميباشد و در اين زمينه نسخه واحدی وجود ندارد .با اين

1

- Money Market.
2 - Capital Market.
3 - Insurance Market.
4 - Goldsmith, R, 1969.
5 - Mckinnon, R, 1973.
6 - Shaw, E, 1973.
7 - King, R. G. and R. Levine, 1993.
8 - Levine, R. and S. Zervos, 1996.
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حال بهرهگيری از تجارب ساير کشورها ميتواند درسهای آموزندهای
برای کشورهايي که در ابتدای مسير هستند داشته باشد.
بازار سرمايه ايران از جمله محدود بازارهای سرمايه اسالمي
سراسری در کشورهای اسالمي ميباشد که طراحي و اجرای بسياری
از ابزارها و نهادها نيازمند کار جدی و بديع در اين زمينه است با اين
در برخي موارد بهرهگيری از تجارب ساير کشورهای اسالمي و غير
اسالمي که موفقيتهای شاياني در اين زمينه داشتهاند ميتواند
اثرگذاری قوی برای تسريع در روند توسعهيافتگي بازارهای مالي
داشته باشد .از جمله کشورهای پيشرو در بازار سرمايه اسالمي که
بهعنوان يکي از قطبهای تأمين مالي اسالمي شناخته ميشود ،بازار
سرمايه اسالمي مالزی است .اصليترين رکن بازار سرمايه مالزی يعني
شرکت بورس مالزی در سال  1964ميالدی تأسيس شده است .در
سال  1965ميالدی با جدايي سنگاپور از مالزی اين بورس به بورس
اوراق بهادار مالزی و سنگاپور تغيير نام يافت و در سال  1973ميالدی
به دل يل تبادالت پولي بين اين دو کشور ،بورس مالزی و سنگاپور به
دو بورس مستقل «بورس هام سنگاپور» و «بورس سهام کوآالالمپور»
تفکيک و در نهايت در سال  2004ميالدی ،بورس سهام کوواالالمپور
به بورس مالزی (سهامي خاص) تغيير نام يافته است(جمشيدی
ويسمه و همکاران .)20 :1396 ،مهمترين خصيصه بازار سرمايه مالزی
عملکرد دو گانه آن به مانند دو نظام بانکي و نظام بيمهای آن ميباشد.
بنابراين بررسي تجربه اين کشور ميتواند درسهای ارزشمندی برای
بازار سرمايه ايران داشته باشد.
در مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي -تحليلي با بهرهگيری
از منابع کتابخانهای معتبر ضمن پاسخگويي به اين سوال که تجارب

143

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

مفيد بازار سرمايه اسالمي مالزی برای توسعه بازار سرمايه ايران
چيست؟ به بررسي اين فرضيه پرداخته ميشود که «شناخت و
استفاده از تجارب بازار سرمايه اسالمي مالزی ميتواند نقش
تأثيرگذاری در توسعه بازار سرمايه ايران داشته باشد» .نتايج نشان
ميدهد که بازار سرمايه ايران ميتواند با استفاده از تجربههای چون
ادغام و همگرايي ،استانداردسازی سيستم حسابداری ،ارايه شاخص-
های استاندار اسالمي داخلي و بينالمللي ،تنوع صندوقهای سرمايه-
گذاری مشترک ،توسعه بازارهای کااليي ،ارايه مشاوره شريعت حرکت
در مسير توسعه بازار سرمايه خود را با سرعت بيشتری دنبال کند.
بنابراين در ادامه بعد از بيان ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق به
معرفي بازار سرمايه ايران و بازار سرمايه اسالمي مالزی و ساختار آنها
از دو بعد بازارهای ثانويه و محصوالت پرداخته و بعد از ارايه راهکارهای
توسعهای مبتني بر تجربه بازار سرمايه اسالمي مالزی به جمعبندی و
نتيجهگيری مطالب پرداخته ميشود.

 .2ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

با توجه به اهميت و نقش بازارهای مالي در توسعه اقتصادی
جوامع بررسي آسيبها و چالشهای بازار مالي و ارايه راهکارهايي
برای رفع آنها به عنوان يکي از ذغدغههای اصلي کارشناسان و
پژوهشگران اقتصادی مطرح بوده است که اين امر در ارتباط با اقتصاد
ايران نيز مطرح بوده است که در ادامه به مهمترين اين مطالعهها
پرداخته ميشود.
عنايت ( )1380در مقالهای با عنوان «مشکالت و تنگناهای بازار
سرمايه در ايران» ،با استفاده از روش توصيفي -تحليلي ضمن معرفي
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بازارهای مالي و ويژگيهای آن به بيان چالشهای بازار سرمايه که
منجر به عدم کارايي آن شده پرداخته که عبارتند از:
 ضعف ساختار تشکيالتي بورس اوراق بهادار تهران ،نفوذ ودخالت مستقيم دولت و سازمانهای دولتي بهويژه پولي در اين
سازمان؛
 شفاف نبودن و کمبود اطالعات در خصوص شرکتهایپذيرفته شده در بورس؛
 ضعف و عدم پويايي مقررات ،و ضرورت بازنگری در قوانين ومقررات مؤثر در اين سازمان مانند قانون بورس ،قانون تجارت و قانون
مالياتها؛
 ضرورت تدوين قانون جامع بازار سرمايه در ايران؛ عدم تفکيک بازارهای دست اول و دوم سهام و فقدانبازارهای فرعي و ضرورت ايجاد تاالرهای جداگانه معامالت سهام؛
 عدم استفاده از ابزارهای متنوع مالي و فقدان بورسهای کاالدر بازار سرمايه ايران؛
صادق ( )1390در مقالهای با عنوان «بررسي بازار سرمايه ايران
در مقايسه با کشورهای توسعه يافته و نوظهور» با استفاده از روش
توصيفي -تحليلي با محوريت اصل  44قانون اساسي به بررسي
عملکرد بازار سرمايه ايران در مقايسه با کشورهای توسعهيافته و
نوظهور ميپردازد .از مهمترين پيشنهاداتي که برای توسعه بازار
سرمايه ارايه ميگردد مواردی چون تمهيد قوانين جديد در حوزه بازار
سرمايه ،ايجاد فرهنگ سرمايهگذاری و بهکارگيری ابزارهای نوين در
حوزه بازار سرمايه ميباشد.
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ذوالفقاری و همکارن ( )1391در مقاله مشترکي با عنوان
«آسيبشناسي پيادهسازی اوراق اجاره در بازارهای پول و سرمايه
کشور» ،با استفاده از روش کتابخانهای و مصاحبه و نظرسنجي از
متخصصان و خبرگان حوزه دانشگاهي و اجرايي (بازار پول و سرمايه)
در صدد شناسايي چالشها و محدوديتهای پيشروی ،و ارايه راهکار
پيشنهادی جهت بهکارگيری مؤثر اين ابزار اسالمي در اقتصاد کشور
ميباشد .مهمترين پيشنهادهايي که برای بهبود عملکرد اوراق اجاره
در بازار پول و سرمايه پيشنهاد شده است ،عبارتند از:
 .1هماهنگي بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار جهت
فراهم آوردن شرايط حضور اوراق اجاره نظام بانکي در بازار ثانويه؛
 .2فراهم آوردن زمينه حضور شرکتهای بيمه بهصورت
کنسرسيومي و مشترک و تدارک بيمه اتکايي برای پوشش خسارت-
های داراييهای پشتوانه صکوک منتشر شده؛
 .3تدوين و تنظيم دقيق ضوابط تعيين و قيمتگذاری دارايي و
کارمزدهای دريافتي نهادهای واسط و نظارت دقيق و جامع بر اجرای
اين ضوابط؛
 .4پديد ساختن مؤسسههای رتبهبندی معتبر و دعوت از
مؤسسه رتبهبندی بينالمللي برای حضور در بازار مالي کشور؛
 .5محدودسازی دامنه نوسانهای نرخ تسهيالت بانکي؛
مهرابي ( )1392در مقالهای با عنوان «بررسي چالشها و آسيب-
های بازار پول و سرمايه در ايران در تأمين مالي سرمايهگذاری و
راهکار برونرفت از آن» ،با استفاده از روش توصيفي -تحليلي برای
بحث چالشهای بازار پول و سرمايه کشور در تأمين مالي و تحليل
آماری اين دو بازار با استفاده از آمارهای بانک مرکزی ،نتيجهگيری
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مينمايد که علت اصلي توسعه نيافتگي بازار مالي ايران عدم استفاده
از ابزارهای نوين تأمين مالي نميباشد ،بلکه ساختار نامناسب سازماني
و عدم حضور استانداردهای حاکميت شرکتي ميباشد .همچنين اين
مقاله به کارگيری استاندارهای حاکميت شرکتي را بهعنوان يکي از
راهکارها برای تأمين مالي سرمايه و کارآمد نمودن بازار مالي بر مي-
شمارد.

صادقي ( )1393در مقالهای با عنوان «بررسي تطبيقي بورس
اوراق بهادار ايران با ساير بورسهای جهان و داليل قوت و ضعف آن»
با استفاده از روش توصيفي -پيمايشي و در قلمرو مکاني اعضای
فدراسيون جهاني بورسها و روش نمونهگيری از نوع نمونهگيری ساده
با بهرهگيری از نرم افزار  SPSS19و  EVIEWSبه بررسي تطبيقي
بورس اوراق بهادار ايران با ساير بورسهای جهان از نظر بازدهي،
ريسک ،نرخ رشد ارزش بازار ،شاخص نقدشوندگي و نقش بورس در
اقتصاد ملي نسبت به ساير بورسهای منتخب پرداخته است .نتايج
نشان مي دهد که بازدهي بورس اوراق بهادار ايران از ساير بورسهای
منتخب باالتر است .بورس ايران نقش کمتری نسبت به ساير بورسها
در اقتصاد ملي کشور دارد .ميزان ريسک در بورس اوراق بهادار ايران
از ساير بورسهای منتخب باالتر است .بين نرخ رشد ارزش بازار بورس
ايران با ساير بورسهای جهان تفاوت معنيداری وجود ندارد .بورس
ايران شاخص نقدينگي پايينتری نسبت به ساير بورسهای منتخب
دارد .در پژوهش حاضر اوضاع اقتصاد جهاني و رکود بازارهای رقيب
از جمله داليل رشد شاخص بورس ايران ،استفاده نکردن درست از
ابزارهای پوشش ريسک از جمله داليل باال بودن ريسک اوراق بهادار
ايران ،عدم سرمايهگذاری خارجي در ايران از جمله داليل باال بودن
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ريسک در بورس ايران و کوچک ،کم عمق و دولتي بودن بورس ايران
در مقابل ساير بورسهای منتخب نيز از جمله داليل ضعف آن است.
نظر به مطالعات انجام شده که بيشتر در زمينه چالشهای
بازارهای ثانويه و همچنين ابزار مالي خاص در ايران ميباشد ،خالء
مطالعهای در زمينه بهرهگيری از تجارب کشورهای اسالمي پيشرو در
بازارهای مالي اسالمي برای رفع آسيبها و تنگناهای بازار سرمايه
کشور مشهود ميباشد .بنابراين در ادامه ضمن معرفي بازار سرمايه
ايران و مالزی در دو بخش بازارهای ثانويه و محصوالت به ارايه
راهکارهايي برای توسعه بازار سرمايه ايران بر اساس تجارب کشور
مالزی پرداخته ميشود.

 .3معرفی بازار سرمایه ایران

تاريخچه بازار سرمايه ايران به سال  1315باز ميگردد ،زماني که
يک کارشناس هلندی و يک کارشناس بلژيکي بهمنظور بررسي و اقدام
در مورد تهيه و تنظيم مقررات ناظر بر فعاليت بورس اوراق بهادار،
مطالعات اوليه را برای ايجاد بورس سهام آغاز کردند .اما مطالعات
آنها ،با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف شد و پس از کودتای  28مرداد
 1332مجدداً در سال  ،1333مأموريت تشکيل بورس اوراق بهادار به
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ،بانک مرکزی و وزارت بازرگاني وقت
محول گرديد .اين گروه پس از دوازده سال تحقيق و بررسي ،باالخره
در سال  ،1345قانونن و مقررات تشکيل بورس اوراق بهادار تهران را
تهيه و اليحه مربوط را به مجلس شورای ملي ارسال کردند .اين اليحه
ال در سال 1346
در ارديبهشت  1345تصويب شد و بورس تهران عم ً
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با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعاليت خود
را آغاز نمود(مديريت پژوهش و توسعه مالي.)7-5 :1392 ،
دوره نخست ()1346-1357

 اولين اوراق بهادار معامله شده :سهام بانک توسعه صنعت ومعدن ،شرکت نفت پارس ،اوراق قرضه دولتي ،اسناد خزانه ،اوراق
قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي و اوراق قرضه عباسآباد؛
 تصويب قانون گسترش مالکيت سهام واحدهای توليدی درارديبهشت  1354که به موجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف
شدند به ترتيب  49درصد و  94درصد سهام خود را به شهروندان
عرضه نمايند .به همين علت ،دو شرکت سرمايهگذاری به وجود آمد
و در نهايت از  200شرکت متقاضي 150 ،شرکت در بورس پذيرفته
شدند؛
 تصويب قانون معافيتهای مالياتي ،برای شرکتهای پذيرفتهشده بورس اوراق بهادار در سال 1354؛
دوره دوم ()1358-1367

 تصويب اليحه قانون اداره امور بانکها در تاريخ  17خرداد 1358توسط شورای انقالب؛
 ادغام و ملي شدن بانکهای تجاری و تخصصي در چارچوب 9بانک ،شامل  6بانک تجاری و  3بانک تخصصي؛
 ادغام شرکتهای بيمه و مالکيت دولتي آنها؛ تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358؛ خروج تعداد زيادی از بنگاههای اقتصادی پذيرفته شده دربورس؛
-
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دوره سوم ()1368-1383

 تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار بهعنوان زمينهای برایاجرای سياست خصوصيسازی در چارچوب برنامه  5ساله اول توسعه
اقتصادی و اجتماعي؛
 تکليف دولت به ادغام ،واگذاری و فروش سهام شرکتهایبخش دولتي به بخشهای خصوصي و تعاوني (تبصره  35قانون بودجه
سال )1387؛
 ايجاد شبکه رايانهای بازار سرمايه ايران توسط شورای بورس(ماده  94قانون برنامه سوم توسعه)؛
 محاسبه و انتشار شاخصهای بورس سهام (شاخص قيمت،بازدهي کل و بازدهي نقدی)؛
 اقدامات شورای بورس جهت راهاندازی بورسهای منطقهایو قابل معامله شدن ديگر ابزارهای مالي در بورس اوراق بهادار (ماده
 95برنامه سوم توسعه)؛
دوره چهارم (از  1384تا کنون)

وجوه؛
-
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تشکيل شورای عالي بورس و اوراق بهادار؛
تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار؛
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 تشکيل کانون نهادهای سرمايهگذاری بهعنوان تشکل صنفيو حرفهای سرمايهگذاران؛
 ايجاد کميته تخصصي فقهي برای نظارت بر ابزارهای ماليطراحي شده؛
 طراحي ابزارهای مالي متنوع از جمله :قرارداد آتي کاال وسهام ،اوراق اجاره و سفارش ساخت ،اوراق رهني و ...؛
 راهاندازی اولين ابزار مالي جديد پس از سهام و اوراقمشارکت ،قرارداد آتي روی شمش طال ،منقول مس و سکه بهار آزادی؛
 تأسيس نهادهای مالي جديد از جمله صندوقهای سرمايه-گذاری مشترک و شرکتهای تأمين سرمايه؛
 تدوين مقررات برای فعاليتهای در حال انجام ،توسعهای وانتشار کتاب مقررات بازار سرمايه؛
 راهاندازی شبکه اطالع رساني  codalجهت توسعه شفافيتو سرعت در انتشار اطالعات؛
 راهاندازی سيستم معامالت جديد (جم)؛ پذيرش شرکتهايي با اندازه بزرگ در راستای اجرایسياستهای خصوصيسازی؛
 محاسبه و انتشار شاخصهای جديد (شاخص بورس کاال وشاخص های بورس اوراق بهادار تعديل شده بر اساس سهام شناور
آزاد)؛
 راه اندازی رينگت صادراتي محصوالت پتروشيمي در منطقهآزاد کيش؛
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 امضاء تفاهم نامههای مشترک ( )MOUبا نهادهای ناظر،بورسها ،نهادهای تخصصي و بانک توسعه اسالمي با هدف به اشتراک
گذاشتن تجارب؛
 3-1ساختار بازارهای ثانویه بازار سرمایه ایران

أ .بورس اوراق بهادار تهران :همانطور که بيان شد بورس اوراق
بهادار تهران از پانزدهم بهمن سال 1346بر پايه قانون مصوب
ارديبهشت  1345تأسيس شد .بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن
سال  1346فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک
توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد .در پي آن شرکت نفت پارس ،اوراق
قرضه دولتي ،اسناد خزانه ،اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت
صنعتي و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه
يافتند( .)http://tse.irبورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر به
انواع بازارهای نقد ،بدهي ،اختيار ،آتي ،تبعي و  ETFتقسيم ميشود.
با اين حال در بازار مذکور انواع محصوالتي چون سهام (سهام ،حق
تقدم) ،اوراق بدهي (اوراق مشارکت ،صکوک) ،اوراق مشتقه
(قراردادهای آتي ،قراردادهای اختيار معامله) و صندوقها (صندوق
سرمايهگذاری مشترک ،صندوق قابل معامله در بورس) وجود دارد.
ارزش کل سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران برای  31خردادماه
 3195995 ،1396ميليارد ريال ميباشد.
ب .فرابورس ايران :تأسيس و راه اندازی بازارهای خارج از بورس
در قانون بازار اوراق بهادار (مصوب  )1384/9/1پيش بيني شده است
و بر اساس بند  8از ماده يک قانون بازار اوراق بهادار ،بازار خارج از
بورس ،بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونيک يا غير الکترونيک برای
معامالت اوراق بهادار بر پايه مذاکره ،معرفي شده است .طبق ماده 4
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قانون بازار اوراق بهادار صدور ،تعليق و لغو فعاليتهای بازارهای خارج
از بورس بر عهده شورای عالي بورس نهاده شده است و در ماده 28
اين قانون نيز تأسيس بازارهای خارج از بورس همانند تأسيس
بورس ها و نهادهای مالي منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام شود .بدين
ترتيب ،بهموجب دستورالعمل فعاليت بازارهای خارج از بورس ،مصوب
 1386/6/12شورای عالي بورس و در اجرای بند  5ماده  4قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران مصوب آذرماه  1384و مجوز
شماره  121/52946مورخ  1387/8/19سازمان بورس و اوراق بهادار،
شرکت فرابورس ايران در تاريخ  1387/8/22تحت شماره 332483
در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران به ثبت رسيد و
فعاليت خود را آغاز کرد .پس از تدوين و تصويب دستورالعملهای
مورد نياز جهت پذيرش و دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت
فرابورس و ايجاد زير ساختهای الزم ،بازار فرابورس ايران در تاريخ 6
مهرماه  1388بهطور رسمي فعاليت خود را آغاز
کرد(.)http://www.ifb.ir
بنابراين فرابورس يک بازار اوراق بهادار رسمي و تحت نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار است که بهمنظور توسعۀ صدور و مبادلۀ
ابزارهای مالي و پوشش دادن خالهای ناشي از دسترسي نداشتن
بخش عمده ای از صاحبان صنايع به بازار سرمايه تشکيل شده است.
محروميت طيف وسيعي از بنگاههای اقتصادی از تأمين مالي در بازار
سرمايه و وابستگي شرکتهای دولتي يا خصوصي به تأمين مالي از
طريق سهامداران عمده يا اخذ تسهيالت از شبکه بانکي ،منشأ اين
بازار اوراق بهادار جديد به حساب ميآيد(.)https://www.seo.ir
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با توجه به نيازمندیهای کنوني بازار سرمايه ،اهداف و راهبرد
(استراتژی) فعاليت فرابورس ايران به گونهای طراحي شده است که
بخش عمدهای از متقاضيان منابع مالي امکان بهرهمندی از مزايای
آن را داشته باشند و مهمترين ويژگي آن ،سهولت رويهها در مراحل
پذيرش و انجام معامالت اوراق بهادار است(.)Ibid
ارزش معامالت انجام شده در فرابورس ايران برای سال ،1395
 461هزار ميليارد ريال ميباشد که نسبت به سال  1391رشدی 214
درصدی داشته است.
ت .بورس کاال :شرکت بورس کاالی ايران به موجب ماده 58
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران که مقرر داشته "دولت
اقدامات الزم را برای فعال کردن بورسهای کااليي و تطبيق آن با اين
قانون و ارايه راهکارهای قانوني مورد نياز را به عمل خواهد آورد"
بهعنوان يک شرکت جديد و کامالً مستقل از سازمانهای کارگزاران
بورس فلزات و بورس کاالی کشاورزی ،پس از پذيره نويسي در 4
گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومي از ابتدای مهرماه سال
 1386فعاليت خود را آغاز کرد .بدين ترتيب ،هم اکنون بورس کاالی
ايران با تجربهای بيش از  10سال  ،به داد و ستد انواع محصوالت
صنعتي و معدني ،فرآورده های نفت و پتروشيمي و کشاورزی در قالب
معامالت نقد ،نسيه ،سلف ،سلف استاندارد و معامالت ابزارهای مشتقه
از جمله قراردادهای آتي مشغول است)http://www.ime.co.ir( .
ارزش کل معامالت بازار کااليي ايران در سال منتهي به سال
 371 ،1395هزار ميليارد ريال ميباشد که نسبت به سال 18 ،1391
درصد رشد داشته که نشاندهنده رشد متوسط  4درصد در اين دوره
ميباشد.
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ث .بورس انرژی :شرکت بورس انرژی ايران با هدف ساماندهي،
پذيرش ،نظارت و تسهيل انجام معامالت حاملهای انرژی و اوراق
بهادار مبتني بر حاملهای انرژی ،فراهم آوردن دسترسي غير تبعيض
آميز و منصفانه اعضاء به بسترهای معامالتي ،همکاری و هماهنگي با
نهادهای مالي ،شرکتها ،سازمانها و نهادهای متولي بازارهای انرژی
از جمله وزارتخانههای نفت ،نيرو و صنعت و معدن و تجارت و
شرکتهای ملي نفت ايران ،ملي پااليش و پخش فرآوردههای نفتي
ايران ،ملي صنايع پتروشيمي ،توانير ،مديريت شبکه برق ايران،
مديريت منابع آب ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين
انجام ساير وظايف محوله در اساسنامه شرکت ،در  1391/4/17با
مجوز شورای عالي بورس و اوراق بهادار به عنوان چهارمين بورس
رسمي کشور به صورت شرکت سهامي عام تاسيس شده و تحت
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت مينمايد(.
 )http://www.irenex.irسرمايه اوليه شرکت  200ميليارد ريال
در نظر گرفته شد و شرکت در تاريخ  19اسفند سال  91به طور
رسمي معامالت خود را با انجام معامالت برق ،قطران و زغالسنگ
آغاز نمود (.)Ibid
بورس انرژی ايران ،به عنوان يک بورس کااليي ،تشکلي خودانتظام
است که امکان انجام معامالت حاملهای انرژی (شامل نفت ،گاز ،برق
و ساير حاملهای انرژی) و اوراق بهادار مبتني بر کاالهای مذکور در
آن وجود دارد (.)Ibid
بورس انرژی ايران دارای سه بازار فيزيکي ،مشتقه و فرعي
مي باشد .در بازار فيزيکي ،کاالهای پذيرفته شده در بورس و در بازار
مشتقه ،اوراق بهادار مبتني بر کاالهای پذيرفته شده در بورس مورد
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معامله قرار ميگيرند .کاالهای تک محمولهای و خارج از گونه نيز در
بازار فرعي قابليت معامله دارند .بازار فيزيکي خود شامل سه تابلوی
برق ،نفت و گاز و تابلوی ساير حاملهای انرژی و بازار مشتقه شامل
سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد ،قرارداد آتي و قرارداد اختيار
معامله ميباشد .همچنين هر يک از تابلوها دارای دو رينگ داخلي و
بين المللي هستند .در بازار فيزيکي معامالت در قالب قراردادهای
نقدی ،نسيه ،سلف ،کشف پريميوم انجام ميپذيرند و قراردادهای آتي،
اختيار معامله و سلف موازی استاندارد و  ...نيز قابليت معامله در بازار
مشتقه را دارا ميباشند (.)Ibid
در بورس انرژی ايران معامالت در بازار فيزيکي بسته به تعداد
عرضه کنندگان در يک نماد معامالتي و شرايط عرضه به سه روش
حراج حضوری ،معامالت تمام الکترونيکي و عرضه يکجا انجام
مي پذيرد .معامالت در بازار مشتقه نيز به صورت تمام الکترونيکي
انجام ميپذيرد (.)Ibid
ازرش کل معامالت انجام شده در بازار مذکور برای سال ،1395
معادل با  23هزار ميليارد ريال ميباشد که نسبت به سال 23 ،1392
درصد رشد داشته است.
3-2

محصوالت بازار سرمایه ایران

أ .سهام :اوراق سهام عادی اصليترين ابزار قابلمعامله در بورس
تهران است .اين ابزار ،سند قابلمعاملهای است که مبين ميزان
مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در يک شرکت سهامي است.
امروزه انتشار سهام برای تأمين منابع الزم در سرمايهگذاریهای بزرگ
روش متعارف و متداولي است که مستقيماً از پساندازهای افراد تغذيه
ميشود( .)http://tse.irارزش کل بازار سهام برای سال ،1395
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معادل با  4451هزار ميليارد ريال ميباشد که نسبت به سال ،1391
رشد  87درصدی داشته به اين معني که رشد متوسط ساالنه آن در
اين دوره  17درصد بوده است.
ب .اوراق بهادار اسالمي (صکوک) :از ديگر ابزارهای مالي موجود
در بازار سرمايه ايران ،اوراق بهادار اسالمي (صکوک) ميباشد .صکوک
در سال های اخير و بعد از تصويب و اجرايي شدن قانون توسعه بازار
سرمايه در سال  1384در ايران رشد قابل مالحظهای نموده است.
بهگونهای که در پايان سال  1395ارزش بازاری اوراق بدهي 1در ايران
برابر با  332528ميليارد ريال شده است که از اين مبلغ 241.995
ميليارد ريال مربوط به بخش دولتي و  90533ميليارد ريال مربوط به
بخش خصوصي ميباشد .با اين حال بيشترين سهم اوراق بازار بدهي
ايران مربوط به انتشار و معامله ثانويه اوراق بهادار شرکتي با 27.23
درصد و سپس اسناد خزانه اسالمي با سهم  22.55درصد ميباشد.
در واقع ارزش بازار اوراق صکوک با رشد متوسط ساالنه  80درصد،
در پايان سال  1395به  412هزار ميليارد ريال رسيد که اين مقدار
 8.4درصد از کل ارزش بازار سرمايه را در بر ميگيرد .انتشار انواع
ابزارهای مالي جديد از جمله اوراق اجاره ،مرابحه و اسناد خزانه
اسالمي دولتي منجر به رونق بازار صکوک شده است (احمدی و
ديگران ،1396 ،ص .)12
ت .صندوقهای سرمايهگذاری :سازمان بورس و اوراق بهادار به
منظور گسترش امکان سرمايهگذاری و متنوع نمودن ابزارهای در
 - 1اوراق بهادار بدهي شامل ،اوراق مشارکت ،اجاره ،مرابحه ،سفارش ساخت و
رهني است که مجوز انتشار آنها توسط سازمان بورس صادر شده است.
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دسترس سرمايهگذاران ،اقدام به ارايه مجوز تشکيل صندوق
سرمايهگذاری مشترک به شرکتهای کارگزاری که دارای مجوز ارايه
خدمات مشاوره و سبدگرداني هستند ،نموده است .لذا خريد گواهي
اين صندوقها برای سرمايهگذاران خرد و افرادی که قصد
سرمايهگذاری در سهام و ساير اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس را
دارند اما به دليل فقدان توان تحليلي مناسب ،نداشتن وقت به منظور
بررسي و انتخاب سهم و  ...با سازوکار بازار آشنا نيستند ،مطلوب و
مناسب است .قيمت گواهيهای سرمايهگذاری مشترک برابر با ارزش
خالص داراييهای صندوق است (.)http://tse.ir
از جمله اين صندوقهای سرمايهگذاری مشترک فعال در بازار
سرمايه ايران ،صندوق سرمايهگذاری مشترک اوراق بهادار با درآمد
ثابت ،صندوق سرمايهگذاری مشترک مختلط و صندوق سرمايهگذاری
مشترک سهام ميباشند که به ترتيب ارزشي معادل ،1302576
 17474 ،8444ميليارد ريال برای ارديبهشت  1396دارند که
مجموع آنها در پايان ارديبهشت  176 ،1396صندوق ميباشند.
ث .اوراق مشتقه :اوراق مشتقه ابزارهای مالي نوين و پرکاربرد
در زمينه پوشش ريسک در سرمايهگذاری هستند ،دو نوع خاص از
اين ابزارها قراردادهای آتي و اختيار معامله هستند که در بازارهای
مختلف دنيا جهت پوشش ريسک سرمايهگذاری بهطور عموم مورد
استفاده قرار ميگيرد .اين ابزارها به دارندگان آن اين فرصت را ميدهد
که خود را در مقابل نوسانات قيمت به عنوان ريسک بازار بيمه کنند.
معامالت قراردادهای اختيار معامله (خريد و فروش) به عنوان مهم-
ترين ابزار مشتقه در تاريخ  24آذر ماه  1395در بورسهای کاال و
تهران بر روی نمادهای سهام شرکتها و سکه طال آغاز شد(احمدی
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و ديگران .)20 :1396 ،بازار اوراق مشتقه در بازار سرمايه ايران بسيار

نوپا مي باشد ،ارزش اين بازار طي چهار سال منتهي به سال  1395با
رشد قابل توجهای همراه بوده است .بهطوری که ارزش اوراق مشتقه
از حدود هزار ميليارد ريال در سال  1392به  45هزار ميليارد ريال
در پايان سال  1395افزايش يافته است(همان.)12 :

 .4معرفی بازار سرمایه اسالمی مالزی

بازار سرمايه اسالمي مالزی در حدود سال  1990با فراهم نمودن
پايههايي برای کشور بهمنظور رهبری بازار سرمايه اسالمي جهان
تأسيس شد .بازار سرمايه اسالمي امروزه بخش جداييناپذير از دستور
کار بازار سرمايه سراسری است ( capital markets malaysia,
.)2016, p15
عملکرد بازار سرمايه مالزی که همانند نظام بانکداری آن به
صورت دو گانه عمل مينمايد ،سالها بعد از تأسيس و اجرا با اتفاقات
برجسته و کليدی همراه بوده است که در ادامه و به اختصار مهمترين
آنها ميآيد:
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جدول شمارۀ  :1مهمترين فعاليتهای انجام شده در بازار
سرمايه اسالمي مالزی
سال
1990
1993
1994
1995

اهم فعالیتهای انجام شده

انتشار نخستين اوراق قرضه شرکتي اسالمي توسط Shell MDS
Sdn Bhd؛
تأسيس اولين صندوق تراست واحد حقوق صاحبان سهام توسط
واحد تراست برهارد مالزی عرب؛
تأسيس اولين شرکت کارگزاری تمام عيار اسالميBIMB ،
Securities Sdn Bhd؛

تأسيس نخستين واحد بازار سرمايه اسالمي در کميسيون بورس
اوراق بهادار؛

1996

 تأسيس شورای مشورتي شريعت توسط کميسيون بورس اوراق بهاداربرای انطباق فعاليتهای بازار سرمايه اسالمي با مسائل شرعي.
 راه اندازی نخستين شاخص سهام اسالمي کشور توسط رشيد حسينبرهارد؛

1999

 راه اندازی دومين شاخص سهام اسالمي کشور ،شاخص شرعي بورسکواالالمپور؛

 خزانه ملي برهارد ،يک بازوی سرمايهگذاری وزارت تأمين مالي ،راه-اندازی اوراق قرضه با کوپن صفر اسالمي بهعنوان يک معيار برای بازار
اوراق قرضه اسالمي؛
1997
 معرفي يک ليست رسمي از اوراق بهادار شريعت تأييد شده توسطکميسيون بورس اوراق بهادر مالزی در بورس اوراق بهادار کواالالمپور
(ليست دو بار در سال به روز ميشود يکي در آوريل و ديگری در اکتبر)
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2000

2001

2002

 راه اندازی نخسيتن صندوق اوراق قرضه اسالمي توسط واحد تراستبرهارد که توسط برهارد مديريت ميشود .تأسيس بورس مالي بينالمللي
البوان در ميان ديگر چيزها ،تسهيل ليست و تجارت از ابزارهای اسالمي
و متعارف برون مرزی
 راه اندازی بازار سرمايه جامع (يکي از شش اهداف برای ايجاد مالزیبه عنوان يک مرکز بازار سرمايه اسالمي بين المللي)
 انتشار نخستين استاندار حسابداری  MASB I-1در مورد نحوهیاجرای سيستمهای مالي نهادهای مالي اسالمي توسط هيات استاندار
حسابداری مالزی.1

 انتشار نخستين اوراق قرضه اسالمي جهاني توسط برهارد گوتریکواالالمپور؛
 انتشار نخسيتن اوراق قرضه اسالمي مستقل جهاني توسط دولتمالزی؛
 راه اندازی نخستين صندوق شاخص شرعي توسط مديريت تراستواحد  MBFبرهارد؛
 انتشار دو يادداشت PN 18 and 19 ،توسط کميسيون بورس اوراقبهادار مالزی ،مربوط به طرح واحد تراست مبتني بر شريعت بهمنظور
ارتقاء کيفيت مديريت و اداره صندوقهای سرمايه گذاری و واحد
تراستهای اسالمي.
 اعالم کسر ماليات بر هزينههای متحمل بر انتشار اوراق قرضه شرکتياسالمي ،بر اساس اصول مرابحه ،مشارکت و اجاره ،که توسط سرمايه-
گذران خاورميانه پذيرفته شده است ،برای مدت پنج سال از سال 2003؛

Source: http://www.islamic-invest-malaysia.com
- the Malaysian Accounting Standards Board (MASB).

1
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عالوه بر اين هر ساله به نوآوریها و فعاليتهای قانونگذاری و
احداثي بازار سرمايه اسالمي مالزی افزوده ميشود .در واقع ارکان بازار
سرمايه مالزی بهطور اخص و تأمين مالي اسالمي بهطور عام بهمنظور
دستيابي به مهمترين هدف خود که همان تبديل به قطب تأمين
مالي اسالمي است فعاليتهای قانونگذاری متعددی انجام ميدهند.
با اين حال در مقام اجرا بازار سرمايه اسالمي مالزی بين سالهای
 2005تا  2010بيش از سه برابر شده است که منعکس کننده يک
نرخ رشد ساالنه مرکب  11.7درصدی است .اندازه بازار نزديک به 1.7
تريليون رينگت مالزی در پايان سال  2015تبديل شده است که سهم
 60درصدی از تمام بازار سرمايه مالزی است .مالزی رهبری جهاني
بازار صکوک را با سهم برجستهای  54.3درصد صکوک جهاني در
پايان سال  2015را در اختيار داشته است .در صنعت مديريت صندوق
سرمايهگذاری مشترک ،در پايان سال  ،2015مالزی مکان شماری از
بزرگترين صندوقهای سرمايهگذاری اسالمي جهاني با سهم 25
درصد بازار جهاني است .آن همچنين دومين کشور بزرگ برای
داراييهای تحت مديريت جهاني ( ، )AUMحسابداری برای نزديک
به يک سوم صندوقهای سرمايهگذاری مشترک اسالمي تحت
مديريت  58ميليارد دالر است ( capital markets malaysia,
.)2016, p15
 4-1ساختار بازارهای ثانویه بازار سرمایه اسالمی مالزی

أ .بازار اوراق قرضه ارزی محلي :بازار اوراق قرضه ارزی محلي
مالزی برای هر دو اوراق قرضه اسالمي و متعارف فعاليت ميکند .بازار
اوراق قرضه آتي نيز برای اوراق بهادار دولتي مالزی در دسترس است.
سرمايهگذاران ممکن است روشهای سرمايهگذاری و مديريت ريسک
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مختلف را استفاده نمايند .همچنين ،نهادهای دارای مجوز و غير مالي
ممکن است در معامالت ريپو و ريپو معکوس وارد شوند ( Bursa
.)Malaysia, 2009, p 2
1
ب .بورس کاال (محصوالت)  :بورس محصوالت يک چارچوب
تجارت بهطور خاص کااليي بهمنظور تسهيل مديريت نقدينگي
اسالمي و تأمين مالي توسط مؤسسات مالي اسالمي است .يک
چارچوب کااليي بينالمللي که قادر به تسهيل معامالت کااليي مبتني
بر تأمين مالي اسالمي و سرمايهگذاری در زير اصول شريعت مرابحه،
تورق و مساومه است .براساس محصول خاص مالزی ،روغن خام پالم2
است ) .)Ibid, p1در واقع بورس محصوالت در آغاز بهعنوان يک
پروژه ملي ،با همکاری بانک نگارا مالزی ،3کميسيون بورس اوراق
بهادار مالزی ،4بورس برهارد مالزی 5و بازيگران صنعت در حمايت از
ابتکار خانه تأمين مالي اسالمي بينالمللي مالزی 6به نمايش گذاشته
شد.آن همکاری و حمايت قوی از وزارت صنايع کشت و زرع از طريق
کميته روغن پالم مالزی ،7انجمن روغن پالم مالزی 8و شورای روغن
پالم مالزی 9دريافت نمود .با اين حال در سالهای اخير کشورهای
1

- Bursa Suq Al-Sila' (BSAS).
)- crude palm oil (CPO
3
- Bank Negara Malaysia (BNM).
4
- Securities Commission Malaysia (SC).
5
)- Bursa Malaysia Berhad (Bursa Malaysia
6
- Malaysia International Islamic Finance Centre (MIFC).
7
- Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
8
- Malaysian Palm Oil Association (MPOA).
9
- Malaysian Palm Oil Council (MPOC).
2
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متعدد اسالمي و غير اسالمي در اين بازار فعاليت مينمايند که از
جمله آنها کشورهای برونئي ،هنککنگ ،مالزی ،سنگاپور ،امارات
متحده عربي ،بحرين ،اردن ،کويت ،عربستان و انگلستان است؛ در واقع
برای آوريل سال  2015در حدود  79نهاد مالي داخلي مالزی و 22
نهاد مالي خارجي فعاليت مينمايند.
در اين بازار چارچوبي مبتني بر وب بهطور کامل الکترونيکي برای
باز يگران صنعت با يک خط برای معامالت چندين کاال و چندين ارز
سراسر جهان فراهم نموده است .پنج کااليي که در بورس بازار
محصوالت قابل معامله ميباشند عبارتند از )1 :روغن خام پالم؛ )2
نمک تصفيه شده ،سفيد شده و بدون بو؛  )3رزينهای پالستيکي (پلي
اتيلن)؛  )4آلوار چوب سخت و  )5الوار چوب نرم؛ که اينها امکان داد
و ستد با  22ارز را خواهند داشت(.)Ibid, p 16
ت .بورس مالزی -اسالمي :بورس مالزی -اسالمي يک چارچوب
ال يکپارچه تبادل اوراق بهادار اسالمي با گسترهای از امکانات
کام ً
مربوط به تبادل شامل فهرست ،تجارت ،تسويه حساب ،خدمات
سپردهگذاری ،اعمال نفوذ روی زيرساختهای موجود در بورس مالزی
با پيشرفت برای ترکيب ويژگيهای سازگار با شريعت است
( . )http://www.bursamalaysia.comبورس مالزی -اسالمي
نخسين چارچوب سرمايهگذاری مبتني بر شريعت بدون واسطه است

( .)http://www.mondovisione.comدر واقع در اين

چارچوب که به صورت موازی با بورس متعارف مالزی فعاليت ميکند
انواع محصوالت مبتني بر شريعت شامل سهام اسالمي ،شاخصهای
اسالمي ،صندوقهای قابل معامله اسالمي ،تراست واحدهای سرمايه-
گذاری امالک و مستغالت اسالمي (که در بخش بعدی مقاله تبيين
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ميگردند) ارايه ميشود .ساختار دو گانه بورس مالزی به صورت زير
ميباشد.
نمودار شمارۀ  :1ساختار دوگانه بورس اسالمي مالزی

Source: http://www.bursamalaysia.com
2-4محصوالت بازار سرمایه اسالمی مالزی

بر اساس گزارش ساالنه کميسيون بورس اوراق بهادار مالزی
محصوالت زير در بازار سرمايه اسالمي مالزی وجود دارد.
أ .صکوک :بازار صکوک جزء بسيار مهمي از بازار سرمايه
اسالمي است .آن در طول  15سال گذشته بهسرعت رشد نموده است،
با نرخ رشد مرکب ساالنه  20.1درصد توسعه يافته است .عالوه بر اين
کل صکوک برجسته مالزی ارزشي معادل با  174.4ميليون دالر با
سهم بيش از  54درصد صکوک برجسته جهاني در پايان سال 2015
دارد (.)Securities Commission Malaysia, 2017, p 7
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انواع اصول شريعت مانند مرابحه ،استصناع ،اجاره ،مشارکت،
مضاربه و وکالت در ساختار صکوک کاربرد دارد که انعطافپذيری
بيشتری در تأمين مالي از طريق انتشار صکوک و افزايش عمق و
طيف ابزارهای اسالمي قابل سرمايهگذاری فراهم ميکند .طيف
وسيعي از ماليات و مشوقهای ديگر برای اطمينان از بيطرفي ماليات
بين ابزارهای اسالمي و متعارف و حمايت از رشد و نوآوری محصوالت
در اين بازار قرار داده شده است .منتشرکنندگان صکوک از کسر
ماليات از هزينههای مربوط به انتشار ،معافيت تمبر و انعطافپذيری
انتشار سوآپ به ارزهای خارجي منتفع ميشوند (.)Ibid
بازار صکوک قادر به وسعت بخشيدن به درخواستهای مربوطه
به انتشارکنندگان محلي و بينالمللي غير اسالمي و جلب سرمايه-
گذاران نهادی اسالمي با توجه به توانايي خود در جذب استخر
نقدينگي شرعي بانکهای اسالمي ،مجريان تکافل و مديران صندوق-
های سرمايهگذاری اسالمي است و به صورت رقابتي قيمتگذاری
ميشود .به همين ترتيب ،بازار صکوک بسيار آزاد قادر به انتشار
خارجي برای بهرهبرداری در داخل بازارهای داخلي از طريق ترتيبات
سوآپ ارز خارجي و همچنين انتشار صکوک تخصيص داده شده در
ارزهای خارجي ميباشد ()Ibid
بر اساس گزارش ساالنه کميسيون بورس اوراق بهادار مالزی برای
سال  ،2015صدور صکوک شرکتي بيانگر سهم  66.67درصدی از
کل  PDSميباشد اين در حالي است که صکوک شرکتي برجسته
اختصاص داده شده  71.65درصد کل  PDSبرجسته است .بهطور
کلي صکوک انتشار يافته توسط دولت و شرکتها در سال  2015بيان
گر سهم  43.57درصدی از کل اوراق قرضه منتشر شده است در حالي
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که کل صکوک برجسته از کل اوراق قرضه برجسته در حدود 54.05
درصد ميباشد ( Securities Commission Malaysia,
 )2015, p 169بيشترين حجم مربوط به صکوک مرابحه با 66.4
درصد با مبلغ  32.1ميليارد رينگت مالزی ميباشد ()Ibid
ب .سهام سازگار با شريعت :از ديگر ابزارهای مالي مبتني بر
شريعت فعال در بازار سرمايه اسالمي مالزی ،اوراق سهام ميباشد.
يکي از نخستين ابتکارات در حال گسترش در اين بخش ارايه
راهنمايي به سرمايهگذاران عالقمند به سرمايهگذاری در سهام سازگار
با شريعت بود .از اين رو روش غربالگری برای تعيين وضعيت شرعي
اوراق بهادار ليست شده در بورس سهام در سال  1995معرفي شد.
فرآيند غربالگری ،سرمايهگذاران فردی و نهادی را قادر به تضمين
اينکه پرتفوی آنها برنامه الزامات شريعت را رعايت ميکند ،ارايه مي-
کند( )Securities Commission Malaysia, 2017, p 8در
مسير بلوغ صنعت تأمين مالي اسالمي داخلي ،کميسيون بورس اوراق
بهادار مالزی يک روش غربالگری در سال  2012ارايه نمود که
معيارهای نسبتهای مالي نيز به آن اضافه شده است (.)Ibid
در پايان سال  667 ،2015سهام سازگار با شريعت ليست شده
در بورس مالزی با ارزش بازاری در حدود  1.1ميليارد رينگت مالزی
وجود دارد که سهم  64.1درصدی از کل سرمايه بازار (.)Ibid
ت .صندوقهای اسالمي :مالزی طيف وسيعي از طرحهای
سرمايهگذاری جمعي اسالمي 1که شامل صندوقهای واحدهای

)- Islamic collective investment schemes (CIS

1
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اطمينان ،1صندوقهای عمده فروشي ،2طرحهای بازنشستگي
خصوصي ،3صندوقهای قابل معامله در بورس 4و صندوقهای سرمايه-
گذاری در امالک و مستغالت 5ميباشد ،ارايه مينمايد .در پايان سال
 2015صنعت صندوقهای اسالمي مالزی در کل  314صندوق بود
که آن را در شمار بزرگترين بازار صندوقها قرار داده است .مالزی
همچنين دومين دارايي صندوقهای اسالمي بزرگ تحت مديريت در
سطح جهان با ارزش  100.6ميليارد رينگت مالزی در پايان سال
 2015دارد که سرعت رشد ساالنه  24درصد برای دوره  2009تا
 ،2015داشته است ( Securities Commission Malaysia,
)2017, p 9
نوآوریهای اتفاق افتاده در اين مکان برای برقراری ارتباط با ديگر
حوزههای قدرت 6خارج از مرزها مزايايي بيشتری را در دسترس بازار
قرار داده است .بخش کميسيون بورس اوراق بهادار اسالمي توافقات
متقابل پيشگام با مقامات نظارتي دبي و هنگکنگ در سال  2007و
 2009که به ترتيب قادر به ارايه صندوقهای اسالمي فرامرزی
هستند ،فراهم نموده است .همچنين اين را با مقامات قانوني ايرلند
در سال  2011و لوگزامبورگ در سال  2012بهمنظور تسهيل در ارايه

1

- unit trust funds
- wholesale funds
3
)- private retirement schemes (PRS
4
)- exchange-traded funds (ETFs
5
)- real estate investment trusts (REITs
6
- jurisdictions.
2
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امور اسالمي مالزی برای سرمايهگذاری تجمعي در محصوالت اوراق
بهادار قابل انتقال 1فراهم نموده است (.)Ibid
همچنين در انجمن ملي آسيای جنوبي 2تعهد قوی برای ترويج
حرکت آزادتر سرمايه وجود دارد .انجمن بازار سرمايه آسه آن،3
نماينده تنظيم اوراق بهادار منطقه است ،کشورهای مستقل مشترک
المنافع آُسه آن چارچوبي با مشارکت مالزی ،سنگاپور و تايلند در
 2014بهمنظور تسهيل ارايه مرزی کشورهای مستقل مشترک
المنافع ،از جمله کشورهای مستقل مشترک المنافع اسالمي راه
اندازی شد (.)Ibid
بر اساس گزارش کميسيون بورس اوراق بهادار مالزی تعداد 193
صندوق (صندوق تراست واحد اسالمي) در بازار سرمايه مالزی وجود
دارد که اين صندوقها در سال  188 ،2014صندوق بودند .ارزش
خالص دارايي آنها  11.7درصد نسبت به سال  2014افزايش داشته
است و به مبلغ  52.12ميليون رينگت مالزی رسيده است .در طبقه-
بندی صورت گرفته برای اين صندوقها  93صندوق مربوط به بازار
سهام داخلي 33 ،صندوق صکوک و  26صندوق متوازن و بقيه
صندوقها مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت ،صندوقهای بازار پول
و صندوقهای دارايي مخلوط ميباشند( Securities .
).Commission Malaysia, 2015, p 170

1

)- Collective Investment in Transferable Securities (UCITS
)- the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN
3
- ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).
2
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تحت مديريت اسالمي1

ث .مديريت صندوق اسالمي :داراييهای
(صندوقها و طرحهای بازنشستگي خصوصي) با نرخ رشد مرکب
ساالنه از  37.6ميليون تا  132.4ميليون برای دوره  2009تا 2015
ثبت شده است .مديريت صندوق اسالمي دارای سطح قابل توجهي از
مشارکت بينالمللي ميباشند بهگونهای که آن بهطور کامل و بهطور
آزاد با مالکيت کامل خارجي اجازه داده شده و موضوع محدوديت
سرمايهگذاری در خارج از کشور مطرح نيست .شرکتهای مديريت
صندوق اسالمي نيز از انگيزههای مختلف مالياتي برخوردار هستند.
در نتيجه 20شرکت مديريت صندوق اسالمي کامل در حال حاضر در
مالزی فعاليت ميکنند که نيمي از آن بهطور کامل متعلق به خارجي-
ها هستند که در دو بخش مشترک خارجي و محلي سرمايهگذاری
ميکنند ( Securities Commission Malaysia, 2017, p
.)10
ج .ساير خدمات بازار سرمايه :مالزی زنجيره ارزش جامع از
واسطهگری ،خدمات مشاوره و پشتيباني که در حمايت از بازار سرمايه
اسالمي شامل صنعت مديريت صندوق اسالمي است ،ارايه ميکند.
ساير خدمات واسطهگری عبارتند از :وجود يک شرکت تمام اعيار
اسالمي کارگزاری سهام و هشت پنجره اسالمي برای اطمينان
مشتريان برای دسترسي به تجارت در يک شيوه سازگار با شريعت
ميباشد .همچنين بازار سرمايه خطرپذير و شرکت سهام خصوصي که
تحت احکام اسالمي ميباشند ،وجود دارد .در پايان سال 2015
مجموع وجوه متعهد به مديريت توسط بنگاههای سرمايه خطرپذير
1 - Islamic AUM.
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اسالمي و سهام خصوصي در حدود  71.75ميليون رينگت مالزی
هستند ()Ibid , p 11
معرفي سرمايهگذاری حقوق صاحبان سهام 1و نظير به نظير
2چارچوب های تأمين مالي به تالش مداوم کميسيون بورس اوراق
بهادار مالزی به دسترسي بيشتر به تأمين مالي مبتني بر بازار از
طريق استفاده از فنآوری داللت ميکند .اين حمايت توسط توسعه
عمليات چارچوب اجرايي بازار رسمي 3برای تأمين مالي سرمايهگذاری
حقوق صاحبان سهام و نظير به نظير است .همانطور که در نوامبر
 ،2016شش سرمايهگذاری حقوق صاحبان سهام ثبت شده و شش
نظير به نظير اپراتور چارچوب مالي وجود داشت که در مراحل مختلف
فعاليتهای بهرهبرداری خود هستند ))Ibid
قابليت در برنامهريزی تأمين مالي ،مشاوره شريعت و خدمات
تأميني مشابه بهخوبي توسعه يافته است .همانطور که در پايان سال
 28 ،2015شرکت برنامهريزی مالي ارايه خدمات شامل برنامهريزی
سرمايهگذاری اسالمي و برنامهريزی امالک از طريق هبه (هديه) و
وصيت وجود دارد .خدمات مشاوره شريعت از ديگر فعاليتهای با
اهميتي است که توسط کسب و کار و معامالت بازار سرمايه اسالمي
مالزی حمايت ميشود .اين توسط ثبتنام در اداره دستورالعمل
مشاوران شريعت از دسامبر سال  53 ،2015شخص و  23شرکت
بهعنوان مشاوران شريعت ثبت شدهاند ()Ibid, p 12

1

- The introduction of equity crowdfunding (ECF).
- peer-to-peer (P2P).
3
)- Recognized Market Operator (RMO
2
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 .5تجربههای بازار سرمایه اسالمی مالزی برای توسعه

بازار سرمایه ایران

 .1تمرکزگرایی بازار سرمایه

بررسي بازارهای مالي در کشورهای مختلف بهويژه در کشورهای
توسعه يافته و در حال توسعه نشان از تمرکز بسيار بازار سرمايه دارد.
اين تمرکز که خود را در روند فراگير ادغام بورسها و همچنين ارايه
ابزارهای مالي گوناگون توسط آنها نشان ميدهد ،گويي به روندی
ناگزير برای توسعهی بازار سرمايه بدل شده است و هزينههای باالی
اجرايي و نظارتي ،قابليت بهرهگيری از بسترهای نرمافزاری جامعه
برای پوشش طيف وسيعي از معامالت ابزارهای مالي ،مزايای تمرکز
دارايي در محاسبات مربوط به رسيک سرمايهگذاران و تسهيل فرآيند
سرمايهگذاری در صورت تمرکز ابزارهای مالي در بستر معامالتي واحد،
همگي به ادغام بورسها و محصوالت در مجموعههايي واحد دامن
زدهاند .بدين ترتيب تخصصگرايي در بازارهای سرمايه به امری درون
شرکتي تبديل شده و تمرکزهای افقي و عمودی نهادهای فعال در
بازارهای سرمايه ،سرمايهگذاران را با بازارهايي جامع و متمرکز مواجه
کرده که محصوالت خود را بهعنوان سوپرمارکتهای مالي به سرمايه-
گذاران عرضه ميکنند .اين فرايند تمرکزگرايي چنان سريع ،پياپي و
فراگير است که گويي به روندی ناگزير برای توسعهی صنعت بازار
سرمايه تبديل شده است .اين تحوالت بنيادين که بيش از هر چيز
بازده نسبت به مقياس و توان رقابتي بورسها را افزايش ميدهند ،در
بورس های بزرگ و توسعه يافته که خود از توان باالی رقابتي و بازده
مطلوب نسبت به مقياس برخوردارند نيز فراگير است (عسکری
فيروزجای و اسکندری .)2 :1395 ،بنابراين بازار سرمايه ايران در

172

توسعه بازار سرمایه ج.ا.ایران بر اساس تجارب بازار سرمایه اسالمی مالزی

سالهای آتي بهمنظور ايجاد توان رقابتي با بازارهای منطقهای و بين-
المللي از يک طرف و افزايش ضريب نفوذ در ميان جوامع اسالمي و
غير اسالمي از طرف ديگر نيازمند در پيشگيری رويه ادغام ميباشد
که در اين زمينه ميتواند در دو بخش ادغامهای داخلي و خارجي از
تجربيات کشور مالزی بهعنوان کشوری پيشرو در اين زمينه استفاده
نمايد.
أ .ادغام و تمرکز بازارهای ثانويه داخل کشور :از جمله چشم-
اندازهای بازار سرمايه اسالمي مالزی که در سال  2001طراحي شد،
طرح جامع بازار سرمايه اين کشور بوده است که ميتواند بهعنوان
تجربه ای برای افزايش عمق و توان رقابت بازار سرمايه کشور با
بازارهای سرمايهای منطقهای و بينالمللي مورد استفاده قرار گيرد .در
واقع همان طور که در بخش بازار سرمايه کشور توضيح داده شد در
اين ايران بازارهای ثانويه متعدد با ساختارهای متفاوت وجود دارد که
اين امر ميتواند هزينههای بسياری هم برای سرمايهگذاران از لحاظ
شناخت بازار و هم برای سياستگذاران از لحاظ قانونگذاری و نظارت
داشته باشد .اين در حالي است که با بهرهگيری از تجارب کشور مالزی
ميتوان نسبت به يک دست نمودن و ادغام اين بازارهای از تحقق
هزينههای مزبور کاست .از جمله اين تجربهها ميتوان به ادغام نمودن
بورسهای کااليي اشاره کرد.
ب .ادغام و تمرکز با ساير بورسهای اسالمي منطقه :در راستای
طرح ادغامگرايي بازار سرمايه کشور از ديگر توصيهای که ميتوان با
توجه به تجربه بازار سرمايه مالزی ارايه نمود ،ادغام با بورسهای
اسالمي منطقه ميباشد .در واقع متوليان بازار سرمايه کشور بايد با در
نظر گرفتن حساسيتهای کالن اقتصادی کشور زمينه ادغام بازار
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سرمايه کشور با ساير بازارهای سرمايهای که کشور آنها تا حدود
زيادی از لحاظ سياسي همگرايي با سياستهای ما دارند ،فراهم
نمايند .زيرا بحث همگرايي ميان بازارهای مالي منطقهای بهعنوان
امری اجتناب ناپذير در دوره معاصر از سوی بورسهای معتبر جهاني
مورد توجه قرار گرفته شده است .در واقع يکپارچگي بورسهای
اروپايي (لندن با ايتاليا ،يورونکست ،)... ،OMX ،بورسهای آمريکايي
(بورس بين قارهای آمريکا (( ،ICEبورس شيکاگو ،بورس تورنتو،
بورس آمريکا و نيويورک ،بورسهای برزيل ،)... ،بورسهای آسيايي
(ژاپن ،کره جنوبي ،ترکيه ،هنگ کنگ )... ،و بورسهای ميان قارهای
(نيويورک با يورونکست ،استراليا با تايوان ،نيويورک با دويچه بورس
(که بر اساس قوانين ضد تراست اتحاديه اروپا متوقف شد) )... ،همگي
نشانگر عزم جدی دستاندرکاران بازار سرمايه در کشورهای توسعه
يافته برای افزايش توان ،تحکيم موقعيت رقابتي و متنوع سازی عرضه
محصوالت مالي خود است .بدين ترتيب با توجه به آغاز فرآيند ادغام
بورسها در کشورهای کمتر توسعهيافتهای همچون ويتنام و پاکستان،
چنين به نظر ميرسد که در آيندهای نزديک بجز مواردی معدود،
شاهد حضور بورسهايي کوچک و متوسط در عرصهی جهاني نباشيم
(همان).
 .2تهیه و طراحی شاخصهای استاندار بینالمللی

از ديگر تجربيات موفق بازار سرمايه اسالمي مالزی که ميتواند
برای توسعه بازار سرمايه کشور مفيد واقع شود ،طراحي شاخصهای
اسالمي در بازارهای مختلف و برای ابزارهای مختلف ميباشد .در اين
زمينه توصيه ميگردد که متوليان بازار سرمايه کشور شاخصهای
استاندارد بينالمللي که برای سرمايهگذاران خارجي قابل فهم و قبول
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باشد طراحي نمايند .از جمله اين شاخصها که جايگاه آن در بازار
سرمايه کشور خالي ميباشد ،شاخص مربوط به اوراق بهادار اسالمي
(صکوک) است که با توجه به تجربيات گسترده کشور چه در بخش
دولتي و چه در بخش خصوصي زيبنده نخواهد بود که فاقد شاخص
استاندارد داخلي و بينالمللي در اين زمينه نباشيم .بنابراين ميتوان
با توجه به تجربيات موفق کشور مالزی در اين زمينه ،اقدامات مؤثری
انجام داد .تا عالوه بر اين که زمينه رصد دقيق بازارهای ابزارهای مالي
جديد اسالمي از سوی سرمايهگذاران داخلي فراهم گردد ،زمينه
شناسايي بازارهای سرمايه نوين کشور را به سرمايهگذاران خارجي را
نيز ايجاد نمود.
 .3غربالگری شریعت

از جمله تجربيات بديع بازار سرمايه اسالمي مالزی در حوزه تأمين
مالي اسالمي بهطور عام و بازار سرمايه در بخش سهام بهطور خاص
غربالگری شرعي به اين مفهوم ميباشد که کميسيون بورس اوراق
بهادار مالزی بر اساس شاخصهای مالي و شرعي اقدام به تفکيک
سهام اسالمي و غير اسالمي مينماييد که در اين زمينه هر ساله شاهد
رشد و گسترش در اين زمينه ميباشيم .در واقع هدف از ارايه اين
خدمت شناسايي سهام مبتني بر شريعت از غير آن در بازار سهام دو
گانه کشور مالزی برای سرمايهگذاران عالقمند به سرمايهگذاری در
ابزارهای مبتني بر شريعت ميباشد .بهرهگيری از سازوکار غربالگری
شرعي برای بازارهای داخل ايران که تمامي فعاليتهای اقتصادی آن
مبتني بر شريعت ميباشد ،توصيه نميگردد .با اين حال در صورتي
که هدف سياستگذاران بازارهای مالي کشور بينالمللي نمودن آن در
مسير جهاني سازی ميباشد نيازمند ارايه اين طرح برای بازارهای
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سهام بينالمللي ميباشيم .در واقع در چارچوب کميته شريعت بورس
اوراق بهادار ميتوان بهصورت دورهای و با بررسي بازارهای سهام بين-
المللي ليس ت سهام منطبق بر شريعت اسالمي خصوصاً فقه اماميه را
ارايه نموده تا سرمايهگذاران داخلي که عالقمند به سرمايهگذاری در
سهام بازارهای بينالمللي ميباشند با آسودگي خاطر بيشتر از لحاظ
اصول شريعت اقدام به سرمايهگذاری نمايند و از اين طريق ريسک
شريعت آنها را کاهش داد.
 .4انتشار استانداردهای حسابداری تأمین مالی اسالمی

از ديگر چالشهايي که بازار سرمايه ايران با آن مواجه است نبود
رويه نوين حسابداری برای روشهای تأمين مالي اسالمي ميباشد که
در موارد زيادی زمينه ثبت اشتباه و همچنين چندگانگي ثبتهای
مربوط به تأمين مالي اسالمي در شرکتهای دولتي و خصوصي مي-
باشد که اين امر در ارتباط با ابزارهای مالي مربوط به عقود مشارکتي
که نحوهی ثبت آنها متفاوت از روشهای تأمين مالي مبتني بر عقود
با رابطه بدهکار -بستانکار است ،بيشتر مشهود ميباشد .در واقع
متوليان بازار سرمايه کشور ميتوانند از تجربيات بازار سرمايه اسالمي
مالزی در اين زمينه که در سال  2001با طرح استاندارد حسابداری
 MASB I-1آغاز شده است ،استفاده نمايند .برای بهرهگيری از اين
تجربيات ميتوان همانند رکن شورای شريعت بورس اقدام به تأسيس
هيات استاندار حسابداری در کشور نمود تا از آسيبهايي که از اين
زاويه بازار سرمايه کشور تهديد ميشود ،کاسته شود.
 .5توسعه بازار اوراق بهادار اسالمی (صکوک)

همان طور که در بخش مربوط به محصوالت بازار سرمايه مالزی
خصوصاً در بخش محصول صکوک بيان شد ،اين کشور حمايتهای
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گستردهای از اين محصول به منظور توسعه آن بهعمل آورده است که
بهره گيری از اين حمايتها ميتواند برای توسعه بازار اوراق بهادار
اسالمي (صکوک) ايران که در ابتدای راه است ،مؤثر واقع شود .از
جمله روشهای حمايتي مشوقهای مالياتي مربوط به منتشرکنندگان
و سرمايهگذاران آن و همچنين کسر ماليات از هزينه مربوط به انتشار،
معافيت تمبر و همچنين انعطافپذيری انتشار سوآپ به ارزهای
خارجي ميباشد که ميتواند مورد توجه سياستگذاران بازار سرمايه
کشور برای توسعه ابزار مذکور قرار گيرد.

 .6انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوک) در سطح بین-

المللی

در دهههای اخير به داليل مختلف از جمله تحريمهای اقتصادی
ظالمانه و همچنين وجود ريسک سياسي باال در کشور امکان انتشار
اوراق بهادار اسالمي (صکوک) در سطح بينالملل تحت عنوان اوراق
بهادار اسالمي (صکوک) بينالمللي در کشور بهمنظور بهرهگيری از
ظرفيت سرمايه خارجي جذب شده از بازارهای بينالمللي فراهم نبوده
است .اين در حالي است که در سالهای اخير و با اجرايي شدن برجام
مبني بر رفع بسياری از اين تحريمها و کاهش ريسکهای سياسي
کشور امکان بهرهگيری از اين ظرفيت فراهم شده است .در واقع بازار
سرمايه کشور برای حرکت در اين مسير ميتواند از تجربيات ارزشمند
کشور مالزی بهعنوان يکي از کشورهای اسالمي فعال در زمينه انتشار
اوراق بهادار اسالمي (صکوک) بينالمللي استفاده نمايد.
 .7توسعه بورسهای کاالیی

با توجه به مشکالت بازارهای سنتي در ارتباط با کاالهای مختلف
کشاورزی و صنعتي امروز بورسهای کااليي بيش از پيش مورد توجه
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قرار گرفته است که اين امر در ايران نيز با تصويب و اجرای قانون
جديد بازار سرمايه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است و در
سالهای اخير نيز شاهد تأثير مثبت آن از جمله کشف قيمت و
همچنين تأمين مالي بنگاههای فعال در اين زمينه بودهايم .با اين حال
تا دستيابي به سر منزل مقصود بورسهای کااليي مسير طوالني در
پيش است که ميتوان با بهرهگيری از تجربيات ساير کشورها تا
حدودی نسبت به مرتفع نمودن چالشها آن و همچنين توسعه آن
استفاده نمود که در ادامه با توجه به تجربيات کشور مالزی بهعنوان
يکي از کشورهای پيشرو در بورسهای کااليي به ارايه راهکارهايي در
اين زمينه پرداخته ميشود:
أ .مديريت نقدينگي نهادهای مالي و غير مالي :يکي از
کارکردهای بورس کااليي مالزی که در ايران مغفول واقع شده است
بحث مديريت نقدينگي نهادهای مالي و غير مالي از طريق بورس
کااليي ميباشد .در واقع با توجه به ضعيف و کم عمق بودن بازار بين
بانکي کشور و مشکالت شرعي که در اين زمينه وجود دارد متوليان
بازار سرمايه کشور ميتوانند با ارايه بستههای پيشنهادی از طريق
عقود تورق و سلف نهادهای مالي و غير مالي را در مديريت نقدينگي
ياری نمايند.
ب .و رود کاالهای استراتژيک به بورس کااليي :از ديگر مواردی
که در بازارهای کااليي ايران قابل تأمل ميباشد عدم ورود کاالهايي
استراتژيک کشور به اين بازار ميباشد .اين در حالي است که کشور
مالزی با توجه به مزيت نسبي که در توليد روغن پالم دارد توجه
ويژهای به اين محصول در بورسهايي کااليي خود داشته است که اين
امر ميتواند مورد توجه سياستگذاران بازار سرمايه کشور قرار گيرد.
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زيرا اين امر ميتواند اثرات مثبتي چون شفافيت عملکرد بازار آن
محصول ،کشف قيمت و همچنين برندسازی آن در سطح بينالمللي
داشته باشد.
ت .ورود سرمايهگذران و توليدکنندگان کشورهای مختلف به
بورس کااليي :از ديگر ويژگيهای بورسهای کااليي مالزی که مي-
تواند تجربيات ارزشمندی برای بورسهای کااليي کشور داشته باشد،
حضور نهادهای کشورهای مختلف در اين بازار ميباشد اين در حالي
است که ما شاهد اين موضوع در بورسهای کااليي کشور نميباشيم.
بنابراين متوليان امر بايد سازکارهای مناسب برای ورود فعاالن
اقتصادی ساير کشورها به بورسهای کااليي کشور در راستای بين-
المللي شدن بازارهای مالي کشور فراهم نمايند.
ث .معامالت مبتني بر ارزهای معتبر بينالمللي :همانطور که
بيان شد در بورس کااليي مالزی معامالت مبتني بر  22ارز خارجي
انجام ميشود که اين امر ميتواند در ورود نهادهای بينالمللي و
کشورهای مختلف و همچنين کاهش ريسکهای ارزی معامالت نقش
تأثير گذاری داشته باشد .اين در حالي است که در بورسهای کااليي
کشور شاهد اين حد از تنوع در ارزهای خارجي برای معامالت
محصوالت بورسهای کااليي نميباشيم که اين امر در بلندمدت مي-
تواند مانع از بينالمللي شدن بازار سرمايه کشور گردد.
 .8توسعه کمی و کیفی صندوقهای سرمایهگذاری

مشترک

از جمله ابزارها و نهادهای مالي موجود در بازار سرمايه کشور،
انواع صندوقهای سرمايهگذاری مشترک ميباشد که روز به روز بر
تنوع و تعداد آنها افزوده ميشود .با اين حال بررسي تجربه کشور
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مالزی در بخش صندوقهای سرمايهگذاری مشترک اسالمي ميتواند
تجربيات ارزشمندی برای بازار سرمايه کشور در پي داشته باشد که از
جمله اين موارد ميتوان به طراحي و ورود صندوقهای بازنشستگي
خصوصي ،صندوقهای سرمايهگذاری امالک و مستغالت و همچنين
ارايه صندوقهای فرامرزی مي باشد .در واقع هر چقد تنوع ابزارها و
نهادهای مالي در بازار سرمايه کشور افزايش يابد زمينه توسعه بازار
مذکور بيشتر خواهد شد که با توجه به سواد مالي پايين اقشار مختلف
کشور استفاده از صندوقهای سرمايهگذاری مشترک داخلي و خارجي
ميتواند ابزار مناسبي در اين زمينه باشد.
 .9ارایه مشاوره شریعت

با توجه به اجرای سراسری شريعت در تمامي بخشهای مختلف
کشور ممکن است اين تصور پيش آيد که ارايه مشاوره شريعت به دو
گروه سرمايهگذاران و عرضهکنندگان ابزارهای مالي در بازارهای مالي
کشور چندان جايگاهي نداشته باشد .اين در حالي است که با توجه
به تنوع و گستردگي نيازها از يک طرف و محدوديت منابع مالي و
داراييها و ثروت بازيگران بازار از طرف ديگر ارايه مشاوره شريعت
جهت کاهش هزينههای تطبيق نياز با اهداف از بعد شريعت ميتواند
به توسعه بيش از پيش بازارهای مالي و همچنين کاهش ذهنيت منفي
نسبت به عدم تطابق فعاليتهای مالي مورد استفاده با شريعت در
کشور شود .در واقع سياستگذارن بازار سرمايه کشور ميتوانند با
بهرهگيری از تجربيات شرکتهای ارايه دهنده مشاوره شريعت در بازار
سرمايه اسالمي مالزی اقدامات الزم برای توسعه اين خدمات در
بازارهای مالي کشور فراهم نمايند.
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 .6جمعبندی و نتیجهگیری

 .1توسعه بازارهای مالي به عنوان يک اصل ضروری برای دست-
يابي به رشد و توسعه اقتصادی از سوی اکثريت اقتصاددانان مطرح
شده است .از آنجايي که اين تئوری در مطالعات تجری نيز مورد تأييد
قرار گرفته است .بنابراين همه انواع کشورها بر اساس ساخت
اجتماعي ،سياسي و اقتصادی خود در صدد توسعه بازارهای مالي مي-
باشند که اين امر در ارتباط با بازارهای سرمايه ايران نيز صادق مي-
باشد .بنابراين برای دستيابي به اين مهم نيازمند استفاده از تجارب
ساير کشورها ميباشيم.
 .2بازار سرمايه ايران بهطور رسمي در سال  1346با شروع به
فعاليت بورس اوراق بهادار تهران فعاليت خود را آغاز نمود .از آن دوران
تا کنون بازار مذکور تحوالت بسياری در عرصه قانونگذاری و اجرا به
خود ديده است که در يکي از آخرين موارد تصويب قانون جديد بازار
سرمايه در سال  1384بود که زمينه تحول و توسعه شگرف در بازار
سرمايه کشور فراهم نمود با اين حال هنوز به اهداف مطلوب دست
نيافته است.
 .3بازار سرمايه ايران در بخش بازارهای ثانويه از چهار بازار مهم،
بورس ا وراق بهادار تهران ،فرابورس ايران ،بازار کاال و بورس انرژی
تشکيل شده است که در آن انواع ابزارهای مالي چون سهام ،اوراق
بهادار اسالمي (صکوک) ،اوراق مشتقه و صندوقهای سرمايهگذاری
طراحي و به مرحله اجرا درآمده است.
 .4بازار سرمايه اسالمي مالزی که به همانند نظام بانکي آن از
سيستم دو گانه پيروی ميکند بهعنوان يکي از بازارهای اسالمي
پيشرو در عرصه جهاني شناخته ميشود .در بخش اسالمي بازار
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سرمايه مالزی بازارهای ثانويه چون بازار اوراق قرضه اسالمي ارز
محلي ،بازار محصوالت و بورس مالزی -اسالمي با ارايه محصوالتي
چون سهام ،اوراق بهادار اسالمي (صکوک) ،صندوقهای سرمايه-
گذاری ،خدمات مديريت صندوق سرمايهگذاری و خدمات متعدد و
متنوعي چون مشاوره شريعت و کارگزاری و بازارگرداني و  ...فعاليت
مينمايند.
 .5با مقايسه تطبيقي بازار سرمايه ايران با بخش اسالمي بازار
سرمايه مالزی برخي تجربيات مفيد بازار سرمايه اسالمي مالزی برای
بازار ايران مشهود ميباشد که از جمله اين تجربيات که ميتواند برای
توسعه بازار سرمايه کشور مفيد واقع شود موارد ذيل ميباشد.
أ .تهيه و طراحي شاخصهای استاندار بينالمللي
ب .غربالگری شريعت
ت .انتشار استانداردهای حسابداری تأمين مالي اسالمي
ث .توسعه بازار اوراق بهادار اسالمي (صکوک)
ج .انتشار اوراق بهادار اسالمي (صکوک) در سطح بينالمللي
ح .توسعه بورسهای کااليي
خ .توسعه کمي و کيفي صندوقهای سرمايهگذاری مشترک
د .ارايه مشاوره شريعت
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مقایسه راهکارهای پوشش ریسک در انواع
اوراق صکوک با درآمد ثابت

فاطمه زارعی 1جالل نادری سمیرمی

چکیده

2

اخیراً موضوع تأمین مالی اسالمی در فضای بین المللی ،اهمیت
بسیار باالیی یافته و نهادها و ابزارهای مالی اسالمی متنوعی ابداع و
به کارگرفته شده است .صکوك به عنوان یکی از ساختارهای تبدیل
دارایی ها به اوراق بهادار از جمله مهمترین ابزارهای تأمین مالی
ساختار یافته در نظام بانکداری اسالمی است که بر مبنای عقدهای
بانکداری اسالمی طراحی شده و به علت تفاوت در ماهیت و اوصاف
عقدها ،صکوك با انواع مختلف ،در بازارهای مالی توجه متقاضیان با
سلیقه ها و درجه های ریسک پذیری مختلف را به خود معطوف کرده
است.
در کنار طراحی ابزارهای اسالمی و همچنین بررسیهای فقهی و
تخصصی صکوك جهت پاسخگویی به نیازهای روز افزون سرمایه
گذاران ،بعد دیگری هم با نام مدیریت ریسک وجود دارد که باید در
 - 1دانشجویی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) نویسنده مسئول:
zareifatemeh@ut.ac.ir
 - 2دانشجویی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
jalalnaderi@ut.ac.ir
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طراحی ابزار مالی بدان توجه گردد .نباید نقش ریسک را در این
ابزارهای مالی نوپا و نوظهور نادیده گرفت بلکه الزم است کلیه ریسک
های مربوط به اوراق بهادار اسالمی شناسایی و رتبه بندی شوند تا
بتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند ..در این بین توجه به ریسک و مدیریت
ریسک در مورد اوراق بهادار با درآمد ثابت از اهمیت بیشتری برخوردار
است.

این مقاله با استفاده از روش اکتشافی-کاربردی به بررسی و مرور

انواع ریسک های مترتب بر انواع اوراق اسالمی با درآمد ثابت و ارائه
راهکارهای مدیریت ،کاهش و یا پوشش ریسک این اوراق می پردازد
و انتظار بر آن است تا با تبیین ریسک این اوراق زمینه انتشار و

بهبود ابزارهای مالی در کشورهای اسالمی بیش از پیش فراهم گردد.
کلید واژه :صکوك ،استصناع،مرابحه،اوراق منفعت
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مقدمه

پیشرفت کشورهای اسالمی و پدید امدن نیازهای جدید و کامیابی
نسبی اندیشه بانکداری اسالمی اندیشه وران مسلمان را به فکر
طراحی ابزار های مالی اسالمی انداخت قابلیت عقدهای اسالمی و
تجربه بازهای مالی باعث شد تا در مدت کوتاهی انواعی از ابزارهای
مالی اسالمی طراحی و برای اجرا پیشنهاد گردد (موسویان،1385، ،
ص.)71
اوراق صکوك یکی از متداولترین ابزارهایی است که در کشورهای
اسالمی مورد استفاده قرار می گیرد در همان حال اوراق صکوك به
عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراق بهادار با درآمد
ثابت از قبیل اوراق قرضه که در شرع مقدس اسالم حرام می باشند
محسوب می شود (فالح شمس ،1387،ص .)282ریسک در ابزارهای

اسالمی نیز مانند نظام مالی متعارف وجود دارد  .نهادهای مالی
اسالمی با گستره ای از انواع ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در
تامین مالی اسالمی مواجه هستند آینده صنعت مالی اسالمی تا حدود
زیادی به نحوه مدیریت ریسک های آن بستگی

دارد(عسگری،1392،ص .)64در حالت کلی میتوان گفت صکوك
در جایگاه نماینده ابزارهای مالی اسالمی ،به صورت ذاتی نسبت به

دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است .علت این
موضوع آن است که به طور تقریبی تمام انواع صکوك مبتنی بر
مالکیت دارایی بوده ،بنابراین ریسک این دارایی به سرمایه گذاران
منتقل میشود(آدامز و توماس.)2004,3

- Adam & Thomas
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ریسک در ابزارهای مالی اسالمی در اثر عوامل گوناگونی مانند
تغییر شاخص های اقتصادی و مالی نظیر سطح قیمت ها ،نرخ ارز و
یا مسائل غیراقتصادی و غیرمالی نظیر نیروی انسانی و قوانین ایجاد
می شود .از این رو و با توجه به اهمیت موضوع پیدا کردن راهکارهایی
برای پوشش و کاهش ریسک این ابزارها بسیار ضرروری می باشد.
این مقاله با استفاده از روش اکتشافی-کاربردی به این موضوع

میپردازد.در بخش اول انواع صکوك معرفی کرده و در بخش دوم،
ریسکهای مشترك بین انواع صکوك استخراج شده است .و در بخش
سوم ریسکهای خاص انواع صکوك استخراج شده است .سپس،
متناسب با هر نوع از صکوك راهکارهای جهت پوشش هر ریسک
معرفی میشود.

ریسک

فرهنــگ وبــستر ریــسک را در «معــرض خطــر قــرار
گــرفتن» تعریــف کــرده اســت(وبستر .)1981،4ریسک در
اصطالح عبارت است از امکان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار .درباره
سرمایه گذاری ،ریسک یعنی احتمال اینکه بـازده واقعـی (برحـسب
ریـال یـا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت شود(بریگام و دیگران،
 ،1384ص.)37

ناپایداری و عدم اطمینان در جهان امروز و در زنـدگی تمـام
موجـودات و سـازمانهـا وجود دارد .تغییر ،مهمترین عامل پدید آمدن
ریـسک اسـت و از آنجـا کـه تغییـر همیـشه وجود دارد و نیز دامنه
- Websters

4
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آن روز به روز گسترش مییابد ،پس ریسک نیز همواره وجود دارد،
بلکه روز به روز بر اهمیت آن نیز افزوده میشود(سروچی گالی و
مارك.)2006، 5
ریسک همواره همراه زندگی انسان ها و سازمان ها بوده
است تمامی موقعیتهای تصمیمگیری با یک نوع یا طیف متنوعی

از ریسکها روبرو هستند ریسک در تعریف کالسیک آن عبارت

است از امکان انحراف واقعیت ها از نتایج مورد انتظار بنابراین مفهوم
ریسک و عدم اطمینان کامال به یکدیگر آمیخته و تفکیک ناپذیرند.
برخی عدم اطمینان را مساوی نوسان گرفتند و آن را با سنجه های
انحراف معیار اندازه می گیرند و برخی دیگر عدم اطمینان را از نوسان
در جهت نامطلوب می دانند که از نیم واریانس برای سنجش آن
استفاده می کنند به هرحال چه تعریف اول را بپذیریم چه دوم را،

ریسک به نوسان در خروجی عملکرد نهاد مالی برمیگردد که این

نوسان از قبل قابل پیشبینی نباشد ( .شیرمردی،1392،ص)150

پیشینه

شیرمردی ،حسین و فاضلیان ،سید محسن و اخروی ،امیرحسین(
 )1392در مقاله "شناسایی و اولویتبندی ریسکهای اوراق سلف
نفتی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی" ریسکهای اوراق سلف
موازی استاندارد نفتی را برای هر یک از ارکان درگیر در ساختار این
اوراق را شناسایی کرده و در قالب سه طبقه کلی ریسکهای سرمایه
گذاران ،ریسکهای بانی و ریسکهای واسط طبقه بندی شده و به
تایید خبرگان رسیدند .سپس ریسکهای شناسایی شده با رویکرد
Crouchy, Galai and Mark
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تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده است .سروش و کاوند
( )1390در مقاله" ریسک های اوراق رهنی اسالمی و برخی
راهکارهای پوشش آن در ایران" بر اساس روش اکتشافی ریسکهای
این اوراق و راهکارهای پوشش آنها را از منظر سرمایهگذار و بانی
بررسی کرده اند.
شیرمردی(  )1390در پایان نامه کارشناسی ارشد "شناسایی
طبقهبندی و اولویتبندی ریسکهای اوراق مضاربه با تاکید بر فقه
امامیه" با رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از
روش تحقیق دلفی ریسکهای اوراق بهادار مضاربه را طبقه بندی و
اولویت بندی کرده اند.
حسینی زاده مظلومی( )1389در پایاننامه کارشناسی ارشد
خود،کاربرد اوراق استصناع در تأمین مالی مسکن را بررسی میکند.
دراین راستا به مدلهای مختلف انتشاراوراق استصناع،ریسک های
این اوراق و نحوه مدیریت آنها اشاره شده است .وی ثابت میکندکه
اوراق استصناع میتواند سالیق مختلف سرمایهگذاران در زمینه تأمین
مالی مسکن را پوشش دهد .این اوراق عالوه بر بخش مسکن ،برای
سایر بخشهای صنعتی،کشاورزی،عمرانی،مخابراتی و...نیز میتواند
مفید واقع شود.

رحیمی(  ) 1389در پایان نامه شناسایی و طبقه بندی ریسک
های اوراق اجاره" ریسک های این اوراق را در سه دسته ریسک های
سرمایهگذاران ،بانی و واسط طبقهبندی کرده است.
شوساك()2012در رساله دکتری با عنوان"بازارهای مالی اسالمی؛
عملکرد گذشـته و چشم انداز آینده ضمن برشمردن اصول حـاکم بـر
مـالی اسـالمی و معرفـی بازارهـا و ابزارهای مالی اسالمی در
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کشورهای مختلف ،به تحلیـل سـاختار انـواع مختلـف صـکوك
پرداخته است.
راسلی )2008(6در مقاله»تحلیل ریسک-بازده در بانکهای

اسالمی« قانون ریسک را در اسالم مطالعه نموده است.راسلی میگوید
تاوقنی که سپردههای مضاربه،رفتاری همانند سپرده ثابت داشته
باشند بانکهای اسالمی نمیتوانند به لبه رقابتی خود نزدیک شوند.
السویلم)2006(7درکتاب»پوشش ریسک درمالی اسالمی« به
طور مفصل مسایل ریسک را بررسی کرده و درپایان در قالب مثال،
به بررسی ابزارهای پوشش ریسک اسالمی پرداخته است.وی ،به خوبی
نمونههایی از بهکارگیری چارچوب اسالم برای تلفیق مدیریت ریسک
و خلق ارزش ارائه کرده که در این راستا11ابزار مختلف از جمله
مضاربه موازی و پوشش ریسک شخص ثالث معرفی کرده.
آدامز و توماس ()2005در کتاب "صکوك؛ ساختارها و
الگوها"الگوهای مختلـف صکوك را همراه با ریسکهای برخی
ساختارها بررسی نموده اند.
علی ارسالن طریق در کتاب (» )2004مدیریت ریسک های مالی
ساختارهای صکوك«ریسک های موجود در ساختارهای صکوك را
تحلیل کرده و به بررسی چالش های نهادی و سازمانی و چالش
مشتقات صکوك پرداخته است .وی در نهایت به این نتیجه می رسد
که صکوك جایگزین مطلوبی برای اوراق قرضه در بازارهای مالی
اسالمی است.

-Rosly

6
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حبیب احمد و طریقاهلل خان( )2001در کتاب خود مسائل
مختلف ریسکهای تأمینمالی اسالمی را بررسی کردهاند .ایشان در
تبیین چالشهای شریعت در مدیریت ریسک به سه موضوع اشاره
میکنند :اوالً تعدادی از تکنیکهای مدیریت ریسک قابل استفاده
توسط نهادهای مالی اسالمی نمیباشند که متأسفانه هنوز برای یافتن
جایگزینی برای آنها تالشی صورت نگرفته است .ثانیاً موضعگیری
شریعت در مورد ممنوعیت فروش بدهی و ممنوعیت استفاده از
قراردادهای آتی نرخ ارز بر روی فرآیند مدیریت ریسک اثر میگذارند.
ثالث ًا قراردادهای مالی اسالمی استانداردسازی نشده اند.

صکوک

یکی از ابزارهای مناسبی که میتواند جایگزین خوبی برای اوراق
قرضه ؛باشد صکوك است .صکوك دارای بازده ثابت به اضافه سهمی
از سود یا زیان ناشی از سرمایه گذاری است که درصد سود یا زیان
می تواند ثابت یا شناور باشد  .به این ترتیب  ،بازده صکوك مقدار
ثابتی نیست و برحسب ارزش واقعی محاسبه می شود (شرکت تأمین
سرمایه نوین ،)1390صکوك اوراق بهادار اسالمی است که با در گیر
کردن یک دارایی مشخص فیزیکی منطبق با قانون بانکداری اسالمی
و بدون ربا است(رسولی.)1395،
سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ،صکوك را
این گونه تعریف کرده است " :گواهی با ارزش اسمی یکسان که پس
از اتمام عملیات پذیره نویسی ،بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در
آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه ای
از داراییها ،منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت
سرمایه گذاری خاص میشود (حسینی.)1392،
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انواع صکوک

صکوك یکی از محصوالت فراگیر اسالمی است که دارای انواع
گوناگونی بوده و میتواند برای مقاصد خاص از قبیل تأمین مالی
پروژهها ،تأمین مالی تجاری وغیره مورد استفاده قرار گیرد  .سازمان
حسابرسی وحسابداری موسسات مالی اسالمی) (AAOIFIدامنه
کاربردهای صکوك و انواع طبقهبندی آن را تعریف کرده است .این
سازمان در استاندارد صکوك سرمایهگذاری خود14راهکار منطبق بر
قوانین شریعت را جهت سرمایهگذاری معرفی می کند
(لشگری)1391،
صکوك اجاره ،سلم ،استصناع ،مرابحه ،مشارکت ،مضاربه،
نماینده سرمایهگذاری ،مزارعه ،مساقات ،ارائه خدمات ،حق االمتیاز،
مالکیت داراییهایی که درآینده ساخته میشود ،مالکیت منافع
داراییهای موجود و مالکیت منافع داراییهایی که در آینده ساخته
میشوند طبقه بندی میگردد .در این تحقیق ما از بین  14نوع
صکوك موجود به بررسی صکوك اجاره،مضاربه ،منفعت ،استصناع،
مرابحه و سلم پرداخته ایم.
اجزاء صکوك
یک ابزار تأمین مالی اسالمی معموالً از شش رکن تشکیل می-
شود :
 (1متقاضی منابع مالی :شخصی است که نیاز به سرمایه دارد و
لذا با هدف تأمین مالی ،اوراق منتشر میکند.
 (2واسط یا ناشر :شخص حقوقی است که عاملیت تهیه و توزیع
اوراق را از سوی متقاضی به سرمایه گذاران بر عهده گرفته و از سوی
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دیگر ،مسئول نقل و انتقال اصل و سود سرمایه در سررسید اوراق به
آنان است.
 (3سرمایه گذاران :اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل دارند
پول خود را سرمایهگذاری نمایند .آنها در این سرمایهگذاری مالک
اوراق میشوند.
 (4امین :شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایهگذاران
و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط ،مسئولیت نظارت
بر کل فرآیند عملیاتی اوراق را بر عهده دارد.
 )5آژانس رتبه بندی :میزان اعتبار منتشرکنندگان اوراق توسط
این آژانسها تعیین گشته و بر طبق آن ،رتبه بندی میشوند.
 )6اعتباردهنده :شخصیتی حقوقی (همچون بانک مرکزی) است
که با حمایت از ناشر اوراق ،باعث افزایش اعتبار او میشود(زه
تابیان،مصطفی.)1388(،
البته شایان توجه است که مؤلفه های الزم برای انتشار یک ابزار
تأمین مالی اسالمی همان سه مؤلفه اول است؛ لذا بدون سایر مؤلفه
ها نیز امکان انتشار این اوراق وجود دارد کما اینکه مصادیق عینی
بسیاری هم برای آن وجود دارد.

ریسک صکوک

ریسک درنظام مالی اسالمی نیز مانند نظام مالی متعارف وجود
دارد .درحالت کلی میتوان گفت صکوك به عنوان نماینده ابزارهای
مالی اسالمی ،به صورت ذاتی نسبت به سایر ابزارهای مالی از ریسک
بیشتری برخوردار است .دلیل این موضوع آن است که تقریب ًا تمام
ابزارهای مالی اسالمی مبتنی بر مالکیت یک دارایی بوده و بنابراین
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ریسک این دارایی به سرمایه گذاران منتقل میگردد (سیاح،سجاد،
.)1384
صکوك انواع مختلفی از دارایی ها و قرار دادها را به اوراق مالی
تبدیل میکند بنابراین هر ساختار صکوك می تواند ریسک های
مختلفی حاصل از تبدیل دارایی را داشته باشد که این ریسکها به نوع
قراردادهای پایه ماهیت و ترکیب دارایی های پایه و اینکه عرصه
صکوك با استفاده از خدمات یک یا چند سیستم قانونی صورت

پذیرفته بستگی دارد( .عسکری ،1392ص)71

ریسک صکوك از ابعاد مختلفی طبقه بندی می شود .در این مقاله
ریسک صکوك به دو دسته ریسک مشترك و ریسک اختصاصی طبقه
بندی شده است .صکوك اجاره ،منفعت ،مضاربه ،استصناع ،مرابحه و
سلف جزء پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی اسالمی در جهان
هستند.
ریسکهای مشترک صکوک

در این بخش به بررسی ریسکهای مشترك اوراق صکوك و

راهکارهای پوشش ریسکهای آن پرداخته شده است از جمله مهم
ترین ریسک های مشترك این اوراق می توان به ریسکهای ریسک
نرخ بهره ریسک نرخ ارز ریسک اعتباری  ،ریسک شریعت ،ریسک
سیاسی ،ریسک های مرتبط با دارایی ،ریسک پرداخت اقساط ،ریسک
کوتاهی در انجام تعهدات ،:ریسک های مخصوص شرکت واسط،
ریسک نقدینگی ،ریسک نقد شوندگی ،ریسک تورم ،ریسک نرخ سود
بانکی ،ریسک قوانین و مقررات ،ریسک عملیاتی ،ریسک ورشکستگی
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نهادهای مالی ریسک جمع آوری وجوه به میزان کافی اشاره
کرد(.عسگری)92،
جدول شماره( )1ریسکهای مشترك و راههای پوشش آن در صکوك

نام

ریسک

ریسک
نرخ بهره

شرح ریسک

اگر نرخ بهره افزایش
یابد ارزش صکوك با
درآمد ثابت کاهش پیدا
می کند چراکه
خریداران صکوك تمایل
پیدا می کنند در
فرصتهای سرمایه
گذاری دیگری که نرخ
بازدهی بهتری دارند
سرمایه گذاری کنند.
سررسید نقش مهمی را
در تجدید اثر این ریسک
باز ی میکند.

8

راهکارهای پوشش ریسک
تقسیم طرح به فازهای مختلفو پذیره نویسی برای هر فاز
برای کاهش ریسک نرخ بهرهباید بدهیها و داراییها تراز شود که
این کار از طریق تغییر اندازه یا
تجدید قیمت دارایی ها و یا بدهی ها
انجام می شود -با توجه به رقابت
صکوك با سایر ابزارهای مالی در
اقتصاد متعارف ،ناشر اسناد خود باید
تالش کنند تا یک سیستم جامع
گزارش نرخ بهره را داشته باشد
مدیران ارشد شرکت منتشر کننده
صکوك از این گزارش کمک گرفته و
اثرات نوسان نرخ بهره را بر روی
ریسکهای صکوك تحلیل کرده و در
صورت امکان راه حلهای شرعی را

 - 8این جدول حاصل مطالعه و بررسی چندین مقاله می باشد که به شکل خالصه در این جا ارایه
شده است.
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برای مقابله با این ریسکها استخراج
نموده و به کار می گیرند.

ریسک
نرخ ارز

ریسک
اعتباری

ابزارهای مشتقه منطبق با احکامبخش اعظم صکوك
(قرارداد آتی ارز ،سواپ ارز و)...
منتشر شده در دنیا به
انتشار صکوك براساس چند ارزصورت بین المللی بوده
تطابق سررسیدهای دو طرفو نوسانهای نرخ ارز بر
ترازنامه.
آن اثر می گذارد در
برای کاهش ریسک ارز ناشرانصورتی که بین واحد
آن باید واحد محاسبات دریافت و
پول ارزش گذاری دارایی
پرداخت ها را دیناراسالمی  IDقرار
های پشتوانه صکوك و
دهند یک دینار اسالمی معادل با یک
ارزی که این اوراق بر
حق برداشت مخصوص  9SDRدر
اساس آن انتشار می
صندوق بین المللی پول است و دارای
یابد تفاوت وجود داشته
وزنی متشکل از  45درصد دالر
باشد دارندگان اسناد
آمریکا  29درصد یورو  15درصد ین
صکوك با ریسک نرخ
ژاپن و  11درصد  15پونداست(
ارز مواجه خواهند بود.
عسگری 1392،ص.)77
به احتمال عدم
پرداخت به موقع
تعهدهای مالی یک
ناشر ریسک اعتباری

گفته می شود .نکول

زمانی رخ می دهد که
ناشر نتواند یا نخواهد

استفاده از رتبه اعتباری ،ضمانو وثیقه
حساب مسدود نزد امینمتنوع سازی پرتفوی ابزارهای مشتقه اسالمی(سواپ نکول اعتباری و تعهدات به
پشتوانه بدهی و)...
Special Drawing Right
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تعهدات خود را انجام
دهد  .اثر این ریسک با
هزینه جایگزینی وجه
نقد ناشی از نُکول
ناشرسنجیده می شود.

ریسک
شریعت

ریسک شریعت به
ضرر در ارزش دارایی
اشاره دارد که این ضرر
بر اثر نقض تعهدات
مربوط به معیارهای
شرعی توسط ناشر به
وجود می آید این نقض
های عمدی و یا غیر
عمدی صکوك را از
اعتبار شرعی می اندازد
مسئله این است که
عموماً خریداران صکوك
افراد ملتزم به مالحظات

بیمه اعتباری پرداخت منافع به صورت علیالحساب بین دوره به دارندگان اوراق
ومانده منافع تحقق یافته را در
صورت وجود درسررسید به حساب
دارندگان اوراق واریز نماید.
در صورت عدم تحقق منافع علیالحساب ،ضامن متعهد به پرداخت
مابه التفاوت منافع محقق شده و علی
الحساب ،در سررسیدهای مقرر می
باشد.
ضمانت وزارت امور اقتصاد ودارایی و مجوز رسمی سازمان بورس
جهت مدیریت این نوع ریسک،
الزم است نظام نظارت شرعی
قانونی ،منطقی و معقولی برای تایید
شرعی بودن فعالیت صکوك مورد
نظر در تمامی مراحل وجود داشته

باشد .مانند ،استفاده از کمیته فقهی
تخصصی سازمان بورس
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شرعی هستند و چنانچه
ناشر صکوك در وسط
کار به دلیل شرایط
رقابت بازار مالحظات ها
کنار بگذارند تکلیف
مالکان اوراق صکوك چه
خواهد شد.

ریسک
سیاسی

ریسک
نقدینگی

200

استفاده از بیمه برای زمانی کهچنانچه صکوك برای
امکان مصادره وجود دارد
تامین مالی پروژه های
ولی به طور کلی احتمال کاهش
بین المللی منتشر شوند
و یا اینکه سرمایه گذاران این نوع ریسکها به راحتی امکان پذیر
نمی باشد.
خارجی اقدام به خرید
صکوك پروژه های
داخلی نمایند ،احتمال
مواجهه با ریسک
سیاسی تقویت می شود.
احتمال ناتوانی
شرکت در ایفای
تعهدهای مالی کوتاه
مدت ریسک نقدینگی
نامیده میشود .این
ریسک ازسه عامل عدم
توانایی اجرای تعهدهای
مالی کوتاه مدت ،عدم
توانایی تامین منابع
مالی کوتاه مدت در

نگهداری اوراق دارای نقدشوندگی باال مثال اوراق مشارکت
توسط بانی ،کسب خطوط اعتباری
کوتاه مدت برای مواقع بحرانی
توسط بانی و نهایتا قرار گرفتن
بخشی از وجوه نقد بانی به عنوان
ضمانت درحسابی مسدود شده نزد

امین.
بانی بایددر قالب شرط ضمنعقد اجاره ،تعهد نماید که در صورتی
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که منافع آتی پروژه از مبلغ
هنگام نیاز و نیز عدم
مشخصی کمترباشد ،نسبت به
توانایی تامین مالی کوتاه
کاهش مبلغ اجاره بها به همان میزان
مدت با هزینه های
اقدام نماید.
مقرون به صرفه ی
تحلیل شکاف نقدینگی.ناشی میشود.
یکی از راه های افزایشنگهدارنده این اسناد
نقدینگی صکوك در بازارهای ثانویه
نمی توانند قبل از 10
این است که در بازارهای مالی
سال آن را نقد کنند لذا
اسالمی بانک ها تالش میکنند تا با
این اسناد به لحاظ
ایجاد یک چارچوب مقررات و یک
جریان نقدینگی بسیار
ساختار مالی توانمند در بین خود
غیر روان است.
استانداردهای شرعی معینی را برای
انتشار صکوك مشخص کنند تا امکان
تشکیل بازارهای بین بانکی کامالً
شرعی برای صکوك فراهم آید.

ریسک
نقد شوندگی

سهولت معامله در
بازاری خاص .طبق نظر
کارشناسان ،اوراق سلف،
بیشترین و اوراق اجاره و
مرابحه کمترین میزان
ریسک نقدشوندگی را
دارا هستند .ریسک
نقدشوندگی در اوراق
سلف به دلیل حرمت
شرعی خرید و فروش
اوراق سلف در بازار

ریسک نقدشوندگی را باپدیدآوردن سازوکارهایی مانند تعهد
بازخرید اوراق به وسیله بانی ،ناشر یا
ضامن و اعطای اختیار فروش به
سرمایه گذاران میتوان تا حدودی
پوشش داد
 از طریق بازارگردانی در طولدوره معامالتی پوشش
 وجود اختیارات شرعی -متنوع سازی پرتفوی
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ثانویه بیشترین و در
اوراق اجاره و مرابحه ،به
دلیل داشتن سود ثابت و
نبود ابهامات شرعی
درباره بازار ثانویه این
اوراق ،کمترین است.

ریسک
تورم

ریسک
نرخ سود
بانکی

202

تورم عبارت است از
وضعیتی در اقتصاد که
در آن سطح عمومی
قیمتها به طور معنادار
و مداوم افزایش می-

یابد.ریسک تغییرات
سطح عمومی قیمتها،
به عنوان ریسک قدرت
خرید نیز شناخته می-
شود.
کلیه دارایی های با
بازدهی ثابت و متغیر از
اوراق قرضه متعارف
گرفته تا ابزارهای مالی
اسالمی مانند صکوك
مضاربه ،صکوك
استصناع،صکوك سلم و

پذیرش اوراق در بورس وفرابورس و ایجاد بازار ثانویه فعال

به منظور مواجهه با این ریسکاوال الزم است سیاستهای پولی
کشور به نحوی تنظیم گردد که
امکان پیش بینی تورم با خطای کم
توسط سرمایه گذاران فراهم شود.
متنوع سازی پرتفوی با اوراقداخلی و بین المللی با نرخ های ثابت
و شناور
فروش اوراق بلندمدت قبل ازافزایش و خرید اوراق کوتاه مدت.
تا حد امکان در پیش بینی تورمدقت به عمل اید.
 طراحی مناسب اوراق از نظرسررسید
متنوع سازی پرتفویاستفاده از ابزارهای مشتقهمنطبق با احکام اسالم قراردادهای
آتی اختیار فروش شرعی و غیره.
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غیره ...با این ریسک
مواجه خواهند بود.

ریسک
قوانین و
مقررات

شامل دو نوع ریسک
قوانین و مقررات داخلی
و قوانین و مقررات
خارجی است ریسک
داخلی در شرایطی
خودنمایی می کند که
خأل قانونی یا تغییر
ناگهانی قوانین سرمایه
گذاری وجودداشته
باشد و یا حتی در
بعضی موارد ،عدم وجود
قانون در مورد نوع
خاصی از سرمایه گذاری
ها ریسک قوانین را
پررنگ تر می کند.
ریسک قوانین و مقررات
خارجی هنگامی پدید
می آید که اوراق اجاره
در سطوح بین المللی
منتشر شود.

ضمانت نامه دولتیدرج شروط غیرقابل تغییر درامیدنامه -قرارداد اعتباری
گشایش حسابهای فرامرزیامکان مشارکت سرمایه گذارانبین المللی
انواع بیمهانتخاب قوانین حاکم داخلی وبین المللی
مشارکت موسسات و بانکهایچندجانبه
همچنین در رابطه با مدیریتاین نوع ریسک میتوان بیان نمود
که در صورتی که نهادهای نظارتی
رویه ثابتی درباره وضع مقررات
مربوطه داشته باشند ،ریسک قوانین
و مقررات کاهش می یابد .همچنین،
بسیاری از ریسک های قوانین و
مقررات با در نظر گرفتن شرایط
وتدابیر خاصی در قراردادهای
حقوقی قابل مدیریت میباشند.
از آ نجا که قوانین و مقررات
خاصی در رابطه با فعالیت نهادهای
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204

ریسک
عملیاتی

عبارت است از
ریسک زیان های
منتظره یا غیرمنتظره
ناشی از شکست یا نقص
درفرایندها ،منابع
انسانی ،فناوری عملکرد
نامناسب یا نقض در
فرآیندهای داخلی و یا
رویدادهای خارجی.

ریسک
ورشکستگی
نهادهای
مالی

ممکن است هر یک
از نهادها به دالیل
مختلف ،در طول دوره
صکوك ورشکسته شده
و امکان عمل به
تعهداتی که نموده اند
برایشان فراهم نباشد.

چند ملیتی وجود ندارد ،باید اوراق
صکوك بین المللی به گونه ای
طراحی شوند که ریسک ناشی از
اعمال مقررات کشورهای گوناگون بر
نهادهای مالی فعال،به حداقل ممکن
برسد.

ریسک ورشکستگی بانی باتوجه به ضمانت ها و وثایق اخذ
شده در هنگام انتشار اوراق و نیاز
مجزا بودن شخصیت حسابداری
پروژه اوراق منفعت از شخصیت بانی
و نیز وجود ضامن در پرداخت اصل
و سود اوراق نیز پوشش داده شده
است.
 استقالل مالی واسطقید شروط امیدنامه-اصالح قوانین
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ریسک
جمع آوری
وجوه به
میزان کافی

نرخ
بازده(هزینه
فرصت )

ممکن است شرکت
تامین مالی نتوانند وجوه
الزم را برای اجرای پروژه
جمع آوری نماید و علت
آن را میتوان عدم
استقبال سرمایهگذاران
دانست این ریسک را
ریسک بازار پذیری نیز
می گویند.
با توجه به ماهیت
صکوك با درآمد ثابت در
صورت رونق ( رکود )،
در بازار و افزایش(
کاهش) نرخ بازدهی
سرمایه به حدی فراتر(
پایینتر) از بازدهی
صکوك ،احتمال ریسک
هزینه فرصت سرمایه
گذاری این اوراق را
افزایش ( کاهش) می
یابد.

با استفاده از یک نهاد مالیمانند شرکت تامین سرمایه به
عنوان متعهد پذیره نویس این ریسک
مرتفع خواهد شد.

انتشاراورراق بهادار با سر رسیدکوتاه مدت تر.
همچنین در صورتی که طرح هابلند مدت باشند می توان طرح ها را
به فازهای مختلف تقسیم کرد و
پذیره نویسی برای هر فاز انجام داد.
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ریسکهای اختصاصی صکوک

عالوه بر موارد مطرح شده در جدول یک که به مشترکات ریسک
صکوك و راهکارهای پوشش آن اشاره کردیم هر یک از این ابزارهای
تامین مالی اسالمی بسته به نوع کاربردی که دارند با ریسکهای
مواجه می شوند که اختصاص به خود آنها دارد.در این بخش از مقاله
مهمترین ریسکهای اختصاصی هر کدام از آنها و راهکارهای پوشش
آنها به اختصار بیان گشته است.

صکوک اجاره

صکوك اجاره یکی از مهمترین ابزارهای مالی اسالمی است که
در آن حق استفاده از منافع دارایی یا مجموع از دارایی های خاص ،
در برابر اجاره بها از مالک به شخص دیگری منتقل میشود .مدت
قرارداد اجاره مشخص است و میتوان اجاره بها را در ابتدای دوره،

انتهای دوره ،با سررسیدهای ماهانه ،فصلی یا ساالنه پرداخت کرد .
از آنجا که صکوك اجاره اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مشاع
فرد است ،میتوان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که به وسیله ،
عاملهای بازار تعیین میشود ،معامله کرد(سروش1386 ،ص.)16
به طور کلی می توان گفت صکوك اجاره ،اوراق بهاداری هستند
که برای هر انتشار،ارزش اسمی یکسانی دارند.این اوراق نمایانگر
داراییهای بادوام فیزیکیای هستند که به یک قرارداد اجاره
پیوندخوردهاند(سلمان  2005،وعسگری ،کریمی .)1392،
جهت انتشار اوراق اجاره وجود دست کم سه نهاد مالی ضروری ا
ست که عبارتند از :بانی ،واسط و امین.بانی شخص حقوقی است که
صکوك اجاره با هدف تامین مالی آن منتشر میشود و به اجاره کردن

دارایی مبنای انتشار صکوك اجاره از واسط) به نمایندگی از دارندگان
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صکوك( اقدام مینماید.واسط نهاد مالی است که صرفا به منظور نقل
و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوك اجاره و انتشار صکوك

اجاره تشکیل میشود.امین نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی
از سرمایه گذاران و به منظورحفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط
اجرایی انتشار صکوك اجاره ،مسئولیت نظارت بر کل فرایند عملیاتی

صکوك اجاره را بر عهده دارد).سازمان بورس و اوراق بهادار1386 ،
 ،ص).
اوراق اجاره در مقایسه با ابزارهای مالی ربوی و نیز دیگر ابزارهای
اسالمی مانند اوراق مضاربه و مرابحه اهمیت خاصی دارد این ابزار
وجه مشترکی بین موسسه های مالی اسالمی و ربوی پدید آورده،
امکان تعامل بین انها را فراهم میکند .روش کار در اوراق اجاره به
این گونه است از موسسه مالی بعد از کسب مجوز الزم اوراق بهاداری
را تحت عنوان اوراق اجاره منتشر کرده با واگذاری آنها به مردم ،منابع
الزم را گرد می آورد سپس با استفاده از آن منابع کاالهای سرمایه
ای و مصرفی بادوام را خریده با قرارداد اجاره به متقاضیان وا می
گذارد سپس اجارهبهای آنها را در سررسیدهای مقرر وصول کرده به
صورت سود در اختیار صاحبان اوراق قرار میدهد(موسویان
1385ص)79

انواع ریسکهای صکوک اجاره و روشهای پوشش آن

در یک دستهبندی کلی میتوان تمامی این ریسکها را به سه دسته
ریسکهای بازار اولیه ،بازار ثانویه و موارد مرتبط با دارایی که هر یک

دارای شقوق مختلفی میباشند تقسیم کرد.جدول شماره1به
ریسکهای تخصصی صکوك اجاره و راهکارهای پوشش آن اشاره می-
نماید( این بخش برگرفته از یافته های مقاالت مختلفی که در مورد
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انواع ریسک و راهکارهای آن در صکوك اجاره بیان شده است ،می
باشد (.سروش 1386،و پاك نیت)1391 ،

جدول شماره( )2به ریسکهای تخصصی صکوك اجاره و راهکارهای پوشش آن

نوع ریسک

شرح ریسک

ریسک سو
ءاستفاده واسط از
وجوه دریافتی

واسط ممکن
است از وجوه نقد
دریافتی سوءاستفاده
کند

ریسک عدم
فروش دارایی به
واسط

ممکن است
تولیدکننده از فروش
محصول به واسط
خودداری کند

ریسک عدم
اجاره دارایی به
وسیله بانی

ریسک نرخ

سود) یا اجاره بها(
208

ممکن است
واسط ،بانی از اجاره
دارایی به عللی

)تامین مالی از رو
شهای دیگر با نرخ
پایین تر ،رفع نیاز
جهت خرید دارایی و
غیره( منصرف شود
در صورتی که
صکوك اجاره بازار

راهکارهای

پوشش ریسک

ترتیبی فراهم نمود
تا وجوه جمعآوری
شده به حسابی که نزد
امین است واریز شود

میتوان از روشهای
گوناگونی مانند
استفاده از قرارداد صلح
ویا ضمانتنامه بانکی و
گنجاندن شرط وجه
التزام در قرارداد نیز
استفاده کرد
راهکاری قابل طرح
در مدیریت این ریسک
نیز میتواند ضمانتنامه
بانکی و یا وجه التزام
در قرارداد باشد.
تعامل مسئوالن
بانک مرکزی با بازار
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ثانویه داشته باشند،
ممکن است ارزش
بازاری اوراق کاهش
یابد

ریسک از بین
رفتن کلی یا
جزئی دارایی

ممکن است قبل
از سررسید صکوك
اجاره ،دارایی مبنای
انتشار صکوك که به
بانی اجاره داده شده
است،از بین برود .بر
اساس قواعد فقهی،
مستاجر » ید امانی
«داشته و اگر افراط
یا تفریط نکرده
باشد ،مقصر نخواهد

بورس است .بدین
صورت که نرخهای
بازارهای رقیب به
حدّی تغییر نکند که
سرمایه گذاری در
صکوك اجاره را
غیراقتصادی نماید.
عالوه بر این ،در نظر
گرفتن امکان تعدیل
نرخهای سود اوراق
اجاره در قراردادهای
تدوین شده نیز می-
تواند به کاهش این
مشکل بینجامد

جهت پوشش این
ریسک ،می توان از
انواع بیمه ها استفاده
کرد

بود.
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ریسک
استهالك تدریجی
دارایی

ریسک

هزینه های

غیرعملیاتی
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این ریسک آنجا
مطرح می شود که
این ریسک را می
مورد اجاره استهال ك
توان از راه اعطای
پذیر باشد.
اختیار فروش( Put
در صورتی که
 )Optionبه
دارایی استهال ك
دارندگان صکوك
پذیر باشد نرخ و
حداقل نمود .
میزان استهالك در
همچنین ،اگر اوراق به
امیدنامه که به
گونه ای طراحی شوند
وسیله ناشر منتشر
که قرارداد از نوع اجاره
می شود و به صورت
به شرط تملیک باشد،
دقیق آورده خواهد
آنگاه سرمایه گذاران با
شد و سرمایه
ریسک استهالك
گذاران با اطالع از
دارایی روبه رو
میزان استهالك به
نخواهند بود
خرید اوراق اقدام
میکند
دارندگان
صکوك اجاره به
طور مشخص با دو
ریسک روبه رو
خواهند بود که
عبارتند از :ریسک
عدم اطمینان از
دریافت مبلغی
مشخص در زمانهای

در این شرایط یکی
از راههای پوشش این
ریسک آن است که
امین در ابتدای
انتشارصکوك ،
درصدی از مبلغ را
جهت انجام هزینه های
احتمالی غیرعملیاتی
کسر کند .در پایان
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از پیش تعیین شده
و ریسک عدم
اطالع اززمان کسر
این هزینه ها ازاجاره
بها

اوراق منفعت

دوره در صورتی که
هزینه های غیر
عملیاتی وجود نداشته
باشد ،کل مبلغ به
سرمایه گذاران
پرداخت می شود.

ورق منفعت سند مالی بهاداری است که نشان دهندده مالکیت
دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک داررایی با
دوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است
مانند گواهی اقامت در هتلی معین برای روزی معلوم( .حبیبیان
 )1384صکوك منفعت در حاالت خاص اوراق بهادار با نام و بی نام
قابل نقل و انتقالی که براساس عقود اسالمی منتشر می شود
(ترابی .)93،این نوع اوراق که با نام اوراق اشتراك زمانی نیز از آنها
یاد می شود مالکیت را در مدت زمان مشخصی در مجموعه مسکونی
معینی برای سالهای معینی نشان می دهند این اوراق در اوایل سال
 2000در مکه استفاده شدند(مصباحی مقدم .)1387 ،
ریسک های اوراق منفعت و راهکارهای پوشش آن

در این بخش ریسک های صکوك منفعت تعریف و دسته بندی
شده و برخی از راه های پوشش آن ها ارائه می شود  .در حالت کلی،
ریسکهای ورق بهادار را می توان از زاویه های گوناگونی مورد بررسی

قرار داد.در اینجا ریسک های خاص صکوك منفعت را براساس نوع

بازار ،به ریسک های بازار اولیه  ،بازار ثانویه تقسیم می کند.این بخش
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برگرفته از یافته های مقاله صکوك منفعت و پوشش ریسکهای
مترتب بر آن است(ترابی.)93،
جدول شماره 3به ریسکهای تخصصی صکوك منفعت و راهکارهای پوشش آن

ریسکهای صکوک منفعت و راهکارهای پوشش آن

بازار اولیه

سوء استفاده از
وجوه دریافتی

از آن جا که
واسط با انتشار
اوراق منفعت به
جمع آوری وجوه
نقد اقدام می کند،
ممکن است از وجه
های نقد دریافتی
سوء استفاده نماید.

بازار ثانویه

ریسک های مالی
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نوع ریسک

شرح ریسک

ریسک
بازار

به صورت
طبیعی در بازارهای
ثانویه اوراق
بهادار،ریسک بازار
وجود دارد و به
هیچ وجه نمی توان
با متنوع ساختن
پرتفوی آن را از
بین برد.

راهکار پوشش

حسابرسی صورت های
مالی واسط و بانی به صورت
ساالنه

اوراق درهیچ بازار ثانویه
ای پذیرفته نشده باشند و
بوسیله ناشر یا شخص ثالث
دیگری امکان باز خرید آن
نباشد .امکان معامله در بازار
ثانویه  ،بی نام بودن اوراق
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ریسک
سرمایه
گذاری
مجدد

ریسک های مرتبط با منافع

متغیر
بودن
منافع آتی
از نظر
زمانی و
ریالی

اگر سود دریافتی
حاصل از اجرای
پروژه به شکل
با توجه به نوع پرداخت
صحیحی سرمایه-
سود و بازگشت سرمایه ،نوعی
گذاری نشودممکن
پرتفوی سرمایه گذاری و
است نه تنها پروژه
سپرده گذاری سود دریافتی
سودده نباشد؛ بلکه
تعریف شود.
بازپرداخت اصل
سرمایه نیز با
مشکل مواجه گردد.

به دلیل اینکه
جریان نقدی مبنای
اوراق منفعت از نوع
جریان متغیر بوده و
اوراق به صورت
اوراق با درآمد ثابت
منتشر می گردد

)1بانی باید در قالب
شرط ضمن عقد اجاره ،تعهد
نماید که در صورتی که منافع
آتی پروژه از مبلغ مشخصی
کمتر باشد ،نسبت به کاهش
مبلغ اجاره بها به همان میزان
اقدام نماید.

)2ناشر به پرداخت منافع
به صورت علی الحساب بین
دوره به دارندگان اوراق اقدام
و مانده منافع تحقق یافته را
در سررسید به حساب
دارندگان اوراق واریز نماید و
در صورت عدم تحقق منافع
علی الحساب ضامن متعهد به
پرداخت مابه التفاوت منافع
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محقق شده و علی الحساب،
در سررسید می باشد.

 -3بهره بردار موظف
است همزمان با شروع
عملیات بهره برداری ،سیستم
حسابداری مطابق با
استانداردهای مورد قبول
سازمان حسابرسی را در مورد
منافع مبنای انتشار اوراق
ریسک
مرتبط با
دارایی
پایه
منفعت

اوراق مضاربه

به هرگونه
نوسان ناامطلوب در
سود عملیاتی
حاصل از سرمایه
گذاری در طرح
مدنظر اطالق می
گردد

وجود ضامن .در صورت

خارج شدن دارایی ازحیض
انتفاع برای یک دوره معین
حساب دستورالعمل
پیشنهادی تدوین شده،
پوشش بیمه ای عدم النفع
کافی به نفع ناشر طی عمر
اوراق برخوردار باشد.

اوراق بهاداری است که بر اساس عقد مضاربه طراحـی مـ یشـود.
ناشـر اوراق مضاربه با واگذار ی اوراق ،پول متقاضیان اوراق را جمـع
آوری کـرده ،در فعالیـت اقتصادی سودآور بازرگانی به کار می گیرد
و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود را بر اساس نسبت
هایی که روی اوراق نوشته شـده ،میـان خـود و صـاحبان اوراق
تقسیم می کند .دارندگان اوراق  ،نقش مالک و ناشر اوراق (بـانی)
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نقـش عامـل قـرارداد مضاربه را دارند ( ایوب، 2007 ،ص.(350اوراق
مضاربه را می توان با کاربردهای مختلف طراحی کرد( .کمیته فقهی
سازمان بورس)1388،
صکوك مضاربه :این اوراق مبتنی بر قرارداد مضاربه است و با توجه
به آنکه قابلیت مبادله در بازار ثانویه را دارد می تواند به عنوان یک
ابزار مالی کارآمد عالوه بر تامین مالی بخش صادرات وابستگی نظام
مالی را به تامین مالی بوسیله بانک کاهش دهد و به توسعه بازار
سرمایه و تامین مالی از این راه کمک کند(موسویان )1389
در ادامه ریسکهای خاص صکوك مضاربه بر اساس نوع بازارها
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برخی از راه های مدیریت و کاهش
این ریسکها معرفی میشود(موسویان ،1391،ص)65
نهاد

درگیر

نوع

بازار

جدول شماره ( )4انواع ریسک مضاربه و راه های پوشش آنها

ریسک

مضاربه

سرمایه گذار

بازار ثانویه

نوسان
قیمت کاال

شرح ریسک
در صورتی که قیمت
کاالیی که بر روی آن مضاربه
منعقد می شود نوسان قابل
مالحظه ای داشته باشد
سرمایهگذاران با این ریسک
مواجه می باشند .از نظر
خبرگان نیز باالترین رتبه را
در بین ریسک های اوراق
مضاربه دارد

روشهای پوشش
ریسک

انتخاب دارایی
مناسب وجود
اختیارات
شرعی،استفاده از
قرارداد سلف و پیش
فروش،متنوع سازی
پرتفوی
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بازار اولیه
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ریسک
سرمایه
گذاری مجدد

اوراق مضاربه ای که
بیش از یک جریان نقدی
دارند و سرمایهگذار نتوانند با
نرخ مورد انتظار خود مجدداً
سرمایهگذاری کنند با این
ریسک مواجه خواهند بود.

تعهدات
مضاربه(نحوه
سرمایه
گذاری،
تقسیم
سود و افشای
اطالعات)

به شرایطی گفته می
شود که زیان ناشی از ارزش
داراییها به واسطه تخطی
ناشر و مسئولیت ناپذیری
وی در برابر قوانین حقوقی و
قواعد شریعت به دارندگان
اوراق صکوك تحمیل شود.

از بین
رفتن اصل با
عدم تفریط

در صورتی که اصل مال
مضاربه از بین برود وحتی
بانی از قواعد مربوط افراط و
تفریط نکرده باشد سرمایه
گذاران با این ریسک مواجه
خواهند بود

طراحی مناسب
اوراق از نظر سررسید
و زمانهای پرداخت
سود
وثیقه ،ضمانت
نامه بانکی بانی یا
شخص ثالث مبنی بر
حسن انجام
تعهدات،تصویب
قوانین دقیق با
ضمانت اجرایی
مناسب در کمیته
فقهی بورس و ادارات
مربوطه ،متنوع سازی
پرتفوی،قراردادصلح
پیش از انتشار
اوراق،قراردادن وجه
التزام از سوی بانی
استفاده از بیمه
های تجاری ،شرط
ضمن عقد در
امیدنامه ،متنوع سازی
پرتفوی
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بازار
پذیری

بانی
بازار اولیه

واسط

بازار ثانویه

رتبه بندی
پایین بانی و
اوراق

فسخ
قرارداد اولیه
توسط بانی

کاهش اقبال سرمایه
گذاران به این شیوه تامین
مالی و عوامل دیگری مانند
کارایی اطالعاتی و نیز تعداد
معاملهگران در بازار منجر به
این ریسک می شود.

در صورتی که موسسه
رتبهبندی بانی و اوراق بهادار
مضاربه وابسته به آن را رتبه
بندی پایین کند ،بانی به
خاطر مسائل بیشتر در
مراحل بعدی با این ریسک
مواجه می گردد.

ممکن است واسط پس
از انتشار اوراق و جمع آوری
وجوه نقد ،به بانی مراجعه
کند ،اما بانی از ادامه عملیات
منصرف شده باشد.

تجارت قابل افراز
باشد ،ریسکی وجود
ندارد
تجارت قابل افراز
نباشد ،از طریق
تعهدپذیره نویسی

ایجاد موسسه رتبه
بندی اعتباری داخلی
و بین
المللی،استانداردسازی
دقیق گزارشات مالی و
شفافیت اطالعات
شروط ضمن
عقد،ضمانت نامه،وجه
التزام،قراردادصلح بین
بانی و واسط پیش از
انتشار اوراق

استصناع

عقد استصناع

استصناع قرارداد سفارش ساخت قراردادی است بین دو شخص
حقیقی و حقوقی مبنی بر تولید کاالهای خاص یا اجرای پروژهای با
ویژگیهای مشخص در آینده که سفارش گیرنده متعهد می شود در
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ازای گرفتن مبالغ آن در زمانهای توافق شده که بخشی از آن می
توانند به صورت نقد و بخشی به صورت اقساط به تناسب پیشرفت
فیزیکی کار و مستقل از آن باشد بر اساس زمانبندی کوتاه مدت یا
بلند مدت مثالً  1تا  10ساله مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز خود برای
اجرای پروژه را مستقیم ًا خود تهیه و در زمان مشخص کاالی پروژه
مورد نظر را به سفارش دهنده تحویل دهند و سفارش دهنده نیز در
صورت تطابق کامل پروژه با مشخصات قید شده در قرارداد آن را
تحویل خواهد گرفت (کمیجانی) 1386 ،
دامنه عقد استصناع بسیار گسترده و وسیع است شامل سفارش
ساخت بسیاری از پروژه ها و طرح های کالن کشورها نظیر انتقال
خطوط نفت و گاز ،کارخانههای عظیم پتروشیمی ،سد سازی ،ذوب
آهن ،هواپیماسازی و کشتی سازی می شود(.نظرپور.)1386،
صکوک استصناع

بازارهای مالی از آن جهت که امکان تبادل و عرضه و تقاضای
وجوه مالی را فراهم می آورند از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار
هستند دارندگان وجوه اندك نیز می توانند در این بازار سرمایه گذاری
کنند و هرگاه نیاز به نقدینگی این داشته باشندمیتوانند اوراق بهادار
خود را در بازار بورس عرضه نموده و وجوه مورد نیاز خود را به دست
آورند( پهلوان و رضوی .) 1386
در فقه امامیه صکوك میتوانند در یک معامله و قرارداد نظیر
قرارداد استصناع به عنوان وسیله ای برای پرداخت وجوه انتشار یابد
و پس از انتشار دینی بر ذمه انتشار دهنده آن تلقی گردد (.
نظرپور،1389،ص)7
218

مقایسه راهکارهای پوشش ریسک در انواع اوراق صکوک با درآمد ثابت

در این میان ظهور و گسترش صکوك استصناع در مجموعه
صکوك بی تردید بر گستره انتخاب خواهد افزود و منجر به رونق بازار
بورس شده و زمینه کارآمدی بیشتر آن را فراهم می سازند اگر
صکوك استصناع در کنار سایر اوراق بهادار به صورت مستمر و متنوع
توسط نهادهای دولتی و غیردولتی منتشر شوند متناسب با ویژگی
های خود می توانند عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان خاصی را به
خود جذب نموده و بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار را متنوع و بر
غنای آن بیافزایند و با تحقق بازاری فعال انتظار میرود بازدهی این
عمران به سمت بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد سوق یابند
البته برای این که صکوك مورد رغبت مردم قرار گیرد الزم است
انتشار این اوراق با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان
مدیریت و برنامه ریزی و با مجوز رسمی بانک مرکزی منتشر شود در
فرایند انتشار صکوك استصناع ارکان زیر وجود دارد:
 1بانی( سفارش دهنده) هر شخص حقوقی که انتشار صکوك به
منظور تامین مالی او صورت گیرد.
 2عامل( پیمانکار ) هر شخص حقوقی که وجوه حاصل از انتشار
صکوك تحویل وی می گردد.و در مقابل او متعهد به بازپرداخت وجوه
حاصله به همراه سود و حق الوکاله واسه می شود
 -3ناشر یا واسط هر شخص حقوقی که اوراق بهادار را منتشر
میکنند که میتوانند بانک سرمایه گذاری و یا بانکهای تجاری باشد
 -4سرمایه گذاران هر شهر اعم از حقیقی و حقوقی که اقدام به
خرید صکوك نموده و وجوه حاصل از فروش سوخت جهت تامین
مالی عامل به کار گرفته می شود (.نظرپور ،1389،ص)7
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صکوک استصناع

در ادامه ریسک صکوك استصناع بر اساس نوع بازارها مورد بررسی
قرار خ واهد گرفت و برخی از راه های مدیریت و کاهش این ریسکها
معرفی میشود ( .نظرپور ،1389،ص)21
انواع

بازار

انواع ریسک

عدم قبول پروژه
توسط پیمانکار

بازار اولیه

عدم قبول پروژه پس
از اتمام توسط بانی

سوء استفاده واسط از
وجوه دریافتی
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شرح ریسک
ممکن است بانک سرمایه
گذاری پس از انتشار اوراق و
واگذاری آنها و دریافت وجوه
حاصله جهت واگذاری پروژه به
پیمانکاران یا بانک تجاری
مراجعه نماید اما آنها از پذیرش
پروژه منصرف شده باشد
زمانی که کاالی ساخته
شده آنطور که مدنظر سفارش
دهنده بوده است نباشد یا بانی
به هر دلیلی از پذیرش آن
سرباز زدند و به این دلیل از
ایفای تعهدات خود امتناع ورزد
احتمال وقوع این ریسک
تقویت میشود
ممکن است از وجوه نقد
دریافتی سوء استفاده نموده و
وجوه را در فعالیتی به کار

راهکارهای

پوشش ریسک
استفاده از
قرارداد صلح،
ضمانت نامه بانکی،
وجه التزام

قرارداد صلح،
ضمانت نامه بانکی،
وجه التزام ،تبدیل
عقد استصناع به
جعاله
می توان وجوه
حاصل از واگذاری
صکوك استصناع
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گیرد که از سوی بانک مجاز
شمرده نشود

عدم تمایل به خرید
اوراق توسط نهادهای
واسط

عدم تعدیل

ممکن است پیمانکارانی که
به هر دلیل در آغاز پروژه
تمایل به دریافت صکوك
استصناع به جای وجوه نقد
داشته اند زمانی که بخواهند
این اوراق را در بازار اولیه به
بانک های تجاری یا نهادهای
دیگر به فروشند با مشکل عدم
تقاضا برای این اوراق مواجه و
دچار کمبود نقدینگی در طول
پروسه تولید شوند.
ممکن است شرایط در
آینده مثال به دلیل تغییر
قیمت مواد و مصالح و در
نتیجه افزایش قیمت
پیشنهادی پیمانکاران برای
اجرای طرح آن طور که مورد
انتظار او بوده است پیش نرود
در این حالت دیگر امکان
کاهش قیمت اسمی اوراق در
تاریخ سررسید میسر نیست.

رادر حساب مشترك
بین واسط و امین
واریز نمود
بانی طبق
قرارداد صلح ضمانت
کند که اگر تقاضا
برای این اوراق وجود
نداشته باشد و
پیمانکار موفق به
فروش اوراق نشود
خود اوراق را مجددا
از پیمانکار خریداری
کند.

طرح را به
مراحل مختلفی
تقسیم کرده و برای
هر مرحله اوراق با
سررسید کوتاه مدت
تری منتشر کرد.
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بازار ثانویه

سرمایه گذاری مجدد

اگر دارندگان صکوك
استصناع انتظار داشته باشند
پروژه ای که توسط این صکوك
تامین مالی میشود پس از
تکمیل و واگذاری به بانی
سودآوری خواهد داشت ،ممکن
است تمایل داشته باشند سهام
این طرح را تهیه نمایند .در
این مرحله ریسک سرمایه
گذاری مجدد ممکن است به
دلیل عدم تبدیل اوراق به
سهام یا سایر دارایی های
شرکت در صکوك نوع( الف و
د) پدید آید.

می توان ناش را
طی قراردادی ملزم
به واگذاری اختیار
خرید(سرمایه
گذاری) مجدد کرد.

صکوک سلف
سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است طبق تعریف فقیهان
مبیع در سلف کلی در ذمه است که در برابر مال نقد و برای سررسید
معین فروخته میشود به مشتری مسلم به کسر الم و فروشنده مسلم
الیه گفته می شود کاالیی که فروخته میشود مسلم فیه و بهای آن
را مسلم به فتح الم گویند(فراهانی فرد،1388،ص.)17قرارداد سلف
قراردادی است که براساس آن عرضه کننده مقدار معینی از دارایی
پایه را بر اساس مشخصات قرارداد سلف در ازای بهای نقد می فروشد
تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند( .دستورالعمل اجرایی عرضه
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و معامله قرارداد سلف نفت) .بنابراین پرداخت وجه نقد آنی انجام
میشود ؛اما تحویل کاال برای مدت مشخصی به تعویق میافتد .سلف
را بیع در ذمه ،سلف را بیع سلم ،پیش خرید و پیش فروش نیز می
گویند؛ اما از آنجا که بنا بر فتوی مشهور فقیهان شیعه و سنی ،فروش
مبیع قبل از سررسید جایز نیست  ،در بازارهای اسالمی معامالت
سلف در دو دسته ساده یا موازی انجام می شود که در معامالت ساده
 ،تا زمان تحویل کاال  ،امکان فروش گواهی گر از سوی آنها وجود
ندارد و خریداران نمیتوانند در بازارهای ثانویه حضور یابند .اما شرکت
کنندگان در معامالت سلف موازی ،با شرایطی مجازند گواهی
خریداری شده را حتی قبل از تحویل کاال در بازار ثانویه بفروشند.؛
زیرا در معامالت سلف موازی  ،سلف دوم به طور کامل از سلف اول
جداست و خریدار قرارداد اول با قطع نظر از قرارداد نخست ،اقدام به
فروش سلف می کند ،هرچند که نوع کاال و مقدار آن مثل مبیع سلف
اول باشد و اعطای حواله کاال از باب حواله به شخص ثالث است در
این صورت برای نشان دادن استقالل معامالت از یکدیگر میتوان در
زمان واگذاری برگ حواله  ،در پشت آن به استقالل معامله فروشنده
تصریح کرد( صورت جلسه  27کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس
.) 87 /5/16در جدول شماره 5.انواع ریسک مختص صکوك سلف و
راهکارهای پوشش آن ارائه شده است.این بخش برگرفته شده از یافته
های علمی چندین مقاله می باشد (شیرمردی 1392،وفراهانی.)88،
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جدول شماره 5.انواع ریسک مختص صکوك سلف و راهکارهای پوشش آن

نوع

ریسک

ریسک
نوسانات
سطح
عمومی
قیمت ها

شرح ریسک

در اوراق سلف چون
بانی اوراق سلف بهای
ثابتی را دریافت می
کند ،میتوان گفت در
صورت افزایش سطح
عمومی قیمتها (تورم)
قدرت خرید وی کاهش
و در صورت کاهش
سطح عمومی قیمتها
قدرت خرید بانی
افزایش می یابد.

روشهای پوشش

ریسک

سازی
متنوع
پرتفوی اوراق مختلف
داخلی و بین المللی با
نرخ های ثابت و شناور
 ،فروش اوراق بلند
مدت قبل از افزایش و
خرید اوراق کوتاه مدت.

متنوع
در صورتی که قیمت
ریسک
دارایی پایه در این مدل پرتفوی
نوسانات
نفت خام که بر روی آن
قیمت
سلف منعقد میشود،
کاالهای
موضوع سلف نوسان قابل مالحظهای
داشته باشد سرمایه
گذاران بااین ریسک
مواجه می شوند
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ریسک از
بین رفتن
کل یا جزئی
از دارایی در
صورت عدم
تفریط بانی

در صورتی که قبل
از تحویل به واسط کل
مال سلف یا قسمتی از
آن به هر علتی از بین
رود و حتی بانی از قواعد
مربوطه افراط و تفریط
نکرده باشد ،و طبق
ضوابط شرعی و حقوقی
بیع سلف  ،بانی با این
ریسک مواجه خواهد
بود.

به شرایطی گفته
ریسک
عدم انجام میشود که زیان ناشی
از ارزش داراییهای به
تعهدات
واسطه تخطی ناشر و
امیدنامه
مسئولیت ناپذیری و در
برابر قوانین حقوقی و
امیدنامه مربوطه و
قواعد شریعت به
دارندگان اوراق صکوك
سلف تحمیل شود.

به کارگیری بیمه
های تجاری و همچنین
استفاده از شرط ضمن
عقد در امیدنامه

وثیقه  ،ضمانت نامه
بانکی بانی یا شخص
ثالث مبنی بر حسن
اجرای تعهدات ،
تصویب قوانین دقیق با
ضمانت اجرایی مناسب
در کمیته فقهی بورس
و ادارات مربوطه ،
قرارداد صلح پیش از
انتشار اوراق  ،قرار دادن
وجه التزام از سوی
بانک.
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ریسک
عدم توان
واسط جهت
فروش دارایی
قیمت
به
انتظاری

ریسک
بازار پذیری

در صورتی که بعد از
تحویل گرفتن دارایی
پایه در سررسید ،واسط
نتوانند دارایی پایه را به
قیمت انتظاری بفروشد،
سرمایه گذاران دچار
زیان می شوند یا دست
کم سود مورد انتظار
خود را دریافت نخواهند
کرد.
کاهش اقبال سرمایه
گذاران به این شیوه
تامین مالی و عوامل
دیگری مانند کارایی
اطالعاتی و نیز تعداد
معاملهگران در بازار
منجر به این ریسک می
شود.

در صورتی که
ریسک
رتبه بندی موسسه رتبه بندی ،
پایین بانی و بانی و اوراق سلف
وابسته به آن را رتبه
اوراق
بندی پایین کنند  ،بانی
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بررسی های دقیق
صالحیت واسط قبل از
انعقاد قرارداد  ،استفاده
از ابزارهای مشتقه
مطابق شرع.

ایجاد موسسه رتبه
بندی اعتباری داخلی و
بین المللی استاندارد
سازی دقیق گزارشات و
شفافیت اطالعاتی
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با این ریسک مواجه
است.

ممکن است واسط
ریسک
عدم پذیرش پس از انتشار اوراق و
وجوه توسط جمع آوری وجوه نقد،
بانی از واسط به بانی مراجعه کند، .
اما بانی از ادامه عملیات
منصرف شده باشد.

قرارداد
نامه
صلح،ضمانت
بانکی،وجه التزام از
مهمترین
جمله
راهکارهای پوشش این
نوع از ریسک است

استفاده از ضمانت
ممکن است واسط
ریسک
عدم تحویل در سر رسید به بانی بانکی ،وجه التزام
کاال به واسط مراجعه کند ، .اما بانی
در سر رسید به هر دلیل قادر به
از طرف بانی تحویل دارایی پایه به
واسط نباشد ،در این
صورت واسط با این
ریسک روبرواست.

صکوک مرابحه
اوراق مرابحه یکی ازز انواع قرارداد بیع است که از زمان های قدیم
بین مردم رایج بوده است و مقصود از ان بیعی است که فروشنده
قیمت تمام شده کاال اعم از قیمت خرید و هزینه های حمل و نقل و
نگهداری و سایر هزینه های مربوطه را به اطالع مشتری می رساند
سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافه به عنوان سود می نماید(علی
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عصار،1392،ص )26به طور کلی درباره اوراق مرابحه در نگاه عام می
توان گفت که اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که حکایت از بدهی
ناشی از بیع مرابحه می کند و دارنده ورق مالک و طلبکار آن دین
است اوراق مرابحه به تبع قرارداد مرابحه به انواع مختلف انتشار پذیر
است که مهمترین آنها عبارتند از اوراق مرابحه تامین مالی  ،اوراق
مرابحه تامین نقدینگی اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکهای تجاری
و اوراق مرابحه رهنی معامالت نوع سوم اوراق مرابحه چه در بازار اولیه
و چه در بازار ثانویه به اعتقاد همه فقها (شیعه و سنی ) صحیح است
نوع اول و چهارم اوراق مرابحه اگرچه در بازار اولیه مشکلی ندارد اما
معامالت بازار ثانوی آنها نیازمند صحت بیع دین (تنزیل) به شخص
ثالث به کمتر از مبلغ دین است که این معامله به اعتقاد مشهور فقهای
شیعه صحیح است اما به اعتقاد مشهور علمای اهل سنت اشکال دارد
(موسویان  1391ص )192نوع دوم اوراق مرابحه نیز از همان معامله
نخست به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت محل اشکال
است(جواهری ،1408،صص .)241-247در جدول شماره 6.انواع
ریسک مختص صکوك مرابحه و راهکارهای پوشش آن ارائه شده
است .این بخش برگرفتهشده از یافتههای علمی پایاننامه کارشناسی
ارشد کفشگر میباشد ( کفشگر.)91،
جدول شماره 6.انواع ریسک مختص صکوك مرابحه و راهکارهای پوشش آن

ریسک

مرابحه
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ریسک
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ممکن است شرکت تامین مالی
ریسک
نتوانند وجوه الزم را برای اجرای
عدم جمع
پروژه جمع آوری نماید و علت آن
آوری وجوه
را میتوان عدم استقبال سرمایه
نقد به میزان
گذاران دانست این ریسک را ریسک
کافی
بازار پذیری نیز می گویند.

خرید کلیه
اوراق توسط
شرکت تامین
سرمایه به
صورت یکجا و
واگذاری به
سرمایه گذاران
به قیمت باالتر.

ممکن است بانی یا واسط قبل
از خرید کاال و پس از انتشار
صکوك مرابحه توسط شرکت تامین
ریسک
مالی و جمع آوری وجوه از مردم به
عدم توان
دلیل تغییرات ناگهانی قیمت مواد و
خرید کاال
مصالح در نتیجه افزایش کاالی
توسط واسط
مورد نیاز به مشتری آنطور که مورد
انتظار بوده است پیش نرود و
نتوانند کاالی مورد نیاز مشتری را

قرارداد
اختیار معامله.

از آنجا که واسط با انتشار این
استفاده از
ریسک اوراق اقدام به جمعآوری وجوه نقد
موسسه امین یا
سوء استفاده کرده است  ،ممکن است از وجه
استفاده از
واسط یا
های نقدی دریافتی سوء استفاده
وثیقه یا ضمانت
شرکت
کنند و یا در فعالیتهای غیر از
نامه های الزم
تامین مالی
انتشار اوراق به کار گیرد و لذا
را از شرکت
از وجه های ممکن است این فعالیت ها بر واسط
تامین مالی و یا
دریافتی
تاثیر منفی گذاشته و آن را با خطر
شخص ثالث.
ورشکستگی مواجه سازد.
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خریداری کند در این صورت هر
چند که بر عهده بانی است که
کاالی مورد نیاز مشتری را تهیه
نماید.

ریسک
عدم پذیرش
کاال توسط
مشتری
(فسخ
قرارداد
اولیه)

ریسک
عدم فروش
دارایی به
واسط

ریسک
عدم
230

در فرآیند تامین مالی از طریق
صکوك مرابحه ممکن است مشتری
پس از خرید دارایی توسط بانک
تمایلی به خرید دارایی از بانک
نشان ندهد این ریسک غالبا زمانی
که قیمت کاال دائم ًا در نوسان باشد
و قیمت دارایی پس از خرید توسط
بانک کاهش یابد و یا اینکه کاال با
نرخ پایین تری قابل تهیه باشد
شایع است.

قاعده خیار
شرط.

استفاده از
ممکن است واسط پس از
قرارداد صلح یا
انتشار اوراق و جمع آوری وجه های
بیع نسیه،
نقد جهت خرید دارایی به تولید
استفاده از
کننده مراجعه کند اما تولیدکننده
ضمانت نامه
دارایی را به واسط نفروشد این کار بانکی بی قید و
ممکن است از افزایش قیمت دارایی شرط ،گنجاندن
در بازار یا مورد های مشابه این
شرط وجه
موضوع ناشی شود.
التزام در
قرارداد.
ممکن است در سررسید مورد
نظر مشتری نتواند به تعهدات خود

استفاده از
وثیقه از خود
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پرداخت
وجوه
دریافتی
نکول

ریسک
عملیاتی
ریسک
بازار
ریسک
تورم یا
(قدرت
خرید)

عمل کنند و توانایی پرداخت بدهی
خود به همراه سود را نداشته باشد
همچنین ممکن است در صورت
تقسیط شدن بدهی اش به اقساط
ماهیانه واسط یا شرکت تامین
مالی نتواند در سررسیدهای مقرر
بدهی خود را پرداخت کند در این
صورت بانی یا واسط هم نمیتواند
برای تاخیر در بازپرداخت اقساط و
یا اصل و فرع وجوه دریافتی مبلغی
را به عنوان دیرکرد و یا جریمه
تأخیر دریافت کند.

ریسک عملیاتی در نتیجه قصور
و عدم کارایی پرسنل و افراد و
تکنولوژی و روند کاری رخ می
دهد.
تغییرات در قیمت ابزارها و
دارایی های معامله شده در
بازارهای خاص می باشد.

زیان سرمایهگذار در اثر کاهش
ارزش پول یا تورم در صکوك
مرابحه چون دارندگان آن سود
ثابتی را دریافت میکنند بنابراین با
افزایش تورم بازدهی واقعی سرمایه

شخص یا
شخص ثالث به
عنوان ضامن،
استفاده از نرخ
باالتر سود
کمک های
خیریه،
تضمینی به
صورت وثیقه یا
به شکل حق
تصرف وثیقه یا
تصرف در یکی
از دارایی های
موجود.

متنوع
سازی پرتفوی
اوراق مختلف.
متنوع
سازی پرتفوی
اوراق مختلف.
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گذار و به تبع آن سود دارندگان
صکوك کاهش مییابد و سود و
زیان به انتظار و پیشبینی از تورم
بستگی دارد.

ریسک
نوسان نرخ
ارز

ریسک
سیاسی
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زیانی که از نوسانات نامطلوب
نرخ ارز به وجود میآید و ناشی از
عدم تطابق دریافتها و پرداخت
های ارزی است .ریسک نرخ ارز
بخشی از ریسک سرمایه قلمداد می
شود و احتمال ضرر در اثر تغییر
ارزش پول یک کشور نسبت به
واحد پول کشور دیگری ریسک نرخ
ارز بوده و اوراق مرابحه مخصوص
در پروژه های بین المللی از این
قاعده مستثنا نیست.
ریسک سیاسی از تحوالتی
ناشی میشود که به وسیله تصمیم
دولت پدید آمده و به شکل های
گوناگون سرمایهگذاری را با مشکل
روبه رو می کند هنگامی که این
تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی و
قضایی یا ادارات دولتی باشد صرف
نظر از اینکه آیا منافع سیاسی و
اقتصادی در پشت صحنه وجود
دارد ریسکی که به وجود آمده را
ریسک سیاسی مینامند.سرمایه

انتقال
ریسک به طرف
مقابل  ،بیمه.

ثبات
قوانین ،ضمانت
نامه های دولتی
در شروط غیر
قابل تغییر در
امیدنامه
قراردادامتیازی،
بیمه.
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گذاران داخلی نیز تا حدودی با
ریسک سیاسی مواجه هستنداما در
اینجا ریسک سیاسی عمدتاً ناشی از
تغییرات قوانین و سیاست های
حمایتی از صنایع خاص است .به
عنوان مثال نوعی ریسک که
ممکن است دارندگان صکوك
مرابحه را تهدید کند .وضع مالیات
از طرف دولت است به این صورت
که ممکن است دولت اقدام به وضع
مالیات تبعیض آمیز کند به گونه
ای که نرخ مالیات برای برخی
کاالها که سرمایهگذاران خرید و
صکوك آن را منتشرشده ،باال رود.

ریسک
عدم
نقدشوندگی

به سهولت تبدیل یک نوع طلب
به وجه نقد را ریسک نقدشوندگی
میگویند هر چقدر طلب یک
طلبکار(اوراق) سریع تر و نزدیکتر
به قیمت واقعی به وجه نقد تبدیل
شود ریسک نقدینگی آن کمتر می
باشد .صکوك مرابحه در کشورهای
عربی از قدرت نقدشوندگی بسیار
اندکی برخوردار هستند را براساس
نظرات فقه های اهل سنت خرید و
فروش دین حرام است و از طرف
دیگر خرید و فروش این اوراق را

تعهد
بازخرید توسط
ناشر( بانی) یا
شخص ثالث به
عنوان ضامن.
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نیز مبتنی بر خرید و فروش دین
می دانند و با این استدالل خرید و
فروش ثانویه صکوك مرابحه را
حرام اعالم نمودند.

ریسک
نرخ بازده یا
هزینه
فرصت

ریسک
قوانین و
مقررات
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ریسک نرخ بازده تغییری که در
ارزش اوراق بهادار به دلیل تغییر در
نرخ بازده سایر فرصت های سرمایه
گذاری اتفاق میافتد و چون اوراق
مرابحه اوراق با بازدهی ثابت است
در معرض این ریسک قرار دارد.

خرید اوراق
با سررسید های
کوتاه مدت.

از مهمترین ریسک های
سرمایه گذاران است شامل :احتمال
تغییر در قوانین و مقررات مرتبط با
ثبات
انتشار اوراق و قوانین مالیاتی،
قوانین خاص و قراردادهای حقوقی قوانین ،ضمانت
بین دو طرف است .در کشورهای نامه های دولتی
در حال توسعه به دلیل عدم وجود در شروط غیر
قوانین و مقررات مشخص و شفاف ،قابل تغییر در
امیدنامه
عدم ثبات قوانین و قابلیت ضعیف
،قرارداد
اجرای آنها این ریسک از عمده
امتیازی.
ترین ریسک های این کشورهاست
ریسک قوانین و مقررات جز ریسک
سیاسی است و راهکارهای مشترکی
بین آنها وجود دارد.
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ریسک
شریعت

کاهش ارزش دارایی در نتیجه
تخطی از رعایت الزامات شرعی
است.

ریسک
ورشکستگی

تا حدود زیادی این ریسک
کنترل میشود ورشکستگی زمانی
است که ارزش داراییهای نهاد
مالی کمتر از بدهیهایش است لذا
سرمایه کافی برای تسویه بدهی ها
را نخواهد داشت ورشکستگی می
تواند خود نتیجه نهایی ریسکهای
مختلف باشد بدهی زیاد ناشی از
فعالیتهای غیر از انتشار اوراق
ممکن است موسسه مالی را دچار
ورشکستگی کنند.

تشکیل
شورای فقهی
تخصصی و
نظارتی

استقالل
مالی واسط،
شرط امیدنامه،
اصالح قوانین.

جمع بندی

در وضعیت کنونی اقتصاد ایران ،یعنی باال بودن حجم نقدینگی و
آمار باالی بیکاری (به رغم تالشهای صورت گرفته) ،استفاده از بازارها
و ابزارهای مختلف مالی جهت هدایت نقدینگی سرگردان به بخش
تولیدی و خدماتی ضروری به نظر می رسد.
بازارهای بدهی جزء الینفک بخش مالی هستند .در اقتصادهای
نوظهور این بازارها هنوز در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارند.
طبق احکام اسالمی ،مطالبه و پرداخت بهره حرام است؛ بنابراین در
کشورهایی که بخش عمدهای از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل
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میدهند بازارهای بدهی کالسیک (مبتنی بر بهره) نمیتواند نیازهای
مالی مسلمانان را پاسخ دهد .از این رو تقاضای زیادی برای توسعه
یک بازار بدهی جانشین وجود دارد که با معیارها و احکام اسالمی نیز
مطابقت داشته باشد .در نتیجه در چند سال اخیر اوراق طراحی شده
و منتشر شده توسط شرکتها و دولتها که مطابق با احکام اسالمی
است و به صکوك معروف است رشد چشمگیری داشته است.
)1385
(نجفی
ابزار مالی صکوك یکی از ابزارهای فراگیر اسالمی است که دارای انواع
متعددی بوده و برای مقاصد خاص (از قبیل تأمین مالی پروژهها،
لیزینگ ،تأمین مالی تجاری و ابزارهای بازار رهن) میتوان از آن بهره
برد.
صکوك ابزار مناسبی است که می تواند در آینده ،بازارهای سرمایه
اسالمی نقش موثر و تعیین کننده ای داشته باشد و عالوه بر آن حتی
قادر خواهد بود الگوی تامین مالی برای بازارهای سرمایه جهانی ارائه
کند .این اوراق نه تنها مبرا از ربا و تعهد و تضمین سود است بلکه
زمینه تقسیم ریسک بین سرمایه گذاران و بانی را فراهم می آورد
(سروش.)1386،
برای مدیریت ریسک صکوك ،انجام اصالحات در نهادها و
سازمانها درجهت تقویت زیرساختهای مالی و زیرساختهای
نظارتی ضروری است .باید سیستمهای ارزیابی اعتباری بوجود آید،
کیفیت خدمات افزایش پیدا کند ،دستگاه های پشتیبانی کننده از
قانون تقویت شوند و در بازارهای مالی استانداردهای الزم مشخص
شود .از آنجایی که موفقیت صکوك به قدرت بازارهای ثانویه آن
وابستگی زیادی دارد ،دولت ها باید به سمت بازار آزاد و فراهم کردن
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حضور مؤسسات مالی بیشتر در بازارهای مالی خود بروند و با استفاده
از تکنیک های سازماندهی مجدد بازارهای ثانویه و مدیریت خدمات
بدهی عمومی ،نوسانات خدمات بدهی را افزایش دهند تا فرآیند کشف
قیمت در بازار ثانویه بهبود یابد .این تغییرات باعث افزایش برتری
بازارهای مشتقّات و سهام و بازار صکوك شده است (عسگری.)1392،
ابزارهای مشتقّه باعث پویایی بازارهای مالی شدهاند .تأخیر
بازارهای مالی اسالمی و دولت ها در پذیرش مکانیزم های متعارف رو
به رشد در این زمینه اثر مطلوبی نخواهد داشت و نهادهای اسالمی
باید از تجربیات سایرکشورها کمک گرفته و مکانیزم های شرعی این
روشهای جدید را به کار بگیرند.

منابع
 .1بریگـام ،اوجـین اف .گاپنـسکی ،لـوئیس سـی و آر دی وز،
فیلیـپ 1384 ،ش ،مدیریت مالی میانه ،مترجم :علی پارسائیان،
تهران :انتشارات ترمه.
 .2ترابی ،تقی ،طریقی ،سمانه ،دریابر ،عبداله ،پیمان تاتایی،
( ،)1393صکوك منفعت و پوشش ریسکهای مترتب بر آن ،فصلنامه
علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،سال هفتم ،شماره
بیست و چهارم ،زمستان. 31
 .3پاك نیت ،محمدجواد ،)1391( ،ریسکهای صکوك اجاره و
مدیریت آن ،فصلنامه تازههای اقتصاد تابستان ،شماره  ،136زمستان
.91
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 .4پهلوان ،حمید ،رضوی ،سیدروح اهلل ،)1386( ،اوراق صکوك
تعریف انواع و ساختار مدیریت ،پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی
سازمان بورس و اوراق بهادار.

 .5حسینی ،سید علی ،حکمت ،هانیه ،کاشف ،معصومه ()1392
نقش صکوك اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکتها ،پژوهش
حسابداری ،شماره ، 8بهار .92

 .6حبیبیان مجید اوراقف درآمدی بر اوراق منفعت و مبانی
شرعی آن مجموعه مقاالت چهارمین همایش دو ساالنه اقتصاد
اسالمی تهران دانشگاه تربیت مدرس  ،1384صص 76-75
 .7جواهری ،حسن محمدتقی ( )1408الربا فقیها و اقتصادیا،
بیروت ،دارالمرتضی.
 .8رسولی ،بهمن ،1395،کارکردهای ابزار مالی اسالمی (صکوك
اسالمی) ،مجله حسابرس ،شماره  82اردیبهشت .1395

 .9زه تابیان ،مصطفی،)1388( ،طراحی صکوك مضاربه برای
شرکتهای بازرگانی» ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشگاه امام
صادق (ع).

 .10سروش ،ابوذر ،صادقی ،محسن ،1386،مدیریت ریسک
اوراق بهادار اجاره ،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،شماره
.27
 .11سروش ،ابوذر،کاوند،مجتبی ،ریسک های اوراق رهنی
اسالمی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران ،جستارهای
اقتصادی،سال هشتم ،شماره  ،16پاییز و زمستان .1390
 .12سروش ابوذر ،1390 ،مروری بر ابزارهای مالی اسالمی،
کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار ،ص .5
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 .13سلمان ،سیدعلی ،)1386( ،محصوالت بازار سرمایه اسالمی:
توسعه ها و چالش ها ،ترجمه دکترمحمدمهدی ،عسکری ،مصطفی
زه تابیان و علی سعیدی ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،چاپ اول.

 .14سیاح سجاد ،صالح آبادی ،علی ،)1384( ،مبانی مهندسی
مالی ومدیریت ریسک ،تهران :گروه رایانه تدبیرپرداز
 .15شیرمردی احمدآبادی ،حسین ،فاضلیان ،سید محسن،
اخروی ،امیرحسین ،)1392( ،شناسایی و اولویت بندی ریسک
صکوك سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسه مراتب فازی ،دوفصلنامه
جستاری های اقتصاد ایران ،سال  ،10شماره  ،19بهار و تابستان ،92
ص .141-168
 .16شیرمردی احمدآبادی ،حسین ،)1390( ،شناسایی معرفی و
طبقه بندی مدیریت صکوك مضاربه با تاکید بر فقه امامیه ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام صادق (ع).
 .17کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار مصوبه مورخ
. 88 /11/11
 .18کمیجانی ،اکبر ،نظرپور ،محمد تقی ،)1386( ،تامین مالی
طرحهای اقتصادی از طریق اوراق استصناع ،مجموعه مقاالت
کنفرانس بین المللی تامین مالی اسالمی ،تهران ،مرکز مطالعات
تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ،1386 ،الف
 .19فراهانی فرد سعید ،)1388( ،سلف ابزاری مناسب برای
تامین مالی و پوشش ریسک ،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی
سال نهم شماره  33بهار  1388ص .17

 .20فالح شمس ،میرفیض ،رشنو ،مهدی ،)1387( ،ریسک در
صکوك و مصون سازی آن براساس موازین شرعی ،مجموعه مقاالت
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نوزدهمین همایش بانکداری اسالمی ،تهران ،موسسه اموزش عالی
بانکداری در ایران.
 .21لشگری ،محمد ،بهزاد ارجمندی ،مریم ،)1391( ،بررسی
روشهای تامین مالی در سیستم اسالمی با تاکید بر صکوك ،فصلنامه
اقتصاد و بانکداری اسالمی سال  1شماره  ،1زمستان .91
 .22علی عصار نرگس ،بررسی انواع اوراق صکوك در بانکداری
اسالمی ،مجله اقتصادی شماره  3و  4خرداد و تیر  1392ص .26

 .23عسگری ،محمدمهدی ،کریمی ،مهدی ،)1392( ،امکان
سنجی مدیریت ریسک صکوك ،توسعه راهبردی شماره  ،35پاییز
 ،92ص .63-90
 .24مصباحی مقدم غالمرضا ،کاوند مجید ،اسماعیلی حمیدرضا،
ارائه الگوی تامین مالی توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق
منفعت (صکوك انتفاع) ،جستارهای اقتصادی ،س  ،5ش  ،10پاییز و
زمستان  1387ص .78
 .25موسویان سید عباس ،فراهانی فرد سعید ،)1385( ،اوراق
بهادار اجاره (صکوك اجاره) ،اقتصاد اسالمی ،سال ششم ،شماره ،24
ص  ،79زمستان .85
 .26محمد رحیمی ،امیر ،)1390( ،شناسایی و طبقه بندی
ریسکهای اوراق اجاره ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام
صادق (ع).
 .27موسویان ،سید عباس ،وثوق ،بالل ،فرهادیان آرانی ،علی،
( ،)1392شناسایی و رتبه بندی ریسکهای ابزارهای مالی اسالمی
(صکوك) ،اندیشه مدیریت راهبری ،سال هفتم ،شماره اول ،بهار و
تابستان  1392شماره پیاپی .13
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، کفشگر جلودار، مجید، حبیبیان نقیبی، محمد نقی، نظرپور.28
 اولویت بندی ریسک صکوك مرابحه توسط خبرگان،)1393( ،حسین
 فصلنامه پژوهشهای،مالی و مقایسه آن با دیگر ابزارهای بازار سرمایه
.93  تابستان،59  شماره،19  سال،اقتصادی ایران
 پوشش ریسک،)1389( ، ایوب، خزایی، محمد نقی، نظرپور.29
 سیاست،صکوك مرابحه استصناع در بازار بورس اوراق بهادار تهران
-26  ص،2  شماره،6  جلد،81  شماره،89  سال،های اقتصادی ایران
.3
) بررسی فرآیند تأمین مالی از طریق1385(  مهدی، نجفی.30
.1385 انتشار اوراق صکوك»؛ ماهنامه بورس؛ آبان
AAOIFI (2002), Investment Sukuk .31
(Shar’iah Standard No. 18), Manama: Accounting
and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions.
Adam, Nathif j & Thomas, Abdulkader, (2005)
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Books, 2005.
32-Ahmed, H. (2001), Risk Management, .32
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Islamic Research and Training Institute (IRTI).
Al-Suwailem, Sami: Decision Under .33
Uncertainty An Islamic Perspective,in Islamic
Finance: Challenges and Opportunities in the
Twenty First Century (Conference Papers),
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صکوک پیوند خورده با تولید ناخالص

داخلی( )GLSابزاری برای مدیریت بدهی های
دولت مبتنی بر تامین مالی اسالمی

هادی عابدی 1سجاد موحد

2

چکیده
علیرغم ثروت فراوانی که در اختیار کشورهای اسالمی است،
بسیاری از این کشورها در گروه کشورهای در حال توسعه قرار
میگیرند .ت وسعه زیرساخت ها به عنوان ابزاری کارآمد برای رشد
اقتصاد و کاهش فقر اثبات شده است .معموالً دولتها از طریق انتشار
ابزارهای بدهی متعارف مبتنی بر بهره  ،پروژههای زیرساختی خود را
تامین مالی می کنند .این شکل از تامین مالی ،به دلیل حرمت بهره
و سایر مسائل موجود با موازین شرع منطبق نمی باشد .عالوه بر این،
بحرانهای بدهی مکرر در چند دهه گذشته ،اهمیت موضوع مدیریت
 1کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
 2دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسالمی
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بدهی دولت را که به جلوگیری از هزینههای باالی چنین شکلهایی
از بحران کمک میکند ،بیشتر کرده است .شاخص بندی بدهی در
قالب شاخصهایی از اقتصاد واقعی (مثل  GDPیا قیمت سبدی از
کاال) به عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش احتمال نکول در پرداخت
بدهیهای دولتی شناخته شده است.ایده ی شاخص گذاری بدهی ها
عالوه بر ایجاد پیوند بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد امکان
تسهیم واقعی ریسک بین طرفین قرارداد را فراهم میسازد .علی رغم
انطباق این ایده با موازین تامین مالی اسالمی ،بازار صکوک هنوز از
آن بهرهبرداری نکرده است .هدف این مقاله که ایده آن برگرفته شده
از پژوهش دو نفر از پژوهشگران(بوچا و الحسانا  )2014مرکز بین
المللی مالی اسالمی )INCEIF( 3است ارائه نوعی از صکوک است که
برای تامین مالی پروژههایی در بخش عمومی استفاده شود که این
پروژهها خاصیت درآمدزایی ندارند و بازده آنها صرفا با افزایش GDP
کشورهای منتشر کننده این نوع صکوک پیوند خورده است .این مقاله
منافع و موانع بالقوه و وضعیت ریسک-بازده صکوک پیوند خورده با
 )GLS( GDPرا که بر پایه عقد اجاره آتی است ،بررسی میکند .به
عالوه ،چهارچوبی برای قیمتگذاری  GLSنیز در بخش چهارم ارائه
میشود .بر پایه نمونهای از کشورهایی از پنج منطقه جهان اسالم در
کنار ایران ،ویژگیهای تئوریک  GLSاز طریق روش پیش آزمایی تایید
میشود .این اوراق به شکل دستهای جدید از دارایی ها ما بین
ابزارهای بدهی متعارف و ابزارهای سهام نمایش قرار می گیرد و
فرصت هایی برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری برای سرمایه
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گذاران به وجود می آورد .این مقاله صکوکی را معرفی می کندکه
ابزاری کارا برای مدیریت بدهی در یک فضای بدون بهره است و در
عین حال به مساله معیار گذاری 4صکوک دولتی در مقابل نرخ بهره
نیز پرداخته است  ،همچنین وضعیت به کاری گیری آن در اقتصاد
ایران نیز بررسی شده است .
واژههای کلیدی :صکوک پیوندخورده با  ،GDPاجاره آتی ،پیشازمایی.
طبقهبندی :JEL

،H

،H

.P

Benchmarking
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 .1مقدمه
علیرغم ث روت فراوانی که در دست مسلمانان است ،بسیاری از
کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان در دستهبندی کشورهای در
حال توسعه قرار میگیرند .توسعه زیرساخت به عنوان ابزاری کارآمد
برای پیشرفت اقتصادی اثبات شده است (استاش و فی .)2007
بنابراین ،نشان داده شده است که کمیت و کیفیت زیرساختها اثری
مثبت بر رشد اقتصادی دارد و به شکل منفی با نابرابری درآمد
همبستگی دارد که داللت دارد بر اینکه پیشرفت زیرساخت میتواند
راهی کارآمد برای مبارزه با فقر باشد (کالدرون و سرون .)2004
معموالً دولتها منابعی از طریق تامین مالی متعارف مبتنی بر بدهی
برای اجرای پروژههای زیرساختی در اختیار دارند .به هر حال ،این
شکل از تامین مالی ،به دلیل حرمت بهره در یک چهارچوب اسالمی
نامناسب است.
در طی دهه گذشته ،صکوک (مفرد آن صک) به عنوان جایگزینی
برای تامین مالی بر پایه بهره ،در بازار سرمایه اسالمی دیده شده است.
صکوک نمایش دهنده مالکیت سودمند یک دارایی یا مجموعهای از
داراییها برای یک دوره معین از زمان است که ریسک و عوایدی که
با جریان نقدی تولید شده توسط داراییهای پایه پیوند خورده است،
به دارندگان صکوک داده شود (اقبال و میراخور  ،2007ص.)177.
رضایتمندیای که در سالهای اخیر همراه با رشد شگفتانگیز
بازارهای صکوک بوده است ،با انتقاداتی که درباره انطباق با شریعت
و/یا کارآمدی اقتصادی بسیاری از ساختارهای جاری صکوک مطرح
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شد ،لکهدار گشت .این موضوع به بیانیه مشهور  AAOIFIدر سال
 2008نتیجه شد.
از طرفی دیگر ،بحرانهای بدهی مکرر در چند دهه گذشته،
اهمیت مدیریت بدهی را که به جلوگیری از هزینههای باالی چنین
شکلهایی از بحران کمک میکند ،بیشتر کرده است .بورنزتاین و
پانیتزا ( )2009هزینههای کوتاه مدت اما چشمگیر نکول در پرداخت
بدهی های دولتی را که به اشکال مختلف در میآید را مستند
کردهاند .بنابراین عالوه بر اثر منفی آن بر رشد  ،GDPنکول در
پرداخت بدهی های دولتی سبب هزینههای اعتباری ،5هزینههای
ممانعت از تجارت بینالملل ،6هزینههای سیستم تامین مالی داخلی7
و هزینههای سیاسی برای مسئوالن کشور می شود.
شاخص گذاری 8بدهی در قالب شاخصهایی از اقتصاد واقعی
(مثل  GDPیا قیمت کاال) به عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش نکول
در پرداخت بدهیهای دولتی شناخته شده است .علیرغم منافع اوراق
قرضه شاخصگذاری شده ،که در ادبیات اقتصادی مورد توجه واقع
شده است ،تحقیقات بسیار کمی در ایران در رابطه با امکان تطبیق
آن در فضای تامین مالی اسالمی انجام شده است .بنابراین هدف این
 5هزینههای اعتباری میتواند به شکل محرومیت کامل از بازار سرمایه و کاهش رتبه
اعتباری باشد که به شکل هزینههای باالتر برای استقراض نمود پیدا میکند.
 6هزینههای تجارت بینالملل میتواند به شکل خالص کاهش تجارت دوطرفه و کاهش
اعتبار تجاری کشور مدیون باشد.
 7این مورد میتواند به شکل افزایش در احتمال بحران بانکی باشد( .برای درک جزئیات
بیشتر مراجعه کنید به بورنزتاین و پانیتزا.)2009 ،
8
indexation
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مقاله نشان دادن امکان به کارگیری این شاخصگذاری در چارچوب
تامین مالی اسالمی و ارائه مدلی از صکوک پیوند خورده با  GDPدر
این چارچوب است .بدین منظور ،بخش بعدی به مرور ادبیات مربوط
به امکان استفاده از صکوک برای بخش عمومی و بعضی مسائل مربوط
به آن اختصاص داده شده است .بخش دوم این مرور بر روی منافع و
کاستیهای اوراق قرضه پیوندخورده با  GDPتحقیق میکند و امکان
به کارگیری آنها در صنعت تامین مالی اسالمی را بررسی میکند.
بخش سوم بر روی طراحی ،قیمتگذاری و انطباق با شریعت صکوک
پیوند خورده با  GDPبحث میکند .مشخصههای تئوریک این مدل از
صکوک به شکل تجربی با روش پیشازمایی در بخش چهارم آزمون
میشوند .در انتهای مقاله نیز جمع بندی و نتیجهگیری آمده است.
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.2

مرور ادبیات

در این بخش به بررسی امکان استفاده از صکوک برای بخش
عمومی و مسائلی که می تواند مانع به کارگیری آنها در عمل می
شود ،می پردازیم .برخی از روش های تامین مالی متعارف نیز دارای
جنبههای نیکویی است که میتواند در تامین مالی اسالمی قابل
استفاده باشد.در این راستا ،ایده اوراق قرضه پیوندخورده با GDP
بررسی شده است .این ایده نشان دهنده فرصتهایی برای تسهیم
ریسک و پیوند زدن بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد است .هر دوی
آنها با اصول اساسی تامین مالی اسالمی منطبق هستند.
 2-1تواناییهایی بالقوه صکوک در بخش عمومی
ملت های مسلمان به عنوان کشورهای در حال توسعه ،تقاضای
زیادی برای پروژههای زیرساختی دارند ،مثل مدارس ،بیمارستانها،
جادهها ،آب ،برق و دیگر موارد .اما ،در بسیاری موارد دولتهای
کشورهای در حال توسعه درآمد کافی برای تامین مالی این نوع
پروژهها را که برای توسعه پایدار حیاتی هستند ،ندارند .برای پاسخ
گویی به این نوع تقاضا ،اقبال و خان ( ،)2004استفاده از قراردادهای
ساخت-بهره برداری -واگذاری 9و دیگر اشکال آن را در کنار
ساختارهای صکوک پیشنهاد میکنند که به عنوان جایگزینی بهتر
برای تامین مالی متعارف مبتنی بر بهره به کار گرفته شد .دلیل آن
Bot
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حداقل دو موضوع است :اول ،با توجه به آنکه صکوک و تامین مالی
اسالمی در کل بر پایه دارایی های واقعی هستند ،انتظار می رود که
پایداری موسسات مالی و بازارها را بهبود ببخشند .این ویژگی پیوند
محکمتری بین بخش مالی و واقعی اقتصاد را تضمین میکند و
سیستمی را ترسیم میکند که تمایل کمتری به فعالیتهای
سوداگرایانه که عامل بسیاری از بحرانها هستند ،دارد .دوم ،از چنین
سیاستی که شامل تامین مالی مخارج دولت از طریق ابزارهای تامین
مالی اسالمی است ،انتظار میرود که از طریق محدود کردن دسترسی
به تامین مالی بدون دارایی ،باعث انضباط مخارج عمومی شود .در
نتیجه ،احتیاط ،مالحظه و دوراندیشی بیشتری در مدیریت اقتصاد
کالن و به همچنین در کارایی واحدهای اقتصادی خردی که در یک
اقتصاد فعالیت می کنند ،به کار گرفته خواهد شد.
در حقیقت ،صکوک در چندی از کشورهای مسلمان به عنوان
ابزاری برای مدیریت اقتصاد کالن استفاده شده است .با ارجاع به
تجربه سودان ،التگامی ( )2005ذکر می کند که صکوک میتواند
توسط دولتها و همچنین بانکهای مرکزی برای سیاستهای پولی
و کنترل نقدینگی از آن استفاده کنند .وقتی صکوک به مردم فروخته
می شوند ،پول از بازار جمع شده ،و این اتفاق اثر خودش را بر عرضه
پول خواهد گذاشت .پول جمع شده از بازار توسط بانک مرکزی
نگهداری میشود .از طرف دیگر ،در هنگام نیاز چنین پولی و یا بخشی
از آن از طریق خرید صکوک از مردم به بازار تزریق میگردد.
عالوه بر کاربرد صکوک به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصاد کالن،
میتوان ادعا کرد که صکوک از طریق پیوند زدن عرضه اعتبار با دارایی
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واقعی ،میتواند کارایی سیستم مالی را افزایش دهد (صدیقی )2006
و عدالت در سیستم را با فراهم کردن امکان سرمایهگذاری برای
پسانداز کنندگان خرد و سود بردن از عواید واقعی نتیجه شده از
سرمایهگذاری منطبق با اصول شریعت ،بهبود ببخشد (عثمانی
 .)2007به هر حال بسیاری از نویسندگان اعتبار چنین ادعایی را بر
اساس طرز کار جاری بازار صکوک زیر سوال بردهاند .مسائلی که در
مقابل بسیاری از ساختارهای صکوک قرار دارد ،جنبههای مختلفی را
در بر می گیرد که شامل مسئله تطبیق با شریعت ،مسائل اقتصادی،
چارچوب رگوالتوری ،قانون گذاری و مسائل حقوقی ،می شود .در
اینجا صرفا مسئله تطبیق با شریعت و جنبههای اقتصادی تمرکز کنیم
چراکه جنبه های حقوقی و قانونگذاری ممکن است از یک کشور به
کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر بسیار متفاوت باشند.
 2-1-1مسائل شریعت

اوه و دیگران ( )2009دو شکل کارایی محصول را بحث میکنند:
کارایی فنی و کارایی تخصیصی .در فضای قیمت-کیفیت ،محصولی
از نظر فنی کاراست که با داشتن کیفیت باالتر ،قیمت کمتری داشته
باشد .با این حال ،ممکن است که یک محصول کارا از طرف
مصرفکنندگان انتخاب نشود ،حتی وقتی بهترین کیفیت و کمترین
قیمت را داشته باشد .دلیلش سطح مطلق کیفیت نیست ،بلکه
مخلوطی از کیفیتهاست که با ساختار ترجیح مصرفکننده سازگار
نیست .کارایی تخصیصی عبارت است از درجه سازگاری ترکیب
کیفیت با ساختار ترجیحات .با بکارگیری این تعاریف و اعمال آنها
بر محصوالت مالی ،میتوانیم بگوییم که محصوالت صکوک از نظر
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فنی کارا هستند ،اگر در سطح ریسک یکسان بازده بیشتری در
مقایسه با دیگر ابزارهای مالی ایجاد کنند .به عالوه ،در نظر داریم که
قابلیت مبادله عالوه بر تطبیق با شریعت ،از اجزای اساسی کارایی
تخصیصی در بازار صکوک هستند.
حنیف ( )2009سه نشانه برای ادامه توسعه بازار صکوک ارائه
میکند .او نشان داده است که صکوک نسخه ای تکامل یافته از اوراق
بهادار با پشتوانه دارایی 10است،با این تفاوت که در مقایسه با اوراق
بهادار با پشتوانه دارایی ،دارندگان صکوک ،با توجه به الزامات شریعت
بر داراییهای پایه حق مالکیت دارند .در حالی که اوراق قرضة برای
اثبات بدهی به کار می رود و بر خالف صکوک نمایانگر مالکیت
دارندگان اوراق در فعالیت های صنعتی یا تجاری که بدان منظور این
اوراق منتشر گردیده نیست .در عوض ،با انتشار اوراق قر ضه ،نا شر
اوراق _که مالک واقعی دارایی یا سرمایه گذاری است _به دارندگان
اوراق بدهکار شده و الزم است اصل و بهره پول دارندگان اوراق را
بازگرداند (عثمانی )2007؛ بنابراین اوراق قرضة به عنوان ابزارهای
بدهی با بهره ثابت ساختاردهی می شوند و مقدار بهره اوراق
قرضه بعنوان درصدی از سرمایه و نه درصدی از سود واقعی تعیین
میگردد .در اوراق قرضه صرفنظر از اینکهسرمایه گذاری سودآور هست
یا نه ،پرداخت بهره اوراق تضمین میگردد .با این حال ،در صکوک با
پشتوانه دارایی ،دارندگان صکوک متحمل زیانهای نا شی از معیوب
شدن دارایی ها خواهند شد .به عبارت دیگر ،در این نوع صکوک،
دارندگان اوراق حق مراجعه به خود دارایی را دارند و نه بانی را و هر
Asset-based securities

10

253

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

نوع نقص و عملکرد ضعیف در دارایی پایه بطور مستقیم در ارزش
صکوکی که سرمایه گذاران
نگه داری می کنند ،منعکس خواهد شد .بر این مبنا دارندگان
صکوک با پشتوانه دارایی هم ارز طلبکاران بدون وثیقه رتبه بندی
میشوند ،که در واقع این یک محدودیت جدی توسعه این اوراق
محسوب می شود  .سومین دوره تکامل ساختارهای صکوک جایی
است که مدلهایی ظهور میکنند که اساسا بر مبنای قراردادهای
مشارکت هستند ،اما بعضی از الزامات شریعت را نقض میکنند .آن
ساختارها به ویژه نقدهایی را به دنبال کشیدند که در اوج این انتقادات
بیانیه شیخ تقی عثمانی است که  85درصد از آن صکوک را نامنطبق
بر شریعت توصیف کرده است .این اتفاق منجر به بیانیه سازمان
حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی( ) AAOIFدر سال
 2008شد.
(االمینه  )2008به جنجال میان مکاتب اسالمی در رابطه با مجاز
بودن خرید سهام یا واحدهای دیگر شرکا در یک قیمت از پیش تعیین
شده برای یکی از طرقین عقد مشارکت اشاره میکند .منطق این ایراد
این است که ذات مشارکت ،به اشتراکگذاری سود و ضرر میان
شرکاست .اقدام به خرید سهم یک شریک با قیمتی از پیش تعیین
شده ،با روح مشارکت در تضاد است ،چرا که هر چه به عنوان نتیجه
سرمایهگذاری انجام شده بدست آید ،برای یکی از شرکا عوایدی
تضمین شده وجود خواهد داشت.
ترکیب بسیاری از عقود تایید شده از سوی شریعت برای تولید
یک ساختار صکوک همراه با جریان نقدی مد نظر  ،در صنعت تامین
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مالی اسالمی جاری فراگیر است .االمینه ( )2008ساختار بسیاری از
این عقود ترکیبی را در نور بیع الوفا ،بیع االستقالل و بیع العینه
بررسی میکند .نتیجه آن شده است که تمامی این معامالت جنجال
برانگیزند و تنها از سوی اقلیتی از فقهای مسلمان تایید شده است.
کسانی آنها را رد میکنند ،این معامالت را به عنوان حیل محض
(حقههای قانونی) میدانند که به معنای دور زدن ممنوعیت اعطای
قرض با بهره(حرمت ربا) است .بنابراین ،اگرچه از لحاظ شکلی ممکن
است که به الزامات شریعت در عقود مبادله منطبق باشد ،اما ذات آن
اینگونه نیست (
.)Al-Zuhayli
; Al-Amine
مساله دیگری که توجه محققین را به خود جلب کرده ،مساله
ضمانت شخص ثالث است که در بسیاری از ساختارهای صکوک وجود
دارد .االمینه ( )2008بیان میکند که به شکل نظری ،ضمانت شخص
ثالث خیرخواه و بدون درخواست کارمزد یا انتظارات مالی در قوانین
اسالمی مورد تایید است .به هر حال ،در عمل ضمانت اصل مال در
صکوک مشارکت یا صکوک مضاربه یا صکوک اجاره مشکل آفرین
است .این موضوع از جانب این حقیقت است که ضمانت نمی تواند از
طرف دولت صورت گیرد ،چرا که استفاده از دارایی کل جامعه برای
نفع یک نهاد خصوصی غیر مجاز است  .برخالف آن ،خیلی سخت
است که یک نهاد خصوصی متقاعد شود تا یک نهاد دیگر را بدون
هیچ انتظار نفع مالی ضمانت کند.
 2-1-2مسائل اقتصادی

بحث درباره اقتصاد صکوک بر روی چند مسئله تمرکز می شود،
مثل کارایی ،قابلیت مبادله و مکانیزم قیمتگذاری صکوک که
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بیشترین توجهات را در میان پژوهشگران به خود جلب کرده است.
دیگر جنبهای که به توجه نیاز دارد ،انصاف و عدالت در معامالت است.
این جنبه از برابری ،همانطور که در مکانیزم قیمتگذاری بازتاب داده
شده است ،از راههای گوناگون در ادبیات تبیین شده است .اگر چه
تمام این مسائل بعد شرعی دارند ،در اینجا ما بر روی جنبه اقتصادی
آن تمرکز میکنیم.
علی ( )2008بیان میکند که عقود ترکیبی ،در ساختارهای
صکوک ،در تالش برای بازتولید محصوالت مالی متعارف است و در
عین حال ،سعی میکند تا در چهارچوب شریعت باقی بماند .نتیجه
نهایی ،محصوالتی پیچیده است که درک آنها دشوار است و هزینه
زیادی برای ایجاد و اجرای آن ها نیاز است و ممکن است با اهداف
شریعت مخالفت کند.
ممکن است گفته شود که پیچیدگی یک ساختار ،هزینههای
باالتری را که ناشی از طی مراحل پیچیده تر برای قانونی کردن آنها
و همچنین تالشهای بیشتر برای تبلیغ محصوالت ناآشنا و اندکی
عجیب برای سرمایه گذاران ،ایجاد می کند ؛ در نتیجه صکوک برای
سرمایهگذاری و هم منتشرکنندگان دارای منافع کمتری خواهد بود
که به معنای کاهش کارایی از جنبه فنی است.
قابلیت مبادله بعضی از انواع صکوک ،در بازار ثانویه ،موضوع
دغدغه بسیاری از بازیگران در بازار سرمایه اسالمی است چرا که به
شدت نقدینگی را در بازار صکوک کاهش میدهد .صکوک در معنای
تخصصی خود عموماً به ابزارهای مالی اسالمی گفته میشود که مبتنی
بر یک دارایی فیزیکی) عینی) یا غیرفیزیکی) دینی (منتشر میشوند.
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طراحی اوراق مبتنی بر یک دارایی غیرفیزیکی تحت تأثیر ممنوعیت
خرید و فروش دین در فقه اهل سنت است.با توجه به اینکه بزرگان
فقه شیعه ،خرید و فروش دِیْن را صحیح میدانند؛ بنابراین از این دیدگاه
می توان صکوک را نه تنها مبتنی بر دارایی فیزیکی بلکه مبتنی بر
دارایی غیرفیزیکی) دین (نیز طراحی نمود .این دیذگاه از طرف مکاتبی
از اهل سنت به چالش کشیده شده است ،به ویژه در مالزی ،که اجازه
میدهد که بدهی با نرخ تنزیل فروخته شود (روسلی و سانوسی
 .) 1999تکیه آن ها بر پایه بعضی فقهای قدیمی است که اجازه
داده اند در بعضی موارد بدهی خرید و فروش شود .برای این مکاتب
مالزیایی ،این شرایط زمانی محقق میگردد که یک سیستم شفاف
قانونگذاری وجود داشته باشد و این سیستم از منافع
مشارکتکنندگان بازار محافظت کند .به عالوه ،آنها برای قوت
ع و تَعَجَّل »11تمسک
بخشیدن به دیدگاهشان به مفهوم قاعده «ضَ ْ
میجویند .12به هر حال ،هر دو بیان در تبیین مساله اصلی در معامله
ای که شامل رباست شکست میخورند ،چرا که به شکل قراردادی،
ازدیادی در میزان بازپرداخت یک قرارداد وام ایجاد میکنند .به عالوه،
 11این مفهوم مربوط به زمانی است که طلبکار بخشی از بدهی را ،هنگامی که بدهکار

بدهیاش را به مقدار اصل بدهی و زودتر از زمان مقرر بازپرداخت کند ،میبخشد .در
واقع ،همان طور که در قاعده «ضَعْ و تَعَجَّل»  ،طلبکار مى تواند قبل از موعد
پرداخت  ،طلب خود را به کمتر  ،به بدهکار بفروشند  ،اگر بخواهد به شخص

ثالث هم به کمتر بفروشد  ،شخص ثالث هم باید همان مبلغ کمتر را از بدهکار

بگیرد ؛ یعنى همان قاعده «ضع و تعجّل» صورت گرفته است  ،امّا با یك واسطه
.
 12قطعنامه شورای مشورت سیاریا ،مشاهده شده در  14مارس  2011در:
http://www.sc.com.my/main.asp?pageid=450&menuid=554&ne
=wsid=&linkid=&type
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زمانی که معامالت نص صریح را نقض میکند ،قاعده مصلحت بیان
معتبری نیست .چرا که قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر
همچون قاعده «نفی حرج» ،در حالت تزاحم ،بر ادله احکام اولیه تفوّق
دارد .در این مورد متنی که ربا را حرام کرده است ،قطعی است .به
همان شکل ،اکثریت مکاتب اسالمی مفهوم ضَعْ و تَعَجَّل را رد
میکنند ،به ویژه زمانی که به صورت یک شرط در قرارداد قید شود.
استفاده از معیارهای 13نرخ بهره مثل الیبور برای مقاصد
قیمت گذاری ،اگرچه مطلوب نیستند ،تا زمانی که ارکان و شرایط
قرارداد مورد سوال برای حال هستند ،از دیدگاه شریعت مورد قبول
 .)Usmaniبنابراین ،استفاده از این معیارهای
فرض میشود (a
متعارف میتواند به عنوان قدم اول برای گذار به سمت تاسیس یک
صنعت تامین مالی اسالمی متکامل ،دیده شود که معیارهای
مخصوص به خودش را داراست .الجمال ( )2006در حالی که منافع
بالقوه استفاده از معیارهای اضافی مربوط به داراییهای پایه برای
بازتاب روح قانون تجاری اسالمی را قبول دارد ،علیه جایگزین کردن
یک معیار اسالمی به جای معیارهای مرسوم بحث میکند .او این
حرکت را غیرضروری ،غیرقابل اجرا و خطرناک میداند .این موضوع
به این دیل است که هیچ دلیلی برای نگرانی در رابطه با استفاده از
معیارهای متعارف وجود ندارد و مهمتر از آن ،نوعی کمبود عمق و
نقدینگی در داراییهای مالی اسالمی همگن وجود دارد.
به هر حال ،به نظر اکثر کسانی که در این موضوع نوشتهاند،
استفاده از ابزاری که تامین مالی اسالمی باید از ابتدا آن را حذف
benchmark
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میکرد ،منحرفکننده است چراکه این ابزارها مراحل اولیه خود را
طی می کنند .به عالوه ،یادآوری شده است که با استفاده از نرخ بازار
پول به عنوان معیار ،بازده دارندگان صکوک منعکس کننده همان نرخ
بهره متعارف است نه عملکرد واقعی دارایی پایه صکوک( .االمینه
2008؛ جبین و خان 2008؛ صدیقی  .)2006این موضوع میتواند
این تفکر را هدف بگیرد که یکی از ویژگیهای تامین مالی اسالمی،
پیوند بخش واقعی و مالی است .به همین ترتیب ،صدیقی ()2006
مدعی میشود که قطع ارتباط بین این دو بخش ،اغلب همراه با تکیه
بیش از حد بر ابزارهای بدهی ،به همان شکل که در تامین مالی
متعارف وجود دارد ،اتفاق میافتد ،در حالی که پذیرفته شده است که
هر چه نقش بدهی پررنگتر باشد ،توانایی سیستم مالی برای جذب
شوکهای واقعی کمتر میشود .همچنین توانایی مسئوالن پولی را
برای اقدامات اصالحی محدودتر میکند چرا که ترس از نکول های
دامنه دار وجود دارد .در ادامه پیشنهاد میکند که بازده صکوک را با
بهره وری واقعی پیوند بزنند ،چرا که به این ترتیب عدالت و انصاف
تضمین میشود با این منطق که برای رعایت انصاف الزم است که
عدم اطمینانهای یک واحد اقتصادی بهره ور تسهیم و اشتراکگذاری
شود .همچنین،عدالت و انصاف ملتزم ضرر است ،اگر که به دلیل
نااطمینانی در فضای کسب و کار ایجاد شود ،و این ضرر از طرف
کسانی که مدعیان سود در هنگام سوددهی بودهاند ،باید تحمل شود.
تجزیه و تحلیل تمامی این مسائل نشان میدهد که این ناسازگاری
دیده شده در ساختارهای صکوک برآمده از تمایل به نزدیک کردن
دو پارادایم متفاوت در تامین مالی است .در فضای متعارف ،تامین
مالی مبتنی بر بدهی سنتی به منتشر کننده اوراق اجازه میدهد که
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بدون از دست دادن قسمتی از داراییاش ،وجوه نقد بدست آورد .از
طرف دیگر ،سرمایهگذاران اوراق بهادار قابل مبادلهای بدست میآورند
که بازده آن از پیش تعیین شده است .با حرمت بهره در چهارچوب
اسالمی ،این شکل از تامین مالی (اوراق قرضه) قابل قبول نیست .به
جای آن ،روشهای مورد تایید شریعت مستلزم طرح شراکت سود و
زیان و یا انتقال دارایی با تمامی حقوق و الزامات است .ناسازگاری
زمانی ایجاد میشود که عقود شرعی ترکیب میشوند تا ابزاری شبیه
به از ابزار مالی متعارف تولید شود که با طبیعت و ذاتشان و پارادایم
اسالمی در تامین مالی متناقض هستند .ادبیاتی که ما آن را بررسی
کردیم  ،نشان می دهد که نوآوری ها در بازار صکوک بیشتر ازجنبه
حقوقی و قانونی است تا از جنبه مالی .یعنی شکل و اسناد قانونی
صکوک ممکن است که با ابزارهای متعارف متفاوت باشد؛ در حالی،از
لحاظ جریان نقدی و مشخصات ریسک-بازده بسیار شبیه به ابزارهای
بدهی متعارف است و ممکن است از این لحاظ بعضی از اصول تامین
مالی اسالمی را نقض کند.
پس همان طور که در باال دیده شد ،صکوک دربردارنده منافع
بالقوه بسیاری است .به هر حال این منافع بالقوه ممکن است که با
افزایش اختالف نظرها بر سر تطبیق بسیاری از ساختارهای صکوک
در بازار با شریعت ،به مانع برخورد کنند .این اختالف نظرها به شکل
منفی بر کارایی تخصیصی صکوک اثر میگذارند ،و در بلند مدت
سرمایهگذاران مسلمان ،ترجیح میدهند که وجوهشان را جاهای
دیگر سرمایهگذاری کنند .یکی از نتایج چنین اقدامی ،کاهش تعداد
سرمایه گذاران در صکوک است که نتیجه آن عبارت است از نرخ
باالتر بازده برای عرضهکنندگان وجوه و یا هزینههای بیشتر سرمایه
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برای منتشر کنندگاه اوراق  ،که این چیزی نیست جز کاهش کارایی
فنی.
بنابراین ،برای یک رشد پایدار ،عالوه بر نوآوری های فقهی و
حقوقی  ،نوآوری های مالی نیز ضروری است ،همانطور که بسیاری از
اقتصاددانان مسلمان مهندسی مالی را یک الزمه حیاتی برای توسعه
تامین مالی اسالمی میدانند .در بندهای بعدی ،ادبیات مربوط به
اوراق قرضه پیوند خورده با  GDPرا که مصداقی از نوآوری مالی قابل
تطبیق بر شریعت است  ،بررسی میکنیم .اوراق قرضه پیوند خورده
با  GDPمفهومی است که با تامین مالی اسالمی قابل تطبیق است،
چرا که بعضی از ویژگیهای آن دو مشترک هستند.
 2-2اوراق قرضه پیوند خورده با  :GDPمنافع بالقوه ،موانع

و سازگاری

در ادبیات قیمتگذاری اوراق قرضه ،به نظر میرسد که عالئق
نسبت به شاخص گذاری رشد پیدا کرده است که به موجب آن ،کوپن
یا پرداخت اصل بدهی و یا هردو به یک شاخص مثل تورم GDP ،یا
قیمت یک سبد کاال ارتباط داده می شود .اگرچه محبوبیت اوراق
قرضه شاخصگذاری شده پدیدهای نو است ،اقتصاددانان برجستهای
مثل مارشال ،ایروینگ فیشر ،کینز و میلتون فریدمن ،از طرفداران و
توضیحدهندگان پر و پا قرص چنین ابزاری بودهاند (پرایس .)1997
دالیلی در حمایت از اوراق قرضه شاخصگذاری شده آورده شده
است .نخست ،اوراق قرضه پیوند خورده با ، GDPپایداری بدهی
حکومتها را در مواقع رکود اقتصادی بهبود میبخشد و اجازه میدهد
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که کشورها از سیاستهای مالی هم جهت با چرخههای اقتصادی
اجتناب کنند (بورنزتاین و مائورو  .)2004این به دلیل آن است که
اوراق قرضه پیوند خورده با  GDPتعهدات پرداخت را با عملکرد
اقتصادی پیوند می زند .درآمدهای دولتی که به شکل پایه از درآمد
مالیاتی تشکیل شده است ،با عملکرد اقتصادی مناسب افزایش
مییابد .پس با این طرح ریسک رشد اقتصادی  ،بین کشورهای قرض
دهنده و قرض گیرنده تقسیم میشود و کشورهای وامدهنده با
عملکرد مناسب اقتصادی جریان نقدی بیشتری دریافت میکنند و
زمانی که شرایط اقتصادی نامناسب باشد ،جریان نقدی کمتری
برایشان در پی دارد .با وجود ریسک بیشتری که این قرض دهندگان
با آن مواجه میشوند ،در مقایسه با اوراق قرضه معمولی ،این اوراق
قرضه شاخصگذاری شده ،فرصتی برای بهرهبرداری از منافع
سرمایهگذاری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایجاد
میکنند .به عالوه ،ذات این اوراق قرضه به گونهای است که باعث
کاهش احتمال نکول ها و بحرانهای مالیای که به دادرسی قضایی
پرهزینه می انجامد  ،می شود( .بورنزتاین ،و مائورو 2002؛ میاجیما
2006؛ گریفیث-جونز و شارما .)2006
دلیل دوم در حمایت از اوراق قرضه شاخصگذاری شده تمامیت
بازاری است .با توسعه بازارهای مالی در جهان ،بسیاری نهادهای
سرمایهگذار با ریسک پذیریهای متفاوت وجود دارند که به
سرمایهگذاری در این اوراق بهادار برای ایجاد تنوع در سبد سهامشان
تمایل نشان میدهند .چنین موضوعی کامال مرتبط است ،اگر در نظر
داشته باشیم که ابزارهای مالی در دسترس سهم کوچکی از ثروت
واقعی یک کشور را نشان میدهد ،بنابراین عرضهی ابزارهایی که با
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 GDPشاخصگذاری شدهاند ،فرصتی برای ایجاد تنوع بیشتر هستند
(پرایس 1997؛ شرودر ،هاینمان و کروسه 2004؛ کامسترا و شیلر
.)2009
نگرانیهای اندکی در رابطه با بعضی ریسکهای بالقوه برای
سرمایهگذاران در جهت اجرای اوراق قرضه پیوند خورده با  GDPبروز
کرده است .این نگرانیها میتواند به شکل گزارش غلط دادههای GDP
و یا کژرفتاری کشور صادرکننده باشد که ممکن است آن کشور
انگیزههای ارائه سیاستهای رشد را از دست داده باشد.
به هر حال ،به نظر نمیرسد که یک دولت رشد اقتصادی را کاهش
دهد ،چرا که پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن نامطلوب است .از طرف
دیگر ،گزارش دادن رشد اقتصادی کمتر ،افزایش وجوه را هزینهبر
میکند .پس طرفهایی که در این اوراق قرضه پیوند خورده با GDP
درگیر هستند ،به دنبال مشارکت با نهادهای مالی بین المللی مثل
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باشند تا دقت دادهها را تضمین
کنند (میاجیما 2006؛ گریفیث-جونز و شارما .)2006
اگرچه اوراق قرضه شاخصگذاری شده شامل ابزارهای بدهی با
پرداخت بهره هستند ،ما ادعا میکنیم که منطق پشت طراحی چنین
اوراق بهاداری ،حتی در چهارچوب اسالمی هم قابل قبول است .دلیل
این ادعا میتواند به دو قسم باشد:
اول ،طراحی این اوراق قرضه پیوند بین بخش واقعی اقتصاد و
بخش مالی آن را فراهم میکند ،چرا که بازده منتقل شده به دارندگان
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اوراق قرضه ،مشروط بر عملکرد بعضی شاخصهای اقتصادی است؛
عنصری که ضرورتا در یک اوراق قرضه معمولی وجود ندارد.
دوم ،اوراق قرضه شاخصگذاری شده همکاری بین طرفها را
ممکن میسازد ،چرا که در رونق و رکود فعالیتهای اقتصادی شریک
و سهیم هستند .هر دو عنصر هماهنگ با اصول تامین مالی اسالمی
هستند .در حقیقت ،چاپرا ( )2007ادعا میکند که شراکت در ریسک
به ارتقاء شاخص عدالت کمک میکند و پایداری سیستم مالی را
بهبود می بخشد؛ پس ،منافع معامالت به طور منصفانه توزیع میشود
و بار ضررها نیز بر دوش یک طرف نخواهد بود .به عالوه ،میراخور و
زیدی ( )2007به نقش شراکت در ریسک در ایجاد یک پیوند محکم
بین بخش مالی و واقعی اشاره میکنند ،جنبهای که در سیستم مالی
بر پایه اوراق قرضه مبتنی بر بهره وجود ندارد.
در کنار منافعی که در باال ذکر شده ،صنعت تامین مالی اسالمی
میتواند از این مکانیزم قیمتگذاری برای تبیین یکی از اساسی ترین
انتقادات علیه صکوک اجاره که نداشتن معیاری بجای نرخ بهره برای
قیمت گذاری است ،به عنوان راه حل بهینه دوم ،بهرهبرداری کند.
ویلسون ( )2008بر اساس  GDPو برای دو کشور ،قیمتگذاری
صکوک اجاره را شبیهسازی کرده است ،و آن را با معیار قیمتگذاری
بر اساس نرخ بهره مقایسه کرده است .نتایج ویلسون بینتیجه ماند
چرا که اگر عربستان سعودی صکوک دولتی را بر اساس  GDPبدون
نفت قیمتگذاری کرده بود ،بازده سرمایهگذاران پایداری بیشتری
میداشت .برای کشور دیگر ،مالزی ،برعکس آن درست است .به هر
حال ،مطالعه ویلسون محدودیتهای زیادی دارد .اول ،نمونه آن بسیار
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کوچک است (تنها دو کشور) .بازه زمانی مطالعه (هفت سال) امکان
ارزیابی علمکرد اقتصادی صکوک را در طی یک چرخه کامل اقتصادی
فراهم نمیکند ضمن اینکه بازه زمانی که در نظر گرفته بود ،هیچ
بحران اقتصادی را پوشش نمیداد تا بتواند اثرگذاری مدل را بر اساس
آنچه که به عنوان منطق این مدل اعالم شده بود ،بررسی کند.
مرور باال نشان میدهد که علیرغم منافع بالقوه اوراق بهادار پیوند
خورده با  GDPکه در فضای اقتصاد اسالمی شناخته شده است،
مطالعات کمی برای تحقیق سازگاری و اجرای آنها به عمل آمده
است .هدف این مطالعه ،پر کردن این خال با پیشنهاد یک مدل
نوآورانه از صکوک برای افزایش وجوه برای پروژههای بخش عمومی
بدون درآمد 14است که در همان زمان میتواند به مدیریت بهتر بدهی
دولتی نیز کمک کند.

 .3صکوک پیوند خورده با  :GDPبررسی نظری
بررسی نظری صکوک پیوند خورده با  GDPدو مرحله اساسی را
شامل میشود :نظریه اقتصادی مدل و انطباق آن بر شریعت.
 3-1نظریه اقتصادی و فرمول بندی ریاضی
ادبیات مرور شده در بخشهای قبلی بعضی از منافع بالقوه و موانع
اوراق قرضه پیوند خورده با  GDPرا نشان میدهد .در این زیربخش
دیگر جنبههای این ابزارها که مربوط به ریسک و بازده هستند ،بحث
میشوند .به طور مشخص بر روی طراحی و قیمتگذاری تمرکز
non revenue generating public sector projects
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میکنیم .بحث بر روی قیمتگذاری به معنای فراهم کردن چهارچوبی
برای ارزش گذاری این اوراق در بازار ثانویه  ،و بحث بر روی طراحی
آنها مشخص کننده وضعیت ریسک و بازده است .ریسک و بازده ،
عناصری کلیدی ،هم برای سرمایهگذاران و هم منتشرکنندگان اوراق
هستند .سرمایهگذاران به دنبال داراییهایی هستند که بازدهی خوب
یا فرصتهای ایجاد تنوع در سبد سهام ایجاد میکنند .از طرف دیگر،
هدف اصلی یک منتشرکننده  ،دریافت وجوه پایدار با کمترین هزینه
است (کامسترا و شیلر  .)2009برآورده شدن نیازهای این دو طرف
یک کار ساده نیست .اگر مدل برای طرفهای درگیر جذاب نبوده و
نتوان با ادبیات اقتصادی آن را تبیین کرد ،شانسی برای موفقیت وجود
ندارد.
3-1-1طراحی مدل

شرودر و دیگران ( )2004شاخصگذاریهای مختلفی برای اوراق
قرضه پیوند خورده با  GDPتشخیص دادهاند .از یک طرف ،این ابزار
می تواند در قالب قرارداد فوروارد(پیمان آتی) روی عملکرد اقتصادی
کشور منتشرکننده باشد ،که در این صورت سرمایهگذاران هم در
صعود و هم در سقوط سطح  GDPآن کشور سهیم هستند .همچنین
شاخصگذاری میتواند در قالب قرارداد اختیار معامله هم باشد در
صورتی که یک سقف و یک کف برای تعهدات پرداخت اعمال شود.
در طرف دیگر ،کوپن و/یا اصل بدهی میتواند به سطح  GDPدر بازه
زمانی قرارداد پیوند بخورد .شرودر و دیگران ( )2004دریافتند که
برای کوتاه مدت (مثال سه سال) پیوند زدن هم کوپن و هم اصل
سرمایه میتواند مناسب باشد؛اما برای بازه زمانی طوالنیتر
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شاخصگذاری کوپن مرجح است چرا که در غیر این صورت یک
واگرایی بزرگ بین ارزش اسمی و ارزش بازخرید اتفاق میافتد.
عالوه بر شکلهای شاخصگذاری  GDPدر باال ،کامسترا و شیلر
( )2009شکل دیگری را پیشنهاد میدهند ،که خیلی به سهام یک
شرکت شبیه است و سررسید آن بلند مدت یا همیشگی است.بنابراین
این ابزارها  ،ساالنه قسمتی از درآمدهای (یعنی  )GDPکشور
منتشرکننده اوراق را به سرمایهگذاران ،به عنوان سود ،پرداخت
میکنند.15
روش شاخصگذاری انتخاب شده برای صکوک پیوند خورده با
( GDPکه از این به بعد با  GLSاز آن یاد خواهد شد) در این مطالعه،
تشکیل شده از پیوند زدن سهم سود با افزایش سطح  GDPکشور
صادرکننده است .چنین شاخصگذاری یافتههای شرودر و دیگران
( )2004را در نظر گرفته است و مدل صکوک را به طبقات دارایی با
ریسک کمتر محدود میکند که با نیازهای بعضی از سرمایهگذاران
خاص مطابقت میکند.
فرض میکنم که  GLSبا دالر ایاالت متحده صادر شده است .این
اتفاق با یافته روبان و دیگران ( )2008سازگار است که پیشنهاد

 15نویسندگان نام این ابزار جدید را «تریل» گذاشتهاند که به ارزش ساالنه سهم
پرداختی که معادل یک تریلیونوم از  GDPایاالت متحده اشاره میکند.
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میدهد صدور اوراق با ارز داخلی هزینهبر از صدور اوراق با ارز خارجی
است.16
مسیر معامله را میتوان به شکل زیر توصیف کرد:
یک کشور برای اجرای پروژه بدون درآمدی که نیاز به سرمایه K
دارد برنامهریزی میکند .وجوه مورد نیاز میتواند از طریق یک مسیر
منطبق با شریعت تامین شود ،که این امر از طریق انتشار  GLSانجام
میپذیرد .دو طرف این قرارداد (یعنی دولت و دارندگان صکوک) قبول
میکنند که بازده این اوراق با سطح  GDPکشور پیوند خورد ،و نرخ
سود اولیه  xo%باشد .برای سادگی تحلیل ،پرداخت سود یک بار در
سال فرض شده است .برای یک سال نوعی  ،kنرخ سود  xk%متغیر
خواهد بود و بسته به سطح ( GDPیعنی عملکرد اقتصادی کشور) و
نرخ رشد  GDPانتخاب شده نسبت به مقادیر آنها در سال پایه مورد
توافق دارد.
با این اطالعات پیشفرض ،بازده ساالنه در سال نوعی  )ARk( kدر
 GLSبه شکل زیر نوشته میشود:
)ARk=xk%=Ik * xo% (1
)Ik=Gk/Go (2
که در توضیح آن:
 16جا دارد گفته شود که دیگر نویسندگان (مثال کاستا و دیگران ( ))2008دیدگاه
دیگری دارند چرا که بدهیهای خارجی که در قالب ارزهای خارجی نگه داشته می
شوند نقش کلیدی را در بسیاری بحرانهای کشورهای در حال ظهور بازی میکنند.
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 xo% عبارت است از نرخ سود توافقی از سوی طرفهای قرارداد
در ابتدای قرارداد.

 Xk% برابر است با نرخ بازده در سال kام بعد از انتشار اوراق.

 Go نرخ رشد  GDPتوافقی از سوی طرفهای قرارداد به عنوان
مقدار پایه در سال صفر ،یعنی ابتدای قرار داد.

 Ik شاخصی است افزایش یا کاهش نرخ رشد  GDPدر سال kام
را نسبت به مقدار اولیه اندازهگیری میکند.

 Gk نرخ رشد  GDPدر سال  kاست.

ممکن است کشور منتشر کننده اوراق نرخ رشدی منفی را تجربه
کند؛ در این مورد  lkمنفی خواهد بود در نتیجه پرداخت منفی خواهیم
داشت .برای اجتناب از این سناریو ،طرفهای قرارداد شرط میکنند
که اگر نرخ رشد منفی باشد یک حداقل نرخ پرداخت شود .در این
مطالعه نرخ حداقل صفر فرض شده است .با این شرط اضافی ،معادله
( )1به شکل زیر در میآید:
)ARk=max[xk%; ] (3
واضح است که حداقل بازده صفر به منظور مشاهده شبیهسازی
موارد افراطی است ،چرا که این موضوع برای دارندگان صکوکی که
پولشان را در جهت استفاده مثبت بدون نظر گرفتن وضعیت اقتصادی
کشور صادرکننده در این بخش قرار دادهاند ،منصفانه نیست.
دو ساختار جریان نقدی برای  GLSممکن است:
 مقدار اولیه  Kبه  nسهم مساوی تقسیم شده و در کنار سود
ساالنه بر اساس مفاد قرارداد پرداخت میشود .در این مورد،
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دارندان صکوک در سال  kمقدار پرداختی ساالنه  APkرا به
شکل زیر دریافت میکنند:
)APk=K/n + ARk * K = K * ( /n+ARk) (4
 مقدار اولیه  Kدر سررسید در سال  nپرداخت میشود ،و هر
سال فقط سهم سود پرداخت میشود:
)APk=K * ARk (5
با توجه به توافق طرفین ،پرداخت می تواند ساالنه و یا هر شش
ماه یکبار انجام شود .مقدار پرداختی بر اساس مقدار  GDPسال قبل
یا بازه زمانی شش ماه قبل صورت میگیرد.
با این طرح ،نرخ سود متغیر است ،که مشابه موردی است که بازده
صکوک با شاخص دیگری مثل الیبور پیوند خورده و مبلغ اصل بدهی
نیز محافظت شده باشد .بنابراین GLS ،راهی برای تبیین مساله
معیارگذاری 17بازده بعضی از ابزارهای مالی مطابق با شریعت در مقابل
نرخ بهره است.

 3-1-2قیمتگذاری GLS
فرضی که برای این ارزشگذاری و برای این شبیهسازی انجام
شده است ،بدین گونه است که سرمایهگذاران افق زمانی بلند مدت
دارند و تمایل آنها برای «خرید و نگهداری» صکوک است .آنها
موقعیتشان را تنها زمانی که بعضی اتفاقات پیشبینینشده آنها را
benchmarking
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مجبور کند ،نقد میکنند .این فرض ،که با رفتار شایع در بازار صکوک
سازگار است ،بر این موضوع داللت میکند که تنها جریانهای آتی
نقدی ،به شکل سودهای دورهای و پرداخت اصل بدهی در سررسید،
برای دارندگان صکوک مهم است .این موضوع دارای مزیت مصون
سازی از اثر منفیای است که سوداگران بر روی قیمت صکوک ایجاد
میکنند ،و این به معنای آن است که تنها عملکرد واقعی اقتصاد است
که آورده را به همراه دارد .این فرض به شکل نظری به خوبی بنا شده
است .اقتصاددان برجسته ،کینز ( )1936به شدت فعالیتهای
سودجویانهای را که شامل پیشبینی روانشناسانه بازار هستند ،متهم
میکند و آن را از فعالیت سرمایهگذاری جدا میکند ،و آن را به شکل
فعالیت پیشبینی چشم انداز بازده داراییهای در طول زندگی تعریف
میکند .به عالوه ادعا میکند که:
سوداگرایان ممکن است که بر روی یک جریان پایدار
سرمایهگذاری آسیبی مثل حباب ایجاد نکنند .اما قضیه زمانی جدی
می شود که سرمایهگذاری به شکل حبابی از سفته بازی زنجیرهوار
درمی آید .زمانی که توسعه سرمایه یک کشور به مثابه محصول جانبی
فعالیتهایی که در یک کازینو رخ می دهد ،درآید ،این یک بیماری
جدی است( .کینز 1936؛ صفحات .)106-102
با در نظر داشتن این موضوع در ذهن ،ارزشگذاری  ،GLSدر بازار
ثانویه ،در هر لحظه از زمان قبل از سررسید ،همان منطق ارزشگذاری
اوراق قرضهای را که شامل محاسبه ارزش حال جریان نقدی آتی
میشود ،دنبال خواهد کرد.
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برای سادهسازی بحث ،سناریو دوم را که در باال ارائه شد در نظر
میگیریم ،که پرداخت دورهای تنها از سهم سود  APkتشکیل شده
است در حالی که مقدار اولیه  Kدر سررسید پرداخت میشود ،قیمت
 GLSدر هر نقطه از زمان قبل از سررسید به شکل زیر است:

که در آن:
 PVبرابر است با ارزش حال GLS؛
 nبرابر است با تعداد دورههای (مثال سال) از روز ارزشگذاری تا
سررسید؛
 APkبرابر است با جریان نقدی در دوره  kکه نشان دهنده ارزش
سهم سود در آن دوره است APk .بر پایه معادله ) (5بدست میآید.
 Kبرابر است با مقدار اصلی که دارندگان صکوک که برای توسعه
پروژه پرداخت اند.
 rبرابر است با نرخ بازده الزم برای دارندگان صکوک
دو مورد ناشناخته برای تعیین (PVقیمت منصفانه  )glsنیاز به
تخمین دارند :جریان نقدی دورهای  APkو نرخ بازده الزم ،یعنی  .rجا
دارد یادآوری شود که نرخ بازده الزم به شکل مثبت با نااطمینانی یا
ریسکی که همراه با  APkاست ،در ارتباط است .بنابراین ،نقطه کلیدی
در عملیات قیمتگذاری ،در تخمین دقیق ریسک همراه با APk
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خوابیده است که وابسته به عملکرد اقتصادی کشور صادر کننده در
سال  kاست.
بر طبق مطالعات کاستا و دیگران ( )2008که رفتار قیمتی اسناد
شاخصگذاری شده آرژانتین را ،بعد از معرفی موفقیتآمیز آن به بازار
مطالعه کرده اند ،عایدی که این ابزارها داشته اند و به صورت ضمنی
تنزیل شده اند را میتواند به سه جزء تقسیم شوند )1( :نرخ بدون
ریسک که هزینه فرصت را نمایش میدهد )2( ،صرف نکول،18
()3صرف باقی مانده 19برای  ،GLSتمامی این اجزاء وجود دارند ،در
کنار صرف ریسک رشد اقتصادی که ریسک رشد کشور را برای
سرمایهگذاران جبران میکند.
مسالهای که ممکن است ایجاد شود ،تعیین یک متغیر جایگزین
برای نرخ بدون ریسک است،چرا که در چارچوب تامین مالی اسالمی،
بهره ممنوع است و هر منفعتی باید با ریسک همراه باشد چرا که
عبارت قانونی «من له الغنم فعلیه الغرم» آن را تصریح کرده است .به
هر حال ،برای ساده سازی تحلیل ،بازده سپرده های مبتنی بر عقد
مضاربه را به عنوان متغیر جایگزین هزینه فرصت در نظر میگیریم.
سپرده مضاربه در عمل ،بازدهی شبیه به سپردههای با نرخ ثابت
متعارف دارد ،اگرچه که از جنبه نظری با هم بسیار تفاوت دارند
(روسلی و زینی  .)2008پس ،جزء بدون ریسک ،که به نیابت از هزینه
فرصت است ،با بازده سپرده مضاربه جایگزین میشود ،اگر فرض کنیم

A default premium
a residual premium, identified as novelty premium

18
19
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دارندگان صکوک قادر خواهند بود که در صورت تمایل پولشان را در
یک حساب مضاربه قرار دهند.
دارندگان صکوک در معرض ریسک نکول نیز قرار خواهند داشت
.با این حال ،در مقایسه با ریسک اعتباری اوراق مالی متعارف یا
صکوک پیوند خورده با معیار نرخ بهره متغیر ،ریسک کمتری خواهد
داشت .این موضوع از ساخت  GLSبرخاسته است که این ساخت
تعهدات پرداخت را به قابلیت پرداخت پیوند میدهد .زمانی که رشد
 GDPکم است ،به نسبت درآمد دولت کاهش مییابد اما پرداختی به
دارندگان صکوک نیز کاهش مییابد .این ویژگی نکول  GLSرا نسبت
به اوراق قرضه متعارف کمتر میکند و به این معناست که صرف نکول
کمتر است (روبان و دیگران .)2008
ریسک رشد اقتصادی دیگر عنصری است که برای تعیین نرخ
تنزیل  ، GLSنیاز به محاسبه دارد .همانطور که در معادله ( )1نشان
داده شده است xk% ،تابعی از  xo%و  Ikاست .متغیر دوم بسته به نرخ
رشد ابتدایی و نرخ رشد در سال  kاست .در حالی که  Goنوعی توافق
بین طرفهای قرارداد است Gk ،از سوی شرایط اقتصادی کشور منتشر
کننده تعیین میشود و متغیر کلیدی را نشان میدهد که به معنای
بدست آوردن منطق اقتصادی  GLSاست .این بدین دلیل است که
بازده ساالنه در تابعیت از مقادیر مختلف  ،Gkمقادیر مختلفی میشود.
در آخر ،مطالعه کاستا و دیگران ( )2008نشان میدهد که برای
ابزارهای مالی جدید عالوه بر صرف ریسک و صرف نکول سرمایه
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تازگی20

گذاران صرف دیگری را طلب می کنند که با عنوان صرف
شناخته می شود .یافتههای نویسندگان ،بنابراین ،پیشنهاد میدهد
که این نوع صرف در طول زمان به سرعت از بین میرود ،چرا که
مشارکتکنندگان بازار با ابزارها آشنا میشوند .این موضوع با نتایج
مطالعهای که بورنزتاین و مائورو ( )2004انجام دادهاند تایید شده
است ،همانطور که این کار را کامسترا و شیلر ( )2009نیز انجام
دادهاند و دریافتهاند که این صرف به نسبت کوچک است.
در جمعبندی ،تحلیل پیش رو نشان میدهد که اجزاء نرخ تنزیل
( ،)rبرای تعیین ارزش حال  GLSدر هر نقطهای از زمان قبل از
سررسید ،به شکل زیر خواهند بود:
r = rd +صرف نکول +صرف ریسک رشد اقتصادی +صرف تازگی
از آنجا که  GLSرا فرض کردیم که به دالر ایاالت متحده صادر
میشوند ،ریسک نرخ ارز را برای سرمایهگذاران خارجی به نسبت
ناچیز در نظر میگیریم.

بنابراین این بحث تا بدین جا که شرح داده شده است ،نشان
میدهد که  GLSتقریبا بیشتر از ابزارهای متعارف بدهی ،به ویژه در
مرحله اول معرفی به بازار قیمتگذاری میشوند .به هر حال،
فرصتهایی که برای مدیریت بهتر بدهیهای یک دولت ایجاد
میکنند ،این تلقی را ایجاد میکند که برای پرداخت هزینههای
اضافی ارزشش را دارند .بحران بدهی اخیر در برخی کشورهای
اتحادیه اروپا ثابت کرده است که  ،بحرانهای بدهی نه تنها برای
novelty premium
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کشور بدهکار هزینهبر است ،بلکه برای سرمایهگذاران و جامعه بین
الملل نیز ایجاد هزینه میکند.
تا اینجا ادبیات اقتصادی و فرمولهای ریاضی  GLSبحث شده
است ،قدم بعدی بحث بر روی اندک مسائلی است که از دیدگاه فقهی
بروز میکنند.
 3-2تجزیه و تحلیل این مدل از منظر شریعت
 3-2-1توجیهات شرعی GLS

انطباق با شریعت ،شرطی ضروری برای هر محصول مورد قبول
در صنعت تامین مالی اسالمی است  .دو جنبه اساسی انطباق با
شریعت را میتوان گفت:
 مطابقت با قوانین کلیدی شریعت مرتبط با معامالت تجاری،
مثل رضایت طرفین ،ممنوعیت ربا ،غرر ،قمار و کاالی حرام.
 تحقق مقاصد شریعت در معامالت که همان حصول انصاف در
قراردادهاست.21
بنابراین برای نشان دادن انطباق  GLSبا شریعت ،آنها را در برابر
دو جنبه ذکر شده آزمون میکنیم.
تجزیه و تحلیل انطباق یک محصول با اصول شریعت با توجه به
جنبه اول (یعنی قوانین کلیدی شریعت در معامالت تجاری) میتواند
از دو راه انجام شود .این تجزیه و تحلیل میتواند غیرمستقیم انجام
21
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شود ،اگر نشان دهیم که این محصول با هر  5عنصر ذکر شده در باال
تحت جنبه اول تطابق دارد .این تجزیه و تحلیل را می تواند به صورت
مستقیم انجام شود  ،با اثبات اینکه معامالت پایه ذیل یک یا ترکیبی
از عقودی است که در شریعت ذکر شده است .روش اخیر را به دلیل
آنکه راحتتر است در دستور کار قرار میدهیم.
عقد استصناع یا سفارش ساخت البته که مناسبترین مفهوم برای
توسعه پروژه خواهد بود .به هر حال ،عدم قابلیت مبادله ،جذابیت
صکوک استصناع را به عنوان ابزار افزایش وجوه نقد در بازار سرمایه
کمتر میکند .از طرفی دیگر ،صکوک اجاره نیز به آوردن یک دارایی
برای توجیهپذیری پرداختهای اجارهای نیاز دارد .اجاره آتی 22این
نقص را برطرف میکند و می توان مفهوم فقهی اساسی آن را برای
 GLSدر نظر گرفت .این ساختار این امکان را برای دارندگان صکوک
فراهم میکند ،که از طریق نمایندههایشان اقدام به ساخت پروژه
کنند ،و آن را به دولت اجاره دهند و پرداختها (اصل  +سود) را طبق
مفاد قرارداد دریافت کنند.
اجاره آتی نوعی فروش منافع آتی یا حق استفاده عین یا نمائات
به ازای قیمتی است که در گذشته پرداخت شده است .این مفهوم را
از آنجایی که دولت مشخصات زیرساختی که در آینده ایجاد میشود
را به طور کامل مشخص میکند ،میتوان برای پروژههای زیرساختی
استفاده کرد .پس یک  SPVمیتواند ورود به یک قرارداد اجاره آتی با
دولت برای حق استفاده از عین یا نمائات یک دارایی که ساخته
خواهد شد ،پیدا کند و سپس به مقدار نیاز صکوک منتشر میکند.
Forward Ijārah
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این روش محکمتر است نسبت به یک تعهد صرف برای اجارهای که
الزامآور نیست و عدم اجرای کامل تعهد تنها داللت بر جبران ضرر
واقعی میکند (الهساسنا 2010؛ ابوقداه( ،تعیین نشده)) .طبق نسار
( )}2{ ،2009اجاره آتی از طرف اکثر فقهای مسلمان که آن را به
شکل عقد سلم در نظر گرفتهاند ،تایید شده است  .پس ،قانونیبودن
اجاره آتی از دو عقد پایه سلم و اجاره مشتق میشود.
زمانی که قرارداد به این مرحله پایانی رسید ،همانطور که مشخص
شده است ،تحویل پروژه بر عهده دارندگان صکوک است و دولت نیز
متعهد به پرداخت قیمت ( K+Pیعنی سرمایهی سرمایهگذاری شده
به عالوه سود) است .با قرارداد اجاره آتی ،این صکوک به محض اجرای
پروژه در بازار ثانویه قابل مبادله خواهند بود.
اگر حالت اول پرداخت (همانطور که در معادله ( )4است) در
دستور کار قرار گیرد ،در پایان قرارداد انتقال بدون هزینه انجام خواهد
شد .اما اگر حالت دوم (همانطور که در معادله ( )5است) در دستور
کار قرار گیرد ،سپس به طور مثال صکوک را باید با قیمت اسمی آن
بازخرید کرد AAOIFI ( a) .و آکادمی فقه اسالمی ،در مصوبه
شماره  ،)12/4(110پذیرفتهاند که نقل مالکیت از طریق یک عقد
هبه ممکن است AAOIFI .همچنین بازخرید صکوک اجاره را با ارزش
اسمی طبق بیانیه  2008پذیرفته است .از آنجایی که اجاره فروش
حق استفاده از عین یا نمائات است ،قیمت آن باید از ابتدا مشخص
باشد ،و گرنه غرر اتفاق میافتد .بنابراین ،جایز است که قراردادهای
اجاره مختلف داشت برای دورههایی با اجارههای مختلفی که بر آن از
ابتدای عقد توافق شده است .برای مثال ،کشور  Xدر مارس ،2010
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 GLSمنتشر میکند ،با شرط  5ساله و اجاره قابل پرداخت سالیانه در
ماه ژوئن هر سال .این قرارداد را میتوان به عنوان  5قرارداد اجاره در
هر سال در نظر گرفت .در ابتدای هر دوره یعنی ماه مارس ،طرفهای
قرارداد قراردادی جدید امضا میکنند که برای یک سال طول
میکشد.
اولین پرداخت سالیانه آن بر اساس مقدارتولید ناخالص
داخلی()GDPسال  2009در ماه جون 2010خواهد بود .این چنین
برنامه ریزی به شما گوش زد می کند که تاخیر عادی در انتشار
اطالعات مربوط به  GDPو جمع آوری مالیات ها را در نظر بگیرید.
بنابراین از لحاظ جنبه دوم موافقت شریعت یعنی حفظ مقاصد
شریعت در معامالتGLS،به طور شفاف این را در بر دارد .این به این
دلیل است که آن ها نه تنها با عقودی موافقت میکنند که هر دو
طرف قرارداد سود و منفعت بدست بیاورند بلکه این کار را به نحو
بهتری نسبت به بسیاری از سرمایه گذاریهای سنتی انجام میدهند.
سرمایه گذاری مستلزم این است که از فعالیت های تولیدی پشتیبانی
کند در حالی که بسیاری از سرمایه گذاری های موجود در بازار
سهام(بورس) و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بخش اقتصاد
واقعی استفاده نمیشود،GLS .همان گونه که درقسمت قبل طراحی
شد ،این پشتیبانی از فعالیت های تولیدی در بخش واقعی اقتصاد و
پیوند زدن آن با بخش مالی را بخوبی انجام می دهد .عایدی های
حاصل از انتشار صکوک معموال توسط منتشر کننده آن در پروژه های
درحال توسعه زیر بنایی که نهایتا ارزشی را به اقتصاد میافزاید
تخصیص میدهد.
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تعهدات طرفین در قرارداد های موجود در  GLSمتوازن
هستند.این توازن در ریسکی که بین طرفین قرارداد توزیع میشود
مشهود است .صاحبان صکوک با قبول در معرض قرار گرفتن عملکرد
اقتصادی کشور منتشر کننده اوراق ،در رکود یا رونق اقتصاد این
کشور سهیم هستند .بنابراین سود های طرفین قرارداد مشابه یکدیگر
تغییر خواهند کرد که این کار روشی برای تحقق عدالت و انصاف را
در یک قرارداد بوجود میآورد.
 3-2-2مسئله شاخص گذاری

چالش شاخص گذاری مدت زیادی است توجه دانشمندان
مسلمان معاصر را به خود جلب کرده است که این موضوع در
سمینارهای متعددی که ذیل توجه آکادمی فقه اسالمی برگزار شده
است مشهود است .یکی از دالیل این توجه ویژه این نکته است با
وجود ممنوعیت ربا به هر شکلی ،مقدار بدهی میبایست ثابت باقی
بماند ولو اینکه قدرت خرید پول رایج به هردلیلی کم بشود.این نکته
ممکن است که قرض دهنده(اعتبار دهنده) را در شرایط سختی قرار
می دهد .بنابراین بر اساس پژوهش متخصصان روی این
موضوع،منشور اکادمی فقه اسالمی در شماره  115بیان میکند که:
" دراصل بدهی هایی که بر اساس پول رایج مشخصی بوجود آمده
است می بایست طبق همان پول رایج بازپرداخت بشود نه اینکه ارزش
معادل ان را محاسبه شود چرا که بدهی باید به همان مقدار بوجود
آمده باقی بماند و افزایش نیابد .بنابراین این کار غیرمجاز است که
بدهی های گذشته را به سطح قیمت ها گره بزنیم و آن را به ارزش
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فعلی محاسبه کنیم اگر چه منابع به سطح قیمت های فعلی تبدیل
شده باشد".
عالوه بر این نکته در همان منشور آکادمی تاکیید میکند از نگاه
شریعت این کار غیر مجاز است که در زمان اتمام بدهی(پرداخت
بدهی) مقدار قابل پرداخت متغیر هایی مثل طال و نقره ،نرخ رشد
تولید ناخالص ملی((، GNPنرخ بهره،قیمت سبد کاال را به ارزش فعلی
متصل کنیم .حرمت آن از این جهت است که احتمال وجود غرر و
نااطمینانی در آن شاخصگذاری باالست ،چرا که هیچ کدام از
طرفهای قرارداد نمیدانند که در انتها به چه چیزی متعهد میشوند.
شاخصگذاری در مدل  ،GLSبه هر حال ،با آن چه که در قطعنامه
آمده متفاوت است .در قطعنامه شرایط متغیر بودن مقداری که باید
بازپرداخت شود در همان عقدی جا میگیرد که بدهی تولید میکند.
اما در فضای  ،GLSتوالی قراردادهای اجارهای وجود دارد که نرخ اجاره
هر کدام ابتدای همان قرار مشخص می شود و این مساله غرر را
منتفی می کند .این همان فرآیندی است که برای پیوند دادن بازده
صکوک اجاره به الیبور میباشد .این موضوع دنباله رو روشی است که
اساسا با حرمت ذکر شده در قطعنامه ارتباطی در مورد شاخصگذاری
مربوط به  GLSارتباطی ندارد.

 .4صکوک پیوند خورده با  :GDPتجزیه و

تحلیل تجربی

 GLSمدلی جدید است که هنوز به بازار معرفی نشده است.
بنابراین مشاهده رفتار بازده آنها غیرممکن است .پس ،برای مشاهده
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اثرات و ویژگیهای عوایدی آن باید از روش پیشازمایی 23استفاده
کرد.
پس شبیهسازیها امکان مطالعه رفتار مدلهای پیشنهاد شده
تحت سناریوهای مختلف را برای آشکارسازی وضعیت ریسک-بازده
آنها میدهد .همچنین این امکان را فراهم میکنند تا بازده فرضی
آنها را با بعضی معیارهای استاندارد ابزارهای بدهی و سهام مقایسه
کنیم .با این شبیهسازیها فرصت های ایجاد تنوع پیشنهاد شده از
سوی این مدلها نیز آزمون میشود.
 4-1پیش آزمایی  :GLSروش و دادهها
پیش آزمایی روشی است که مقایسه مقادیر تخمین زده شده به
صورت پیشینی توسط مدل با مقادیر واقعی و پس از تحقق واقعیت
را امکانپذیر میسازد (کریستوفرسن .)2008
پیش آزمایی در فضای آکادمیک و صنعت تامین مالی به منظور
تشخیص معایب احتمالی مدل و بررسی سازگاری ویژگیهای
پیشبینی شده ،استفاده شده است .در مدیریت ریسک پیش آزمایی
به منظور آزمون دقت و کارایی مدلهای ارزش در معرض ریسک24
استفاده شده است که این مدلها به شکل گسترده برای مدیریت
ریسک بازار استفاده شدهاند .کمیته نظارت بانکی بازل()BCBS
استفاده از پیش آزمایی را در کنار مدلهای با رویکرد داخلی برای
تعیین الزامات ریسک بازاری سرمایه تایید کرده است .بنابراین ،پیش
Backtesting
Value-at-Risk
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آزمایی به تایید و ارزیابی مدلی که در سطح بین الملل از طرف بانکها
در توافق با بدنه قانونگذاری بانک ها استفاده شده است کمک میکند
(1996 BCBS؛ لیکینن  ،2007ص .)24
هدف از پیش آزمایی این است که ببینیم اگر GLSدر بعضی از
کشور های اسالمی در حال توسعه و همچنین ایران چند سال قبل
منتشر میشد چه اتفاقاتی میافتد.بنابر این در کنا ر ایران 5کشور از
نواحی مختلف جهان اسالم انتخاب شده اند.این کشور ها عبارت اند
از:الجزایر-بحرین-مالزی-سنگال و ازبکستان .انتظار می رود که بینش
مفیدی از این تنوع کشورها بدست آید.بنابراین هر یک از این پنج
کشور از مناطق مختلف جهان اسالم هستند .جدول  1ضرایب
همبستگی میان نرخ رشد اقتصادی این کشور های منتخب و مناطق
مربوط به ان ها در بازه زمانی  1990تا  2009را نشان میدهد.
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جدول شماره( )1ضریب همبستگی بین نرخ رشد اقتصادی کشورهای منتخب و
رشد اقتصادی منطقه ای که در آن قرار دارند-بین سال های  1990تا 2009

جهان

آفریقای
شمالی

خاورمیانه

آسیای
جنوب
شرقی

اتحادیه
غرب
آفریقا

کشوری
های
شوروی
25
سابق

الجزایر

0.228

0.607

0.231

-0.324

0.740

0.642

بحرین

0.012

0.241

0.443

0.248

-0.087

-0.028

مالزی

0.449

0.304

0.403

0.969

-0.157

-0.339

سنگال

0.585

0.506

0.245

-0.094

0.591

0.496

ازبکستان

0.204

0.463

0.255

-0.288

0.768

0.909

ایران

0.12956

0.554646

0.445013

0.244385

-0.22149

0.238788

غیر از بحرین و ایران ،برای هر یک از کشور های انتخاب شده
ضرایب همبستگی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی( )GDPبا نرخ رشد
اقتصادی منطقه مربوط به آنها بیش از  0/5است.این همبستگی قوی،
این نکته را نشان می دهد که نتایج مربوط به پیش آزمایی این نمونه
،می تواند برای بسیاری از کشورهای مسلمانی که به صورت بالقوه
منتشر کننده  GLSها هستند معتبر باشد.
GDPواقعی کشور های انتخاب شده در بازه زمانی 1969تا 2016
به غیر از روسیه و اوکراین
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با در نظر گرفتن دالر سال (2005پایه) در سازمان خدمات پژوهش
 USDA26قابل مشاهده است .انتخاب GDPواقعی با این منطق هست
که این  GDPتاثیرات تورم را روی ارقام GDPحذف میکند بنابراین
عملکرد صحیح تری از اقتصاد نسبت به  GDPاسمی به ما نشان
میدهد.ما نرخ های 6ماهه LIBORرا برای مدت مدنظر به دست
آوردیم و سپس میانگین سالیانه ان را محاسبه کردیم.بازده ساالنه 27
MSCIرا نیز در این بازه زمانی جمع آوری کردیم MSCI .یک شاخص
بازار سهام با 1500سهام از 23کشور توسعه یافته هست .الیبور و
 MSCIرا می توان به عنوان بهترین معیار برای ارزیابی دو دسته از
دارایی ها(یعنی سهام و اوراق بدهی) به کار گرفت .ضریب همبستگی
بین شاخص های کشور ها و نرخ بازده ساالنه به ازای الیبورو MSCI
 ،به منظور بررسی فرصت هایی که معرفی اوراق GLSجهت متنوع
سازی سبد سرمایه گذاری معرفی می کند نیز محاسبه شده است که
محاسبات نشان از همبستگی شدید آن با این دو معیار دارد.
محاسبه بازده ساالنه برای هر کشور به ترتیب زیر است:
 -1شاخص  Iرا طبق معادله  2بر اساس داده های تولید ناخالص
داخلی هر کشور محاسبه می کنیم:
𝑘𝑘 𝐺𝐺
𝐼𝐼 = 0
𝐺𝐺
𝑘𝑘

26

Economic Research Service of the United States Department
of Agriculture
27
Morgan Stanley Capital International
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به طوری که:
 𝐺𝐺 0نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است که توسط طرفین قرارداد
در سال  0توافق شده است.
برای این پیش آزمایی ،سال  1995به عنوان سال صفر و 𝐺𝐺 0
نشان دهنده میانگین متحرک نرخ رشد کشور از سال  1970تا سال
 𝑘𝑘 𝑡𝑡ℎاست .و  1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 11است ،یعنی از سال  1996تا .2006
میانگین متحرک نوسانات شاخص را در مقایسه با میانگین نرمال
کاهش می دهد ،از این رو رشد تولید ناخالص داخلی را به خوبی
نشان می دهد.
𝑘𝑘 𝐺𝐺 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال  kام است.

𝑘𝑘𝐼𝐼 یک شاخص است که افزایش و یا کاهش نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی در سال  kام را در مقایسه با سال پایه اندازه گیری
می کند.
بنابراین 𝐼𝐼5 ،نشان دهنده ارزش شاخص در سال پنجم  ،یعنی
سال  ،2000و  𝐺𝐺 0متوسط نرخ رشد از سال  1970تا  2000است.
 -2گام بعدی محاسبه بازده ساالنه بر اساس معادله
( )3است:

]𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘 = max[𝑥𝑥 𝑘𝑘 % ; 0] = max[𝐼𝐼𝑘𝑘 × 𝑥𝑥 0 % ; 0

  𝑥𝑥 0 % -نرخ اولیه سود است که توسط طرفین در ابتدایقرارداد توافق شده است.
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به دلیل قابلیت مقایسه پذیری  𝑥𝑥 0 %در  ٪5تعیین می شود که
نزدیک به نرخ  6ماهه  LIBORدر ژانویه  1996است.
  𝑥𝑥 𝑘𝑘 %نرخ بازده در سال  kام ،پس از انتشار است. 4-1تجزیه و تحلیل نتایج

جدول( )2آمار خالصه ای برای مقادیر ساالنه شاخص ها و نرخ ساالنه بازده
 GLSدر طول  11سال را ارائه می دهد.

الجزایر

بحرین

مالزی

سنگال

ازبکستان

ایران

شاخص)(I

میانگین
بازده

متوسط ساالنه
6-MonthLIBOR

متوسط بازده
MSWRLD$Index

میانگین

0.97

4.87

4.28

8.01

انحراف معیار

0.44

2.19

1.90

17.53

میانگین

1.51

7.57

4.28

8.01

انحراف معیار

0.34

1.69

1.90

17.53

میانگین

0.76

3.80

4.28

8.01

انحراف معیار

0.40

1.99

1.90

17.53

میانگین

1.53

7.66

4.28

8.01

انحراف معیار

0.59

2.96

1.90

17.53

میانگین

2.79

13.95

4.28

8.01

انحراف معیار

0.83

4.16

1.90

17.53

میانگین

2.37

7.64

4.28

8.01

انحراف معیار

0.53

2.45

1.90

17.53
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برای  4کشور (ایران  ،بحرین ،سنگال ،ازبکستان) ،مقدار میانگین
این شاخص بیش از  1بود که هزینه های باالتری برای کشورهای
منتشر کننده (اما بازده باالتر برای سرمایه گذاران را) در پی داشت.
باالترین میزان افزایش در ازبکستان ثبت شده است که میانگین تعهد
پرداخت  179درصد افزایش داشته است.از سوی دیگر ،پایین ترین
شاخص میانگین برای مالزی ،با ارزش  0.76است که به معنی کاهش
 24درصدی از تعهد پرداختی متوسط نسبت به ارزش اولیه آن است.
به غیر از ازبکستان برای سایر کشور ها ،بازده متوسط و انحراف معیار
 GLSکمتر از شاخص  MSCIاست.
بررسی دقیق تر دالیل اختالف بین سناریو مالزی و ازبکستان،
نکته ای را تایید می کنند که ما قبال در رابطه با متغیرهایی که تأثیر
بیشتری بر ارزش شاخص یا بازده ساالنه داشتند ،مد نظر قرار دادیم.
با درنظر گرفتن نرخ رشد متوسط این دو کشور در دو دوره زمانی
قبل از انتشار (یعنی  1970تا  )1995و پس از صدور (یعنی سال
های  1996تا  ،)2006به نظر می رسد که دو اقتصاد به طور متفاوتی
شکل گرفته است .برای دوره اول ،متوسط نرخ رشد به ترتیب ٪7.4
و  ٪1.6برای مالزی و ازبکستان است ،در حالی که این رقم در دوره
دوم  ٪4.84و  ٪4.88است .شایان ذکر است که مالزی در سال 1997
با بحران شدید مالی مواجه شد که در سالهای پس از آن عملکرد
اقتصادی کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت .در حالی که ازبکستان
بعد جدایی از اتحاد جماهیر شوروی  ،بهبود اقتصادی را تجربه کرد.
بنابراین ،اگر تغییرات در شاخص مالزی در حد قابل قبول باشد -
همانطور که آنها منطبق با منطق اقتصادی  GLSهستند  -این مورد
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برای ازبکستان که به دلیل طراحی ضعیف این ابزار تحمل بار آن را
ندارد ،صدق نمی کند.
از این دیدگاه میبینیم که هنگام طراحی  GLSباید برخی اقدامات
احتیاطی انجام شود .اول ،یک پیش بینی منطقی از چشم انداز رشد
کشور منتشر کننده ،عنصر کلیدی برای انتخاب نرخ رشد سال پایه و
ذ نتیجه برای اجتناب از نوسانات شدید است .دوم ،تعیین سقف و
کف برای حداکثر و حداقل پرداخت نیز برای جلوگیری از اثرات بد
پیش بینی اشتباه یا برآورد نادرست که ممکن است به نوسانات شدید
منجر شود نیز اهمیت دارد.
به منظور مقایسه ،اوراق قرضه دولتی  5ساله مالزی در همان دوره
(یعنی سال های  1996تا  )2006به طور متوسط عملکرد  ٪4.9بود،
در حالی که میانگین بازده صکوک جهانی مالزی  ،منتشر شده در
سال  ٪3.93 ،2002بود.هر دو ارقام باالتر از میانگین بازده  GLSدر
طول دوره مطالعه است که  ٪3.8است .این نتیجه ثابت می کند که
 GLSلزوما گران تر از ابزارهای سنتی موجود در بازار نیست.
نتایج آزمون نشان می دهند همانطور که آن ها طراحی شده اند،
 GLSهدف اصلی معرفی شان را برآورده می کند .الجزایر و مالزی که
مشکالت اقتصادی را در طول دوره داشته اند ،پرداخت های پایین
تری را پرداخت کرده اند و برعکس آن برای دیگر کشورها نیز صادق
است.
نمودار  1نشان دهنده تغییرات بازده ساالنه  GLSدر طول دوره
مطالعه است.ازبکستان بیشترین و پرنوسان ترین نرخ ساالنه را برای
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کل دوره ثبت کرده است ،در حالی که مالزی تنها کشوری است که
در یک زمان (به عنوان مثال در سال  1998پس از بحران آسیا)
پرداختی نداشته است .بین این  2مورد خاص ،باقی بازده های ساالنه
 GLSرفتارهای مختلفی را نشان می دهد که مقادیر آن در محدوده
 1تا  11درصد متغیر است.
از دیدگاه سرمایه گذار ،انتخاب  GLSبرای اضافه کردن به سبد
سرمایه گذاری اش بستگی زیادی به این دارد که GLSچه فرصت
هایی برای متنوع سازی سبد دارایی اش فراهم می کند برای تجزیه
و تحلیل این جنبه ،ما از شرودر و همکارانش( )2004که در نظر
گرفتن روش بهینه سازی سبد سرمایه گذار در چارچوب تحلیلی
میانگین-واریانس مارکویتز است ،پیروی می کنیم .این روش نشان
می دهد که برای قرار دادن یک دارایی جدید مالی  Aدر یک
سبدسرمایه گذاری  Pباید معادله زیر برقرار باشد:
)(7

𝑟𝑟 𝑅𝑅𝐴𝐴 − 𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑃𝑃 −
>
𝑃𝑃. 𝜌𝜌𝐴𝐴,
𝐴𝐴𝜎𝜎
𝑃𝑃𝜎𝜎

زمانی که  RAو  RPمیانگین بازده  Pو  Aهستند؛ 𝑃𝑃 𝜌𝜌𝐴𝐴,و 𝐴𝐴𝜎𝜎و 𝑃𝑃𝜎𝜎
نشان دهنده ضریب همبستگی و انحراف معیار  Pو  Aو  rنرخ بدون
ریسک است  .در این چارچوب،سرمایه گذار زمانی یک دارایی مالی
را وارد سبد سرمایه گذاری خود می کند که نسبت شارپ آن (قسمت
سمت چپ معادله  )7بزرگتر از نسبت شارپ آن سبد سرمایه گذاری
ضربدر ضریب همبستگی این دو باشد (قسمت سمت راست معادله
 )7بنابراین بزرگی ضریب همبستگی بسیار مهم است  ،برای مثال اگر
نسبت شارپ سبد سرمایه گذاری فعلی  2برابر بزرگتر از نسبت شارپ
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دارایی مالی جدید باشد این دارایی زمانی وارد سبد سرمایه گذاری
سرمایه گذار خواهد شد که ضریب همبستگی این سبد با این دارایی
جدید کم تر  0.5باشد
نمودار ( GLS - 1فرضی) بازده ساالنه برای دوره 2006-1996

نمودار ( GLS - 1فرضی) بازده ساالنه برای دوره 2006-1996
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این روش شهودی بدون نیاز به محاسبات دقیق نشان می دهد که  GLSمیتواند دارایی مالی خوبی جهت تنوع

این روش شهودی بدون نیاز به محاسبات دقیق نشان می دهد

دارایی دارد ،باشد.
همبستگی
 MSCIبه
گذاری ای
GLSسبد
دارایی های
شدتبه
بخشیدن
الیبور وتنوع
شاخصجهت
که باخوبی
مالی
سرمایهدارایی
میتواند
بخشیدن به که

 MSCIبه
حقیقتالیبور
شاخص
شدهکه با
دادهای
گذاری
شدتکمتر از 0.4
همبستگی
تمامیوضرایب
است .در
سرمایه نشان
سبد جدول 3
های نتایج
همانطور که بوسیله

باشد .همانطور که بوسیله نتایج جدول  3نشان داده
دارد،دارند.
همبستگی منفی
هستند .بعضی حتی مقادیر
شده است .در حقیقت تمامی ضرایب همبستگی کمتر از  0.4هستند.
بازده ساالنه  GLSو معیارهای انتخاب شده.
منفیبین
همبستگی
ضرایب
جدول 3
دارند.
مقادیر
حتی
بعضی
الجزایر

بحرین

مالزی

سنگال

ازبکستان

ایران

291

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

جدول  3ضرایب همبستگی بین بازده ساالنه  GLSو معیارهای انتخاب شده.
ضریب
همبستگی
بین شاخص
 Iو الیبور
ضریب
همبستگی
بین شاخص
 Iو MSCI

الجزایر

بحرین

مالزی

سنگال

-0.67

-0.60

0.13

0.06

0.34

0.34

0.02

0.10

ازبکستان

ایران

-0.04

-0.03

0.38

0.31

 4.3مثال فرضی
کشور مسلمان  Xیک برنامه مهم برای توسعه زیرساختی در دهه
آتی دارد .با فرض عدم نقدینگی در بازار اعتبار بعنوان نتیجه بحران
مالی جهانی کشور  Xمیخواهد منابع سرمایه گذاری اش را متنوع
سازد و از نقدینگی اضافی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با
انتشار صکوک بهره برداری کند  .از طرف دیگر ،بحران بدهی در
منطقه یورو یک استدالل قانع کننده برای مسئولین کشور  Xبه وجود
آورده است که بخش بزرگی از تامین مالی این برنامه های زیرساختی
از طریق صکوک وابسته به شرایط ( 28برای مثال صکوک پیوند خورده
با سبد کاال یا صکوک پیوند خورده با  )GDPباشد .مقدار = Kمیلیارد
state-contingent Ṣukūk
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دالر مورد نیاز است برای ساخت مدرسهها ،دانشگاهها و بیمارستانها
در مناطق مختلف کشور  .Xکشور  Xاقدام به افزایش سرمایه =K
میلیارد دالری از طریق انتشار اوراق  10 GLSساله  ،در مارس 2011
با نرخ سود ساالنه اولیه  8درصد(یعنی میزان اجاره سال اول 80
میلیون دالر است) ،می کند .بعنوان صاحبان پروژه ،دارندگان صکوک
این دارایی ها( یعنی مدارس ،دانشگاهها ،بیمارستانها) را به دولت
کشور  Xکه قرار است آنها را در سررسید به مبلغ  1میلیارد دالر
خریداری کند  ،اجاره می دهند .بنابر پیشبینیهای انجام شده توسط
برخی موسسات مالی جهانی نرخ رشد  GDPکشور  Xدر طی  10سال
برآورد شده است و طرفین بر نرخ رشد  GDPسال پایه توافق کرده
اند .به عالوه طرفین بر سقف و کف  50درصد باال و پایین شاخص I
توافق کرده اند .29این بدین معناست که با ارزش ابتدایی  I=1ماکزیمم
و مینیمم ارزشی که  Iمی تواند بگیرد  1.5و  0.5است .بنابراین
تخمین  Iو گردش نقدی متناظر با آن ( )CFkبه مثابه جدول زیر است.
جدول  -4ارزش فرضی  Iو  CFkبرای  GLSکشور X
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

120

115.2

82.4

58.4

40

54.4

63.2

76.8

86.4

80

1.5

1.44

1.03

0.73

0.5

0.68

0.79

0.96

1.08

1

I
CFk
)(mil$

برای این نوع از صکوک سرمایهگذاران نرخ بازده  7درصد نیاز
دارند .با فرض اینکه ارزش اسمی هر  1000 GLSدالر است کشور X
طبق معادله شماره ()2

29
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نیاز دارد که ارزش فعلی و وجوه جاری را ارزیابی کند .تا تعداد
صکوکی را که قرار است منتشر شود  ،تعیین کند .بنابراین داریم:
𝐾𝐾
𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶
+
= $1,042.92$$$$$$$
𝑘𝑘
)(1.07
𝑘𝑘)(1.07

10

∑ = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑘𝑘=1

بنابراین برای تامین مالی این پروژه زیرساختی الزم است دولت
کشور  ،Xتعداد  958874ورقه  GLSهر کدام به ارزش  1042.92دالر
منتشر کند.
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 .5نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی صکوک پیوند خورده با  )GLS(GDPبه
عنوان یک ابزار مالی کارآمد برای تامین مالی پروژه های زیر ساختی
غیر درآمدزا  .همچنین مطابقت آن با شریعت پرداختیم Gls .تعهدات
پرداخت کشور منتشر کننده این اوراق را با توانایی پرداختش
هماهنگ و سازگار می کند .با  GLSسرمایه سرمایه گذاران تضمین
است اما نرخ سود تابعی از عملکرد اقتصادی کشور منتشر کننده اوراق
است .تجزیه و تحلیل نظری و مشاهدات تجربی نشان می دهند که
 GLSدر مقایسه با اوراق قرضه متعارف نرخ بازده بیشتری دارد و در
عین حال ریسک باالتری نیز به همراه دارد .به هر ترتیب نتیجه این
شبیه سازی وجود فرصت هایی جذاب برای متنوع سازی سبد سرمایه
گذاری توسط  GLSرا نشان می دهد .از منظر منتشر کننده اوراق،
افزایش سرمایه از طریق انتشار  GLSنسبت به ابزار های متعارف بدهی
گران تر در می آید اما  GLSفرصت های بهتری برای مدیریت بدهی
ها را به دست می دهد.همچنین به منظور جلوگیری از نوسانات شدید
نرخ سود یک سقف و کف برای نرخ سود در نظر گرفته شده است.
در ادبیات صکوک بسیاری از نویسندگان از پیچیدگی های موجود
در ساختارهای صکوک شکایت می کنند و اغلب بیان می کنند که
افراد در این ساختارها نسبت به ابزارهای استاندارد تامین مالی لزوما
مجبور به پرداخت یک حق مشاوره برای توضیح پیچیدگی های قرار
داد می شوند  .ادعای ما این است که مدل  GLSبه گونهای طراحی
شده است که تنها یک مفهوم شریعت در آن آمده است و از پیچیدگی
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بسیار کمتری برخوردار است .اگر به ویژگی های  ، GLSقابلیت مبادله
 ،تطبیق آن با اصول شریعت در معامالت و پیوند حقیقی بخش مالی
و بخش واقعی اقتصاد را هم بیافزاییم ،به این نتیجه میرسیم که این
ابزار مالی همانطور که در باال توضیح داده شده است هم از جنبه فنی
و هم از جنبه تخصیصی کاراست.
کامسترا و شیلر ( )2009وجود یک  Trade offبین بدهی کوتاه
مدت کم هزینه ولی پرنوسان و بدهی بلند مدت پرهزینه ولی پایدار
را در مباحث مدیریت بدهی نشان داده اند .دولت ها همراه نگران
افزایش ناگهانی هزینه های ایجاد بدهی جدید در زمان های رکود
اقتصادی هستند بخصوص زمانی که بودجه دولت توان تحمل بدهی
جدید را نداشته باشد .بنابراین ،دولت ها برای کاهش احتمال بحران
بودجه ای خود معموال به دنبال راه های جدید متنوع سازی تعهدات
پرداخت خود هستند .بحران بدهی اخیر در اروپا به این ادعا اعتبار
میبخشد .ابزارهای بدهی مانند  GLSبه دولتهای مسلمان روش
هایی برای متنوع سازی راههای تامین مالی و همچنین تبیین مساله
معیارگذاری صکوک در مقابل نرخ بهره را فراهم می کندGLS .
همچنین ابزاری مناسب برای استفاده در نهادهایی مثل بانک توسعه
اسالمی ،صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای تامین مالی
پروژههای کشورهای مسلمان خواهد بود.
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طراحی الگوی نوین تامین مالی خرد اسالمی
مبتنی بر عقد مرابحه

1

وهاب قلیچ  2ماندانا طاهری

3

چکیده
تامین مالی و سرمایهگذاری از جمله پیش شرطهای رونق
فعالیتهای تولیدی است و بدلیل نقش حائز اهمیت آن ،همواره در
تحقیقات و پژوهشها مورد بحث و بررسی بوده است .یکی از نهادهای
مرتبط با حوزه تامین مالی ،نهاد تامین مالی خرد است که در چند
دهه اخیر در بسیاری از کشورها بهعنوان راهکاری مناسب جهت
مقابله با چرخه فقر  -بیکاری و افزایش کارآفرینی و اشتغالزایی مطرح

 1این مقاله از طرحی پژوهشی که نویسندگان برای بانک قرضالحسنه مهر ایران
به انجام رسانیدهاند ،اقتباس شده است.
2

استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ،بانک مرکزی ج.ا.ا.

3

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا و کارشناس ارشد پژوهشکده

پولی و بانکی ،بانک مرکزی ج.ا.ا( .نویسنده مسئول)
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شده است .نکته قابل توجه در این میان آنست که به علت کمبود
توسعه ابزارهای مالی تامین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب
با شرایط طبقه محروم و گروههای کمدرآمد جامعه ،ارائه خدمات مالی
به این دسته از متقاضیان کمتر به اهداف مدنظر نائل شده است .از
اینرو ضرورت ارائه و طرح ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی این
دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی متناسب با اهداف و
کارکردهای بانکداری نیز باشد ،شدیدا احساس میشود .این مقاله با
عنایت به تجارب و ادبیات موجود در خصوص نهاد تامین مالی خرد
و با تاکید بر دو عقد اسالمی وکالت و مرابحه ،سعی در طراحی و ارایه
ابزار نوینی جهت تامین مالی نیازمندیهای این گروه از جامعه در
نظام بانکی کشور داشته است.
کلمات کلیدی :تامین مالی خرد ،تامینمالی اسالمی ،عقد مرابحه ،عقد
وکالت ،تسهیالت امتیازی
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 .1مقدمه
نقش بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در رشد و توسعه اقتصادی
جوامع انکارناپذیر است و بانکها در تعامل نزدیک و تنگاتنگ با سایر
بخشهای موجود در اقتصاد و متناسب با پیچیدگیهای محیط
تجاری ،خود را با این تغییرات همگام نمودهاند .بهعبارتی بانکها با
تخصیص منابع مالی تاثیر با اهمیتی را در اقتصاد و بازارهای مالی
دارند و با بهبود عملکرد خود از طریق ایجاد سازوکار خلق پول ،تجهیز
پس اندازها و تدارک نقدینگی ،اعطای تسهیالت و معرفی ابزارهای
نوین به ارائه خدمات و محصوالت مالی میپردازند .عالوه بر آن با
کمک به ایجاد تعادل بین سرمایهگذاری و پسانداز با مصرف ،بر
عملکرد کل اقتصاد نیز تأثیرگذار بودهاند .در حال حاضر در محیط
پیچیده تجاری و رقابت برای کسب سهم بیشتری از بازار اعتباری،
بانکهای ا یران متناسب با نیازهای نو و فضای رقابتی موجود و البته
رعایت مقررات بانکداری اسالمی و منطبق با شریعت ،ابزارهای مالی
و ایدههای تامینمالی جدید طراحی و ارائه مینمایند .بهعبارتی
توسعه فعالیت های تجاری و رونق تولید در کشور در گرو تداوم
فعالیتهای تولیدی خرد و کالن است.
برای تداوم فعالیتهای تولیدی تامین مالی و سرمایهگذاری حائز
اهمیت است و بدلیل نقش حائز اهمیت نقدینگی و تامین مالی با
هدف ایجاد رونق اقتصادی در اقتصاد ،تامینمالی و مباحث مرتبط با
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آن و البته ارائه ابزارهای مالی نوین برای تامینمالی همواره در
تحقیقات و پژوهشها مورد بحث و بررسی بوده است.
در ایران نظام تامین مالی کسبوکارها عموما یک نظام بانکمحور
است که تامین مالی در سطح خرد و کالن در آن اهمیت ویژهای دارد.
در این میان تامین مالی خرد با نفوذ در صنعت بانکداری ،یکی از
بسترهای نقشآفرینی این صنعت برای اجرای اهداف اجتماعی و
اقتصادی است.
این حقیقت که امروزه توسعه انسانی و اجتماعی با توسعه اقتصادی
درهمتنیدگی شدیدی دارد ،موجب شده است که توجه صنعت بانکی
به تامین مالی خرد و حمایت از اقشار ضعیف در ایجاد کارآفرینی و
شکستن دایره فقر افزون بر بهبار نشاندن اثرات مثبت و مفید
اجتماعی ،اثرات اقتصادی از نوع توسعه و رشد اقتصادی و حتی تحقق
شاخصهای عدالت اقتصادی نیز به همراه داشته باشد .بنابراین
چنانچه صنعت بانکی بخواهند افزون بر ایجاد اثرات سازنده اجتماعی
در جامعه از جمله کاهش فقر و افزایش احساس خوشبختی طبقات
محروم ،به اشتغالزایی و رشد درونزای اقتصاد کمک نماید ،میتواند

بر روی طرحهای تامین مالی خرد حساب ویژهای باز نماید .همچنین
شناسایی و معرفی ابزارهای نوین تامینمالی در این بخش برای
صنعت بانکداری عالوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی در افزایش سهم
بازار بانکها و اعتماد جامعه به این صنعت نیز موثر است.
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نظامهای بانکی در استفاده از روشهای تامین مالی خرد باید
متوجه این نکته باشند که همانگونه که افراد فقیر و محروم در مقایسه
با افراد غنی و دارای اعتبار امکان اخذ تسهیالت کمتر را دارند،
کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز در مقایسه با کسبو کارهای
بزرگ در اخذ منابع مالی با محرومیتها و محدودیتهای عدیدهای
مواجه هستند .پرریسک و پرهزینه بودن دو چالش جدی این دسته
از مشتریان بالقوه بانکها است که عموما موجب کممهری و عدم
امکان دریافت مناسب و کافی خدمات مالی از جانب نهادهای مالی
همچون بانکها شده است و این در حالی است که معرفی و ارائه
ابزارهای نوین تامینمالی این گروه در جامعه نیز میشود.
نکته حائز اهمیت آن است که نظر به اسالمی بودن صنعت
بانکداری در ایران ،برای استفاده این صنعت از تامین مالی خرد باید
سراغ روشهای تامین مالی خرد اسالمی رفت .در سالهای اخیر ،با
گسترش مفهوم تامین مالی خرد ،مفهوم تأمین مالی خرد اسالمی بنا
به دغدغههای یاد شده نیز مورد توجه کارشناسان این حوزه قرار
گرفته است.
این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است ،سعی
دارد الگویی برای تامین مالی خرد اسالمی مبتنی بر دو عقد وکالت و
مرابحه جهت استفاده در نظام بانکی ایران ارایه نماید .از اینرو ابتدا
مبانی نظری مقاله طرح شده و سپس سابقه تحقیق ارایه میشود .در
ادامه پس از معرفی ویژگیهای عقد مرابحه ،الگوی پیشنهادی مقاله
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در دو بخش تجهیز و تخصیص منابع تشریح خواهد شد .تحلیل و
بررسی این الگو در سه بخش فقهی ،حقوقی و اقتصادی بخش انتهایی
این مقاله را شکل خواهد داد.

 .۲مبانی نظری
تامین مالی ،مدیریت ،ایجاد و مطالعه منابع مالی ،امور بانکی،
اعتبار ،سرمایهگذاری ،داراییها و بدهیها تحت عنوان سیستم های
مالی است  .به عبارتی تامین مالی ،تحقیق و مطالعة ابزارهای مالی
برای تامین نیازهای مالی است که به سه دسته تامین مالی عمومی،
تامین مالی شرکتی و تامین مالی شخصی یا خرد قابل تقسیم است.
تامین مالی خرد یکی از روشهای تقویت دسترسی گروههای
پائین درآمدی به خدمات پولی ،بانکی و اعتباری است .بهعبارتی در
حال حاضر یکی از مشکالت عمده جوامع برای پیشرفت و توسعه
مساله فراگیر شدن فقر در جامعه است که از چالشهای جدی توسعه
پایدار اقتصادی است .فقر فقدان تامین نیازهای اولیه افراد در جامعه
است که از روشهای مطرح در سطح بینالمللی برای کاهش آن
توانمندسازی فقرا از طریق تامین مالی خرد است.
امروزه تأمین مالی خرد یک اصطالح جامع و چندبعدی است.
صنعت تأمین مالی خرد هم از لحاظ تعداد مشتریان ،هم از لحاظ
تعداد و انواع ارائه دهندگان تأمین مالی خرد و هم از لحاظ روشها و
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شیوههای تأمین مالی خرد ،به صورت فزایندهای رشد داشته است .در
حال حاضر ،تمرکز تأمین مالی خرد فقط بر اعطای اعتبار به کسب و
کارهای خرد نیست .امروز این آگاهی گسترده وجود دارد که این
دسته از کسبو کارها به خدمات مالی گسترده و متنوعی نیاز دارند.
اطالعات مربوط به تأمین مالی خرد نسبت به دهههای گذشته بسیار
تغییر کرده است ،به نحوی که موضوع از «اعطای اعتبارات خرد» به
«تأمین مالی خرد» منتقل شده است (لگروود.)1 :2۰13 ،1
مطابق با تعریف بانک توسعه آسیایی تامین مالی خرد شامل دامنه
وسیعی از خدمات مالی نظیر سپرده ،وام ،خدمات پرداختی ،انتقال
پول و بیمه به افراد فقیر و کم درآمد و گاهی کارگاههای کوچک بوده
است .تامین مالی خرد از حیث جامعه هدف ،با تمرکز بر فقرا و افراد
کمدرآمد و کمتوان است (رابینسون .)۴2 :2۰۰1 ،2همچنین زنان
سرپرست خانوار هم که عموما در این دسته قرار میگیرند از توابع
هدف این نوع تامین مالیها هستند .از حیث اندازه و میزان ،تامین
مالی خرد به مبالغ کوچک و متوسط مرتبط میشود؛ از حیث اهداف
مواردی همچون ایجاد فعالیتهای درآمدزا ،خوداشتغالی و
توانمندسازی افراد در کارآفرینی و کسب درآمد از مهمترین اهداف
تامین مالی خرد بهحساب میآید .همچنین از حیث شرایط و نحوه

Ledgerwood
Robinson
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پرداخت و تخصیص اعتبار و ضمانت وامها ،تسهیالت اعطایی عموما
طی فرآیندهای ساده ،سریع و انعطافپذیر و با اخذ حداقل ضمانت
پرداخت میشود .بهعبارتی تامین مالی خرد کوچک ،کوتاه و بدون
وثیقه است که با توجه به شیوه بانکداری اسالمی در ایران ،در این
مقاله تامین مالی خرد اسالمی مدنظر میباشد.
اگر افراد را در یک جامعه از حیث اقتصادی به سه گروه فقیر،
متوسط و مرفه تقسیم کنیم؛ بر اساس ادبیات موجود در زمینه تأمین
مالی خرد ،گروه هدف اعتبارات خرد نمیتواند شامل قشر مرفه جامعه
باشد .بر این اساس سایر اقشار جامعه از حیث دریافت اعتبارات خرد
خود به سه دسته تقسیم میشوند :گروه اول کسانی هستند که توانایی
بازپرداخت اصل اعتبارات را ندارند .این گروه از افراد جامعه شامل
«فقیرترین فقرا» در سطح جامعه میباشد .شایان ذکر است که در
جوامع اسالمی بایستی این افراد تحت حمایت قرار بگیرند .گروه دوم
کسانی هستند که اصل اعتبارات را میتوانند بازگردانند ولی قادر به
پرداخت سود اعتبارات نیستند؛ این افراد شامل فقرا میباشند .گروه
سوم کسانی هستند که نه تنها قادر به بازپرداخت اصل اعتبارات
هستند بلکه قادر به بازپرداخت سود اعتبارات هم هستند ولی معموالً
وثیقه مناسب را ندارند .این افراد شامل دو دسته میشوند :فقرای
فعال اقتصادی و قشر متوسط جامعه .باور بر آن است که تأمین مالی
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ال در مورد گروه دوم و سوم مطرح میشود (شهیدی نسب،
خرد عم ً
.)۹۹-۹۸ :13۹3
الزم به اشاره است که بررسی تجارب سایر کشورها در مساله
تقویت عدالت و رضایت اجتماعی به خوبی نشان میدهد که در چند
دهه اخیر تجربهای خوب در حوزه ارائه خدمات مالی به گروههای
پایین درآمدی ،تحت عنوان «تأمین مالی خرد» وجود آمده است
(محققنیا و باوفا گلیان .)2۰۰ :13۹۶ ،به عنوان نمونه در دو دهه
گذشته در بسیاری از کشورها تامین مالی خرد راهکاری مناسب جهت
مقابله با فقر و کاهش نیازمندی افراد خرد جامعه مطرح شده است و
عالوه بر آن گاهی این روش ابزاری برای کارآفرینی و تولید توسط
اقشار کمدرآمد بوده که بر اقتصاد نیز اثرگذار بوده است .در این میان
میتوان به تجربه بانک گرامین 1به عنوان یکی از پیشگامان این
عرصه ،بانک راکیات اندونزی 2موفقترین بانکدار خرد سال  2۰17و
بانک امانه اختیار مالزی 3به عنوان برترین موسسه اسالمی تأمین مالی
خرد طی سالهای  2۰13تا  2۰17اشاره داشت.
منظور از تأمین مالی خرد اسالمی ،عمدت ًا این است که راهها و
روشهای تأمین مالی خرد مطابق با اصول و موازین شریعت اسالمی
باشند .تامین مالی خرد اسالمی بر اساس موازین شرعی ،همانند هر
1

Grameen Bank
)Bank Rakyat Indonesia (BRI
3
)Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM
2
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نوع تامین مالی اسالمی دیگر باید از یکسری قواعد و ضوابط انطباق
با شریعت تبعیت داشته باشد .به عنوان نمونه یک مبادله مالی باید
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیتهای اقتصادی واقعی متصل
باشد؛ تولید یا خدمتی که خرید یا فروخته میشود باید برای هر دو
طرف آشکار و شفاف و به دور از ابهام و غرر باشد؛ وجوه نباید از
فعالیتهای حرام و گناه مانند تولید مشروبات الکلی یا قماربازی و به
طور کلی تمام شکلهای فعالیت اقتصادی که از لحاظ اخالقی یا
اجتماعی در اسالم ممنوع میباشند بهدست آید ،وجوه باید ترجیح ًا
در تامین مالی فعالیت پربار از نظر اجتماعی مصرف شود ،مبادله مالی
نباید به استثمار (بهرهبرداری) طرف مقابل در مبادله منتهی گردد.
بهره ربوی ،در اسالم ممنوع است؛ همچنین فروختن آنچه که کسی
مالک آن نیست اجازه داده نشده است (احمدخان و همکاران:13۹1 ،
.)1۰
موسسات تامین مالی خرد متعارف ،منابع مالی خود را عموما یا از
طریق سپردهپذیری بر اساس عقد قرض جمعآوری میکنند و یا از منابع
بیرونی مانند کمکهای دولتی و یا بینالمللی استفاده میکنند؛ اما در
مقابل ،موسسات تامین مالی خرد اسالمی میتوانند افزون از استفاده از
کمکهای دولتی و بینالمللی ،از انواع عقود اسالمی (شامل عقود
مشارکتی ،مبادلهای و قرضالحسنه) در جذب سپردهها و تامین منابع
استفاده کنند .به بیان دیگر ،دو رویکرد قابل تصور برای تأمین مالی
خرد اسالمی عبارت است از رویکرد خیریه محور و رویکرد سودمحور.
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رویکرد نخست همان قرضالحسنه و امور خیریه است و در رویکرد
دوم میتوان از انواع عقود اسالمی انتفاعی (مبادلهای و مشارکتی)
استفاده کرد.

 .۳سابقه تحقیق
ابراهیمی و باغستانی میبدی ( ،)13۹۰پس از معرفی تأمین مالی خرد
در بانک تجاری به چالشهای آن پرداخته و سپس در قالب نهادهای
قرض الحسنه به بحث تأمین مالی خرد پرداختهاند .در نظر ایشان
تأمین مالی خرد در قالب نهاد قرض الحسنه میتواند برخی
چالشهایی که در قالب بانکهای تجاری وجود دارد را برطرف کند و
از اینرو میتواند ساختار مطلوبتری برای تأمین مالی خرد باشد.
شهیدینسب و همکاران ( )13۹۶با استفاده از روش تحلیلی-
توصیفی و تحلیل آماری با توجه به تجارب بانکداری اسالمی و نیز
عقود اسالمی اقدام به مهندسی مالی شیوههای تامین مالی خرد
اسالمی در کشور کردهاند .بر پایه دستاوردهای این تحقیق،
قرضالحسنه  ،عقود مبادلهای (مرابحه ،اجاره ،استصناع) و مشارکت
اولویتهای تامین مالی خرد برای خانوارها و مشارکت ،مرابحه ،اجاره
اولویتهای نخست برای تأمین مالی خرد صنایع خرد و متوسط
محسوب میشوند.
محققنیا و باوفا گلیان ( )13۹۶باشد .در تحقیق خود با کمک
پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تا مین مالی
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خرد در ایران پرداختهاند .در بخش تجهیز ،سپردهها شامل سپردههای
قرضالحسنه ،هبه ،وکالت خاص  -گروهی و سپرده مسدودی
(پسانداز) است .در بخش تخصیص ،تسهیالت به دو دسته عمده
تسهیالت مصرفی (عادی و اضطراری) و تسهیالت تولیدی تقسیم
شدهاند .بنگاههای فعال در بازار تامین مالی خرد به دو دسته عمده
بانکها (تجاری و هلدینگ) و موسسات مالی (انتفاعی و غیرانتفاعی)
تقسیم شدهاند .استفاده از مسئولیت مشترک به عنوان وثیقه و نیز
استفاده از روش وامدهی ترکیبی گروهی -انفرادی بطور قوی مورد
تاکید قرار گرفته است .در بعد اجرایی ،سامانههای الکترونیکی،
بسترسازی و تفکیک گزارشدهی براساس نوع تسهیالت و نوع عقود
مورد استفاده مدنظر بوده است.
ویسوانچ )2۰17( 1به بررسی اثر ساختار بازار در تامین مالی خرد و
حفظ شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته است .در این مقاله با
تاکید بر مساله فقر بخصوص در کشورهای قاره آفریقا ،تامین مالی
خرد بهعنوان ابزاری برای حل مشکل فقر در این کشورها معرفی و
عالوه بر آن تامین مالی خرد را ابزاری برای حفظ شرکتهای کوچک
و متوسط که خود به بالندگی اقتصاد در این کشورها کمک میکند،
معرفی شده است .نتایج این بررسی نشان میدهد که زیرساختهای
بازار مالی در کشورهایی آفریقایی به رشد و توسعه تامین مالی خرد

Viswanath
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در این کشورها کمک نموده است و فراهم بودن زیرساختهای الزم
و ابزارهای مطلوب برای تامین مالی خرد بر عرضه و تقاضای
محصوالت و خدمات و ذخیره مطالبات غیرجاری نیز اثرگذار بوده
است.
زانگ )2۰17( 1در مقاله خود با طرح این سوال که آیا تامین مالی
خرد بر کاهش فقر اثرگذار است یا خیر ،با بررسی دادههای تابلویی
 1۰۶کشور و برای دوره  1۹۹۸تا  ،2۰13نشان داد که تامینمالی
خرد بر کاهش فقر اثرگذار است .عالوه بر آن در این بررسی با انتخاب
پراکسیهای متنوع برای اندازهگیری فقر و تامین مالی خرد دریافتند
که کشورهایی با اقتصاد نوظهور و در حال توسعه به ابزارها و
زیرساختهای مطلوب برای رشد تامین مالی خرد در بازارهای مالی
خود نیاز دارند.
مریدان و ابراهیم )2۰1۶( 2با تاکید بر چارچوب تامین مالی خرد در
کشور مالزی که از سال  2۰۰۶معرفی شده است ،به بررسی اثر تامین
مالی خرد بر شرکتهای کوچک و متوسط در کشور مالزی
پرداخته اند .چارچوب تامین مالی خرد در این کشور از سه استراتژی
متنوع برای تامین مالی خرد استفاده میکند که نتایج بررسی این

Zhang
Muridan & Ibrahim
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چارچوب نشان میدهد که شبکه بانکی همچنان نقش اصلی در تامین
مالی خرد را در کشور مالزی میتواند داشته باشد.
مرداک )2۰13( 1بیان میکند که تامین مالی خرد با تغییر فضای
کسب و کار و تامین سرمایه مورد نیاز برای فقرا مطرح شد که
مشکالت آن همچون عدم تقارن اطالعاتی ،وثیقه و ضمانت و  ...با
ارائه ابزارهای خالقانه همچون مشارکت گروهی یا تامین سرمایه
اجتماعی حل گردید .او با بررسی نحوه عمل تامین مالی خرد طی
دهه های گذشته و با تاکید بر تامین مالی کسب و کارهای خانگی
بخصوص در گروه زنان ،تامینمالی خرد را ابزاری برای حل مساله فقر
معرفی میکند.
ون روین و همکاران )2۰12( 2بررسی جامعی بر تحقیقات صورت
گرفته در حوزه اثر تامین مالی خرد در صحرای آفریقا داشتهاند .نتایج
این بررسی نشان میدهد که اکثر تحقیقات با تاکید بر تامین مالی
خرد در مناطق روستایی بوده است .یافتهها نشان میدهد که
شرکتهای کوچک و متوسط در چنین محیطهای کسب و کاری
تداوم فعالیت داشته ،اما به دلیل ضعفهای موجود در زیرساختها،
تامین مالی خرد آنطور که انتظار میرود و مطلوب است در این نواحی
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طرفدار و خواهان ندارد و تامین مالی خرد بهطور متوسط اثر مثبتی
در تامین سرمایه نداشته است.
حدیثومارتو و اسماعیل )2۰1۰( 1چگونگی بهبود تامین مالی خرد
اسالمی در کشور اندونزی را بررسی نمودهاند .این بررسی بر اساس
تغییر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط طی دوره مورد بررسی
انجام شده است که نتایج آن نشان میدهد که تامین مالی خرد با
کنترل متغیرهایی همچون کنترل کسب و کار ،حساسیت سیستم،
روابط خوب در کشورهای در حال توسعه غالبا توسط شرکتهای
کوچک به عنوان ابزار تامین مالی در مقایسه با سایر ابزارها انتخاب
می شود ،اما همچنان کشورهای در حال توسعه نیازمند توسعه
زیرساختها و نوآوریها در حوزه تامین مالی خرد اسالمی هستند.

 .۴معرفی الگوی پیشنهادی
الگوی پیشنهادی تامین مالی خرد اسالمی مدنظر در این نوشتار،
مبتنی بر عقود وکالت و مرابحه است .این الگو محدود به بخش توزیع
منابع نیست و از حیث تامین منابع نیز دارای پیشنهاد میباشد .از
این حیث این الگو در دو سمت تجهیز و تخصیص منابع تعریف
میشود .در ادامه توضیح مختصری از دو عقد وکالت و مرابحه در نظام
بانکداری ایران طرح میشود:
Hadisumarto & Ismail
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الف) وکالت
وکالت در لغت به معنای تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد
کردن به وی است (حسینی واسطی1۴1۴ ،ق ،ج .)31 :1در اصطالح
وکالت عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین ،دیگرى را براى
انجام امرى نایب خود قرار میدهد .امام خمینی(ره) وکالت را اینگونه
تعریف میکنند« :وکالت عبارت است از اینکه انسان کار خود را به
دیگری واگذار کند که تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی
از امور او را راه بیندازد» (موسوی خمینی.)2۶7 :13۸۰ ،
عقد وکالت در نظام بانکداری ایران کاربرد زیادی دارد .بر اساس
قانون عملیات بانکی بدون ربا ،عقد وکالت از جمله عقود کاربردی در
تجهیز منابع بانکی است .به موجب ماده  3این قانون ،بانک در
بهکارگیری سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که به دو نوع
کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم میشود ،از عقد وکالت استفاده میکند.
بانک از سوی سپردهگذاران ،وکیل است و میتواند این وجوه را در
قالب عقود اسالمی بکار گیرد و در پایان سال مالی سود حاصله را
پس از کسر حقالوکاله خود بین سپردهگذاران توزیع نماید .البته
بانکها میتوانند بنا به مفاد ماده  ۴این قانون ،اصل سپردههای
سرمایهگذاری مدتدار را تعهد و یا بیمه کنند .نکته الزم به ذکر دیگر
آنکه در ماده  23قانون عملیات بانکی بدون ربا به موضوع حقالوکاله
که منشا گرفته از عقد وکالت است ،اشاره شده است .این ماده بیان
میدارد« :وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حقالوکاله جزو
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درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپردهگذاران نمیباشد».
از اینرو امکان دریافت حقالوکاله از سپردهگذاران وجود دارد و
میتوان بر روی این عامل در مدل پیشنهادی نیز تاکید داشت.
ب) مرابحه
عقد مرابحه یکی از عقود بسیار پرکاربرد در بانکداری اسالمی است
که به دلیل سادگی ،در بسیاری از بانکهای اسالمی (بهویژه در سایر
کشورها) استفاده میشود .عقد مرابحه به معاملهاى اطالق میشود که
فروشنده با اعالم بهاى کاالى خریدارى شده ،آن را با قیمتی باالتر از
قیمت خرید بفروش میرساند (مالکریمی ۴۰ :13۹۰ ،و .)۴1
عقد مرابحه در بانکداری اسالمی به دلیل تنوع کاربرد و
انعطافپذیری از درجه اهمیت زیادی برخوردار است .از طرف دیگر
در عقد مرابحه انواع روشهای بازپرداخت یکجا و تدریجی وجود دارد
که همین مسئله امکان طرح تسهیالت امتیازی یا غیرامتیازی در
قالب عقد مرابحه را برای بانک فراهم میآورد .از آنجاکه در مرابحه
باید کاالیی خریداری شود و با لحاظ سود به متقاضی فروخته شود.
از این حیث این تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش ،پرداخت
دیون نقدی و امثال آن کاربردی ندارد.
قرارداد مرابحه از نظر شیوه انجام معامله نیز به دو دسته تقسیم
میشود :نخست ،مرابحه اصالتی که در آن فروشنده خود کاال را
میخرد ،سپس با احتساب سود مشخصی آن را به مشتری میفروشد.
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دوم ،مرابحه وکالتی است که در آن فروشنده مشتری را در خرید کاال
وکیل میکند ،سپس کاالیی را که مشتری خریده است با احتساب
سود مشخصی به وی میفروشد .در معامالت بانکی ،هر دو نوع مرابحه
رواج دارد.
مطابق با ماده  2دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه ،بانکها
می توانند تسهیالت الزم به منظور تأمین مالی واحدهای تولیدی،
خدماتی و بازرگانی را برای تهیه مواد اولیه ،لوازم یدکی ،ابزارکار،
ماشینآالت ،تأسیسات ،زمین و سایر کاالهای مورد احتیاج این
واحدها ،کاالهای بادوام و مصرفی ،تأمین مسکن و نیازهای خانوارها
در قالب عقد مرابحه اعطا نمایند .بنابراین منطبق با مقررات ،عقد
مرابحه عقد کاربردی جهت تامینمالی نیازهای خرد خانوارها است و
آنها می توانند برای تهیه مسکن ،کاالهای بادوام و مصرفی در قالب
عقد مرابحه اقدام نمایند.
بنابراین کاربرد مرابحه را از جمله امور زیر میتوان نام برد:
-

تأمین مالی خانوارها و مصرفکنندگان جهت خرید کاالهای

مصرفی؛
-

تأمین مالی بنگاههای تولیدی بازرگانی و خدماتی جهت

خرید تجهیزات ،ماشینآالت ،ابزار تولید ،مواد اولیه ،مالالتجاره و
لوازم کار؛
-

تأمین نقدینگی بنگاههای بنگاههای تولیدی بازرگانی و

خدماتی از طریق اوراق بهادار مرابحه.
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نقش بانک در تسهیالت مرابحهای به شرح نمودار  1است:
نمودار  :1نقش بانک در تسهیالت مرابحهای

موارد  1و  - 2بانک از طریق خرید کاال از فروشنده کاال بصورت
نقدی ،مثالً تا سقف صد میلیون ریال ،نقدینگی مذکور را به فروشنده
منتقل میکند.
موارد  3و  -۴سپس ،بانک کاالها را به فرد تسهیالتگیرنده یا
متقاضی تسهیالت با قیمت مدتدار (قیمت تمام شده به اضافه
حاشیه سود) میفروشد .برای مثال ،بهای تمام شده معادل صد
میلیون ریال میباشد که بعالوه حاشیه سود  7/5درصدی با دوره
پرداخت  ۶ماه ،معادل  1375۰۰۰۰ریال میشود.
به این ترتیب بانک بهعنوان واسط ،کاالیی را خریداری و در اختیار
تسهیالتگیرنده با قیمت مدتدار قرار میدهد و یا آنکه فروشندگان
فاکتورها را به بانک خود که با او قرارداد دارند ،میفرستند و آن بانک
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پس از اطمینان از صحت معامله از طریق بانک اول بهای فاکتورها را
به فروشندگان پرداخت خواهد کرد .در هر دو حالت بانک تسهیالت
مرابحه را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.
 .1-۴تجهیز منابع مبتنی بر سپردههای امتیازی وکالت در
مرابحه
در این الگوی پیشنهادی ،تجهیز منابع در قالب سپردههای
امتیازی وکالت در مرابحه تعریف میشود .براین اساس ،بانک با
استفاده از ویژگیهای عقد وکالت ،منابع سپردهگذاران را جهت انعقاد
قرارداد مرابحه با تسهیالتگیرندگان تجهیز میکند .در این حالت در
سمت تجهیز منابع ،بانک در جایگاه وکیل و سپردهگذاران در جایگاه
موکل قرار خواهند داشت .بانک به وکالت از سپردهگذاران وظیفه دارد
منابع تجهیز شده را در راستای تامین مالی خرد اسالمی از طریق
عقد مرابحه به متقاضیان تخصیص دهد .از اینرو کانال پرداخت
تسهیالت مرابحهای از ابتدای تجهیز ،مشخص خواهد بود ،و منابع
وکالتی اخذ شده در این کانال صرف سایر تسهیالت اعم از
قرضالحسنهای و غیر قرضالحسنهای نخواهد شد.
به عبارتی بانک صرفا برای پرداخت تسهیالت مرابحهای در راستای
تامین مالی خرد اسالمی ،از دارندگان وجوه مازاد وکالتا منابع را
تجهیز کرده و تمام منابع جذب شده را در استخری از منابع تجهیز
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شده وارد کرده و سپس در قالب تسهیالت مرابحهای به متقاضیان
پرداخت خواهد کرد.
تجهیز منابع در این الگو بر اساس «سپردههای امتیازی» است.
سپردههای امتیازی ،نوعی سپرده است که در آن تعدادی از افراد
متقاضی دریافت تسهیالت ،در گام نخست ،وجوهی را بهنحو تدریجی
در اختیار یک موسسه سپردهپذیر همچون بانک قرار میدهند .این
نهاد مالی با وجوه جمعآوری شده و با لحاظ مبلغ و مدت
سپردهگذاری هر یک از سپردهگذاران به اعطای تسهیالت به آنها
میپردازد؛ این سپرده به نحوی برنامهریزی میشود که تمامی
سپردهگذاران قادر باشند به تدریج و بر اساس قواعد از پیش مشخص
شده با توجه به میزان امتیازی که از آن خود کردهاند از تسهیالت
برخوردار شوند.
با توجه به آنکه منابع بانکها جهت تامین مالی محدود و متقاضیان
اخذ تسهیالت به صورت عمومی زیاد میباشند ،لذا به منظور استفاده
بهینه از منابع و پاسخگویی مناسب به متقاضیان بویژه افراد نیازمند
و اقشار آسیبپذیر ،اعطای حق تقدم و امتیاز به صاحبان حساب نزد
این بانک برای استفاده از اولویت در دریافت تسهیالت فراهم میشود.
در الگوی پیشنهادی ،بانک با انباشت سپردههای خرد در قالب
وکالت برای مرابحه ،از سوی گروهی از مشتریان ،از این منابع جهت
پرداخت تسهیالت مرابحهای به گروهی دیگر استفاده میکند .در
واقع ،بانک برای مشتریان (متناسب با مدت و مبلغ سپردهگذاری)
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امتیاز دریافت تسهیالت مرابحهای در نظر میگیرد .در این سازوکار،
سپردهگذاران از یک سو میتوانند با سپردهگذاری منابع خرد خود به
نحو تدریجی ،امکان پرداخت تسهیالت خرد به نیازمندان را فراهم
میسازد و از طرف دیگر ،در دوره زمانی مشخصی در آینده ،با کسب
امتیاز الزم ،خود نیز از تسهیالت مرابحه بانک نیز برخوردار شوند.
در خصوص سود این دسته از سپردههای وکالتی ،از آنجاکه پایه
این نوع تجهیز منابع ،عقد مرابحه است و عقد مرابحه از عقود انتفاعی
و سودده است ایجاد سود برای سپردهگذاران مانع شرعی نخواهد
داشت؛ در این الگو حسابی تحت عنوان «صندوق منابع مرابحهای»
برای تامین مالی خرد نیازمندان ایجاد میشود .سپردهگذاران در
هنگام افتتاح حساب به بانک وکالت میدهند که عالوه بر پرداخت
منابع تجهیز شده در مسیر تسهیالت مرابحهای ،سود آن را نیز به
وکالت از مالکان سپرده به صندوق مذکور واریز نماید .از اینرو
صاحبان سپردههای وکالت در مرابحه ،با کسب امتیاز الزم (برحسب
مبلغ و مدت زمان سپردهگذاری) صرفا امتیاز دریافت تسهیالت را
اخذ کرده و سود نقدی خود را به «صندوق منابع مرابحهای» هبه
مینمایند.
بنابراین در این الگو دارندگان حسابهای سپردهای وکالت در
مرابحه میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات جاری بانک و به انتخاب
خودشان با توجه به امتیاز جمعآوری کرده ،از تسهیالت مرابحه این
بانک بهرهمند گردند .در این راستا بانک مبادرت به تنظیم ضرایب
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امتیازی با توجه به مدت انتظار هریک از مشتریان به منظور
اولویتبندی در اعطای تسهیالت با ملحوظ نظر قرار دادن توان
مشتری در کسب میانگین حساب مورد نیاز و متعاقب ًا دریافت مبلغ
تسهیالت درخواستی و میزان اقساط ماهانه مینماید .بنابراین میتوان
برای سپردهگذاران این دسته از سپردههای وکالتی ،سامانهای
اینترنتی تحت عنوان «محاسبه تسهیالت امتیازی» ایجاد نمود تا
سپردهگذاران با مراجعه به آن و درج مبلغ تسهیالت مورد نیاز به
همراه مبلغ قسط ماهانه و ثبت مدت میانگین مدنظر از میزان
حداقلهای الزم برای بهرهمندی از تسهیالت مرابحهای این بانک
مطلع گردند.
نکته مهم آن است که در این الگو ،سپردهگذاری صرفا برای افراد
متقاضی تسهیالت تعریف نمیشود .چه بسا افرادی خیّر با اهداف
خداپسندانه نیز وجود داشته باشند که بخواهند منابع خود را در
مجرای اعطای تسهیالت مرابحهای به نیازمندان قرار دهند بدون آنکه
خود نیازمند و یا متقاضی دریافت تسهیالت باشند .این افراد میتواند
با گشایش حساب سپرده مذکور ،منابع خود را در اختیار بانک قرار
داده تا منابع آنان در کنار سایر منابع تجهیز شده در بانک ،به
متقاضیان نیازمند تسهیالت داده شود .با توجه به آنکه سود این دسته
از سپردهها در صندوق منابع مرابحهای انباشت و ذخیره میشود ،این
افراد خیّ ر به نوعی از یک باقیات صالحات برخوردار میشود و این
میتواند انگیزهای مضاعف برای ورود خیّرین به این نوع
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سپردهگذاریها در این الگوی پیشنهادی باشد .از این جهت مزیت
این الگو نسبت به دریافت و پرداخت مبتنی بر عقد قرضالحسنه آن
است که به تدریج منابع بیشتری را جهت پرداخت تسهیالت خرد
فراهم میسازد.
 .۲-۴تخصیص منابع مبتنی بر تسهیالت مرابحهای
آنگونه که پیش از این اشاره شد ،هدف از الگوی پیشنهادی جهت
اعطای تسهیالت مرابحهای به متقاضیان ،تامین مالی خرد اسالمی با
رویکرد حمایت از اقشار ضعیف است .از اینرو با توجه به ادبیات
موجود در باب شیوههای تامین مالی خرد ،مبلغ تسهیالت مدنظر
مبلغی کوچک و دوره بازپرداخت آن کوتاهمدت میباشد .از اینرو به
نظر می رسد مبلغ تسهیالت و دوره زمانی پرداخت آن مورد پسند
مشتریان نیازمندان بوده و به اهداف کالن نظام تامین مالی خرد
اسالمی نزدیکتر باشد.
در این الگو منابع اعطای تسهیالت به غیر منابع بانک ،عمدتا از
محل «سپردههای امتیازی سپردهگذاران» و «صندوق منابع
مرابحهای» که از انباشت سود تسهیالت مرابحهای دورههای گذشته
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ایجاد شده است میباشد .1در این الگو ،پرداخت دو نوع تسهیالت
مرابحهای «امتیازی» و «غیرامتیازی» بنا به تنوع متقاضیان پیشبینی
میشود.2
 .1-۲-۴تسهیالت مرابحه امتیازی

تسهیالت امتیازی بر این مفهوم قرار دارند که اگر فرض کنیم هر
یک از حالتهای متنوع اعطای تسهیالت از منبع مشخصی که انباره
پول نامیده میشود ،اعتبار دریافت میکند ،میتوان نحوه تبیین نرخ
سود ،مدت بازپرداخت و میزان هر نوع از تسهیالت اعطایی یک بانک
را مبتنی بر شرایط و ویژگیهای خاص تسهیالت و بسته به امتیازی
که حساب واجد شرایط برای دریافت تسهیالت دارد ،تعیین نمود .با
توجه به آنکه بانک قصد دارد تامین مالی خرد را از طریق عقد مرابحه
انجام دهد این مهم از طریق تسهیالت امتیازی بهعنوان الگوی
پیشنهادی این طرح قابل انجام است.
در تسهیالت امتیازی فرض میشود فرد سپردهگذار قصد
سپردهگذاری بدون دریافت سود را در ازای دریافت تسهیالت دارد.
 1الزم به اشاره است که ضمانت بازگشت تسهیالت میتواند در قالب تامین
مالیهای گروهی تدارک دیده شود که به علت محدودیتهای مقاله بدان
پرداخته نشده است.
 2الزم به اشاره است که کلیه نرخها و مدت زمانهای معرفی شده در این
نوشتار پیشنهادی بوده و قابلیت تغییر دارد.
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تحت این شرایط سود تسهیالت مشخص و برابر با  ۴درصد حداقل
کارمزد بانک بابت اعتبارسنجی ،سربار و سایر هزینههای انجام فعالیت
بانکی است .بنابراین تسهیالت در الگوی امتیازی با نرخ سود ثابت و
مشخص است ،اما مدت سپردهگذاری ،میزان تسهیالت دریافتنی و
تعداد و مدت اقساط بازپرداخت تسهیالت متنوع میباشد و امتیاز
سپردهگذار در ازای سپردهگذاری در بانک ،دریافت تسهیالت با نرخ
سود حداقلی است .از اینرو در این الگوی پیشنهادی ،تغییر در مدت
سپردهگذاری صرفا در میزان تسهیالت دریافتنی و تعداد و مدت
اقساط بازپرداخت اثرگذار است و نرخ سود را تغییر نخواهد داد.
نحوه اعطای تسهیالت در قالب تسهیالت امتیازی وابسته به میزان
امتیاز سپردهگذاران است .این امتیاز از ترکیب مدت و مبلغ
سپردهگذاری ایجاد میشود .قبل از پرداختن به امتیازات ،هر
تسهیالتگیرندهای در شبکه بانکی موظف به پرداخت کارمزد خدمات
بانکی است که سقف این کارمزد برای بانک ثابت و یکسان و برابر با
 ۴درصد است .بر این اساس در این الگو ،سود دریافتی از
تسهیالتگیرندگان در قالب تسهیالت امتیازی همان  ۴درصد
پیشنهاد میشود که صرف هزینههای عملیاتی بانک خواهد شد.
اما مهمترین نکته در تبیین تسهیالت امتیازی در الگوی
پیشنهادی  ،تبیین نرخ اعطای تسهیالت و نحوه امتیازبندی این
موضوعات است .در این راستا بانک میتواند مبادرت به تنظیم ضرایب
امتیازی با توجه به مدت انتظار هر یک از مشتریان بهمنظور
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اولویتبندی در اعطای تسهیالت با ملحوظ نظر قرار دادن توان
مشتری در کسب میانگین حساب مورد نیاز و متعاقب ًا دریافت مبلغ
تسهیالت درخواستی و میزان اقساط ماهانه ،در قسمت راهنمای
مشتریان اقدام نماید .این ضرایب و نحوه اعطای تسهیالت امتیازی بر
اساس میانگینگیری از حساب فرد مبتنی بر میزان سپرده و میزان
زمانی که سپرده در بانک نگهداری شده است ،تبیین میشود.
بر این اساس مشتریانی که توانایی ایجاد میانگینهای حساب
باالتری را داشته باشند (مبلغ سپرده از سقفهای تعیین شده باالتر
باشد) میتوانند از اولویت دریافت تسهیالت در فاصله زمانی کوتاهتری
جهت کسب میانگین حساب (بطور مثال  3الی  ۶ماه) حسب انتخاب
خود ،از تسهیالت این بانک بهرهمند گردند و مشتریانی که توانایی
ایجاد میانگینهای حساب کمتری را داشته باشند ،میتوانند از اولویت
دریافت تسهیالت در فاصله زمانی طوالنیتری جهت کسب میانگین
حساب (بطور مثال  7الی  12ماه) حسب انتخاب خود ،از تسهیالت
این بانک بهرهمند گردند؛ و یا آنکه میتوانند از مدت بازپرداخت
اقساط کوتاهتری (بطور مثال  1۸الی  3۶ماه) حسب انتخاب خود ،از
تسهیالت این بانک بهرهمند گردند .جدول  2این شرایط تسهیالت
امتیازی را نشان میدهد.
تسهیالت مرابحه در الگوی پیشنهادی (تسهیالت امتیازی) همانند
شرایط امتیازی وام قرضالحسنه قابل اعطا است و تنها تفاوت نرخ
سود است که در این الگو به واسطه آنکه فرد سپردهگذار با هدف
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انجام کار خیر و با چشمپوشی از دریافت سود سپردهگذاری به نفع
«صندوق منابع مرابحهای» ،تنها با امتیاز دریافت تسهیالت اقدام به
سپردهگذاری مینماید .بنابراین شرایط متنوع در اعطای تسهیالت در
الگوی تسهیالت امتیازی حول محور مبلغ ،مدل سپردهگذاری و مدت
بازپرداخت قرار دارد.
جدول  :2شرایط اعطای تسهیالت مرابحه تحت الگوی تسهیالت امتیازی در
الگوی پیشنهادی

شرایط

تسهیالت مرابحهای با الگوی تسهیالت
امتیازی برای بانک

سقف تسهیالت

 ٪ 75مانده حساب

 ٪5۰مانده حساب

مدت سپردهگذاری

 ۶ماه

 ۶ماه

سود

٪۴

٪۴

مدت بازپرداخت

 1۸ماه

 2۴ماه

 .۲-۲-۴تسهیالت مرابحه غیرامتیازی
ممکن است افراد نیازمند بدون امکان و یا تمایل به سپردهگذاری
امتیازی ،خواهان دریافت تسهیالت مرابحهای باشند .تسهیالت
غیرامتیازی مخصوص این دسته از افراد در این الگو پیشنهاد میشود.
تفاوت اصلی این دسته از تسهیالت با تسهیالت امتیازی (تسهیالت
نوع اول) در عدم الزام به سپردهگذاری توسط تسهیالتگیرنده و در
عوض پرداخت سود تسهیالت مرابحهایِ بیشتر نسبت به سود
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تسهیالت امتیازی (تسهیالت نوع اول) است .منابع تسهیالت
غیرامتیازی از محل سپردههای امتیازی ،صندوق منابع مرابحهای و
بعضا از محل سپردهگذارانی که تمایلی به دریافت تسهیالت ندارند و
فقط صرفا با هدف مشارکت در کار خیر در بانک سپردهگذاری نمودند
تامین میشود.
نرخ سود این تسهیالت معادل  1۸درصد است که  ۴درصد آن به
عنوان حقالوکاله به بانک جهت جبران هزینههای عملیاتی (معادل
کارمزد در تسهیالت قرضالحسنهای) پرداخت میشود؛ و  1۴درصد
باقیمانده به «صندوق منابع مرابحهای» جهت پرداخت بهتر و بیشتر
به نیازمندان در دورههای آتی واریز میشود .بهعبارتی سپردهگذاران
به بانک برای جمعآوری این منابع در صندوق بانک وکالت داده تا
بانک از طرف آنها مجددا این منابع را در قالب تسهیالت به افراد اعطا
نماید.
البته با قرار گرفتن متقاضیان تسهیالت در هر یک از طبقات ذیل
این امکان وجود دارد که تسهیالتگیرندگان سود ترجیحی کمتری
نسبت به  1۸درصد (تا کف  ۴درصد) پرداخت کنند .به عنوان مثال
زنان سرپرست خانوار با ارایه معرفینامه معتبر میتوانند در شاخه
تسهیالت غیرامتیازی از تسهیالت مرابحهای با نرخ مثال  1۰درصد
برخوردار شوند .یا چنانچه افرادی در مناطق محروم و دورافتاده
زندگی میکنند امکان استفاده از این نوع تسهیالت را با نرخ ترجیحی
مثال  ۸درصد دارا میباشند .همچنین چنانچه متقاضیان تسهیالت
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غیرامتیازی ،برای راهاندازی کسب و کار کوچک و متوسط و
خوداشتغالی نیازمند منابع مالی باشند با ارایه مدارک و اسناد مثبته
امکان دریافت تسهیالت مرابحهای با نرخ ترجیحی مثال  1۰درصد را
دارا میباشند .تعیین طبقات نیازمندی و نرخ سود برای گروههای
خاصِ نیازمند ،به صالحدید بانک قابل تغییر است .قدر مسلم آن است
که  ۴درصد به عنوان حقالوکاله به بانک پرداخت شده و مابقی سود
مازاد بر  ۴درصد ،به «صندوق منابع مرابحهای» جهت پرداخت
تسهیالت بیشتر در دورههای آتی واریز میشود .در این الگو ،افرادی
که در هیچ طبقهای همانند طبقات فوق قرار نمیگیرند موظف به
پرداخت کل سود که همان  1۸درصد است ،خواهند بود .جدول 3
شرایط تسهیالت غیرامتیازی بانک را نشان میدهد.
جدول  :3شرایط اعطای تسهیالت غیرامتیازی مرابحه در الگوی پیشنهادی

شرایط

تسهیالت مرابحهای با الگوی
تسهیالت غیرامتیازی برای بانک

سقف تسهیالت

تا سقف  15میلیون تومان

مدت سپردهگذاری

---

سود

شروع از  ۴درصد تا سقف  1۸درصد

مدت بازپرداخت

 1۸تا  2۴ماه
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 .۵تحلیل و بررسی الگوی پیشنهادی
 .1-۵تحلیل فقهی
الگوی پیشنهادی این پژوهش ،مبتنی بر جذب سپرده از طریق
عقد وکالت در مرابحه و پرداخت تسهیالت از طریق عقد مرابحه است.
بررسی فقهی الگو نشان میدهد که هر دوی این طریقها بر اساس
عقود شرعی جریان داشته و از این حیث مانع شرعی در استفاده از
الگو وجود ندارد.
نکته مهم در خصوص جوانب شرعی استفاده از ساختار امتیازی
در این الگو است .شاید در سپردههای قرضالحسنه ،استفاده از
ساختار امتیازی در اعطای تسهیالت به دلیل لحاظ شدن اضافه بودن
بر اصل سپرده ،دارای شبهات شرعی باشد؛ اما در سپردههای انتفاعی
همچون مرابحه این شبهه به هیچ عنوان قابل طرح نیست .چراکه در
مرابحه ،صاحب مال مستحق دریافت اضافه است و این اضافه میتواند
اعم از وجوه نقدی و یا حق اولویت دریافت تسهیالت در دورههای
زمانی مختلف باشد .از اینرو درنظرگیری امتیاز دریافت تسهیالت ،به
عنوان بخشی از سود سپردهگذاری فاقد مشکل شرعی ارزیابی
میشود.
در خصوص پرداخت سود نیز باید عنوان کرد که مرابحه از جمله
عقود انتفاعی است .بنابراین پرداخت سود به سپردههای وکالتی و یا
دریافت سود از تسهیالتگیرندگان تسهیالت مرابحهای هیچگونه منع
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شرعی ندارد .بنا به قواعد فقهی عقد وکالت ،بانک منابع وکالتی
جمعآوری شده را در تسهیالت مرابحهای هزینه میکند .سود
دریافتی از تسهیالت گیرندگان پس از کسر حقالوکاله از آن
سپردهگذاران است که بانک به وکالت و با اجازه از آنان ،این مبالغ را
در «صندوق منابع مرابحهای» جهت اعطای تسهیالت خرد و انجام
امور خداپسندانه واریز میکند .در خصوص میزان و اندازه سود نیز
شرع این اجازه را داده است که درصد به توافق طرفین تعیین شود.
به عبارتی هیچ اجباری وجود ندارد که نرخ سود مرابحه عدد خاصی
باشد .با توجه به آنکه الگوی پیشنهادی مرتبط با تامین مالی خرد و
حمایت از اقشار ضعیف جامعه است ،این امکان وجود دارد که در
بخش تسهیالت مرابحهای ،سود پایین (نسبت به سایر تسهیالت
اعطایی نظام بانکی) تعیین شود1؛ در مقابل در وکالت برای مرابحه در
بخش تجهیز منابع نیز این توافق بر سود پایینتر قابل اجرا است و
منع شرعی ندارد.
 .۲-۵تحلیل حقوقی
در نظام بانکداری متعارف ،تمامی مسیرهای تجهیز منابع از قرارداد
قرض میگذرد .در حالیکه در بانکداری بدون ربا عقد وکالت در کنار
 1البته کسب جواز از بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی نظام بانکی
ایران ضروری است.
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عقد قرض مورد استفاده قرار میگیرد .به موجب ماده  3قانون عملیات
بانکی بدون ربا ،دو نوع منبع برای تجهیز منابع بانکهای بدون ربا در
نظر گرفته شده است :الف) سپرده قرضالحسنه جاری و پسانداز و
ب) سپردههای سرمایهگذاری مدتدار.
حساب قرضالحسنه جارى و حساب قرضالحسنه پسانداز در
عملیات بانکدارى بدون ربای ایران تحت عنوان عقد قرضالحسنه
تعریف شده است .این در حالی است که در حسابهاى سرمایهگذارى
مدتدار رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت» است .بانکها
وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت،
مضاربه ،اجاره به شرط تملیک ،معامالت اقساطى ،مزارعه ،مساقات،
سرمایهگذارى مستقیم ،معامالت سلف و جعاله به کار مىگیرند.1
افزون براین بانکها میتوانند بازپرداخت اصل سپرده سرمایهگذارى
مدتدار را تعهد یا بیمه نمایند .از آنجاکه رابطه سپردهگذار و بانک
وکالت است ،سپردهگذار به بانک وکالت عام میدهد که وجوه او را
همراه سایر وجوه و منابع بانکی ،به نحو مشاع در فعالیتهای اقتصادی
سودآور بکار گیرد.

 1مطابق ماده  ۹۸قانون برنامه پنجم توسعه «به عقود مندرج در فصل
سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ،عقود اسالمی استصناع ،مرابحه و خرید
دین اضافه میشود .آئیننامه اجرایی این ماده به تصویب هیئت وزیران
میرسد».
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اما براساس الگوی پیشنهاد شده ،بانک قادر است با طراحی سپرده
وکالتی مرابحه ،کانال خاصی را از بخش تجهیز تا بخش تخصیص
صرفا در عقد مرابحه ایجاد نماید .به عبارتی بانک به وکالت از
سپردهگذاران ،منابع آنان را جهت انجام عقد مرابحه (در شاخه مدنظر)
تجهیز نموده و سپس در بخش تخصیص منابع آن وجوه را در قالب
عقد مرابحه به متقاضیان واجدشرایط تسهیالت میدهد .ازاینرو
جذب سپرده در این الگو در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار که
مبتنی بر عقد وکالت است و در قانون عملیات بانکی بدون ربا
پیشبینی شده است ،جریان مییابد.
فرق این الگو با الگوی رایج در نظام بانکی آن است که بانکها
عموما در یک وکالت کلی منابع را جمعآوری میکنند و در طیف
گسترده ای از عقود انتفاعی اعم از مرابحه ،اجاره ،سلف ،مشارکت و
غیره به تسهیالتدهی میپردازند .اما در این الگو وکالت منحصرا برای
عقد مرابحه بوده و در بخش تخصیص منابع نیز صرفا از این عقد
متناسب با تعهد بانک (وکیل) به مشتریان (موکلین) استفاده خواهد
شد.
الزم به اشاره است که ورود مرابحه به عرصه بانکداری ایران مستند
به قانون برنامه پنجم توسعه است .در واقع از دید جایگاه قانونی
مرابحه در عملیات بانکی بدون ربا ،این عقد به موجب ماده  ۹۸قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب جلسه
علنی مورخ  13۸۹/1۰/15مجلس شورای اسالمی به عملیات بانکی
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بدون ربا افزوده شد .به موجب ماده پیش گفته« ،به عقود مندرج در
فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ،عقود اسالمی استصناع؛
مرابحه و خرید دین اضافه می شود .آئیننامه اجرائی این ماده به
تصویب هیأت وزیران میرسد» .هر چند در قانون پیش گفته ،تعریفی
از مرابحه ارائه نگردید لیکن هیئت وزیران در جلسه مورخ 13۹۰/5/2
بنا به پیشنهاد شماره ۹۰/۴51۹3م مورخ  13۹۰/2/31بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و به استناد ماده  ۹۸قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (مصوب  ،)13۸۹با تصویب خود،
بخشهایی را به آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در
ارتباط با استصناع ،مرابحه و خرید دین الحاق نمود که متضمن تعریف
و نیز احکامی در مورد این قراردادها است .مواد  ۸1الی  ۸5این
آییننامه در ارتباط با بیع مرابحه قرار دارد.
به موجب ماده  ۸1الحاقی به آییننامه پیش گفته« ،مرابحه
قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال
و خدمات را به اطالع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا
درصدی اضافی بهعنوان سود ،آن را به صورت نقدی ،نسیه دفعی یا
اقساطی ،به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا
سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکند».
همین تعریف عین ًا در ماده یک دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
مصوب  13۹۰/5/25شورای پول و اعتبار و نیز بند  3-1ماده 1
دستورالعمل اجرایی جدید عقد مرابحه مصوب  13۹۴/1۰/2۹شورای
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پول و اعتبار نیز تکرار شده است .البته این ماده دارای تبصرهای نیز
است که به موجب آن «اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام
انعقاد قرارداد موجود باشد».
نکته دیگر به سپردهپذیریهای امتیازی در این الگو برمیگردد .از
لحاظ تحلیل و بررسی حقوقی ،هر چند این نوع سپردهپذیری با عنوان
یک روش تجهیز منابع مستقیما در متن قانون عملیات بانکی بدون
ربا مورد اشاره قرار نگرفته است ،اما با تاملی در مفاد این قانون میشود
دریافت که به نحو ضمنی به این نوع سپردهها اشاره شده است .در
این رابطه ماده  ۶قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان دارد« :بانکها
میتوانند به منظور جذب و تجهیز سپردهها ،با اتخاذ روشهای
تشویقی از امتیازات ذیل به سپردهگذاران اعطا کنند:
-

اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپردههای

قرضالحسنه؛
-

تخفیف و یا معافیت سپردهگذاران از پرداخت کارمزد و یا

حقالوکاله؛
-

دادن حق تقدم به سپردهگذاران برای استفاده از تسهیالت

اعطایی بانکی».
همانطور که مالحظه میشود مورد سوم ،به صورت ضمنی به مقوله
سپردههای امتیازی اشاره داشته است؛ در این مورد ،بانکها اجازه این
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امر را دارند که جهت ترغیب و تشویق سپردهگذاران از ابزارهای
انگیزشی همانند حق تقدم دریافت تسهیالت بانکی استفاده کنند.
 .۳-۵تحلیل اقتصادی
تحلیل اقتصادی این الگو از سه منظر «مشتریان»« ،بانک» و
«جامعه» قابل ارایه است .مشتریان بانک در این الگوی پیشنهادی به
دو دسته «مشتریان تسهیالت امتیازی» و «مشتریان تسهیالت
غیرامتیازی» تقسیم میشوند .مشتریان دسته اول میتوانند با
سپردهگذاری تدریجی مبالغ خرد نزد بانک ،از یک طرف در سنت
حسنه تامین مالی خرد نیازمندان مشارکت کنند و از ثواب اخروی
آن برخوردار شوند و از سوی دیگر ،راهکاری برای تامین مالی
ارزانقیمت ،جهت پوشش نیازهای خود پیدا کنند.
این الگو برای مشتریان دسته دوم که بدون سپردهگذاری ،متقاضی
دریافت تسهیالت هستند ،نیز دارای فوایدی است .چنانچه متقاضیان
در طبقات نیازمند همانند زنان سرپرست خانوار ،افرادی که در مناطق
محروم و دورافتاده زندگی میکنند ،متقاضیان راهاندازی کسب و کار
خرد و خوداشتغالی و غیره دستهبندی شوند ،میتوانند تسهیالت را
با نرخ ترجیحی کمتر از  1۸درصد (به صالحدید و تصمیم بانک)
دریافت نمایند.
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از سوی دیگر بانک از طریق تامین مالی خرد نیازمندان در قالب
الگوی پیشنهادی ،در راستای انجام وظایف اجتماعی و برقراری
بانکداری اجتماعی گامهای بلندی را برخواهد داشت .از مهمترین
اهداف بانکداری اخالقی ،پرداختن به مسائل اجتماعی و رفع فقر این
دسته از افراد با رویکرد توانمندسازی آنان میباشد (عیوضلو و قلیچ،
 .)13۹3به شکلی گسترده این مطلب قابل اذعان است که موسسات
مالی خصوصی که به طور انحصاری با مکانیزم بازار اداره میشوند و
دارای مالحظات سودمحور هستند ،به طور کامل و بینقص درصدد
رفع نیازهای مالی فقیرترین بخش جامعه و یا ارتقاء فعالیتهای آنها
و در نهایت رشد و پیشرفت اجتماعی نیستند .بنابراین رسالت عرفی
و اجتماعی بانکداران ،مقابله با فقر از طریق رفع مشکالت ناشی از
محدودیتهای تامین مالی فقرا و بازتوانی و انتقال مهارت و فنون به
آنان است .در عین حال میتوان متصور شد که دسترسی بیش از حد
به منابع اعتباری در تمامی اشکالش ،باید به عنوان یک حق انسانی
مدنظر قرار گیرد.
در کنار انجام وظایف اجتماعی ،مزیت دیگر استفاده از این الگو
برای بانک کسب شهرت (برند) و اعتبار در عرصه اجتماعی و بازار رقبا
می باشد .بدون شک این الگو قادر است مشتریان بیشتری را برای
بانک جذب نماید و به شهرت و برندسازی بیشتر بانک کمک برساند.
مزیت دیگر این الگو تعبیه سازوکاری جهت پوششدهی هزینههای
عملیاتی بانک اجراکننده الگو است .همانگونه که به تفصیل در الگوی
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پیشنهادی بیان گردید ،حداقل سود برای دریافت تسهیالت (چه در
تسهیالت امتیازی و چه در تسهیالت غیرامتیازی) معادل چهار درصد
است که تمام آن به عنوان حقالوکاله بانک جهت جبران هزینههای
عملیاتی (معادل کارمزد) از تسهیالتگیرنده به نفع بانک دریافت
میشود  .بنابراین این الگو فارغ از تامین مالی خرد نیازمندان و انجام
رسالت اجتماعی ،راهکاری برای پوشش هزینههای عملیاتی نیز
تدارک دیده است.
در نهایت از منظر جامعه ،نفع اجتماعی و اقتصادی تامین مالی
خرد به اندازهای است که پرداخت به تمام ابعاد آن در این مقاله
نمیگنجد .حمایت از فقرا و نیازمندان و گروههای پائین و متوسط
درآمدی ،کمک به توزیع مناسب ثروت و درآمد در جامعه ،گسترش
عدالتمداری در رفع عدم دسترسی گروههای پائین درآمدی به
خدمات مالی ،اشتغالزایی در مناطق محروم ،تقویت روحیه همکاری،
مساعدت و تعاون اجتماعی تنها گوشهای از این نفع اجتماعی است.

 .۶جمعبندی و نتیجهگیری
این پژوهش به معرفی الگویی نوین در استفاده از عقد وکالت و
مرابحه با هدف توسعه فعالیتهای تامین مالی خرد در یک بانک
اسالمی پرداخت .الگوی پیشنهادی تامین مالی خرد با استفاده از این
دو عقد با لحاظ جزئیات تجهیز منابع (سپردههای امتیازی وکالت در
مرابحه) و تخصیص منابع (تسهیالت مرابحهای) در دو شاخه
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تسهیالت «امتیازی» و «غیرامتیازی» ارایه گردید که با توجه به
تحلیل فقهی ،حقوقی و اقتصادی این الگو به نظر میآید این الگو قادر
است گامی مثبت در مسیر نظام تامین مالی خرد و تقویت اقشار
ضعیف در اقتصاد کشور بردارد .البته ضمانت بازگشت تسهیالت
میتواند در قالب تامین مالیهای گروهی تدارک دیده شود که به
علت محدودیت مقاله بدان پرداخته نشد .بدیهی است این الگوی
پیشنهادی در سطح ایدهآل قرار ندارد و با ارایه نظرات محققین و
صاحبنظران امکان تقویت و تکمیل شدن را دارا میباشد.

منابع
-

ابراهیمی ،سجاد و مسعود باغستانی میبدی ( ،)13۹۰مقایسه

بانک تجاری و نهاد قرضالحسنه در حوزه تأمین مالی خرد ،مجله
اقتصادی ،ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی ،شماره .11
-

احمدخان ،اعجاز و محمد عبیداله و طریقاله خان (،)13۹1

تامین مالی خرد اسالمی ،ترجمه سید محمدرضا سید نورانی ،تهران:
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
-

حسینی واسطی زبیدی حنیفی ،سید محمد مرتضی
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توافقنامه بازخرید (ریپو)

در بازار بین بانکی اسالمی
مهرزاد

علیجانی1

چکیده
بازار بینبانکی ،فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و
تقاضای وجوه اضافه بانکها و مؤسسههای مالی برای یکدیگر است.
در این بازار که بهطورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاهمدت
بانکها جهت مدیریت نقدینگی استفاده میشوند ،ابزار توافقنامه
بازخرید (ریپو) اهمیت باالیی دارد .از آنجا که ابزارهای مهندسی
مالی موجود در این بازار محدود بوده ،حجم قراردادها در این بازار
پایین است .فلذا در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای
این ب ازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافقنامه
بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی میتواند با توجه به قوانین
بانکداری اسالمی و فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار
بینبانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهشهای
 m.alijani@ttbank.ir1دانشجوی دکتری مالی بین الملل دانشگاه آزاد
علوم تحقیقات تهران

1
348

ن بانکی اسالمی
توافقنامه بازخرید (ریپو) در بازار بی 

کیفی است و با استفاده از روش مطالعههای تلفیقی فقهی ـ مالی و
با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبهجزء به بررسی توافقنامه
بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه میپردازد.
نتیجه پژوهش نشان میدهد که توافقنامه بازخرید رایج با
اصالحهایی در موضوع و شرطهای قرارداد و تحت عنوان توافقنامه
بازخرید اسالمی میتواند در بازار بینبانکی اسالمی استفاده شود.
واژههاي كلیدي :بازار بینبانکی ،توافقنامه بازخرید ،بانکداری

اسالمی ،فقه امامیه.
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 -1مقدمه

یکی از چالش های موجود در اقتصاد هر کشوری ،نحوه ی
تأمین مالی شرکتها است که می تواند نقش مهمی در تسهیل
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی آن کشور ایفا کند .ساختار مالی
کشورها معموال بر پایه دو محور بازار پول و بازار سرمایه بنا نهاده
شده است .شرکت ها برای تأمین نیازهای مالی خود از از این دو
بازار استفاده می کنند ،بنابراین داشتن ابزارهای مالی مناسب در
این بازارها می تواند به شرکت ها این امکان را بدهد تا از روش های
مختلفی برای تأمین منابع مالی خود استفاده کنند و کمترین هزینه
ممکن را پرداخت کنند.
گروهی از این شرکتها که همواره نیازمند تامین مالی می
باشند ،بانکها میباشند .گاهی بانکها در انجام امور روزمره خود
چون پرداخت سپرده قانونی ،بازپرداخت بدهیها ،استفاده از
فرصتهای سودآور ،با کمبود منابع روبهرو میشوند .به طور معمول
تأمین این کسری منابع که میتواند در طول یک شب یا بیشتر از
طریق خط اعتباری بانک مرکزی (اضافه برداشت) صورت پذیرد].[2
این روش اثرها و پیامدهای منفی چون رشد بیرویه نقدینگی،
کاهش قدرت خرید پول ملی ،افزایش قیمتها را به همراه دارد.
نقطه مقابل این روش ،تأمین نیازهای مالی کوتاهمدت بانکها از
طریق مراجعه به بنگاههای مشابه و به طور مشخص بازار بین بانکی
است ،اگر بازار بین بانکی از نظر کیفیت و کمیت ارتقا داده شود ،به
اقتصاد ملی ،سالمسازی بازار و افزایش سطح سودآوری بانکها
کمک خواهد شد.

3
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در ایران ،دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بینبانکی ریالی در
سال  1383از سوی بانک مرکزی ابالغ شد و این بازار از سال
 1387فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .بازارهای بینبانکی که خود
زیرمجموعهای از بازار پولی هستند ،زمینهای را فراهم میکنند تا
داراییهای مالی تبدیل به پول شوند .بازار بینبانکی سازوکاری است
که در آن صاحبان وجوه نقد با افراد یا نهادهای مالی که کسری
نقدینگی دارند ارتباط برقرار میکنند .این بازار با هدف تأمین
نقدینگی بانکها و مؤسسههای مالی از راه وامهای تضمینشده در
کوتاهمدت (از یک شب تا یک سال) طراحی شده است .ابزارهای
این بازار عبارتند از :اسناد خزانه ،گواهی سپرده ،وجوه فدرال،
توافقنامه بازخرید ،اوراق تجاری ،پذیرش بانکی ،استقراض از
بانکهای مرکزی ،قرضهای دالر اروپایی و سپرده شبانه .برخی
دیگر از ابزارهای مالی در بازار بینبانکی مورد استفاده قرار میگیرد
که یکی از پرکاربردترین آنها ،توافقنامه بازخرید (ریپو) است که در
بسیاری از کشورها به عنوان یک ابزارمهندسی مالی مناسب و کم
هزینه برای تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
قرارداد ریپو ،قراردادی است که براساس آن یک سرمایه گذار،
اوراق بهادار خود را به سرمایه گذار دیگری می فروشد و به طور
همزمان متعهد می شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در
آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و باالتری بازخرید نماید.
تعاریف متعدد و متنوعی توسط صاحبنظران در رابطه با ریپو و
ماهیت آن ارائه شده است که میتوان در قالب دو گروه این نظرات
را بیان کرد .گروه اول همچون بانک مرکزی آمریکا قرارداد ریپو را
4
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به صورت رسمی به اینصورت تعریف کردهاند :ریپو ،فروش
اوراق بهادار همزمان با توافق به بازخرید آن اوراق یا مشابه آن به
قیمت مشخص در تاریخ آینده است .این گروه ماهیت ریپو را خرید
و فروش اوراق میدانند نه استقراض به پشتوانه وثیقهگذاری اوراق،
از نظر آنها این توافقنامه از نظر اقتصادی شبیه به وام تضمین
شده به وسیله وثیقه است .در حالی که گروه دوم ماهیت این اوراق
را وثیقه میداند نه مبیع و مال فروخته شده .قراردادهای ریپو ،در
تخصیص بهینه ی سرمایه در بازارهای مالی نقش بسزایی ایفا می
کنند .بازار ریپو عالوه بر اینکه باعث توسعه ی بازار سرمایه می
شود ،ریسک متقابل در عملیات قرض دهی و قرضگیری در
بازارپول را نیز کاهش می دهد ،زیرا در قرارداد ریپو ،فروشندهی
ریپو در قبال دریافت وجه نقد از خریدار ریپو ،اوراق بهادار را به وی
می فروشد .مؤسسات مالی در شرایط کمبود نقدینگی و برای
تأمین مالی کوتاه مدت می توانند از طریق قرارداد ریپو ،از سایر
مؤسسات مالی مانند بانکها ،شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری،
که دارای وجوه نقد مازاد هستند ،با فروش اوراق بهادار خود ،وجوه
نقد دریافت کنند.
تحقیق های فراوانی به طورمستقیم با موضوع پژوهش صورت
نگرفته است؛ اما در حیطه مدیریت نقدینگی که در ارتباط غیر
مستقیم با این موضوع می باشد ،پژوهش هایی صورت گرفته است
که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می شود.
احمد ) (2001در کتاب ابزارهای مالی اسالمی برای مدیریت
نقدینگی در کوتاه مدت ابتدا به ضرورت و نیاز به مدیریت نقدینگی
در بانکداری اسالمی پرداخته؛ سپس ابزارهای مدیریت نقدینگی در
5
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بانکداری سنتی را معرفی و نقد کرده و سرانجام به ابزارهای مالی
اسالمی کوتاه مدت و ضرورت آن پرداخته است[8].
حاجیان )  (1385در کتاب بازار بین بانکی ریالی در چهار
فصل به معرفی بازار بین بانکی ،تجربه کشورهای دیگر ،بازار بین
بانکی ریالی در ایران و ارائه الگویی برای بازار بین بانکی ایران
پرداخته است[6].
کبیرحسن ) (2007در کتاب راهنمای بانکداری اسالمی به
برخی از ابزارهای بازار بین بانکی اشاره و آنها را تعریف و با یکدیگر
مقایسه کرده است [9].امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی
در مقاله موسویان و الهی ) (1390به بررسی فقهی ابزارهای بین
بانکی بانکداری سنتی و تجربه برخی « بانکداری اسالمی بانک های
پی شرو اسالمی مانند ایران پرداخته اند و پیشنهاد ابزارهای نوینی
برای استفاده در معامله های بین بانکی نظام بانکی اسالمی ارائه
کرده اند[5].
گرچه کمیته شریعت بانک مرکزی مالزی اشاره ای نسبت به
جایگزی نکردن توافق برای ریپو کرده است؛ اما مطالعه علمی
مستقیم درباره بررسی فقهی توافق نامه بازخرید مشاهده نشده
است .نوشتار پیش رو با تمرکز بر ماهیت شناسی دقیق فقهی توافق
نامه بازخرید (ریپو) جهت اصالح و به کارگیری در بازار بین بانکی
اسالمی است[7].
در این مقاله ابتدا ضرورت استفاده از قرارداد ریپو در بازار بین
بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه مفاهیم ،تعاریف و
انواع قراردادهای ریپور مورد بحث قرار خواهد گرفت و به دنبال آن
6

353

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

مسائل فقهی و ارتباط قراردادهای بیع و قراداد ریپو بررسی خواهد
شد.

-2ضرورت استفاده از قرارداد ریپو در بازار بین بانکی
نقش سپردهگذاران در بخشهای مورد فعّالیت بانک چه در
حوزه تجهیز و چه در حوزه تخصیص منابع پررنگ است و این امر
باعث میگردد تا بانکها همواره در معرض ریسک از سوی
سپردهگذاران قرار داشته باشند به عنوان مثال ممکن است نوعی
سپرده به وسیله بانک طراحی و عرضه شود ولی مورد استقبال
سپردهگذاران قرار نگیرد .متأسفانه در به کارگیری ادبیات و مفاهیم
به کار گرفته شده در مباحث جانبی این قرارداد این دو دیدگاه
خَلط شده اند و دقّت الزم به کار گرفته نشده است و این عدم
شفافسازی ،باعث گردیده که در زمان ورود به ادبیات ریپو نوعی
تردید ایجاد شود و ماهیت ریپو گاهی قرض و گاهی خرید و فروش
در نظر گرفته شود .این ابزار در طی زمان متنوع شده و انواع
گوناگونی از آن با توجه به سلیقهها و نیازهای گوناگون فعّاالن
بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد .انواع گوناگون ریپو
عبارتند از :ریپوی کالسیک یا سنتی ،ریپوی معکوس ،ریپوی سه
طرفه /جانبه ،ریپوی تأمین مالی وثیقه عمومی.
-2-1مفاهیم مربوط به قراردادهاي ریپو
-2-1-1قرارداد ریپو

7
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قرارداد ریپو) توافق نامه ی بازخرید( ،قراردادی است که
براساس آن یک سرمایهگذار) مثالً یک نهاد تجاری یا مالی (به
عنوان فروشنده ی ریپو ،اوراق بهادار خود را به سرمایهگذار دیگری
)خریدار ریپو (میفروشد و به طور همزمان تعهد می کند که همان
اوراق بهادار یا معادل آن اوراق بهادار 1را در آینده و با قیمت از قبل
تعیین شده و باالتری بازخرید نماید .از طرفی خریدار ریپو نیز
متعهد می شود در آینده همان اوراق بهادار یا معادل آنها را به
فروشنده ی ریپو بفروشد .برخی قرارداد ریپو را یک نوع وام تضمین
شده تلقی می کنند ،اما باید توجه داشت که از دید حقوقی ،قرارداد
ریپو مصداق خرید و فروش است هر چند در اقتصاد کارکردهای وام
تضمین شده همراه با بهره را دارد[10].

-2-1-2انواع قراردادهاي ریپو

قراردادهای ریپو از لحاظ تاریخ سررسید و شکل اجرایی به دو بخش
تقسیم می شوند.
قراردادهای ریپو از لحاظ تاریخ سررسید
8
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قراردادهای ریپو از نظر تاریخ سررسید به سه دسته تقسیم میشود
 قرارداد ریپوی یکشبه :سررسید این قراردادها یکروزهاست و بسیاری از کشورهای دنیا از این قرارداد برای
معامالت خود استفاده می کنند.
 قرارداد ریپو با دوره ی زمانی مشخص  :سررسید اینقراردادها معین و بیش از یک روز است.
 قرارداد ریپوی باز  :سررسید این گونه قراردادها مشخصنیست و قابلیت فسخ توسط هریک از طرفین معامله را
دارد .همچنین در این نوع قراردادها ،نرخ بهره قرارداد ریپو
به طور روزانه و براساس نرخ بهره بازار تعدیل میشود.

 -3قراردادهاي ریپو از لحاظ شکل اجرایی

قراردادهای ریپو به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از
قراردادهای ریپوی دوطرفه و سه طرفه .در ابتدای راه اندازی
معامالت قراردادهای ریپوی دوطرفه ،معامله گران به طور مستقیم با
همدیگر معامالت را انجام می دادند .درحالی که معامالت
قراردادهای ریپوی سه طرفه از طریق یک واسطه مرکزی صورت
می گرفت.
-3-1قرارداد ریپوي كالسیک
در قرارداد ریپوی کالسیک که نوعی قرارداد ریپوی دوطرفه
است ،یک سرمایه گذار اوراق بهادار خود را به ارزش بازاری به
سرمایه گذار دیگری می فروشد و به طور همزمان متعهد می شود
9
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که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل
تعیین شده) بازپرداخت اصل و سود پول (بازخرید نماید .در ریپوی
کالسیک یا سنتی دو طرف اصلی ،فروشنده اوراقبهادار برای نمونه،
بانک «الف» و خریدار اوراق بهادار برای نمونه ،بانک «ب» وجود
دارند .روز مبادله هر دو بانک وارد توافق میشوند و در یک روز
معین که همان روز تسویه باشد ،بانک «الف» به بانک «ب» اوراق
بهادار را به مقدار اسمی در عوض پول نقد مبادله میکند .قیمت
دریافت شده برای اوراق بهادار در روز معامله با قیمت تسویه اوراق
بهادار ارتباط مستقیم خواهد داشت .طرفین همچنین توافق
میکنند که در روز اتمام قرارداد ،بانک «ب» همان اوراق بهادار را بر
طبق قیمت توافق شده پیشین به بانک «الف» بفروشد و پیرو آن
بانک «ب» پول نقد خود را به همراه بهره توافق شده بر طبق نرخ
ریپو خواهد داشت .در حقیقت توافق بازخرید شبیه وام تضمین
شده و مطمئن است و نرخ ریپو نیز شبیه نرخ بهره وام میباشد .در
توافقنامه بازخرید کالسیک اگر در طول دوره توافقنامه به اوراق
بهاداری که به وثیقه گذاشته شده است سود یا بهرهای تعلّق گیرد
این وجوه به فروشنده اوراق بهادار وامگیرنده به صورت آنی
پرداخت خواهد شد .در ریپوی کالسیک اگر ارزش بازاری اوراق
بهادار سقوط کند ،این فروشنده اوراق بهادار است که باید ضرر
سرمایه ای این اوراق را برای خریدار جبران کند .به عبارتی دیگر،
مزیت ها و ضررهای اقتصادی اوراق بهادار بر عهده فروشنده باقی
میماند ،توضیحات بیان شده از نگاه بانک «الف» است .اگر از نگاه
بانک «ب» به قضیه پرداخته شود ریپوی معکوس گفته میشود،
ریپوی سه جانبه نیز بیشتر در راستای اعتماد و اطمینان است و
10
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اینکه این اوراق نزد امین نگهداری شود ،توضیحات تکمیلی و انواع
مختلف دیگر ریپو در متن مقاله آمده است .از کارکردهای اقتصادی
و مالی ریپو میتوان به مواردی همچون تأمین مالی موقعیت خرید
یا فروش اوراق بهادار ،متنوعسازی سبد سرمایهگذاری با ریسک
پایین ،کاهش ریسک اعتباری بازار ،استفاده از وثیقهها برای ریپوی
دیگر و ابزاری برای عملیات بازار باز اشاره کرد].[11

-2-3قرارداد ریپوي فروش /بازخرید

این گونه قراردادها نیز که جزو قراردادهای ریپوی دوطرفه
هستند ،خود به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند:

-3-3قرارداد ریپوي فروش /بازخرید سنتی

این قراردادها طی دو قراداد مجزا انجام می شوند .در این
قرارداد ابتدا فروشنده ی ریپو طی قراردادی ،اوراق بهادار موضوع
معامله را با قیمت بازاری به خریدار ریپو به صورت کامل می فروشد
5و سپس طی یک پیمان آتی ،اوراق بهادار را با قیمت آتی  6و به
صورت کامل بازخرید می کند].[12

11
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-4-3قرارداد ریپوي فروش/بازخرید مستند

از نوامبر سال  1995میالدی ،سندسازی قراردادهای ریپوی
فروش/بازخرید امکان پذیر شد .این گونه قراردادها شباهت زیادی با
قراردادهای ریپوی کالسیک دارند .در قراردادهای ریپوی
فروش/بازخرید مستند ،معامالت تحت یک قرارداد واحد انجام می
شوند و گرفتن وجه تضمین اولیه و حتی تعویض اوراق بهادار
موضوع معامله نیز ئامکان پذیر است.

12
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-4قرارداد ریپوي نگهداري در حساب امانی

در قرارداد ریپوی نگهداری در حساب امانی ،با اینکه حقوق
مالکیت اوراق بهادار به خریدار ریپو منتقل می شود اما فروشنده ی
ریپو اوراق بهادار موضوع قرارداد را به طور فیزیکی به خریدار ریپو
منتقل نمیکند ،بلکه فروشنده ی ریپو اوراق بهادار موضوع معامله را
طی دوره ی قرارداد در یک حساب داخلی مجزا که نزد امین خود یا
سیستم پایاپای دارد) حساب امانی( ،از طرف خریدار ریپو نگهداری
کرده و کنترل عملیاتی  2یا نگهداری اوراق بهادار را به عهده دارد.

13
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-1-4قرارداد ریپوي سه طرفه

قرارداد ریپوی سه طرفه به منظور دستیابی گسترده تر فعاالن
بازار به قراردادهای ریپوی طراحی شده است .در قرارداد ریپوی سه
طرفه ،فروشنده و خریدار ریپو برای نگهداری اوراق بهادار و انتقال
وجوه نقد ،نهاد ثالثی) به عنوان مثال ،اتاق پایاپای یا بانک) را به
عنوان امین انتخاب می کنند که این نهاد ثالث به عنوان واسطه بین
مشارکت کنندگان قراردادهای ریپو عمل می کند و مسئولیت
اجرای معامالت) شامل نگهداری اوراق بهادار ،انتقال اوراق بهادار ،به
روزرسانی حسابها و غیره) را به عهده دارد .اگر چه ریسک اعتباری
قراردادهای ریپو به دلیل وجود اوراق بهادار به طور قابل مالحظهای
کاهش یافته است ،اما ریسک همچنان پابرجا است ،زیرا ممکن است
فروشندهی ریپو در سررسید قرارداد ،اوراق بهادار فروختهشده را
بازخرید نکند و به تعهد خود عمل نکند.

14
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-2-4تفاوت بین انواع قراردادهاي ریپو

در بخش قبل به معرفی انواع قراردادهای ریپو و سازوکار آنها
پرداختیم .در این بخش قصد داریم به تفاوت های موجود بین این
قراردادها بپردازیم .همانگونه که قبالً گفته شد ،قرارداد ریپوی
کالسیک و قرارداد ریپوی فروش/بازخرید دارای ساختار معامالت
یکسان می باشند ،اما تفاوت هایی نیز بین این دو قرارداد وجود
دارد که مطابق جدول زیر می باشند.

15
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-5ارتباط قرارداد بیع و ریپو
برای درک بهتر قرارداد ریپو و مباحث فقهی مربوط به آن ابتدا
قرارداد بیع مورد بررسی قرار میگیرد .قرارداد بیع تفاوت چندانی در
فقه و قانون ما با قوانین دیگر کشورها ندارد و آن را تملیک مال به
عوض معین یا انتقال ملکیت عین از شخصی به دیگری در مقابل
عوض معین با رضایت تعریف کردهاند .براساس فقه و قانون مدنی
میتوان در قرارداد بیع ،شرط ضمن عقد گذاشت؛ از منظر فقهی این
شرایط خود باید دارای شرایطی باشند و هر چیزی را نمیتوان به
عنوان شرط قرار داد .از شرایط صحت شرط به مواردی همچون
مقدور بودن ،حالل بودن ،وجود انگیزه مورد اعتنا ،مخالف نبودن با
کتاب و سنّت ،عدم منافات با مقتضای عقد (مقتضای ذات
عقد ،مقتضای اطالق عقد) ،مجهول نبودن شرط ،ذکر در متن
عقد ،مستلزم محال نبودن شرط ،منجزّ بودن شرط میتوان اشاره
کرد] .[1در اسالم و فقه مدون قراردادهای بیعالعینه و بیعالخیار از
برخی جهات شبیه قرارداد ریپو میباشند .لذا آشنایی با این دو
قرارداد به منظور شفافسازی تفاوتها و شباهتهای آنها با قرارداد
ریپو ضروری است .تحلیل این موضوع مهم است که آیا تفاوتهای
احتمالی به حدّی است که دو ماهیّت مختلف را ایجاد کند و منجر
به احکام متفاوت شود و یا اینکه این تفاوتها تنها در سطح
کاربردی خالصه میشوند .پس از نزول آیات تحریم ربا ،ربا به وسیله
پیامبر (ص) و ائمهاطهار به طور کامل تشریح شد ،از منظر اسالم هر
زیادهای ربا محسوب نمیشود و زیاده تنها در قرارداد قرض که به
صورت شرط آمده باشد و در قرارداد بیع کاالهای همجنس که به
16
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صورت مکیل و موزون هستند ربا است .پس از تحریم ربای قرضی
برخی از مسلمانان برای فرار از ربا در قرض ربوى یا وصول طلب از
بدهکار به معامله دیگری تحت عنوان بیعالعینه روی آوردند،
بیعالعینه عبارت از این است که انسان چیزی را به طور نسیه بخرد؛
س پس آن را به کمتر از آن قیمت نقدی در همان مجلس بفروشد.
به عبارت دیگر خرید کاال به صورت نسیه و فروش نقدى آن به
بهاى کمتر به خود فروشنده را بیعالعینه میگویند .این معامله به دو
صورت انجام می گرفته است :در روش اول ،شخص نیازمند به
نقدینگى براى فرار از ربا با صاحب مال معاملهاى به این صورت
انجام میدهد که از وی به صورت نسیه کاالیى را گرانتر از قیمت
نقد مى خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر به صورت
نقد به فروشنده میفروشد .نتیجه این معامله ،دستیابى خریدار
نخست به پول نقد و دستیابى فروشنده نخست به سود کاالى
فروخته شده به نسیه میباشد که در سررسید ،تحویل بهاى کاال
قابل وصول است .در روش دیگر طلبکار براى وصول طلب خود از
فردى که توان پرداخت بدهى خویش را ندارد ،کاالیى معین را نسیه
به وی می فروشد؛ سپس همان کاال را به بهایى کمتر ،نقد از وی
میخرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتى از طلبکار طلب پیشین وی
را بپردازد].[2
باید توجه داشت در رابطه با این نوع معامله روایتهایی وجود
دارد مبنی بر اینکه هرگاه در بیعالعینه شرط بازخرید صورت گیرد،
معامله باطل است .در این نوع معامله اگر بیع دوم به گونهای باشد
که خریدار در فروش دوباره یا عدم فروش آن مختار باشد و
17
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فروشنده نیز در خرید دوباره یا عدم آن اختیار داشته باشد ،معامله
صحیح بوده و اشکالی در آن نیست و هرگاه بیعالعینه به گونهای
باشد که مشتری در فروش مبیع به دیگران غیر از بایع اختیاری
نداشته باشد ،معامله باطل است].[3
پس براساس روایات بیعالعینه به دو گروه تقسیم میشود:
گروه اول بیعالعینهای است که معامله دوم در آن شرط شده است
که ربا و حرام است و گروه دوم بیعالعینهای است که معامله دوم در
معامله اول شرط نشده که این معامله صحیح است.
دومین معامله که به ریپو شباهت دارد بیعالخیار است.
بیعالخیار یا بیعالوفا یا بیع به شرط ،بیعی است که در آن فروشنده
شرط می کند اگر در مدت معینی قیمت را برگرداند ،خیار فسخ
معامله را داشته و بتواند مبیع را به خود برگرداند و در صورتی که
مدّت معین بگذرد و قیمت را برنگرداند حق خیار وی ساقط شده و
معامله الزم شود .صحت بیعالخیار بین فقیهان امامیه مورد اتفاق
است و ادعای اجماع بر صحت چنین شرطی در آراء فقیهان شیعه
وجود دارد ولی فقیهان مذهبهای چهارگانه اهل سنت ،برخالف
فقیهان شیعه در این مسئله با یکدیگر اختالف کرده و حتی در یک
مذهب نیز قولهای متعددی وجود دارد؛ برای نمونه ،در مذهب
حنیفه ،هشت قول در اینباره وجود دارد .بسیاری از فقیهان معاصر
اهل سنت بر این باور هستند که بیع به شرط یا بیعالوفا ،حیله
رباست؛ از این رو مجلس مجمع فقه اسالمی در نشست هفتم خود

18
365

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

پس از بحث و بررسی درباره این قرارداد در بیانیه پایانی خود چنین
آورده است« :این بیع در حقیقت قرض با بهره و حیله ربا است».
به نظر میرسد قرارداد ریپو گرچه شباهتهایی با بیعالعینه و
بیعالخیار دارد؛ اما مصداق هیچ یک از آ ن دو نبوده و تفاوتهای
معناداری با آن ها دارد .همان طور که پیشتر گفته شد دو دیدگاه
برای ماهیّت ریپو بیان شده است که در اینجا ماهیت خرید و فروش
برای ریپو در نظر گرفته شده است ،پذیرش این امر منتهج به سه
حالت بیعالعینه ،بیعالخیار و یک ماهیّت سوم میگردد.
-1-5تفاوت هاي قراردادهاي بیع بیعالعینه و بیع اختیار با
قرارداد ریپو

 -1در بیعالعینه در بیع اول شرط میشود که در همان
مجلس عقد قرارداد دوم منعقد شود و مبیع جز برای لحظهای از
مالکیت فروشنده خارج نمیشود و چنانکه فروشنده به شرط عمل
نکند ،خریدار معامله اول را فسخ میکند؛ در حالی که در ریپو
قرارداد دوم با فاصله زمانی قابل مالحظه که ممکن است یک روز تا
سه ماه طول بکشد ،انجام میگیرد و اگر فروشنده به شرط خود
عمل نکند معامله اول تثبیت میشود.
 -2در بیعالعینه شرط میشود که همان کاال به فروشنده
فروخته شود؛ در حالی که در ریپو ممکن است خریدار اوراق بهادار
آنها را در بازار بفروشد و در سررسید ریپو اوراق مشابه آنها را از
بازار خریده و به فروشنده بفروشد.
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 -3در بیعالعینه در فاصله بین دو قرارداد هیچ پدیده خاصی
و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی رخ نمیدهد؛ در حالی که در قرارداد
ریپو فروشنده اوراق با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق
سرمایهگذاری خاص انجام میدهد و بعد از رفع کمبود نقدینگی
که ممکن است یک روز تا سه ماه طول بکشد ،معامله دوم را انجام
میدهد.
 -4در بیعالخیار ،شرط میشود که چنانکه فروشنده ثمن
معامله را تا سررسید معین برگرداند حق فسخ معامله و برگرداندن
مبیع به خود را داشته باشد؛ این در حالی است که در قرارداد ریپو
فروش اول فسخ نمیشود بلکه فروش معکوسی در سررسید انجام
میشود.
 -5در بیعالخیار ثمن معامله اوّل داده میشود ا ّما در ریپو به
طور معمول ثمن معامله دوم به تناسب سررسید بیشتر از ثمن
معامله اول است.
 -6در بیع به شرط منافع مبیع تا سررسید متعلق به خریدار
است و انگیزه وی از خرید هم همان است امّا در ریپو سود
تخصیصی به اوراق بهادار تا سررسید اگر باشد ،از آن فروشنده است
و انگیزه خریدار برای خرید انتفاع از تفاوت قیمت خرید و فروش
دوباره است.
بنابراین قراردادهای بیعالعینه ،بیعالخیار و ریپو سه قرارداد
مستقل از هم و با ویژگیهای خاص خودشان هستند].[4
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در برخی کشورهای اسالمی همچون مالزی ریپو متعارف را
مصداق بیعالعینه میدانند لذا راهکارهایی برای تصحیح قرارداد
ریپو ارائه دادهاند .در مالزی از قرارداد وعد جایگزینی برای ریپو
استفاده شده است و توافق فروش و خرید دوباره () به عنوان
توافقن امه بازخرید اسالمی جایگزینی برای ریپوی متداول در بانک
مرکزی مالزی (بانک نگارا) معرفی شده است .بانک مرکزی مالزی
از آگوست  2002م دستورالعمل توافقنامه فروش و بازخرید یا
توافقنامه بازخرید اسالمی را برای بانکها الزماالجرا کرده است.
ساختار این توافقنامه مانند ساختار متداول ریپو است با این تفاوت
که توافق مبنی بر بازخرید اوراق بهادار به وسیله
اوراق بهادار به وسیله
فروشنده  و فروش
خریدار مبتنی بر وعده است و در این وعده قیمت و روز
معامله از پیش مشخص میشود .نکته قابل توجه در این توافقنامه
این است که طبق دستورالعمل اجرایی ،در روز سررسید خریدار و
فروشنده باید به وعده خود عمل کنند و در صورت نکول یک طرف
از انجام وعدهاش ،طرف مقابل میتواند ادعای خسارت کند.
مهم ترین اشکال این راهکار در آن است که اگر وعد را در ماهیت
خود حفظ کنیم ،الزمالوفا نیست؛ در نتیجه طرفین معامله به هم
اعتماد نکرده و معامله انجام نمیگیرد و اگر مطابق دستورالعمل
بانک مرکزی مالزی توافق دوم را الزامی بدانیم ،آنچه که در عمل
صورت میگیرد با ماهیت و تعریف ارائه شده از وعد مغایر است و
مشکل بیعالعینه فرضی تکرار میشود].[5
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تحلیل دقیق قرارداد ریپو نشان داد که این قرارداد نه بیعالعینه
است و نه بیعالخیار و از این جهتها اشکالی بر این قرارداد وارد
نیست؛ امّا در عین حال محل لغزش به سمت حیله ربا در آن وجود
دارد .بر این اساس با دگرگونیهای اندکی این قرارداد را بازسازی
میکنیم تا زمینه ربا در آن منتفی و برای نهاد ناظر امکان نظارت
داشته باشد بنابراین الزم است برای انطباق با موازین شریعت و
پرهیز از حیله ربا شدن قرارداد ریپو ،ویژگیهایی در قرارداد ریپو
اسالمی تأکید یا لحاظ شود].[14
این ویژگیها عبارتند از:
 .1قرارداد ریپو اسالمی بر پایه خریدوفروش :در ریپو متعارف
دو احتمال قرض و فروش مطرح بود؛ اما ریپو اسالمی بر پایه
فروش است؛ بنابراین قوانین و مقررات و آییننامهها و
دستورالعملهای حقوقی و حسابداری ریپو اسالمی همه بر پایه
قرارداد خریدوفروش اوراق بهادار تنظیم میشوند.
 .2مشروعیت اوراق بهادار موضوع قرارداد ریپو اسالمی :موضوع
قرارداد ریپو متعارف اکثر ًا اوراق قرضه یا اوراق مبتنی بر بهره است
که از دید اسالمی خریدوفروش آنها اشکال دارد؛ بنابراین اوراق
بهادار موضوع قرارداد ریپو اسالمی باید مشروعیت الزم برای انجام
معامله را داشته باشد مانند اوراق سهام ،اوراق مشارکت ،انواع
صکوک اسالمی یا اسناد خزانه اسالمی.
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 .3تعیین دقیق سررسید و قیمت :برای رفع غرر از قرارداد
ریپو اسالمی ،الزم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید به صورت
شفاف و روشن مشخص شود تا هیچگونه جهالت و ابهامی که باعث
خطر و غرری شدن معامله شود رخ ندهد.
 .4فروش همراه با حق اختیار خرید وفروش :خریدار اوراق در
ضمن قرارداد خرید متعهد میشود در سررسید مشخص یا تا
سررسید مشخص هر زمان که فروشنده بخواهد باید خود آن اوراق
یا مثل آن ها را از بازار تهیه کرده طبق قیمت توافق شده به وی
بفروشد؛ همانطورکه فروشنده متعهّد است در سررسید مشخص یا
تا سررسید مشخص هر زمان که خریدار بخواهد باید اوراق را از وی
بخرد.
 .5فروش اوراق به صورت مسلوبالمنفعه :در ضمن قرارداد
ریپو اسالمی الزم است به صورت صریح شرط شود که اگر اوراق تا
زمان بازخرید (معامله دوم) بازدهی داشته باشد ،متعلق به فروشنده
بوده و اوراق تا سررسید به صورت مسلوبالمنفعه فروخته میشوند
و منفعت خریدار اوراق در تفاوت قیمت خرید و فروش منحصر
است .روشن است که اگر تا سررسید هیچ یک از طرفین اعمال
حق اختیار نکردند منافع و درآمدهای حاصل از اوراق بعد از
سررسید به خریدار خواهد رسید.
بنابراین یک توافق بازخرید (ریپو) اسالمی ،مبادلهای است که
در آن یک طرف ،اوراق بهادار خود را به طرف دیگر میفروشد و در
ضمن آن تعهّد میکنند در سررسید مشخص یا در زمان مطالبه تا
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سررسید مشخص ،آن اوراق یا مشابه آن اوراق بهادار را به قیمت
مشخص معامله معکوس انجام دهند .بنابراین توافقنامه بازخرید
رایج با اصالحهایی در شرطهای قرارداد و تحت عنوان توافقنامه
بازخرید اسالمی میتواند در بازارهای مالی اسالمی کاربرد بسیار
مؤثری در تأمین مالی کوتاهمدّت بانکها و سرمایهگذاران داشته
باشد و دشواری آنچه که تحت پدیده استقراض از بانک مرکزی
است را برطرف سازد؛ از طرفی سرمایهگذاری امن کوتاهمدّتی برای
بانکها و مؤسسات مالی باشد که در برخی از بازههای زمانی با
کسری یا مازاد منابع مالی رو به رو هستند؛ همچنین میتواند به
عنوان ابزاری برای انجام عملیات بازار باز در کشورهای اسالمی
مورد استفاده قرار گیرد].[13

-6نتیجه گیري

شرکت ها و مؤسسات مالی همواره به دنبال یک روش مناسب
برای تأمین منابع مالی خود با هزینه پایین هستند .یکی از
مهمترین ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه ،که در بسیاری از
کشورها به عنوان یک ابزار مالی مناسب و کم هزینه برای تأمین
مالی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد توافق نامه ی بازخرید
یا قرارداد ریپو است .بازار ریپو به شرکت ها و مؤسسات مالی این
امکان را می دهد تا در شرایط کمبود نقدینگی بتوانند وارد این بازار
شده و از طریق انعقاد قرارداد ریپو نیازهای مالی خود را برطرف
کنند .در مقابل ،سایر مؤسسات مالی که دارای وجوه نقد مازاد
هستند ،می توانند با ورود به بازار ریپو و استفاده از وجوه نقد بال
استفاده ی خود ،سود به دست آورند .قراردادهای ریپو به دلیل دارا
24
371

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

بودن ریسک اعتباری پایین ،همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار
گرفته اند .بانک های مرکزی نیز از قراردادهای ریپو به عنوان یک
ابزار مالی استفاده کرده و به کمک این ابزار ،نقدینگی موجود در
بازار را کنترل می کند .همانگونه که در تجربهی کشورهای مختلف
دیده شد ،بازار ریپو به عنوان بخش اعظمی از بازارهای مالی فعالیت
می کند و برای سرمایه گذارانی که نیاز به تأمین مالی کوتاه مدت
دارند ،سرمایه گذاری در این بازار می تواند انتخاب مناسبی باشد .
همچنین با بررسی فقهی -حقوقی این قراردادها به این نتیجه
رسیدیم که ماهیت قراردادهای ریپو با قراردادهای قرض ،بیع العینه
و بیع الخیار متفاوت بوده و با قوانین شرعی اسالم مغایرتی ندارد و
در نهایت مدل های عملیاتی قراردادهای ریپو برای اجرایی شدن در
بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد شدند .درصورت انجام تحلیلهای
الزم و برطرف شدن مباحث فقهی این ابزار میتواند در بازار بین
بانکی کشور و پر کردن شکافهای نقدینگی بانکها مفید و مثمر
ثمر واقع شود .با توجه به اینکه بازار بدهی در اقتصاد ایران در حال
شکلگیری است این ابزار می تواند از جهات مختلف در نظام بانکی
کشور آثار مثبت به همراه داشته باشد.
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رتبهبندی اعتباری بانکهای اسالمی و بانکهای
متعارف از دیدگاه موسسات رتبهبندی

محمد خان زاده

1

چکیده
بانکهای اسالمی همانند بانکهای متعارف ،همه ی آن دسته از
وظایف را که از یک مؤسسه مالی انتظار می رود ،انجام میدهند و
در خدمت اقتصاد واقعی هستند .با این حال نگرش و روشهای
عملی بانک های اسالمی و متعارف متفاوت است .نگرشهای مختلف
آنها موجب شده است که بانکهای اسالمی عالوه بر مواجه با ریسک-
هایی شبیه به مؤسسات مالی متعارف ،به طور انحصاری با ریسک-
هایی از ناحیه شریعت اسالمی نیز مواجه باشند .این مطالعه به
بررسی ریسکهای خاص بانکهای اسالمی ،متدولوژی مؤسسات
رتبهبندی اعتباری در ارزیابی ریسکهای بانکهای متعارف و بانک-
های اسالمی پرداخته است .انجام تحقیقات در حوزه رتبهبندی
مؤسسات مالی اسالمی به تقویت اعتماد سرمایهگذاران به صنعت
 1دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی
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مالی اسالمی کمک میکند و علی رغم متدولوژیهای متفاوت
مؤسسات رتبه بندی ،درک ما از این مفهوم را افزایش میدهد.

واژگان کلیدی :بانک ،رتبه بندی اعتباری  ،بانکداری اسالمی،
بانکداری متعارف
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 .1مقدمه
از ابتدای شروع به فعالیت بانکداری اسالمی در یک روستای
کوچک مصر که در اواخر دهه  1960اتفاق افتاده است ،بانکهای
اسالمی در حال حاضر در بسیاری از کشورها فعالیت میکنند و سعی
کردهاند با ارائه محصوالتی پایدار و برابر  ،خود را به عنوان جایگزینی
محکم برای سیستم بانکی متعارف معرفی کنند .روش عملیاتی بانک-
های اسالمی و متداول متفاوت است  ،زیرا بانک های اسالمی با ریسک
هایی مواجه هستند که برابر با ریسکهای بانک های مؤسسات
متعارف است و ریسک هایی که ناشی از الزامات شریعت میباشد .بنا
به این دالیل و با توجه به ریسک "منحصر به فرد" که در عملیات
بانکی اسالمی قرار دارد و همراه با توسعه قابل توجه آن ،بازیکنان
صنعت ،خواستار ارزیابی بانکهای اسالمی شوند.
این مقاله در مورد ریسکهای متعدد بانکهای اسالمی در مقایسه با
بانکهای متداول بحث میکند .روشهای مورد استفاده شده توسط
موسسات مختلف رتبهبندی اعتباری بین المللی برای تعیین اعتبار
بانکهای متداول توضیح داده میشود .همچنین روش رتبهبندی
موسسات اعتباری در ارزیابی بانکهای متعارف و اسالمی ،از جمله
ارزیابی رعایت شریعت در روش رتبهبندی آنها مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
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 .2بررسی ادبیات
امروزه صنعت بانکداری اسالمی نرخ رشد متوسط  15تا 20
درصد ساالنه دارد و داراییهای مالی سازگار با شریعت تخمین زده
میشود که ارزش تقریبی  2تریلیون دالر آمریکا را شامل میشود (
. )World Bank,2015در واقع رشد سیستم بانکداری اسالمی
 50درصد بیشتر از کل بخش بانکی است ( Ernst and
) Young,2012
فارغ از اسالمی بودن یا نبودن موسسات مالی ،رتبههای اعالمی
موسسات رتبهبندی اعتباری که توسط موسسات رتبهبندی اعتباری
بینالمللی صادر میشود در تعیین توانایی موسسات مالی برای فعالیت
در بازارهای مالی بین المللی نقش مهمی ایفا میکند .به این دلیل
مهم که بانکها و سرمایهگذاران از این رتبهبندیها برای تصمیم-
گیریهای وام و کسب و کار استفاده میکنند .در حقیقت ،در سراسر
جهان ،رتبهبندی آنها یکی از دالیل اصلی برای تصمیمگیری دولت-
های مستقل ،مقامات شهرداری ،بانکها و شرکتهای مالی و غیر
مالی است .همچنین این موسسات نقش مهمی را در تعیین نرخ تامین
مالی بازی میکنند.
 .2-1چگونه بانکهای اسالمی از بانکهای متعارف متفاوتند؟
در حالی که سیستم بانکی اسالمی مبتنی بر شریعت اسالمی
است و در تمامی اقدامات و اعمال خود قواعد شریعت را مد نظر
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دارد ،وظایف و شیوههای کارکرد بانکهای متعارف بر اساس اصول
کامالً منسجم با سکوالر استوار است.
به طور کلی در صنعت بانکداری ریسک زیان بالقوهای است که یا
بطور مستقیم از زیانهای درآمد و سرمایه و یا بطور غیر مستقیم از
محدویتهایی که توانایی بانک را برای دستیابی به اهداف تجاری و
مالی خود کاهش میدهد حاصل می شود.
بانکها از نقش سنتی خود به عنوان واسطهگری سررسیدها به نقش
جدید خود یعنی واسطهگری ریسک رسیدهاند و ریسک آنها در حالت
کلی به ریسک های اعتباری ،نقدینگی ،عملیاتی و بازار طبقه بندی
میشوند .بروز ریسک در هر دو نظام بانکداری متعارف و اسالمی به
کاهش قدرت سودآوری بانک و نهایتاً زیان منجر میشود .علیرغم
اینکه صنعت بانکداری ماهیت ًا از ریسکهای متفاوتی برخوردار است
،به دلیل الزام به وثیقهگیری کمتر و تسهیم سود و زیان ،مجموعه
مخاطرات بانکداری اسالمی بیشتر از بانکداری متعارف می باشد .
دشواری شناسایی و ارزیابی فرصتهای بازار مربوط به پروژههای
سرمایهگذاری نیز بر دامنه مخاطرات بانکداری اسالمی افزوده است.
منابع و مصارف در بانکداری اسالمی و متعارف تفاوتهایی دارند.
بانکداری متعارف مبتنی بر ربا میباشد و این تفاوت در نوع منابع و
مصارف این دو نوع بانکداری نمایان میگردد بطوریکه مصرف منابع
در بانکداری متعارف عمدت ًا بر پایه وام و در بانکداری اسالمی بر پایه
سرمایهگذاری میباشد لذا ریسک اعتباری و به تبع آن ریسک نکول
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در بانکداری متعارف متفاوت از بانکداری اسالمی خواهد بود (.
)Ariff,1998
اگرچه بانکهای غیر اسالمی در معرض ریسکهای بازار و نرخ بهره
هستند اما به هیچ عنوان ریسک سرمایهگذاری را نمیپذیرند زیرا
وامهای اعطایی به وسیله الزامات پیش از وام تا حد زیادی مصون
شدهاند .مطالعات نشان داده است که بانکهایی که از روش تامین
مالی اسالمی استفاده میکنند ریسک اعتباری و نقدینگی کمتری
نسبت به بانکداری متعارف دارند ،در حالیکه ریسک نرخ بهره در
مقایسه با بانکهای متعارف باالتر است.
تأمین مالی توسط بانکهای متداول بر اساس بدهی میباشد و پول
به عنوان کاال محسوب میشود.از آنجا که عملیات اصلی بانکهای
متداول پذیرش سپردهها و ارائه وام به اشخاص مختلف است ،انواع
مختلف وامها معموالً بزرگترین بخش از داراییهای بانکی هستند.
به همین دلیل ،ریسک اعتباری قدیمیترین ،مهمترین و اصلیترین
خطر در بانکداری است .بانکهای متعارف سود خود را از حاشیه بین
نرخ بهره وام و سپرده میگیرند ،و خطر اصلی در این حالت عدم
انطباق است و جدیترین عواقب عدم انطباق دارایی و بدهی ،ریسک
نرخ بهره و ریسک نقدینگی است.
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 .2-2ریسکهای مالی مشترک بین بانکداری اسالمی و
متعارف

ریسک اعتباری :خطری که از ناحیه تسهیالت گیرنده با عدم
پرداخت اصل و فرع تعهد رخ میدهد و رایجترین ریسک در بانکهای
اسالمی و متعارف ،و اصلیترین علت ورشکستگی بانکها میباشد.
این ریسک در تسهیالت قرض الحسنه با عدم پرداخت اقساط وام،
در قرارداد مرابحه یا فروش اقساطی با کاهش قیمت دارایی در بازار و
عدم انجام تعهد توسط مشتری اتفاق می افتد .قرارداد اجاره به شرط
تملیک مثل فروش اقساطی است و وقتی که دارایی به عنوان محل
اقامت مشتری است موضوع سختتر میشود .در قرارداد سلف ،ریسک
اعتباری در زمانی که کاال مطابق با شرایط تعیین شده در قرارداد
نباشد ،در قرارداد جعاله وقتی که وثیقه و تضمین کافی نیست یا
مشتری تسهیالت را در محل دیگری هزینه کرده باشد ،در خرید دین
زمانی که دین واقعی نبوده و یا داین ریسک باالیی دارد ،در قرارداد
استصناع وقتی کاالی در جریان ساخت به موقع تحویل نشود و یا
جریان نقدی یا تمایل مشتری برای پرداخت کافی نباشد ودر قرارداد
مشارکت مدنی و مضاربه وقتی سهم سود بانک به موقع پرداخت نشود
یا عامل باعث تلف مال بشود رخ میدهد.
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ریسک نقدینگی :این ریسک ناشی از عدم توانایی بانک در تأمین
نیازهای متقاضیان تسهیالت و یا تفاضل برداشت سپردهگذاران می-
باشد و در تمام روشهای تخصیص منابع شامل قرض الحسنه،
عقدهای مبادلهای و مشارکتی این ریسک وجود دارد.
ریسک نرخ ارز :این ریسک ناشی از تطابق ارزش داراییهای ارزی
سمت راست ترازنامه با ارزش سرمایه و بدهیهای ارزی سمت چپ
میباشد و صرف نظر از موقعیت خرید یا فروش و در ارتباط با تغییرات
نرخ ارز میتواند سود یا زیان به همراه داشته باشد.
ریسک کفایت سرمایه :همراه با استانداردهای کمیته بازل ،سازمان
حسابرسی و حسابداری نهادهای مالی

اسالمی1

با بررسی

استانداردهای بازل و شناسایی تفاوتهای آن در بانکداری اسالمی،
استانداردهای مبنایی برای کفایت سرمایه در نهادهای مالی اسالمی
ارائه کرد و به وسیله هیأت خدمات مالی اسالمی 2توسعه یافت.
ریسک ساختار صورتهای مالی :ترکیب سود و زیان بانک ممکن
ال افزایش پرتفوی
است بانک را با این ریسک روبه رو کند :مث ً
تسهیالت بانکی ،بانکها را با ریسک کفایت سرمایه روبه رو میکند.

AAOIFI
IFSB

1
2
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 .2-3ریسکهای خاص بانکداری اسالمی
ریسک معیار :ناشی از زیان احتمالی ما به التفاوت میان نرخ
بازده کشوری که بانک اسالمی در آن فعالیت میکند با نرخ بازده
معیار مانند نرخ الیبور است .مثالً اگر قرارداد مرابحه با نرخ سود الیبور
بعالوه دو درصد بسته شود نوسانهای نرخ الیبور در بازدهی تأثیر
میگذارد.
ریسک قیمت :در برخی قراردادهای بانکداری اسالمی مثل سلف و
استصناع که بانک در زمان سررسید قرارداد کاال یا پروژه را تحویل
میگیرد نوسانات قیمت در طول مدت قرارداد باعث این ریسک می-
شود.
ریسک نرخ اجاره :این ریسک ناشی از کاهش ارزش دارایی
استیجاری در زمان انقضای قرارداد یا پایان زود هنگام به دلیل نکول
از پرداخت اجاره میباشد.
ریسک نرخ بازدهی :به دلیل اینکه سمت داراییهای بانکهای
اسالمی ترکیبی از سرمایهگذاریهای مبتنی بر قراردادهای مرابحه و
مشارکت است ،نسبت به بانکداری متعارف که در طرف داراییهایشان
اوراق بهادار با درآمد ثابت دارند بیشتردر معرض این ریسک قرار
میگیرند .دلیل دوم ،بازدهی ثابت سپردهها در بانکداری متعارف و
عدم تعیین قطعی آنها در بانکداری اسالمی است .دلیل سوم عدم
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مشخص شدن قطعی بازدهی بعضی از پروژههای مشارکتی تا زمان
اتمام کار است که ممکن است زودتر یا دیرتر از موعد مقرر باشد.
ریسک سرمایهگذاری در ابزارهای مالکیتی :سمت راست دارایی
بانکهای اسالمی سرمایهگذاریهای مشارکت در سود و زیان مثل
مضاربه و مشارکت است .به دلیل ریسکهای نقدینگی ،اعتباری و
بازار شرکای بانک ،سرمایهگذاری در ابزارهای مالکیتی به نوسان در
بازدهی نهادهای مالی اسالمی منجر میشود.
 .2-4انواع رتبهبندی اعتباری
رتبهبندی عبارت است از نظر ،اعتقاد و قضاوت مستقل و بی
طرفانه درباره ارزش اعتباری و توانایی ایفای تعهدات آتی یک شخص
حقیقی یا حقوقی و یا یک ابزار مالی در زمان رتبهبندی (جعفری,
 .)1396به عبارت دیگر رتبهبندی اعتباری ،ارزیابی احتمال پرداخت
به موقع تعهدات مالی است .رتبهبندی اعتباری نقش مهمی در
بازارهای پول و سرمایه بازی میکند .دو نوع رتبهبندی اعتباری شامل
رتبهبندی اوراق بهادار و رتبهبندی شرکتها وجود دارد .معیار
رتبهبندی اوراق ،احتمال نکول یا تأخیر در پرداخت سود اوراق
میباشد ،اما رتبهبندی اعتباری شرکتها ارزیابی بیطرفانهای از
وضعیت کلی اعتباری شرکت را نشان میدهد و بیانگر اظهارنظر
عینی ،خارجی و مستقل در خصوص توانایی شرکت در ایفای کامل و
به موقع همه تعهدات است.
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بر اساس نظر سازمان بورس اوراق بهادار ،رتبهبندی اعتباری عبارت
است از اظهارنظر راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخصی
حقوقی ،ابزار مالی مانند اوراق بهادار یا تعهد مالی خاص دیگر ،از
طریق بررسی مفصل و نظاممند در خصوص توانایی و تمایل متعهد یا
متعهدین مربوطه به ایفای تعهدات خود و اختصاص رتبه اعتباری از
پیش تعریف شده.
از دیدگاه دیگر رتبهبندی در دو دسته تقسیم میشود .در دسته اول،
رتبههایی است که توسط مؤسسات رتبهبندی خصوصی ملی و بین-
المللی مثل اس اند پی ، 1مودیز 2و فیچ ارائه میشود که با نگاه به
حوزههای ریسک موجود به رتبهبندی میپردازند .دسته دیگر را
نهادهای حاکمیتی نظام پولی تشکیل میدهند که با رویکرد پایش
ریسک در سطوح خرد و کالن نظام مالی ،به رتبهبندی بانکها و
مؤسسات اعتباری میپردازند .یکی از تفاوتهای اصلی این دو نوع
رتبهبندی آن است که انتشار عمومی رتبهبندی نهادهای نظارتی به
دلیل ریسکهای موجود به خصوص احتمال سرایت ریسک به سایر
نهادهای مالی ،امری مرسوم نیست و صرف ًا به صورت محرمانه در
بخشهایی از فرآیند نظارت کاربرد دارد.
در زمینه رتبهبندی بانکها توسط مؤسسات رتبهبندی ،نیز دو نوع
رتبهبندی وجود دارد .رتبهبندی مستقل 3یا توان مالی 4و رتبهبندی
Standard & Poor's
Moody’s
3
Stand-alone rating
4
Financial strength
1
2
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جامع1یا اعتباری .2در رتبهبندی مستقل بانک ،توان مالی ذاتی بانک
بدون در نظر گرفتن عوامل حمایتی بیرونی مانند حمایت سهامداران
مورد ارزیابی قرار میگیرد اما در رتبهبندی جامع یا اعتباری ،عالوه
بر توانایی مالی ذاتی ،احتمال و میزان حمایت بیرونی از بانک نیز
مورد ارزیابی قرار میگیرد و رتبه کلی بانک بر آن اساس تعیین می-
گردد (جعفری.)1396 ,
رتبه اعتباری شرکتها از طرفی تصمیمگیری سرمایهگذاران و
اعتباردهندگان را به عنوان استفادهکنندگان اصلی شرکتها تسهیل
میکند و از سوی دیگر به کاهش هزینه سرمایه شرکتهای دارای
صالحیت اعتباری و شرایط مناسب مالی منجر میشود (کسری,
.)1391
 .2-5متدلوژی مؤسسات رتبهبندی اعتباری
برای تعیین رتبه اعتباری شرکتها و بنگاههای اقتصادی ،عوامل
متعددی حائز اهمیت است .اگرچه مؤسسات رتبهبندی مختلف هر
یک برای تعیین رتبه اعتباری شرکتها ،متغیرهای متفاوتی را مد
نظر قرار میدهند اما همه آنها بر این باورند که وضعیت اعتباری
شرکت ها ناشی از عوامل سطح شرکت یعنی وضعیت مالی شرکت
(تحلیل کمّی) و عوامل بیرونی شرکت یعنی وضعیت کسب و کار
(تحلیل کیفی) میباشد .اگرچه مؤسسات رتبهبندی اعتباری ادعا
All-in-rating
Credit rating

1
2
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میکنند که در فرآیند تصمیمگیری رتبه ،به معیارهای مالی و
غیرمالی توجه میکنند ،معیارهای رتبهبندی آنها به صورت صریح
مشخص نیست(.شاهرخی )1395،
عدم دسترسی مستقیم به اطالعات کیفی سبب شده تا محققان عموماً
به نسبتهای مالی اتکا کنند .این نسبتها به راحتی بر اساس
صورتهای مالی قابل محاسبه است و صورتهای مالی در دسترس
عموم قرار دارد .این رویه برای تحقیقاتی که در دنیا صورت میگیرد
کمتر مشکلساز است ،زیرا نتیجه بدست آمده با رتبههای اعالمشده
توسط مؤسسات رتبهبندی اعتباری مقایسه میشود و در واقع عوامل
موثر بر رتبه و نه عوامل تعیینکننده رتبه را نشان میدهد .به نظر
میرسد در ایران محققان باید با دقت بیشتر صرف ًا به نسبتهای مالی
اتکا نکنند تا تحقیقات زمینه را برای رسیدن به الگو بهینه جهت
رتبهبندی اعتباری شرکتها توسط مؤسساتی که در آینده ایجاد
خواهد شد فراهم کند(.شاهرخی )1395،
 .2-6سیستم های رتبه بندی بانکها در سﻄﺢ بینالمللی
 .2-6-1سیستم رتبه بندی موسسه

بنکر1

از جمله مراکزی که هر ساله با اخذ آمار از بانکهای جهان اقدام به
رتبه بندی  1000بانک برتر مینماید ،نشریه بنکر است .مالک عمل

Banker
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در این نشریه سرمایه پایه یک (اصلی) است .این سرمایه طبق آیین-
نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری ،عبارت است
از سرمایه پرداخت شده ،اندوخته قانونی ،سایر اندوختهها (بجز
اندوختـه یـا ذخیـره تجدیـد ارزیابی داراییهای ثابت و سهام متعلق
به بانک و مؤسسه اعتبـاری) ،صـرف سـهام و سـود انباشته است.
هدف این تحقیق نشان دادن صحت و سالمت بانکها در رابطه با
رعایت حداقل الزامات کمیته بال است .حداقل نسبت کفایت سرمایه
براساس رهنمود بال یـک 8 ،درصـد و براساس رهنمود بال دو12 ،
درصد است .شاخصهای دیگری که در این رتبـهبنـدی مـؤثر است
شامل شاخص بازده سرمایه ،بازده داراییها ،نسبت دارایـیهـای
سـرمایهای ،نـسبت مطالبات معوق به کل وامها ،نسبت هزینه به
درآمد ،نرخ رشد واقعی ،نسبت سرمایه و حجـم داراییها است .در
هریک از این شاخصها نیز  25بانک برتر معرفی میشوند(.اسالمی
)1390،
 .2-6-2سیستم رتبه بندی

کملز1

از معروفترین نسبتهای ارائه شده در صنعت بانکداری ،میتوان بـه
مجموعـه نـسبتهـای موسوم به  CAMELاشاره کرد ،که در سال
 1988توسط اداره ملی نظارت بر تعـاونیهـای اعتباری ایاالت متحده
آمریکا توصیه و توسط کمیته بال نیز تأیید شده است .سیستم رتبه-
بندی کملز نوعی سیستم رتبهبندی بین المللی برای سنجش سالمت
CAMELS Rating System

1
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و توان مالی بانکها به شمار میرود و توسط نهادهای نظارتی بانکی
مثل بانک مرکزی برای رتبهبندی داخلی مورد استفاده قرار میگیرد.
بانک جهانی ،بانک مرکزی آمریکا ،تحلیلگران اعتباری بانکها و اکثر
مؤسسات رتبـهبندی از این شاخص به منظور سنجش فعالیت بانکها
و مؤسسات مالی استفاده میکنند .در مدل مذکور عناصر کلیدی
شرایط مالی یک بانک که بر ارزش اعتباری آن موثر اسـت ،در 5
حوزه کفایت سرمایه ،کیفیت داراییها ،کیفیـت مـدیریت ،درآمـدها
و نقدینگی مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2-7رتبه بندی اعتباری بانکها توسط مؤسسات رتبهبندی
در این بخش مرور ی بر متدولوژی رتبه بندی اعتباری سه مؤسسه
مهم رتبهبندی اعتباری یعنی اس اند پی ،مودیز و فیچ خواهیم داشت.
 .2-7-1متدولوژی "اس اند پی" در رتبهبندی اعتباری بانکها

این مؤسسه رتبهبندی توان مالی بانک را تحت عنوان پروفایل اعتباری
مستقل بانک و به عنوان بخشی از فرآیند رتبهبندی اعتباری بانک
انجام میدهد .پروفایل اعتباری مستقل بانک عقیده این مؤسسه را در
خصوص ارزش اعتباری یک بانک یا شرکت بدون دخالت بالقوه از
طرف سهامداران یا شرکتهای تابعه و دولت نشان میدهد و این کار
بخش مهمی از رتبهبندی اعتباری بانک از نظر اس اند پی است.
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جدول  1نمای کلی متدولوژی رتبهبندی بانک توسط اس اند پی را نشان میدهد.

رتبه

حمایت

ناشر

خارجی
حمایت

ابعاد
اختصاصی

ابعاد کالن

بانک
وضعیت

رتبه ریسک

تجاری

اقتصاد

حمایت

سرمایه و

رتبه ریسک

دولت

سود

صنعت

شرکتهای
هم گروه

موقعیت
ریسک
ICR

تامین مالی
و نقدینگی

BICRA
score

Banking Industry Country Risk
Assessment = BICRA score
Issuer Credit Rating=ICR

روش ریسک کشور صنعت بانکداری برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف
محیط عملیاتی بانکها و ارزیابی ویژگیهای اقتصادی و صنعتی در
یک چارچوب استاندارد طراحی شده است.
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روش ریسک کشور صنعت بانکداری دارای دو جزء است :ریسک
اقتصادی و ریسک صنعت و به هردو ریسک نمرهای اختصاص داده
میشود .سپس این نمرات پس از ترکیببندی ،برای تعیین یک نمایه
اعتباری جداگانه مستقل به نام توان مالی بانک یا پروفایل اعتباری
مستقل استفاده میشود که به عنوان نقطه شروع برای تعیین پروفایل
اعتباری مستقل بانک عمل میکند.
تجزیه و تحلیل ریسک کشور صنعت بانکداری بر اساس شش عامل
است که منجر به مشخص شدن ریسک اقتصادی و صنعت برای هر
کشور می شود .در مجموع ،اینها نمره کل ریسک کشور صنعت
بانکداری را برای یک کشور تولید میکنند و یک عامل که به عنوان
ریسک باال ارزیابی می شود وزن بیشتری در انتساب ریسک کشور
صنعت بانکداری دارد .ریسک کشور صنعت بانکداری در یک مقیاس
از ' '1به ' ’10نمره دهی میشود .گروه  1کم ریسکترین و گروه 10
پر ریسکترین است.
از نظر اس اند پی روش رتبهبندی مورد استفاده برای بانکها به این
شکل است که از نمرات ریسک اقتصادی و ریسک صنعت برای تعیین
پروفایل اعتباری مستقل 1استفاده میکند .این اساساً نشان دهنده
اعتبار پایه یک بانک است که در بازار فعالیت میکند .پروفایل
اعتباری مستقل  ،پایه و اساس رتبهبندی اعتباری در سطح بین

Stand Alone Credit Profile-SACP
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المللی و در بازارهای بانکی است و از ” “aکه نشان دهنده کمترین
ریسک است تا به خطرناکترین رتبه که ” “-bاست میرسد.
شاخص دیگر  ،شاخص رتبه اعتباری ناشر 1با توجه به رابطه با گروه
اصلی یا دولت می باشد  .این شاخص چارچوب حمایتی بین یک
بانک و گروه سهامدار یا مالک اصلی یا دولت کشور مربوطه را در نظر
میگیرد و این رابطه بر اعتبار کلی بانک تأثیر میگذارد .این تمرکز
بر حمایت فوق العادهای از طرف شرکت مادر و دولت است و خارج از
پشتیبانی مستقیم است که اس اند پی در پروفایل اعتباری مستقل
مورد نظر قرار میدهد .احتمال حمایت دولت متأثر از اهمیت
سیستماتیک بانک و گرایش دولت به حمایت از بانکها است .البته
احتمال حمایت شرکت مادر نیز بر اساس اهمیت استراتژیک بانک
برای گروه هلدینگ آن بوده و جمعبندی حاصل از پروفایل اعتباری
مستقل و گروههای پشتیبانی اعم از شرکت مادر یا دولت مشخص
کننده رتبه اعتباری ناشر است .در عمل یک شرکت فرعی بانک
معموالً از گروه شرکت مادر یا دولت حمایت دریافت میکند .با وجود
این احتمال ،یک بانک که یک شرکت تابعه است به طور معمول
شاخص رتبه اعتباری باالتری خواهد داشت.
 .2-7-2متدولوژی "فیچ" در رتبهبندی اعتباری بانکها

مؤسسه رتبهبندی فیچ توان مالی بانکها را تحت عنوان رتبهبندی
تداوم حیات بانکها منتشر میکند .رتبهبندی تداوم حیات در واقع
Issuer Credit Rating-ICR

1
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ارزیابی اولیه فیچ از ارزش اعتباری مستقل و ذاتی بانک را نشان می-
دهد .این رتبهبندی در کنار رتبهبندی حمایت ،یکی از اجزای اصلی
رتبهبندی اعتباری اس ت که موضوع اصلی این پژوهش میباشد.
جدول ،2متدولوژی رتبهبندی مؤسسه فیچ و جایگاه رتبهبندی تداوم
حیات در این متدولوژی را نشان میدهد .
جدول .2متدولوژی "فیچ" در رتبه بندی اعتباری بانکها

رتبه بندی حمایت با مقیاس ( ) 5-1برمبنای حمایت

رتبه بندی تداوم حیات

بیرونی

بر مبنای توان ذاتی

رتبه بالقوه نکول بلند

کف رتبه حمایتی حمایت

مدت ناشر

دولتی

مولفه های اصلی رتبه
بندی
توانایی سهامداران
برای حمایت

مولفه های اصلی رتبه بندی
توانایی دولت برای حمایت

تمایل سهامداران برای

تمایل دولت برای حمایت از

حمایت

بخش بانکی

محدودیت های

تمایل دولت برای حمایت از

مقرراتی کشوری

بانک خاص

پروفایل مالی
مولفه های اصلی رتبه
بندی
محیط عملیاتی
پروفایل شرکت
مدیریت

رتبه بندی نکول بلند مدت ناشر با مقیاس (  ) aaaبر مبنای رتبه بندی تداوم
حیات و رتبه بندی حمایت
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ارزیابی چارچوب فیچ
فیچ ارزیابی رتبه اعتباری اوراق منتشره و ناشران را در برنامه کاری
خود دارد  .در رتبهبندی ناشر موارد ذیل مورد توجه قرار میگیرد.
رتبه نکول بلند مدت ناشر ، 1رتبه نکول کوتاه مدت ناشر ، 2تداوم
حیات ، 3رتبه بندی حمایت 4و کف رتبه حمایت. 5

تداوم حیات
رتبه تداوم حیات ،اعتبار اساسی یک بانک را اندازهگیری میکنند و
دیدگاه فیچ را در احتمال این که نهادهایی شکست خواهند خورد یا
نه ،بیان کنند .در تعیین رتبه تداوم حیات فیچ بین حمایت عادی،
که از آن یک بانک در دوره معمول کسب و کار انجام میشود و
پشتیبانی فوق العاده ،که به یک بانک شکست خورده که برای رأی
بازگرداندن به چرخه فعالیت انجام میشود تفاوت قائل شده است.
پشتیبانی معمولی در رتبه تداوم حیات بانک منعکس شده است ،در
حالیکه در خصوص پشتیبانی فوق العاده اینچنین نیست .پشتیبانی
معمولی شامل مزایایی است که موجب وضعیت بانکها ،از جمله
دسترسی روزمره به نقدینگی بانک مرکزی میشود .همچنین شامل
مزایایی است که اغلب از طرف شرکت اصلی بانک حاصل میشود ،به
Long-Term IDRs
Short-Term IDRs
3
Viability Ratings
4
Support Ratings
5
Support Rating Floors
1
2

395

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

عنوان مثال انتقال مهارت های مدیریتی و سیستمهای عملیاتی و
کمک به ایجاد کسب و کار جدید.

چارچوب تداوم فعالیت

1

جدول .3عوامل مؤثر در رتبه بندی از نظر موسسه فیچ

مشخصات

اشتهای

مدیریت و

مشخصات

محیط

مالی

ریسک

استراتژی

شرکت

عملیاتی

کیفیت

استانداردهای

کیفیت

ارزش

رتبه

دارایی

پذیره نویسی

مدیریت

فرانشیز

دولتی

درآمد و

کنترلهای

حاکمیت

سود آوری

ریسک

شرکتی

سرمایه و
اهرم مالی

رشد

نقدینگی

کسب و
کار

اقتصادی

اهداف

ساختار

بازار های

استراتژیک

سازمانی

مالی

تأمین
مالی و

مدل

محیط

چارچوب
ریسک بازار

عملیات

قانونی و
مقرراتی

Viability Framework
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ارزیابی فیچ از محیط عملیاتی بانک ،اغلب تأثیر قابل توجهی در
ارزیابی آن از سایر عوامل رتبه تداوم حیات دارد .این به این دلیل
است که محیط عملیاتی میتواند بر آسیب پذیری داراییها و سرمایه
بانک ،پایداری درآمد و ثبات مالی آن تأثیر بگذارد .محیط عملیاتی
میتواند بر ارزیا بی عوامل غیر مالی نیز تأثیر بگذارد .محیط عملیاتی
به طور معمول به عنوان محدودیت بر روی رتبه تداوم حیات و دیگر
نمرات شاخصهای رتبهبندی عامل عمل میکند ،غیر از مواردی که
فیچ معتقد است بانک از محیطهایی که در آن کار میکند متأثر
نیست.
 2-7-3متدولوژی مودیز در رتبهبندی اعتباری بانکها

مؤسسه رتبه بندی مودیز توان مالی را به عنوان نظری در خصوص
صحت و سالمت ذاتی بانک تعریف میکند و در ابعاد کیفی به سود-
آوری ،نقدینگی ،کفایت سرمایه،کارایی و کیفیت دارایی توجه دارد.
روش مودیز شامل مطالعات انجام شده توسط کارشناسان مودیز،
تجربه مودیز در مورد بحرانهای مالی اخیر و آئین نامههای علمی
است .رویکرد مودیز در تعیین رتبهبندی بانکها یک تحلیل متوالی
است که به صورت تفصیلی به شرح ذیل میباشد.
رتبه اعتباری
نهایی

حمایت دولت

حمایت وابسته
ها

عوامل اعتباری
پایه

شکل .1عوامل تشکیل دهنده رتبه اعتباری نهایی
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بررسی اجمالی ارزیابی اعتبار پایه

1

)(BCA

در رویکرد مودیز  ،عوامل کلیدی که ارزیابی اعتباری پایه را تحت
تأثیر قرار میدهد ،و رویکرد اندازهگیری و ارزیابی آنها مشخص شده
است به سه بخش مجزا تقسیمبندی شده است.
-1مشخصات کالن2؛  -2نسبتهای مالی( 3ترکیبی از مشخصات
کالن و مشخصات مالی ) و -3عوامل کیفی.4
ارزیابی اعتباری
پایه

عوامل کیفی

مشخصات مالی

مشخصات
کالن

شکل  .2عوامل ارزیابی اعتباری پایه از نظر مؤسسه رتبهبندی مودیز

)Baseline Credit Assessment (BCA
;Macro Profile
3
& Financial Ratios (Forming together with the Macro Profile
(Financial Profile
4
Qualitative Factors
1
2
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شکل  .3عوامل تشکیل دهنده ارزیابی اعتباری پایه و رتبه بندی اعتباری از نظر مودیز

قدرت اقتصادی
قدرت صنعتی

ریسک بانکداری کشوری

حساسیت به ریسک رویداد

شرایط اعتبار
مشخصات کالن
شرایط تامین مالی

ریسک دارایی

ساختار صنعت

سرمایه

توانایی پرداخت بدهی

سود آوری

مشخصات مالی

ارزیابی اعتباری پایه

ساختار تامین مالی
نقدینگی
منابع نقد
تنوع تجاری
ابهام و پیچیدگی

عوامل کیفی

رفتار شرکتی

اعتبار
احتمال حمایت

رتبه بندی بانک
حمایت وابسته ها

وابستگی
رتبه بندی حکومتی
احتمال حمایت
حمایت دولت
وابستگی
افزایش بالقوه
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-1مشخصات کالن
این موضوع بسیاری از مطالعات آکادمیک است که عموماً نتیجه
میگیرند که متغیرهای کالن به طور قابل توجهی بر میزان شکست
بانکها تأثیر میگذارد و با تجربه مودیز در مورد بحرانهای اخیر
همخوانی دارد .این مشخصات کالن شامل موارد ذیل می شود:
متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بهرهواقعی؛
 بخش خارجی ،از جمله جریان سرمایه ،ذخایر و نرخ ارز؛متغیرهای اعتباری ،به ویژه اعتبار بخش خصوصی نسبت به تولیدناخالص داخلی و نرخ رشد آن و
قیمت دارایی ،به ویژه ارزش امالک و مستغالت.مودیز همچنین معتقداست که عوامل دیگر که کیفیت ویژگیهای
پیشبینی شده برای نشان دادن آنها دشوار است  -نقش مهمی در
تأثیرگذاری بر قابلیت انعطاف پذیری و غیره از یک سیستم بانکی
مشخص ایفا میکنند.
عوامل مؤثر بر مشخصات کالن بانکی به شرح ذیل طبقهبندی می-
شوند:
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جدول .4مشخصات کالن موثر در رتبه بندی اعتباری سیستم بانکی

حساسیت
به خطر
رویداد
تعدیالت
ساختار
صنعت

قدرت

قدرت

نهادی

اقتصادی

تعدیالت
شرایط
تامین

شرایط

اعتباری

ریسک کشوری بانکداری

مالی
مشخصات کالن سیستم بانکداری

ریسک کشور صنعت بانکداری متأثر از سه عامل قدرت اقتصادی،1
قدرت نهادی 2و حساسیت به خطر رویداد 3میباشد .ریسک کشور
بانکداری در کنار سه عامل شرایط اعتباری ،4تعدیالت شرایط تامین
مالی 5و تعدیالت ساختار صنعت 6نشان دهنده مشخصات کالن می-
باشد.

Economic Strength
Institutional Strength
3
Susceptibility to Event Risk
4
Credit Conditions
5
Funding Conditions
6
Industry Structure
1
2
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-2مشخصات مالی
از نظر مودیز تعیین قدرت مالی و امکان تداوم حیات آن عمدتاً از
قابلیت پرداخت ناشی میشود .سرمایهگذاری قویتر باعث افزایش
ظرفیت جذب زیانها ،افزایش اعتماد به نفس از طرف معاملهگران و
کاهش ریسک نقدینگی میشود .تجزیه و تحلیل مودیز از مشخصات
مالی هر بانک ،بر این دو ویژگی توانایی پرداخت 1و نقدینگی2متمرکز
است.
-3عوامل کیفی

3

همانطور که در نمای کلی مشخ شد برای مشخص کردن ارزیابی
اعتباری پایه عالوه بر مشخصات کالن و مشخصات مالی ،مودیز سایر
عوامل کیفی را نیز مد نظر قرار میدهد.مودیز سه عامل اضافی را
فراتر از آنهایی که در مشخصات مالی در نظر گرفته شدهاند شناسایی
کرده است .از جمله ویژگیهای این سه فاکتور این است که یا ویژگی
غیر مالی دارند یا ویژگی مالی دارند اما به آسانی از طریق یک نسبت
استاندارد مشترک قابل ارزیابی نیستند .این سه عامل ویژگیهای
کیفی عبارتند از:

Solvency
Liquidity
3
Qualitative factors
1
2
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تنوع کسب و کار: 1گستردگی فعالیتهای تجاری بانکی یا وابستگی
آن به یک کسب و کار تنهاو توسعه فعالیتهای متعدد مورد نظر می
باشد .

ابهام و پیچیدگی :2میزان پیچیدگی ذاتی بانک ،ممکن است چالش-

های مدیریتی و خطرات استراتژیک را افزایش دهد.

رفتار شرکتی :3استراتژی بانک ،سیاستهای مدیریتی و شرکتی

میتواند مشخصات کلی ریسک بانک را افزایش یا کاهش دهد.
 .2-8رویکرد رتبهبندی اعتباری بانکهای اسالمی :مؤسسات
رتبهبندی اعتباری بین المللی در مقابل RAM4وMARC5

ال اشاره شد ،رویکرد مؤسسات مالی اسالمی اساساً با
همانطور که قب ً
شیوههای غالب مؤسسات مالی معمولی متفاوت است .در عملیات
بانکی اسالمی ،داراییها و بدهیها دارای ویژگیهای خاصی هستند
و خطرات موجود در بانکهای متداول در مورد آنها وجود ندارد .ولی
با توجه به ضرورت انطباق آنها با قوانین شریعت ،احتماالً خطرهای
عملیاتی برای بانکهای اسالمی به دلیل ویژگیهای خاص قراردادی
و محدودیت استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در مقایسه با
همتایان متعارف آنها بیشتر است .بانکهای اسالمی به این معنا در
Business diversification
Opacity and complexity
3
Corporate behavior
4
Rating Agency Malaysia
5
Malaysian Rating Corporation Berhad
1
2
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معرض طیف وسیعی از ریسکهای عملیاتی هستند که میتواند بر
روی عملکرد آنها تأثیر بگذارد .ایده به اشتراکگذاری ریسک سود و
زیان کمک میکند تا تفاوتهای روشن در تأمین مالی و ساختار
فعالیتهای بانکهای اسالمی و متعارف توضیح داده شود .با این
حال ،از دیدگاه مؤسسات رتبهبندی اعتباری بین المللی "سه بزرگ"
در مورد ارزیابی قدرت اعتباری بانکهای اسالمی این موارد مورد
توجه نیست .آنها در هنگام درخواست اعتبار رتبهبندی ،آنها را به
اندازه کافی از بانکهای متمایز تفاوت نمیدهند .به طور کلی،
استاندارد پورز ،مودیز و فیچ در ارزیابی بانکهای اسالمی ،از همان
اصول سنتی معمول ،مجموعه معیارها ،چارچوب تحلیلی و روش
ارزیابی استفاده میکنند .هر مؤسسه اعتباری معتقد است که معیارها
و روشهای آن برای ایجاد نظرات اعتباری در مؤسسات مالی در سطح
جهانی به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند تا ویژگیهای ظریف بانک-
های اسالمی را پوشش دهند.
در حالی که مؤسسات رتبهبندی اعتباری بین المللی ،مشخصات
ریسک یک بانک اسالمی را به همان شیوهای که در بانکهای متعارف
مورد توجه قرار میگیرند ،رم و مارس (دو مؤسسه رتبه بندی مالزی)
دیدگاههای مختلفی را در ارزیابی اعتبار بانکهای اسالمی ارائه می-
دهند .رم عالوه بر ارزیابی کلی ریسک و شاخصهای کملز ویژگی-
های منحصر به فرد بانکهای اسالمی ،یعنی وامهای بدون بهره و
کدهای مرتبط شریعت که برای مؤسسه مالی اسالمی وضع شده است
را نیز مد نظر قرار میدهد.
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مارس ،یکی دیگر از مؤسسات اعتباری رتبهبندی مالزی ،همان
چارچوب کملز را نیز در هنگام طراحی یک سیستم رتبهبندی مناسب
برای بانکی اسالمی مورد ویرایش قرار داده و بهبود و اصالحاتی را
در آن مد نظر قرار داده است که در عملیات بانکی اسالمی مورد نیاز
است .حسابهای سرمایهگذاری مبتنی بر سود و زیان که اصالت ًا بدهی
نمیباشند و دارایی و ترکیبات مختلف دارایی بر اساس عقود مرابحه
و مشارکت از دالیل تمایز حسابهای بانکهای متعارف و اسالمی
است

که

مورد

توجه

قرار

میگیرد.

به طور کلی ،مؤسسات رتبهبندی معروف سه گانه ،به اندازه کافی
تفاوتهای بین بانکداری اسالمی و بانکداری معمولی را در رتبهبندی
مورد توجه قرار نمیدهند و عمدت ًا در درجه اول بر روی ریسک
اعتباری تمرکز میکنند و چارچوب تحلیلی آنها ویژگیهای منحصر
به فرد بانکهای اسالمی را نمیپذیرد.
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جدول .5رویههای رتبهبندی اعتباری بانکداری متعارف و بانکداری اسالمی
بانکداری متعارف
مؤسسات رتبه-
بندی اعتباری

پروفایل اعتباری مستقل

بانکداری اسالمی

حمایت بیرونی

رتبهبندی متعارف برای بانکداری
اسالمی

*متدولوژی ارزیابی ریسک
S&P

صنعت بانکداری کشور
*عوامل کالن

حمایت فوق العاده
گروهی یا دولتی

مطابق رویه بانکهای متعارف با
بانکهای اسالمی برخورد می کند

*عوامل مختص بانک
*ارزیابی اعتباری پایه

تحلیل ساختاری و

*عوامل مالی

*حمایت

*عوامل کالن

Moody`s

حمایتی

*عوامل تعدیل کننده

سهامداران عمده

کیفی

*حمایت دولت

مطابق رویه بانکهای متعارف با
بانکهای اسالمی برخورد می کند

*تداوم حیات

*محیط فعالیت
Fitch

*پروفایل شرکت
*استراتژی و مدیریت

رتبهبندی حمایت

مطابق رویه بانکهای متعارف با
بانکهای اسالمی برخورد میکند

*اشتهای ریسک
*پروفایل مالی

RAM
MARC
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*شاخص کملز

*ارزیابی ریسک کلی
*توانایی مالی مستقل

حمایت

سیستماتیک
تحلیل گروه
تلفیقی

رویه مطابقت با شریعت محصوالت
و خدمات را هم بررسی میکند
از شاخصهای اصالح شده کملز با
توجه به ویژگیهای مؤسسات
مالی اسالمی استفاده میکند.
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 .2-9عامل ارزیابی شریعت در روش شناسی ارزیابی
در بستر انطباق شریعت ،هیچ یک از مؤلفههای ارزیابی توسط
مؤسسات رتبهبندی اعتبار بین المللی برای اندازهگیری سازگاری
شریعت از عملکرد بانک در یک چارچوب اسالمی وجود ندارد .آن
تنها به جنبههای اعتبار معامالت میپردازند و رتبهبندی آن بر مبنای
ارزیابی توانایی و تمایل ناشر برای تعهدات مالی به موقع است ،بدون
اینکه اظهار نظر در مورد انطباق شریعت باشد.
این یعنی انطباق با شریعت در هیچ یک از تجزیه و تحلیلهای
ارزیابی این مؤسسات نیست .از آنجاییکه انطباق با شریعت به شدت
با ریسک شهرت بانک اسالمی مرتبط است ،رم مکانیسمها و کنترل-
های داخلی مورد استفاده بانکها را برای اطمینان از انطباق قوانین
شریعت با در نظر گرفتن رهنمودهای شریعت براساس صالحیتهای
رسمی مورد مداقه قرار میدهد.
در حالیکه مؤسسه اعتباری رم رهنمود های  AAOIFIو هیأت
خدمات مالی اسالمی یا  IFSBرا در این ارزیابی مورد استفاده قرار
میدهد ،موسسه اعتباری مارس ،شورای مشورتی شریعت برای
مشاوره در امور شریعت مؤسسات مالی اسالمی را تأسیس کرده است.
گرچه مؤسسات اعتباری رم و مارس فاکتورهای ارزیابی شریعت را به
روش اعتباری خود اضافه کرده اند ،الزم به ذکر است که تخصیص
امتیاز آنها محدود به بانکهای داخلی اسالمی در مالزی است .از آنجا
که صنعت رتبهبندی اعتباری بسیار متمرکز است ،و مؤسسات
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اعتباری سه گانه کنترل تقریبا  95درصد از فعالیتهای رتبهبندی را
دارند و مؤسسات مالی اعتباری مالی اسالمی از گسترگی خوبی
برخوردار نمی باشند .این فرض ،سرمایهگذاران مسلمان و مؤسسات
ذینفع را مجبور به استفاده از رتبهبندی اعتباری مؤسسات بین المللی
رتبهبندی اعتبار در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری میکند .به
همین ترتیب ،کمبود یا نبود مؤسسات رتبهبندی اعتباری بین المللی
اسالمی برای افزایش شفافیت بازارهای مالی اسالمی موضوع مهمی
است که باد مد نظر قرار بگیرد.
 .2-10تفاوتهای الگوی بانکداری اسالمی در ایران با سایر
کشورها

الگوی اجرا شده بانکداری اسالمی در ایران که تحت عنوان
بانکداری بدون ربا عملیاتی شده ،با الگوی متعارف بانکداری اسالمی
در سایر کشورها تفاوتهای مهمی دارد که درک آنها میتواند مفید
باشد.
الف -بانکداری بدون ربا در ایران در کل کشور جریان داشته و
بانکداری متعارف در نظام بانکی کشور جایی ندارد .این در حالی است
که در سایر کشورهای اسالمی (به جز سودان) نظام دوگانه حاکم
است و بانکهای اسالمی در کنار بانکهای متعارف فعالیت میکنند.
ب -بانکداری بدون ربای ایران بر فقه امامیه استوار است؛ درحالیکه
در سایر کشورهای اسالمی ،بانکداری اسالمی بر اساس فقه اهل سنت
شکل یافته است .مذهب فقهی رایج در مالزی و اندونزی شافعی ،در
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پاکستان و ترکیه حنفی و در عربستان سعودی و کشورهای حاشیه
خلیج فارس عمدت ًا حنبلی است.
پ -در بانکداری بدون ربای ایران یک قانون مستقل و مرجع در حوزه
بانکداری اسالمی بهتصویب رسیده و از آن زمان بهاجرا درآمده است.
این در حالی است که در اکثر کشورها چنین قانونی وجود ندارد؛
هرچند در مالزی ،سودان و پاکستان قانون بانکداری اسالمی طراحی
شده است.
ت -در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع
(سپردههای سرمایهگذاری مدتدار) از عقد وکالت استفاده میشود؛
درحالیکه در اکثر کشورهای اسالمی سایر عقود مانند مضاربه ،ودیعه
و شرکت بهکار میرود.
ال اختیاری
ث -بانکهای اسالمی سایر کشورها معمو ًال بهصورت کام ً
بخشی از سود خود را بهعنوان زکات پرداخت میکنند و این موضوع
در ترازنامه بانک افشا میشود .اما چنین مسئلهای در نظام بانکی ایران
وجود ندارد.
ج -در نظام بانکداری بدون ربای ایران با وجود نظر مخالف شماری از
مراجع تقلید ،جریمه تأخیر (با عنوان وجه التزام) بنا به تجویز شورای
نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و بهعنوان درآمد بانک لحاظ
میگردد .این در حالی است که در بانکهای اسالمی سایر کشورها،
جریمه تأخیر به فعالیتهای خیریه اختصاص دارد و با سایر منابع
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بانک مخلوط نمیگردد؛ یعنی جریمه تأخیر جزء درآمدهای بانک
نیست.
چ -در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع ،نرخ
سود عقود مبادلهای مورد استفاده توسط بانک مرکزی (از طریق
شورای پول و اعتبار) تعیین میشود .این در حالی است که در سایر
کشورهای اسالمی اساس ًا چنین مسئلهای مطرح نیست و تعیین نرخها
به بازار سپرده میشود.
ح -در ایران به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار سود علیالحساب
(معمو ًال بهصورت ماهانه) پرداخت میشود .در پایان هر سال نیز سود
قطعی بانک حساب شده و بر اساس آن نرخ سود قطعی که باید به
سپردهگذاران پرداخت شود محاسبه میگردد .در مواردی که نرخ سود
قطعی بیش از علیالحساب پرداختی باشد ،مابهالتفاوت پرداخت
میشود .پرداخت سود علیالحساب بهندرت در سایر کشورهای
اسالمی اتفاق میافتد.

.3نتیجهگیری
همانطور که امور مالی اسالمی نقش مهمی در بازارهای مالی
مسلمانان و غیرمسلمان بازی میکند و در این راستا باید رویکرد
رتبهبندی اسالمی به منظور دستیابی به نتایج مشابه با آنچه که برای
سیستم مالی متعارف با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بانکهای
اسالمی مورد توجه قرار گرفته است ،بهبود یابد .به بانکهای اسالمی
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باید فراتر از ریسک اعتباری نگاه شود و معیار جامعتری برای قضاوت
در مورد آنها باید ایجاد شود و سیستم رتبهبندی طراحی شده باید
بتواند مسائلی را که دقیق ًا در بانکهای اسالمی رخ میدهد ،پیدا کند.
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نقش کفایت افشاء اطالعات بانکها در ایجاد
ثبات مالی

احسان پوراسماعیل الهام بذرافشان مقدم
1

2

چكيده

وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان اصلی
پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیمگیران
اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در سازمان-
های دولتی و خصوصی است که بانکها نیز از این امر مستثنی
نیستند .هدف این مقاله بررسی کفایت افشا اطالعات نظام بانکی
کشور با توجه به ثبات مالی و کارکرد سالم نظام بانکی است ،از این
رو با ارزیابی شفافیت نظام پولی و بانکی ،به تبیین تئوریک و تجربی
افشاء اطالعات بانکها با توجه به دستورالعمل بورس اوراق بهادار و
بانک مرکزی پرداخته شده است ،همچنین با بررسی رابطهی افشاء،
شفافیت و تقارن اطالعات به عنوان پدیدهای قطعی برای ایجاد ثبات
مالی بر رفع آسیبها و معضالت حال حاضر بانکهای کشور تاکید
شده است .یافته ها حاکی ازآن است که اخالق مالی و مشروعیت
استادیار ،عضو هیات علمی موسسهی آموزش عالی آرمان رضوی ،دکتری علوم قرآن و
حدیث
2
مدرس موسسهی آموزش عالی آرمان رضوی ،کارشناس ارشد حسابداری
1

420

نقش کفایت افشاء اطالعات بانکها در ایجاد ثبات مالی

که یکی از ستونهای اصلی ثبات مالی به شمار میرود ،زیر سایهی
شفافیت و افشاء اطالعات مالی حاصل میشود ،حقیقتی که
آموزههای دینی و حیانی نیز به آن سفارش میکند؛ از این رو خلق
امنیت روانی سپردهگذاران از طریق افشاء اطالعاتی قابل اتکا و به
موقع میتواند منجر به تضمین ثبات مالی ،عملکرد مناسب و
استحکام تمامی اجزای تشکیلدهندهی یک سیستم مالی شود .با
توجه به نتایج فوق پیشنهاد میگردد با بررسی دستورالعملهای
افشاء اطالعات ارایه شده توسط بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار
به جمعبندی مشترکی از قوانین و مقررات در مسیر تحقق بانکداری
و ثبات مالی اسالمی پرداخته تا بستر اعتماد سازی قانونی برای
فعالیتهای گستردهتر در زمینهی بانکداری بینالمللی مهیا شود.

واژههاي کليدي :افشاء اطالعات ،شفافیت مالی ،تقارن اطالعاتی ،ثبات

مالی
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مقدمه

یکی از مهمترین عوامل توسعهی پایدار در اقتصاد هر کشور،
فراهم کردن زیرساختهای اساسی در جذب سرمایهگذاری داخلی و
خارجی است .این مهم با وجود فضای رقابتی سالم از طریق اطالعات
شفاف و به موقع و امکان دسترسی همهی مشارکتکنندگان بازار به
اطالعات شفاف را امکانپذیر میسازد] .[1شفافیت اطالعات مالی از
جمله دل مشغولیهای اصلی فعاالن بازار سرمایه در کشورهای
مختلف است] .[2لذا هر چه انتشار اطالعات در جوامع بیشتر و بهتر
صورت پذیرد ،امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه و ایفای مسئولیت
پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع ،بیشتر می-
شود .بنابراین ،یکی از الزامات رشد و توسعهی اقتصادی ،دسترسی
همهی ذینفعان به اطالعات شفاف است] .[3با توجه به اهمیت
بحث شفاف سازی بیشتر بازار سرمایه ،افشا و ارائهی اطالعات به
موقع یکی از الزامات هیئتمدیرهی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بوده و بانک ها نیز از این
امر مستثنی نیستند .سرمایهگذاران زمانی در یک واحد اقتصادی
سرمایهگذاری میکنند که نخست دربارهی آن اطالعات کافی
(شامل اطالعات مالی) داشته باشند و در ثانی به این اطالعات
اطمینان کنند] . [4بانک ها به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهندهی
این نظام با حسن شهرت و پایبندی به استانداردهای عالی اخالقی
و حرفهای الزم ،میتوانند تداوم یک رابطهی تجاری کارآمد را فراهم
آورند .از آن جایی که بانک ها برای جذب سرمایهی عمومی نیاز به

حمایت همه جانبهی مردم دارند ،باید اطالعات خود را افشا کرده و
درصدد پاسخگویی برآیند .در راستای تحقق این موضوع ،دو عامل
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ثبات و رشد اقتصادی نیز محقق خواهد شد .بانکهای مرکزی و
مؤسسات مالی بسیاری ،از جمله صندوق بینالمللی پول ،بانک
جهانی و بانک تسویه بینالملل ،گزارشهای فراوانی را در زمینهی
ثبات مالی منتشر کرده و بخش بزرگی از فعالیتهای تحقیقاتی
خود را به مطالعه در این زمینه اختصاص دادهاند] .[5توسعه و ثبات
مالی یکی از ارکان مهم در جهت سالمت بانکی به شمار میرود،
چرا که توانایی مناسب جهت مواجهه با بحرانهای احتمالی و سر و
سامان دادن به شیوهی صحیح عملیاتی از جمله وظایفی است که
انتظار میرود بازارهای اصلی مالی از عهدهی آن برآیند .یکی از
عواملی که در جهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر
اقتصادی میتواند نقش اساسی ایفا کند ،توسعهی بخش مالی هر
کشور است .توسعهی مالی ،یکی از کلیدهای بالقوهی دستیابی به
رشد بلندمدت اقتصادی است و در صورتی میتواند منجر به رشد
اقتصادی شود که بتواند زمینهی مناسب جهت تخصیص بهینهی
منابع را فراهم ساخته و سبب افزایش کارآیی سرمایه شود] .[6ثبات
و توسعهی مالی میتواند چتری حمایتی برای سپردهگذاران ایجاد
کرده و اعتماد عمومی را جلب کند .جذب مشارکت همه جانبهی
سرمایهگذاران ،نیازمند افشا اطالعاتی شفاف ،به موقع و قابل اتکا
میباشد که این تقویت شفافیت در ارایهی اطالعات ،افزایش کیفیت
گزارشگری مالی و در نهایت منفعت سرمایهگذاران را به دنبال
خواهد داشت .الزامات و مقررات بانک مرکزی و همچنین دستور
العمل سازمان بورس اوراق بهادار برای ارایهی اطالعاتی شفاف و
قابل دسترسی برای همگان از جمله دستاوردهای صیانت از حقوق
مشتریان و سهامداران میباشد .با ارتقاء کیفیت نظام بانکی کشور
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در راستای استانداردهای بینالمللی ،افزایش سرمایهگذاریهای
داخلی و خارجی میسر خواهد شد و از این مساله میتوان به عنوان
راهبرد اصلی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری کشور نام برد.
افشاء و توزیع اطالعات شفاف مطابق استاندارهای بین المللی
گزارشگری مالی بین استفادهکنندگان میتواند تقارن اطالعاتی را
باال ببرد ،از این رو افشا اطالعات این نهادهای مالی میتواند در
ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و مالی نیز نقش موثری ایفا کند .ثبات
نظام مالی و به تبع آن نظام بانکی در هر کشور تا اندازهی زیادی
تابع فعالیتهای کالن اقتصادی و توسعه و تکامل اقتصادی می-
باشد] ،[7و از سوی دیگر افشا اطالعات نیز میتواند در ایجاد این
ثبات موثر واقع شده و به سبب شفافیت ارائهی صورتهای مالی،
سرمایهگذاران بهترین تصمیم را اتخاذ کنند .لذا هدف این تحقیق
تبیین تئوریک و تجربی این سوال است که چگونه افشای اطالعات
بانکها میتواند در ایجاد ثبات و رشد اقتصادی نقش موثری ایفا
کند؟

پيشينهي تحقيق

توتونچیان ( ،)1375دلیل اصلی بیثباتی در نظام بانکداری
متعارف را وجود بهره در این نظام میداند و معتقد است حذف بهره
از اقتصاد فایدههای متعددی خواهد داشت .از دیدگاه وی توجیه-
های متنوع و مکرر اقتصاددانان غربی یکی پس از دیگری و در
فاصلههای زمانی کوتاه و عدم توانایی آنها در پیدا کردن علت
اساسی عدم تعادلهای اقتصاد سرمایهداری ،نشاندهندهی وجود
تضاد و تناقض درونی در این نظام است] .[8موسویان ( ، )1381در
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تحقیق خود گزارش نمود که جایگزینی نظام مشارکت بر
متغیرهایی مانند پسانداز ،سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال اثر داشته
و ثبات بیشتری پدید میآورد .همچنین بیان میکند که در نظام
اسالمی دورههای رونق و رکود هر دو مالیمتر بوده؛ بنابراین ثبات
بیشتر است] .[9پژوهان و دوانی ( ،)1383در بررسی حساسیت
سرمایهگذاری در واکنش به نرخ سود بانکی ،با اشاره به این نکته که
متغیر نرخ بهره بهعنوان قیمت در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم
اقتصادی است ،این متغیر را عامل بیثباتی مالی و اقتصادی دانسته
و شکاف موجود میان نرخ بهره بازار رسمی و غیر رسمی مالی در
اقتصاد ایران را از موضوعات مهم معرفی میکنند] .[10موسویان
( ،)1386نشان داده است که با جایگزینی بانکداری اسالمی ،همه
متغیرهای اساسی ،وضعیت بهتری خواهند داشت و نظام بانکی و
اقتصادی ثبات بیشتری خواهد گرفت] .[11جمالیان( ،)1386که
نظام بانکداری اسالمی در کل و با در نظر گرفتن ریسک نرخ بهره،
نقدپذیری ،اعتبار و بازار ،با ریسک کمتری روبرو است] .[12براون و

هیلگیست ( ،)2007به این نتیجه رسیدند که افشای اطالعات
عمومی برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،میتواند از طریق جذب
تقاضای فزاینده سرمایهگذاران بزرگ برای افزایش نقدشوندگی
سهام ،هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد] .[13عیوضلو و میسمی
( ،)1387نشان میدهند که تأمین مالی اسالمی ،نسبت به تأمین
مالی متعارف ،باثباتتر و کاراتر است و به دالیل گوناگون ،رشد
بیشتری را نیز نوید میدهد] .[14پناهیان و صادقی(،)1389
شفافیت اطالعات مالی در بورس تهران می تواند موجب افزایش
اعتماد عمومی و افزایش فعالیت سرمایه گذاران گردد] .[15عرب
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مازار و همکاران ( ، )1390به رابطهی مثبت بین شفافیت
گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی دست پیدا کردند] .[16قائمی
و علوی( ،)1391نشان دادند بین شفافیت اطالعات و میزان
نگهداری وجه نقد رابطه منفی و معنی داری وجود
دارد].[17آقامحمدی رنانی و همکاران ( )1392نشان دادند که
بانکهای تجاری به عنوان واسطههای مالی طی سالهای  1360تا
 1386تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی ایران داشتهاند] .[18دارمدی
( ،)2013دو بانک معامالت و بانک سیرانه ماندری ،دارای امتیاز
باالتری نسبت به دیگر بانکها هستند .افشای نمونه بانک از برخی
ابعاد ،از قبیل اعضای هیئت مدیره و مدیریت ریسک قویتر میباشد.
از سوی دیگر کنترل داخلی و کمیته هیئت مدیرهی ضعیفتری
نسبت به سایر بانکها دارند] .[19مشایخی و فرهادی ( ، )1392به
این نتیجه رسیدند که رابطه منفی و معنی داری بین کیفیت افشا و
هزینهی حقوق صاحبان سهام ،برای گروه شرکتهای بزرگ وجود
دارد ،اما چنین رابطه ای برای گروه شرکتهای کوچکتر از میانگین
قابل مشاهده نیست] .[20علمی و آریانی ( ،)1392به این نتیجه
رسیدند که توسعه مالی در ایران باعث کاهش نابرابری می
شود] .[21قلیچ و همکاران( ،)1393نشان میدهند میانگین عملکرد
بانکهای اسالمی در وضعیت قبل و بعد از بحران اخیر تفاوت
معناداری نیافته و به عبارتی بانکداری اسالمی در رویارویی با بحران
اخیر از پایداری مناسبی برخوردار بوده است] .[22عیوضلو و
قلیچ( ،)1394توصیههایی برای اجرای بانکداری اخالقی در کشور
ارایه نموده و پرهیز از تامین مالی و ارایه تسهیالت به واحدهای
آلوده کنندهی محیط زیست را ترویج فرهنگ اخالقی می-
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دانند] .[23عبداهلل و همکاران( ،)2014نشان دادند که سطح افشاء
حاکمیت شرکتی اطالعات بانکهای اسالمی در گزارشات ساالنه
کمتر از  50درصد می باشد .همچنین افشاء داوطلبانه رابطهی
منفی با سطح سرکوبی سیاسی و مدنی دارد] .[24میرباقری هیر و
همکاران( ،)1395به این نتیجه رسیدند که در سالهای  1383تا
 1393ثبات و پایداری بخش بانکی دارای روند افزایشی بوده و
بهبود یافته است .همچنین بانکهای دولتی ثبات مالی بیشتری
نسبت به بانکهای خصوصی دارند که توجه بیشتر به بانکهای
خصوصی جهت افزایش شاخص ثبات مالی در این بانکها ضرورت
مییابد] .[25سرایری ،)2015( 3به این نتیجه رسید که بانکهای
اسالمی با سطوح باالتر افشا حاکمیت شرکتی عملکرد باالتری از
بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام را ارائه میدهند].[26
فدایی و ولیپور پاشا ( ، )1395به تحلیل محتوای نقش بانکهای
مرکزی در ثبات مالی پرداختند ] .[27مظفری و همکاران(،)1397
به این نتیجه رسیدند که متغیر شاخص توسعه مالی ،اثر منفی بر
بی ثباتی رشد اقتصادی داشته ،در صورتی که تأثیر شاخص ساختار
مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ،مثبت بوده ،که بیانگر این است که
ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکالت همراه بوده که علی رغم
تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی ،ساختار
مالی آن منتج به بی ثباتی رشد اقتصادی شده است] .[28پاچیکو4
و همکاران ( )2017با برآورد پویایی بتا ،تاثیر جریان جدید اطالعات
بر ثبات سیستم بانکی را مشاهده کردند .آنها به این نتیجه رسیدند
Srairi
Pacicco

3
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که تقریبا تمام بانکها بتا را کاهش می دهند ،چرا که شوک
شفافیت باعث کاهش خطر سیستماتیک می شود].[29

ادبيات افشا اطالعات

افشای اطالعات یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال
اطالعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و
سایر افراد ذینفع میباشد .مطالعات پیرامون افشای اطالعات در سه
حوزهی اندازهگیری سطح و کیفیت افشای اطالعات ،محرکهای
افشای اطالعات و پیامدهای آن برای بازار سرمایه طبقهبندی می-
شود .بررسی مطالعات حوزهی افشاء اطالعات نشان میدهد،
تحقیقات در سه بعد اصلی صورت میگیرد -1 .اندازهگیری دقیق
سطح افشای اطالعات توسط شرکتها در تحقیقات مختلف ابعاد
متنوع افشای اجباری و افشای اختیاری از نظر اطالعات مالی و غیر
مالی اندازهگیری و کمیسازی شده است -2 .شناسایی عوامل و
محرکهایی میباشد که بر رویهها و سطح افشای اطالعات تاثیر
میگذارد .در چارچوب تئوری مشروعیت و تئوری ذینفعان
متغیرهایی نظیر حاکمیت شرکتی ،ساختار مالکیت ،ویژگیهای
شرکت و قدرت ذینفعان ممکن است رویههای افشای اطالعات را
تحت تاثیر قرار دهد -3 .بحث پیامدهای افشای اطالعات است.
تحقیقات متعدد نشان میدهد که افشاء و شفافیت بیشتر ،منافع
متعددی برای شرکتها به دنبال خواهد داشت .از جمله مهمترین
آنها هزینه سرمایه کمتر و عدم تقارن اطالعاتی است .افشای
اجباری و اختیاری یکی از ابزارهای شفافیت مالی محسوب میشود
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که منجر به افزایش قدرت نقدشوندگی سهام شرکت و در نتیجه
خلق ارزش برای سهامداران و برای جامعه میگردد].[30

افشاء اطالعات و تقارن اطالعاتی

یکی از شیوههای نمایانگر چشماندازهای شرکتها افشای

اطالعات میباشد] .[31افشای اطالعات مالی به طور شفاف که از
طریق صورت های مالی اساسی منتشر میشود ،عامل مهمی در
جهت کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و مالکان است].[32
افشای مطلوب میتواند به میزان زیادی مانع از رفتارهای فرصت
طلبانه شود .افشای مالی سالم با ایجاد پل ارتباطی ،شکاف عدم
تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران و در نتیجه مشکل
نمایندگی را کاهش میدهد؛ در مقابل افشای مالی ضعیف اغلب
باعث گمراهی سهامداران شده و ممکن است مانند رسواییهای
مالی اخیر گزارش شده اثرات نامطلوبی بر ثروت آنها بگذارد ].[33
عدم تقارن اطالعات به حالتی اطالق میشود که اطالعاتی شفاف در
رابطه با وضعیت بازار وجود نداشته باشد که به گزینش
نامطلوب(کژگزینی) و مخاطرهی اخالقی(کژ رفتاری) منجر شده و
نشان میدهد چگونه یک درهم ریختگی میتواند در بازارهای مالی
اتفاق افتاده و به طور ناطلوب بر فعالیت کل اقتصاد تاثیر
بگذارد] .[34وقتی مشکالت عدم تقارن اطالعات بسیار تشدید می-
شود ،بازارهای مالی قادر نخواهند بود منابع مالی را به شکلی موثر
بیشترین فرصت سرمایهگذاری را دارند،
به سمت کسانی که
هدایت کنند] .[35از سویی کیفیت باالی افشا و تقارن اطالعاتی
موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایهگذاران در رابطه با
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تصمیمهای سرمایهگذاری میشود] .[36کیفیت افشای باالتر از
طریق افزایش تقارن اطالعاتی ،میزان غافلگیری در مورد عملکرد
شرکت را کاهش میدهد و باعث کاهش نوسان قیمت سهام ،انجام
مبادالت بیشتر روی سهام میشود و بهبود عملکرد را در پی
خواهد داشت]. [37

تقارن اطالعاتی و جذب سرمایهگذاري

مدیران شرکتها با هدف ایجاد تصویری بهتر از موقعیت
اقتصادی شرکتشان و جذب سرمایهگذاران بیشتر به خصوص
سرمایهگذاران نهادی اقدام به افشای اطالعات میکنند] .[38مبنای
تصمیمگیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار ،اطالعاتی
است که از سوی بورس ها ،ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در
بورس و واسطه های فعال دراین بازارها ،منتشر میشود .بهرهگیری
از این اطالعات و به عبارتی ،تصمیمگیری صحیح در بازار اوراق
بهادار زمانی امکانپذیر است که اطالعات یاد شده به موقع ،مربوط،
با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد .از سوی دیگر ،نوع و
چگونگی دستیابی به اطالعات نیز حایز اهمیت است .در صورتی که
انتقال اطالعات به صورت نابرابر و نامتقارن ،بین افراد صورت گیرد
میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب
شود] .[39در میان بازارها ،بازاری که نیاز به شفافیت اطالعاتی
جهت تصمیم گیری افراد و سازمان ها را شدیدا در خود احساس
می کند ،بازار سرمایه است .بازار سرمایه ،به مثابهی بخشی از
بازارهای مالی ،نقش مهمی را در اقتصاد بازی می نماید .بازار
سرمایه در کنار سایر بازارهای مالی ،جریان منابع مالی متناسب با
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میزان فعالیت های اقتصادی را تنظیم می کند .از طریق چنین
بازارهایی است که پس اندازهای افراد و سازمان ها در بخش های
مختلف اقتصاد ملی ،برای سرمایه گذاری در صنعت به شرکت ها
منتقل می شود ] .[40با افزایش عدم تقارن اطالعات ،درک موقعیت
واقعی سرمایهگذاران بازار ،برای مدیران مشکل خواهد بود .بنابراین
در موقعیتی که عدم تقارن اطالعات باالست ،مدیران تخمینی
محافظه کارانه از اطالعات بازار ایجاد خواهند کرد] .[41طی سال-
های اخیر در محافل علمی بانکداری چنین استدالل شده است که
نظریهی نامتقارن بودن اطالعات ،چارچوبی را مورد بررسی قرار می-
دهد که تحت آن ،محدودهی فعالیت نمایندگان اقتصادی متاثر از
ناقص بودن اطالعات و در پارهای از اوقات مغرضانه بودن آن است.
در همین خصوص تاکید بر چارچوبهای مفروض در نظریهی
نامتقارن بودن اطالعات میتواند زیربنای تحلیل و بررسی بسیاری از
مباحثی باشد که در عرصهی نظریهی بانکداری مورد توجه
است] .[42از جملهی این مباحث ،تحلیل و تفسیرهای متعددی
است که در زمینهی شفافیت و سالمت مالی بانکها ارائه شده است.

شفافيت

شفافسازی و علنی کردن یکی از پایههای اساسی دموکراسی و
جمهوریت است .سازمان بینالمللی شفافیت در تعریف شفافیت
چنین میگوید« :شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات
اداری ،معامالت تجاری و امور خیریهای که زندگی آنها را تحت
تأثیر قرار میدهد ،نه فقط از اصل موضوع ،تعداد موضوعها ،و از
شیوههای تصمیمگیری آنها مطلع گردند؛ بلکه وظیفه و تکلیف
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مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل
رؤیت ،قابل پیشبینی ،و قابل درک باشد] .[43از سویی شفافیت،
مفهوم وسیعی است که در بخشهای زیادی اعمال میگردد.
شفافیت سازمانی ،شفافیت مالی و حسابداری ،شفافیت اقدامات و
مسئولیتهای دولت ،و شفافیت اسنادی] .[44از لحاظ نظری
«شفافسازی» به سه دسته تقسیم میشود که با یکدیگر بیارتباط
نیستند .نوع نخست را «شفافسازی اطالعات» نام نهادهاند ،بدین
معنا که مردم باید از بازیگران و تصمیمات حکومتی آگاه شوند و به
اطالعات حکومتی دسترسی داشته باشند .نوع دوم یا «شفافسازی
مشارکتی» به این معناست که همه مردم باید بتوانند شخصا یا از
طریق نمایندگان خود به صورت شفاف در تصمیمات سیاسی
شرکت کنند .برخی محققان اساسا مشارکت را مستلزم شفافسازی
اطالعات دانستهاند .سومین نوع «شفافسازی پاسخگویی»است؛
یعنی حکومت یا هر نهاد تصمیمگیرنده ،ناظر و جز آن ،هنگام
تخلف از قانون یا هنگامی که عملکرد آن تاثیر جدی بر منافع مردم
دارد در برابر نظام قضایی و نیز در برابر افکار عمومی به طور صریح
و روشن پاسخگوی عملکرد خود باشد ] .[45برای تحقق آرمانهای
شفافسازی ،راههای عملی مختلفی اندیشیده شده است که یکی از
آنها تضمین حق دسترسی به اطالعات برای شهروندان است .در
دهههای اخیر اکثر کشورها به طور رسمی حق دسترسی به
اطالعات را پذیرفتهاند] .[46به طور کلی تحقق کامل حق دسترسی
به اطالعات بدون وجود شفافیت بی معناست و برای دستیابی به
این حق ،گریزی جز شفافیت در الیههای مختلف سازمانی وجود
ندارد].[44
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شفافيت از دیدگاه اسالم

اعتماد سازی و شفافیت یکی از ویژگیهای برجستهی دسترسی به
اطالعات درست تلقی میشود .پایبندی به هر جامعهای به اصل
شفافیت ،در آموزههای اسالمی نیز جایگاه ویژهای دارد .شورا و
مشورت از مهمترین اصول مورد تاکید در سیاست اسالمی محسوب
شده که مبنایی برای اصل شفافیت قلمداد میشود .این حق که
مردم در تمامی سیاستگذاری ها طرف مشورت قرار گیرند ،یک
تکلیف برشمرده شده تا آنجا که در حضرت علی علیه السالم در
نامهی پنجاهم نهج البالغه ،خطاب به کارگزاران حکومتی فرمودهاند:
« آگاه باشید! حق شما بر من آنست که جز اسرار جنگی هیچ رازی
را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما
انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین
شدهی آن بپردازم و با همه شما به گونهای مساوی رفتار کنم ][47
«.
یکی دیگر از مبانی اصل شفافیت در رویکرد دینی را میتوان در
آموزه ها و تاکیدات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر جستجو
کرد .آن چه امروزه در ادبیات حقوقی ،سیاسی و مدیریتی شفافیت
خوانده میشود ،همکان امکان هر گونه نقد ،اظهار نظر و قضاوت
صحیح راجع به امور عمومی جامعه و در نتیجه تحقق نظارت
همگانی میباشد] .[48از این رو در مدیریت نظام اسالمی باید
بسترهایی ارزشمند برای اطالع رسانی در حوزههای دولتی و
خصوصی به صورت شفاف فراهم گردیده که این خود پذیرش
نظارت عموم مردم را نسبت به حکومت اسالمی مورد تاکید قرار
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میدهد که امر به معروف و نهی از منکر میتواند مصداقی قابل
قبول برای این امر باشد.
از جمله واجباتی که در ردیف نماز و حج و جهاد قرار گرفته است،
امر به معروف و نهی از منکر است که در اندیشهی اسالمی تک تک
افراد مسئول پاک نگه داشتن جامعه هستند باید در راستای پیاده-
سازی این فریضهی دینی و مقدمات آن در جامعه تالش کنند .این
فریضه در تنظیم حیات اجتماعی مسلمین نقش اساسی دارد ،از این
رو قرآن کریم با تاکید بر روابط متقابل فرد و جامعه ،مسلمانان را
مسئول پاک نگهداشتن داشتن جامعهای که در آن زندگی میکنند
میداند .خداوند در قرآن کریم میفرماید«:
»
یعنی :و باید برخی از شما مسلمانان ،خلق را به خیر و صالح دعوت
کنند و امر به نیکوکاری و نهی از بدکاری کنند ،و اینها (که واسطه
هدایت خلق هستند) رستگار خواهند بود] .[49همچنین در سورهی
توبه میفرماید« :
» یعنی :و مردان و
زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند ،خلق را به کار نیکو وادار
و از کار زشت منع میکنند و نماز به پا میدارند و زکات میدهند و
حکم خدا و رسول او را اطاعت میکنند ،آنان را البته خدا مشمول
رحمت خود خواهد گردانید ،که خدا صاحب اقتدار و درست کردار
است] .[50عالوه بر آن ،در سخنان معصومین ،علیهم السالم ،در
خصوص امر به معروف و نهی از منکر نکات فراوانی بیان گردیده
است .حضرت محمد صل اهلل علیه و آله میفرمایند «:کسی که امر
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به معروف و نهی از منکر کند جانشین خدا و پیامبر در روی زمین
است»] .[51امام علی علیه السالم نیز در این خصوص فرمودهاند«:
امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسالم است»] .[52الزم به
ذکر است که برای عمل به امر به معروف و نهی از منکر ،وجود چهار
شرط ،علم به معروف و منکر ،وجود زمینهی تاثیر ،ارتکاب فعل
منکر و اصرار بر ادامهی آن و نیز فقدان مفسده ،ضروری است].[53
از میان این شرطها ،شرط اول یعنی علم به معروف و منکر ،نسبت
به سایر شروط از اهمیت ویژهای برخوردار است.

افشاء اطالعات و منافع و بهبود عملكرد

بر اساس مفروضات اساسی تئوری نمایندگی ،بین مالک و
نماینده تضاد منافع بالقوه وجوددارد؛ بنابراین ،برای مقابله با چنین
تضادی ،سازوکارهای کنترلی مختلفی طراحی شده است.
سازوکارهای کنترلی شرکت ،ابزارهایی هستند که اقدامات مدیریت
شرکت را در جهت همسویی با منافع سرمایهگذاران سوق میدهند .
اطالعات افشا شده به عنوان بخشی از ساز وکارهای کنترلی به
سرمایهگذاران در منضبط کردن مدیران شرکتهای سرمایهپذیر
کمک کرده ،این مدیران را ترغیب میکند تا در راستای منافع
سهامداران و بهبود عملکرد شرکت ،گام بردارند] .[54همچنین
شرکت های بزرگ از سیاستهای افشای خود منافع بیشتری در
مقایسه با شرکتهای کوچک بدست می آورند .توضیحی که می
توان ارائه داد مربوط است به صرفهی اقتصادی ،به این معنی که
شرکتهای بزرگ به خاطر افشای اطالعات خصوصی هزینه افزایشی
کمتری را تحمل میکنند .در شرکت های کوچک ،افشای بیشتر
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موجب می شود که آنها نسبت بیشتری از هزینه و ریسک را
تحمل کنند که باعث میشود هزینهی کل افشا برای آنها در مقابل
شرکتهای بزرگ بیشتر باشد .در شرکتهای کوچک به اندازه ای
که ریسک ناشی از باال بردن سطح افشا افزایش مییابد ،ممکن
است بازده مورد انتظار سرمایهگذاران کاهش نیابد .به همین دلیل
باال بردن سطح افشا ممکن است باعث کاهش بیشتر هزینه سرمایه
برای شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای کوچک گردد
].[55افشای عمومی و با کیفیت اطالعات ،همچنین شرایط نظارت
عالی بر عملکرد و در نتیجه بهبود عملکرد را فراهم میکند].[56
اطالعات حسابداری موثق و با کیفیت ،نظارت سهامداران و اعمال
مؤثر قوانین حافظ منافع سهامداران را تسهیل میکند] .[54لذا
انتظار میرود شرکتهایی که میزان افشای اطالعاتشان بیشتر
است ،سرمایهگذاران نهادی بیشتری را به خود جذب کنند .چرا که
سرمایه گذاران نهادی با جمع آوری اطالعات افشا شده میتوانند بر
عملیات انجام شده نظارت کنند].[38

افشاء اطالعات و شفافيت گزارشگري مالی

شفافیت گزارشگری مالی ،حدودی است که گزارشهای مالی،
امور اساسی اقتصادی یک واحد تجاری را به گونهای که به آسانی
برای استفادهکنندگان از آن گزارشها قابل فهم است ،آشکار می-
کند .از دیدگاه حسابداری ،امور اقتصادی اساسی یک واحد تجاری
شامل منابع واحد تجاری ،ادعاها نسبت به آن منابع ،تغییر در
منابع ،ادعاها و جریانهای نقدی ،ریسکهای شرکت و چگونگی
مدیریت آن است] .[57همچنین شفافیت را میتوان به عنوان
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ترکیبی از ویژگیهای به موقع بودن و محافظهکاری ،تفسیر کرد
] .[59] [58فقدان شفافیت و افشا اغلب به عنوان یکی از علتهای
عمده رسواییهای اخیر تلقی شده و همچنین تاثیر نامطلوبی بر
اعتماد عمومی در مورد قابلیت اطمینان و گزارشهای مالی می-

گذارد] .[60صورتهای مالی شرکتها در صورتی میتواند عدم
تقارن اطالعاتی را کاهش دهد که شفاف باشد .شفافیت پایین نشان
میدهد که اطالعات کافی برای ارتباط برقرار کردن با سرمایهگذاران
وجود ندارد و بنابراین یک عدم تقارن اطالعاتی بین آنهایی که
آگاهی دارند و آن هایی که اطالعات کافی در اختیارشان نیست،
وجود دارد ،این امر منجر به بروز صرف ریسک اطالعات می شود .از
دیدگاه سرمایهگذاران هر چه دقت و کیفیت اطالعات ارائه شده از
سوی شرکت (که در صورتهای مالی) باالتر باشد ،ریسک اطالعاتی
آن شرکت ،پایینتر خواهد بود .مزیت اطالعاتی مرتبط با شفافیت
صورتهای مالی این است که آگاهی سرمایه گذاران افزایش یافته و
منجر به افزایش اعتماد سهامداران میشود .شفافیت پایین موجب
میشود اطالعات کافی برای ارتباط برقرار کردن با سرمایهگذاران
وجود نداشته باشد و یک عدم تقارن اطالعاتی بین آنهایی که
آگاهی دارند و آنهایی که دسترسی به اطالعات کافی ندارند شکل
گیرد که در نهایت منجر به افزایش صرف ریسک اطالعات می شود.
اطالعات مالی که قابلیت اتکا و شفافیت پایینی دارند ،عدم اطمینان
سهامداران را افزایش داده و جذابیت سهام را کاهش می دهد].[61
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افشاء اطالعات بانكی و شفافيت

نظارت بر بانکها از جنبهی حمایت از مشتریان( سپردهگذاران
و استفادهکنندگان خدمات بانکی) و کمک به تصمیمگیری استفاده-
کنندگان از گزارشهای مالی بانکها از اهمیت زیادی برخوردار
آنها به
است .یکی از راههای نظارت بر بانکها ملزم نمودن
افشای اطالعات جامع و مربوط در خصوص عملکرد آنهاست .یکی
از شاخصهای اصلی ارزیابی سالمت بانکی ،میزان شفافیت در
شبکهی بانکی است .مطالعات بسیاری نشان دادهاند که سالمت
مالی 5بانک در گروی استقالل عملیاتی هر بانک است] .[25وجود
اطالعات مالی شفاف و قابل سنجش یکی از ارکان اصلی پاسخگویی
مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیمگیران اقتصادی و از
ملزومات رشد اقتصادی در بخشهای دولتی و خصوصی است؛
بهطوری که کمیتهی نظارت بانکی بال ،شفافیت را بهعنوان یکی از
عوامل نظارت موثر برای حفظ سالمت و ثبات نظام بانکی دانسته
است .سطح شفافیت و فعالیت نهادهای مالی باید به قدری افزایش
یابد که به موازات آن معیارهای انتخاب برترین ها در این بخش نیز
ارتقا یابد .اگر چه شفافیت در ذات خود و به صورت مستقیم بر
عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک تاثیر ندارد ،ولی کارشناسان
اقتصادی به نقش کلیدی شفافیت در تاثیر بر انضباط مالی و
کارآمدی نظارت تاکید میکنند .از این رو ،بانکهای مرکزی
کشورهای جهان در فواصل معینی در طی سال ،اقدام به رتبهبندی
بانکها برحسب میزان شفافیت میکنند .با افزایش میزان این
FSI
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شاخص ،امکان نظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و
نظارت بازار پول افزایش یافته و اعتماد سپرده گذاران به این بازار
نیز بیشتر میشود .سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به منظور
افزایش شفافیت و مقایسهپذیری صورتهای مالی بانکها اقدام به
تهیهی صورتهای مالی نمونهی بانکها کرده است و طی بخشنامه-
ای بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا ثبت شده نزد
این سازمان را موظف کرده که تمام صورتهای مالی خود را که
پایان دورهی آنها  29اسفند  1387یا بعد از آن است را براساس
صورتهای مالی نمونه تهیه کنند .بانک مرکزی نیز در مورد نحوهی
گزارشدهی اقالم مختلف صورتهای مالی بانکها بخشنامههایی
صادر کرده است .کمیتهی بینالمللی نظارت بانکی معروف به
کمیتهی بال 6نیز در زمینه شفافیت بانکها رهنمودهایی دارد و بر
 6کمیتهی نظارت بانکی بال The Basel committee on Banking
) )Supervisionمتشکل از کارشناسان ارشد نظارت بانکی است که در سال
 1975توسط روسای کل بانک های مرکزی کشورهای گروه  ، 10پایه گذاری
شد  .این کمیته از کارشناسان ارشد مراجع نظارت بر بانک ها و بانک های
مرکزی کشورهای بلژیک ،کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،لوکزامبورگ ،هلند،
سوئد ،سوئیس ،انگلستان و ایاالت متحده تشکیل شده است  .به طور معمول،
اجالس های این کمیته در بانک تسویه حساب های بین المللی در شهر بال
سوئیس مقر دبیرخانه دایمی این کمیته برگزار می شود .اگرچه کمیتهی بال
دارای قدرت قانونی نیست ،ولی اکثر کشورهای جهان اسناد توصیهای بانک
تسویه بینالملل و کمیته بال را مبنای کار خود قرار میدهند .در سند مذکور،
این کمیته توصیههای بهبود شفافیت بانک را در  6طبقه دستهبندی کرده که
باید دارای ویژگیهای جامعیت ،مرتبط و به موقع بودن ،قابلیت اعتماد،
قیاسپذیری و اهمیت در هر یک از طبقات ششگانه باشند .این طبقات به شرح
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انضباط بازار تاکید ویژهای دارد .الزامات کمیتهی بازل بر سه اصل
است :مقررات حد اقل سرمایه و نقدینگی ،فرآیند بازرسی نظارت ،باال
بردن سطح افشا ].[62

لزوم شفافيت بانكی ،ضوابط استانداردهاي شفافيت و

انتشار اطالعات بانکها

فقدان توانایی تحلیل وضعیت بانکها از سوی عموم مردم و
نبود امکان ارزیابی سالمت و ثبات آنها از یک طرف ،و عرضهیک
کاالی عمومی از سوی یک بنگاه خصوصی از طرف دیگر ،از جمله
دالیل با اهمیتی است که به طور سنتی استدالل پشتوانهی
مداخله ارکان حکومتی در فعالیتهای بانکها و اعمال نظارت
احتیاطی بر عملیات آنها را فراهم آورده است] .[42اصول 29
گانه برای نظارت بانکی موثر و روشهای اجرای آن را باید از اسناد
مهم کمیته 7یاد شده به حساب آورد که گسترهی وسیعی از
مباحث نظارتی در حوزهی بانکداری ،شامل ویژگیهای یک مرجع
نظارتی ،ضوابط ناظر بر صدور مجوز برای فعالیت بانکها ،چگونگی
احراز صالحیت موسسان و مدیران بانک نحوه اداره بانک ،نظام
کنترلهای داخلی و مدیریت ریسکها را در برمیگیرد .شورای
زیر هستند .1 :عملکرد مالی بانک  .2وضعیت مالی بانک  .3شیوهها و
استراتژیهای مدیریت ریسک بانک  .4مقدار منابع در معرض ریسک .5
رویههای حسابداری موجود  .6اطالعات کاری ،مدیریت و حاکمیت شرکتی
 7کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته تخصصی نظارت بر بانکداری بانک
تسویه حسابهای بینالمللی)
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پول و اعتبار با هدف افزایش شفافیت وضعیت عملکردی مؤسسات
اعتباری و یکسان نمودن رویهی انتشار عمومی اطالعات توسط
مؤسسات اعتباری و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (  )1بند (د)
مادهی  97قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعهی جمهوری اسالمی
ایران ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار
عمومی اطالعات توسط مؤسسات اعتباری را تصویب نمود .این
دستورالعمل با هدف ارتقای شفافیت ،تحقق نظم بازار به عنوان
یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایهای بال  2و 3و همچنین
فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانکها و مؤسسات اعتباری،
«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی
اطالعات توسط مؤسسات اعتباری» تصویب شده است .در این
بخشنامه  4بخش انتشار اطالعات مربوط به صورتهای مالی،
انتشار اطالعات مربوط به مدیریت ریسک ،انتشار اطالعات مربوط
به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و ضوابط انتشار اطالعات
مربوط به رویدادهای با اهمیت ،مقاطع زمانی انتشار اطالعات،
نحوه انتشار عمومی اطالعات ،ضمانت اجرا و سایر به تفضیل شرح
داده شده است .این بخشنامه برای کلیهی بانکهای غیردولتی،
شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سال
 24تیر  1393به تصویب رسیده و در تاریخ  2مرداد  1395الزم
االجرا شده است .در ادامه ی شفافیت اطالعات هم در بخش
خصوصی و هم در بخش دولتی ،در بیانیهای در ارتباط با بانکهای
دولتی ،مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه
زمانبندی اعالمی از سوی بانک مرکزی انجام پذیرد .بر همین
اساس ،برنامهی زمانبندی پیشنهادی بانک مرکزی به شرح زیر در
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یکهزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ  9خرداد 1396
شورای پول و اعتبار مورد تأیید و تصویب قرار گرفت که بنا به
زمان بندی قرار اعمال بخش نامه از ابتدای فروردین  1397تا
پایان اسفند  1397الزم االجرا شد .مرکز پژوهش های مجلس
ضمن بررسی این بخشنامهی با بررسی  11شاخص برای 24
مؤسسه مالی و بانکهای مورد نظر در بخشنامهی شفافیت بانک
مرکزی با انتشار گزارشی در تاریخ  19اسفند 1394به این نکته
دست یافت که بانک سینا و مؤسسهی اعتباری توسعه به ترتیب
دارای بیشترین و کمترین شفافیت بودهاند .همچنین اکثر بانکها
و مؤسسات اعتباری روند سنتی ارائهی اطالعات را داشته و حتی
نیمی از شفافیت استاندارد را کسب نکرده و به طور کلی سیستم
بانکی کشور شفاف نیست .این عدم شفافیت باعث بروز بسیاری از
مشکالت و معضالت سیستم بانکی شده است] .[63مقولهی
شفافیت اطالعات در بانکها و سایر مؤسسات سپردهپذیر مورد
توجه و تأکید فراوان مقامات ناظر (بانکی) قرار گرفته است،
چنانکه یکی از ارکان توافقنامه بال  IIبا عنوان (نظم بازار)،
معطوف به این موضوع است .به عبارت دیگر ،شفافیت یکی از
الزامات تحقق حاکمیت شرکتی تلقی میشود .تأکیدات مذکور از
این حیث صورت گرفته که نسبت آوردهی سهامداران به وجوه
تودیعی سپردهگذاران نزد بانکها ،مقایسهشدنی نیست .در چنین
وضعیتی سپردهگذاران حق دارند که با شناخت کافی از بانکها و
مؤسسات اعتباری ،نسبت به تودیع وجوه خود نزد آنها اقدام کنند.
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دستور العمل بورس اوراق بهادار ،بانک مرکزي و افشاء

اطالعات بانکها

در اجرای بندهای  11و  18مادهی  7و مادهی  45قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،مصوب آذرماه  1384مجلس
شورای اسالمی ،این دستورالعمل در  3فصل 21 ،ماده و  9تبصره
در تاریخ  1386/05/03به تصویب هیئت مدیرهی سازمان بورس و
اوراق بهادار رسید .فصل اول شامل تعاریف و اصطالحات است که
افشاء را اینگونه تعریف میکند :ارسال اطالعات به سازمان و انتشار
عمومی و به موقع اطالعات مطابق ضوابط این دستورالعمل و با بیان
تعریفی برای اطالعات مهم ادامه میدهد :اطالعاتی دربارة رویدادها
و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم
سرمایهگذاران تأثیر با اهمیت داشته باشد .فصل دوم شامل  5ماده
کلیات است و ناشر را موظف میکند اطالعات موضوع این
دستورالعمل را در مهلت مقرر ،مطابق فرمهای مورد نظر سازمان ،به
صورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود که به تأیید
دارندگان امضای مجاز رسیده باشد ،به سازمان ارسال و همزمان به
طرقی که سازمان تعیین میکند جهت اطالع عموم منتشر نماید.
در مادهی  4تاکید میشود که این دستورالعمل حداقل الزامات در
زمینهی افشاء اطالعات میباشد .تعیین و تشخیص سایر اطالعاتی
که مهم است و باید افشای فوری شود ،بر عهدهی ناشر است و در
مادهی  5به این موضوع اشاره میشود که اطالعات دارای تأثیر
منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطالعات دارای تأثیر مثبت
منتشر میشود ،افشا شود .در فصل سوم ،موارد افشاء شامل ،شرایط
افشاءگزارشها و صورتهای مالی ساالنه و میاندورهای ،مجامع
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عمومی ،اطالعات مهم است که به تفضیل بیان شده است .اگر چه
که در دستورالعمل تفضیلی موارد افشاء ذکر شده است ،اما از ماده-
ی  4این دستور العمل میتوان به عنوان خالء این مجموعه یاد کرد.
همچنین در اواخر سال  1394بانک مرکزی ضمن استناد به
اختیارات قانونی خود ،صورتهای مالی نمونه بانکها را ابالغ کرد.
در این دستورالعمل صورت های مالی را از برخی جوانب همچون
یادداشتهای صورتهای مالی و اصالح قالب گزارشدهی مورد
بازنگری قرار داده است .این موضوع واکنشهایی را برانگیخته است.
این واکنشها شامل نظراتی همچون نبود امکان انجام این موضوع
توسط بانک مرکزی به لحاظ تصویب قوانین موخر که اختیار مورد
استناد بانک مرکزی را لغو یا نسخ کرده ،مغایرت این صورتهای
مالی با استانداردهای حسابداری و نظرخواهینکردن یا هماهنگی
نکردن با سایر مراجع ذیربط بوده و سرانجام ادامه اظهارنظرها
حول موضوع چگونگی اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به
صورتهای مالی تهیه شده براساس نمونه ابالغی مذکور ،تمرکز
یافته است.
مغایرتهای صورتهای مالی نمونهی ابالغی بانک مرکزی با
آخرین صورتهای مالی نمونه بانکها (مورد پذیرش سازمانهای
حسابرسی و بورس و اوراق بهادار)
 )1منفککردن حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری از
بدهیها و حقوق صاحبان سهام بانک ،در سمت چپ
ترازنامه.
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 )2ارائه دو صورت مالی با عناوین (صورت تغییرات در حقوق
صاحبان

سهام)

و

(صورت

عملکرد

سپردههای

سرمایهگذاری).
 )3اضافهشدن یادداشتهای توضیحی مربوط به :واحد پولی
عملیاتی و گزارشگری -برآوردها ،تخمینها و قضاوتهای
حسابداری -مبانی اندازهگیری -تشریح ریسکهای بانک-
هزینه بهکارنگرفتن منابع سپردهگذاران -معامالت با
اشخاص مرتبط (شامل حقوق و مزایای مدیران و تسهیالت
دریافتی آنها) -تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط-
تسهیالت و تعهدات کالن -مطالبات سوختشده -صورت
عملکرد عملیات قرضالحسنه

بانک محوري و تقارن اطالعات

بانکها و بازار سرمایه که دو رکن اصلی ساختار مالی میباشند
بهرهوری
و نقش بسزایی را در تأمین سرمایههای اقتصادی و
دارند .بانکها یا مؤسسات سپرده پذیر از طریق جذب پسانداز
مردم در قالب انواع سپردهها ،منابع را جمعآوری و جذب میکنند و
از طریق اعطای تسهیالت برای مخارج فعاالن اقتصادی مانند
سرمایهگذاری و مصرف منابع خود را تخصیص میدهند ،به طوری-
که در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران ،به دلیل وجود
محدودیت سرمایه و مشکالت نقدینگی بنگاهها ،بانکها در تأمین
نیازهای مالی در کوتاهمدت ،بنگاههای اقتصادی میتوانند نقش
برجستهای ایفا نمایند] .[64در اکثر نظام های اقتصادی ،بانک ها
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مرکز سیستم مالی و پرداخت ها بوده و نقش مهمی در فرایند
فرصتهای سرمایهگذاری و متنوع-
تجهیز پسانداز ،شناسایی
سازی ریسک ایفا می کنند .از این رو اندازه ،ساختار و کارآیی بخش
بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است .سود-
دهی بانکها ،اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی
به اعتبارات بانکی مورد بررسی قرار میگیرد .بر پایهی مطالعات
انجام شده ،فعالیت بانکها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر
دولت ،تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی،
کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت] .[6هرچه تأمین مالی صورت
گرفته در یک سیستم بیشتر از مجرای بانک صورت گیرد ،این
سیستم بانک محورتر خواهد بود و بالعکس .نظریهی مبتنی بر بانک
بر نقش مثبت بانکها در رشد و توسعهی اقتصادی و همچنین
کاستیهای نظام مالی پایهی سرمایه تأکید دارد] .[65دیدگاه
طرفدار سیستم مبتنی بر بانک محور نقش مثبت بانک را  3مورد
میداند -1 :کسب اطالعات در خصوص بنگاهها و مدیران و بهبود
تخصیص سرمایه حاکمیت شرکتی] -2[66مدیریت ریسکهای بین
بخشی ،موقتی و نقدینگی و باال بردن کارآیی سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی] -3 [67تحرک سرمایه و بهرهبرداری از صرفههای ناشی از
مقیاس] .[68از دیدگاه نظریهی مبتنی بر پایه بانک ،گسترش
سیستم مالی بر اساس بازار میتواند سرمایهگذاری و رشد را کاهش
دهد .آنها بر این عقیدهاند که افراد داخل شرکتها اطالعات بهتری
از افراد خارج از آن دارند که این نامتقارن بودن اطالعات از کارآیی
بازار میکاهد] .[69در سال های اخیر تالش قابل توجهی در زمینه
مطالعه عدم تقارن اطالعاتی در بازارهای مالی صورت گرفته است.
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یکی از دالیل اهمیت عدم تقارن اطالعاتی در تئوری حسابداری این
است که بازارهای اوراق بهادار موضوع اصلی مشکالت عدم تقارن
اطالعاتی مانند اطالعات درون سازمانی و معامالت درون سازمانی
هستند .حتی اگر قیمتهای بازار تمام اطالعات در دسترس عموم
را بازتاب کند ،باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان
بیشتر از برون سازمانیها درباره وضعیت درست اطالعات داشته
باشند ].[70

بحرانهاي بانكی

بحران مالی یک شکست در بازارهای مالی است که مشکالت
انتخاب معکوس و خطر اخالقی را بدتر میکند ،بنابراین بازارهای
مالی قادر نخواهند بود سپردهها را به طور کارا به کسانی که
فرصتهای سرمایهگذاری بهرهورتری دارند اختصاص دهند ].[71
افزایش مشکالت بانکی در مقیاس وسیع ،نگرانیهای زیادی را ایجاد
میکند ،زیرا بحران بانکی جریان اعتباری به سمت خانوارها و
شرکتها را دچار گسست کرده و امکان ورشکستگی بنگاههای بخش
حقیقی را افزایش میدهد .همچنین بحران بانکی میتواند عملکرد
سیستم پرداختها را به مخاطره اندازد و از طریق کاهش اعتماد به
نهادهای مالی داخلی ،باعث کاهش پسانداز داخلی و یا خروج
سرمایه در مقیاس زیاد شود .نهایت یک بحران بانکی منجر به کاهش
ثبات بانکها و بسته شدن آنها میشود] .[7یکی از مفاهیمی که
میتوان در بحث بانکداری اسالمی مطالعه کرد ،بحث ثبات مالی
است .مفهوم ثبات مالی یکی از شاخصهای مهم در مؤسسات مالی
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و اعتباری نظیر بانکها بوده و همواره مورد توجه قرار گرفته
است].[5

ثبات مالی

در دهههای اخیر ثبات مالی به عنوان هدف سیستم اقتصادی،
بیش از پیش در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گرفته است .بانک-
های مرکزی و مؤسسات مالی بسیاری ،از جمله صندوق بینالمللی،
بانک جهانی و بانک تسویه بینالملل بخش بزرگی از فعالیتهای
تحقیقاتی خود را به مطالعه در این زمینه اختصاص دادهاند] .[5طی
سالهای اخیر در کشورهای مختلف جهان ،برای ارزیابی ثبات و
سالمت بانکها تعدادی معیارهای کمی ارائه شده است که میتوان
آنها را در هفت گروه که شامل کفایت سرمایه ،کیفیت داراییها و
ساختار مالی بانک ،ثبات و پایداری مدیریت ،سودآوری ،نقدینگی،
حساسیت عملیات نسبت به مخاطره بازار و سایر معیارهای اساسی
است ،دستهبندی کرد].[5

ادبيات ثبات مالی

ثبات مالی به شرایطی اطالق میشود که سیستم با شرایط
بحرانی مواجه نشده باشد .ثبات در یک سیستم مالی زمانی برقرار
خواهد بود که تخصیص منابع اقتصادی( پس انداز و سرمایهگذاری،
وامدهی و وامگیری و رشد اقتصادی) به صورت کارا و به سهولت
انجام گیرد ،ریسک مالی شناسایی ،ارزیابی و مدیریت شده و در
نهایت به صورت کمی ارائه شود و سیستم توانایی جذب آشفتگی و
سازماندهی مجدد خود را حتی در زمان شوکهای خارجی داشته
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باشد] .[7همچنین ثبات یک حالت ایستاست که سیستم مالی به
طورکارا وظایف کلیدیاش را از جمله تخصیص منابع ،توزیع ریسک
و تسویه پرداختها انجام میدهد و حتی در زمان شوکها ،دوره-
های تنش و تغییرات ساختاری عمیق ،قادر به انجام وظایفش
است] .[72به بیانی دیگر ثبات ،عملکرد مناسب و استحکام تمامی
اجزای تشکیل دهنده یک سیستم است .تحلیل درست ثبات
مستلزم این است که منابع ریسک و عوامل ضربه پذیری سیستم
مالی در تمامی بخشهای مختلف سیستم مالی و اقتصاد واقعی
(خانوار ،بنگاهها و دولت) ،مورد بررسی قرار گیرد .میتوان سه ستون
اصلی برای ثبات بیان کرد:
بررسیهاي احتياطی کالن اقتصادي :در این روش برای تحلیل

ثبات از شاخصهای کالن سیستم استفاده میشود و روند آنها مورد
توجه قرار میگیرد .در حقیقت بیثباتی مالی و راههای انتقال آن از
میگیرد.
طریق بررسی این شاخصها مورد مطالعه قرار

نظارت و مقررات سيستم مالی :کنترل و نظارت بر سیستم مالی

در سطح کالن و خرد در تک تک مؤسسات خدمات مالی جهت
اطمینان از اداره و مدیریت صحیح ریسک.

اخالق مالی و مشروعيت :وجود شفافیت در سیستم مالی به

همراه اطالعات همگن برای تمامی شرکتکنندگان ،در ثبات این
سیستم نقش مهمی را ایفا میکند .عدم شفافیت و وجود اطالعات
نامتقارن در بازار باعث میشود که رابطه میان بنگاههای اقتصادی
در شرایط نامطمئن و مبهم شکل گرفته و در نتیجه بازار مالی دچار
عدم ثبات خواهد شد] .[7عوامل متعددی بر ثبات مالی تاثیر گذارند
که از مهمترین آن میتوان به متغیرهای اقتصاد کالن(تورم ،تولید
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ناخالص داخلی ،نرخ ارز) و شرایط ویژهی بانکها(میزان سودآوری
بانکها ،نسبت وام به دارایی آنها و نسبت هزینه به درآمد بانکها)
اشاره کرد .ثبات مالی بر عملکرد موسسات مالی و بانکها تاثیر
مثبتی دارد و کارایی فعالیتهای آنها را ارتقا میدهد].[5

ثبات بانكداري اسالمی در بحرانهاي مالی

عملکرد بهتر بانکهای اسالمی در مواجهه با بحران اخیر
جهانی ،توجه بسیاری را به سمت چگونگی ساز و کار این بانکها
جلب نمود .تقاضا برای خدمات ارائه شده از جانب بانکهای اسالمی
روندی مثبت را طی کرده و در نتیجه این بانکها در سالهای اخیر
رشد قابل مالحظهای داشتهاند؛ بانکهای اسالمی بر اساس ماهیت
ارتباطات تجاری و تمرکز بر بخش واقعی اقتصاد و همچنین
انعطافپذیری در مقابل نرخ سود که طرفین را در مراودات بانکی و
سود و زیان آن دخیل دانستهاند و سود دو طرف از قبل تعیین
نشده است ،توانستند در مقابل نوسانات اخیر مالی انعطافپذیری
بیشتری داشته باشند .بانکهای اسالمی از لحاظ متوسط بازدهی
داراییها عملکرد بهتری دارند و رشد داراییهای آنها بیشتر و
سریعتر بوده است و همچنین نسبت سرمایه باالتر و اتکا به وام
کمتری داشتهاند ،اما بانکهای اسالمی کارامدی هزینهای کمتری
دارند که میتوان دلیل این امر را در عدم صرفهجوییهای ناشی از
مقیاس در این بانکها دانست].[73
دالیل ثبات بانکداری اسالمی در بحرانهای مالی اخیر را می-
توان اینگونه ذکر کرد:
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 خلق پول در نظام بانکداری اسالمی بیشتر بر مبنای پدیدآوردنسهم و کمتر بر مبنای پدید آوردن بدهی صورت میپذیرد .به این
دلیل بانکداری اسالمی از ثبات بیشتر و ریسک کمتری در مقایسه با
بانکداری سرمایهداری برخوردار است.
 بانکداری اسالمی فاقد ریسک ناشی از نرخ بهره است .نبود اینریسک منجر به نوسانات اقتصادی کمتر و ثبات اقتصادی بیشتر
است .استفاده از عقود اسالمی (مشارکتی و مبادلهای) به جای
استفاده از بهره ،کارایی بیشتری دارد .زیرا در بانکداری اسالمی از
رتبهبندی سوددهی به جای رتبهبندی اعتباری استفاده میشود .این
رتبهبندی منجر به تخصیص بهینهی منابع میشود و کارایی بیش-
تری نسبت به نظام رتبهبندی اعتباری دارد.
 در نظام بانکداری سرمایهداری ویژگیهایی چون سفتهبازی،عدم همزمانی تعهدهای بانک با دریافتیها و بیثباتیهای مالی
ناشی از پدید آمدن بازارهای بدهی به وجود میآید .در حالیکه
نظام بانکداری اسالمی این ویژگیهای بیثباتکنندهی اقتصادی را
ندارد .برابری تعهدهای پرداخت با دریافتیها یکی از دالیل ثبات
بانکداری اسالمی است.
 نظام بانکداری اسالمی ،توانایی جذب شوکهای واقعی اقتصاد رااز راه پدید آوردن تغییر مناسب در هزینه سرمایه فراهم میکند .با
تغییر سودآوری در نظام بانکداری اسالمی ،هزینه تأمین سرمایه نیز
مطابق با سود تغییر میکند ،اما در نظام بانکداری سرمایهداری
ممکن است نرخ بهرهی متناسب با تغییر سودآوری تغییر نکند و
همین امر منجر به واکنشهای شدید در تقاضای تأمین مالی و در
نتیجه منجر به بحرانهای مالی شود.
451

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

 ریسک در نظام بانکداری اسالمی بین تأمینکنندهی سرمایه ومتقاضی سرمایه توزیع میشود ،اما این ریسک در نظام بانکی
سرمایهداری تنها متوجه متقاضی سرمایه میشود .بنابراین بانکداری
اسالمی ریسک کمتری در مقایسه با بانکداری سرمایهداری دارد.
 تأمین مالی از راه استقراض ،بازار بدهی گستردهای ایجاد میکند.خرید و فروش وام با نرخهای بهره به صورت مکرر منجر به توسعه
بازار بدهی میشود و ریسک نکول (عدم بازپرداخت وام) را افزایش
میدهد و منجر به بحران مالی میشود .بحران مالی اخیر آمریکا و
اروپا نمونه بارز این واقعیت است .این در حالی است که نظام
بانکداری اسالمی به جهت اصل مشارکت در سود و زیان دچار
گسترش بازار بدهی نمیشود.
 هزینههای معامالتی در نظام تأمین مالی اسالمی کمتر از اینهزینهها در نظام متعارف است که علت آن نیز همبستگی بیشتری
است که بین بخش مالی و بخش واقعی در نظام بانکداری اسالمی
وجود دارد.
 در نظام بانکداری سرمایهداری ،بخش اعتباری مستقل از بخشواقعی شکل میگیرد ،به گونهای که هر یک از دو بخش ،راه و
اهداف خاص خود را دنبال میکند .در نتیجه ممکن است رشد دو
بازار هماهنگی الزم را نداشته باشد و یک بازار رشد بیشتری نسبت
به بازار دیگر داشته باشد .اما در نظام بانکداری اسالمی هماهنگی
بین بخش اعتباری و بخش واقعی شکل میگیرد ،به گونهای که رشد
بازار مالی تابعی از رشد بخش واقعی است.
 در مبحث بانکداری اسالمی موضوع سود مطرح میشود که با ربا(بهره) ،به معنای دریافت هر مبلغ اضافه روی دین ،مشروط بر اینکه
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قبال شرط شده باشد ،تفاوت دارد .سود با توافق طرفین تعیین و به
نسبتهای مورد توافق پرداخت میشود ،اما ربا از طرف وامدهنده
تعیین و به هر نرخ یا نرخهای ثابت از قبل تعیین شده پرداخت
میشود.
بانکهای اسالمی مانند بانکهای متعارف با ریسک تعریف شده در
سیستم بانکی مواجه هستند و ریسک اعتباری میتواند مهمترین
ریسکی باشد که هر دو سیستم بانکی را تهدید میکند .اما در برخی
دیگر از موارد همچون بحران اخیر مالی ،بانکهای اسالمی بر
خالف بانکهای سنتی ،به طور مستقیم در معرض ریسک سرمایه-
گذاری در مشتقات مالی یا اوراق بهادار نهادهای مالی سنتی قرار
نداشتهاند و همین امر توانست مانند چتری در مقابل تأثیرات منفی
بحران از آنها محافظت کند .با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای
بانکهای اسالمی ،لزوم شفافیت در قوانین و مقررات این بانکها
بیش از پیش احساس میشود و میبایست جزئیات دقیق ساز و کار
این بانکها معرفی شود].[5

اقتصاد ایران و بحرانهاي بانكی

اقتصاد ایران طی سه دههی اخیر با فراز و نشیبهای بسیاری
در فعالیتهای کالن اقتصادی مواجه بوده است .از جملهی آنها،
فعالیتهای بانکی در کشور است .سیستم بانکی کشور طی دهههای
سیاست-
اخیر با مسایلی از قبیل ملی شدن بانکها ،تحمیل
های تکلیفی و تبصرههای دولت ،مدیریت دولتی و کنترل دستوری
نرخ سود بانکی روبرو بوده است .اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را
تجربه نموده هر چند که به علت دولتی بودن بانکها و حمایتهای
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مالی بانک مرکزی ،این شرایط عمال به بروز بحران آشکار در اقتصاد
منجر نشده است] .[7اقتصاد کشور متاثر از شوکهای (سیاستهای
اقتصادی و شوکهای خارج از اقتصاد) وارد شده بر اقتصاد کشور
میشود که این اثرات اولیه است ،ولی این تنها اثرات نیست ،بلکه
اثرات ثانویهای نیز در اقتصاد وجود دارد که ناشی از تدوین ضعیف
قوانین و مقررات بخش مالی است .این اثرات ثانویه تأثیرات مخربی
بر کسب و کار دارند و رکود به وجود آمده را تعمیق میکنند].[28
از دیگر چالش هایی که بخش مالی اقتصاد ایران با آن روبه رو است،
محدود و بسته بودن آن برای ورود سرمایه گذاری خارجی می باشد.
بنا به گزارش صندوق بین المللی پول ایران ،از نظر شاخصهای
توسعهی مالی در رده پایین قرار دارد ] .[6با توجه به اینکه بخش
عمدهی سیستم بانکی در اقتصاد ایران ،دولتی بوده به بحث پایداری
مالی سیستم بانکی توجه چندانی نشده و شاخص یا شاخصهایی
برای بررسی میزان پایداری بخش بانکی تعریف نشده است .بخش
دولتی نیز با وجود دخالتهای فراوانی که در سیستم بانکی داشته،
توجهی به میزان پایداری سیستم بانکی نشان نداده است .سیستم
بانکی در ایران ،از یک سو در یک فضای بسته فعالیت میکند و
ارتباطات چندانی با دنیای خارج ندارد و از سوی دیگر به لحاظ
ماهیت نیز با سیستم بانکی رایج در دنیا تفاوت دارد].[5

نتيجهگيري

یکی از عوامل موثر در تصمیمگیری ،اطالعات مناسب و مرتبط
با موضوع تصمیم قلمداد میشود و این امر در راستای افزایش سطح
تحلیل در بازار مشروط به انتشار به موقع و دقیق اطالعات است،
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بنابراین تداوم انتشار اطالعات واقعی از مهمترین اقدامهای تاثیرگذار
برای رسیدن به شفافیت اقتصادی تلقی میشود .از آنجا که نباید
شرکتهای اقتصادی برای ارایهی
استثنایی بین نهادهای مالی و
شفاف صورتهای مالی وجود داشته باشد ،لذا کمبود شفافیت
عمومی در مورد بانکها میتواند شبهههای متعددی در زمینهی
عدم ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند .در این راستا موضوع شفافیت
مالی و کیفیت افشا اطالعات ارائه شده در آن ،به عنوان یک راهکار
عملی در نظر گرفته شده است .حتی با وجود دستور العملهای
افشا اطالعات بانکها طبق کمیتهی بال و بورس اوراق بهادار شواهد
بسیاری از عدم موفقیت بانکها این موضوع را خاطر نشان میکند
که آنها نتوانستهاند با توسعهی ابزارهای مورد نیاز برای تأمین مالی
و گسترش روشهای پرداخت ،پاسخگوی جامع نیازهای مشتریان
باشند .افزایش شدید و بی سابقهی وامهای غیرعملیاتی (وامهای
معوقه) ،مشکالت عدیدهی ترازنامهای بانکها ،وجود داراییهای با
قابلیت نقدشوندگی ضعیف در ترازنامهی بانکها به دلیل رکود در
بازار دارایی به خصوص مسکن ،همگی باعث کاهش سود وامدهی
بانکها بوده است .از آنجا که بانکها و موسسات مالی به منظور
کسب اعتماد شهروندان ،نیازمند تعامل و ایجاد تغییرات وسیع
رفتاری و توجه جدی به نیازهای واقعی عامهی مردم هستند،
حداقل انتظار رعایت حقوق افراد در یک جامعهی مدنی است.
سیاستگذاران نیز بایستی در اعمال سیاستهایشان بر شفافیت
صحه بگذارند .افشا اطالعات به موقع نظام بانکی در راستای تقارن
اطالعاتی میتواند منجر به امنیت بازار و هدایت سرمایهگذاران به
سمت سرمایهگذاری در بانکها شود که منجر به توسعهی مالی در
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بخشهای مختلف اقتصادی خواهد شد .توسعهی مالی در صورتی
میتواند منجر به رشد اقتصادی شود که بتواند زمینهی مناسب
جهت تخصیص بهینهی منابع را فراهم ساخته و سبب افزایش
کارآیی سرمایه شود .از سوی دیگر ،در بازار سرمایه ،انتقال وجوه بر
اساس اوراق بهادار خواهد بود .فرایند بازار سرمایه به این نحو است
که بازار سرمایه ،پساندازی را که از بخش خصوصی جذب شده
در اختیار شرکتها و بنگاههای متقاضی وجوه مالی قرار میدهد و
در برابر آن ،به عرضهکنندگان وجوه مالی اوراق بهاداری ارائه می-
دهد که حقوق و امتیازی را برای دارنده آن در برمیگیرد .بازار
سرمایه نیز میتواند با تأمین نیازهای بلندمدت ،بنگاههای اقتصادی
را در تأمین و تجهیزات جدید یاری نموده و بدین ترتیب ،موجبات
افزایش بهرهوری و کارآیی را فراهم نماید و در نهایت ،منجر به رشد
اقتصادی شود .بر پایهی این نظریه در کشورهای درحال توسعه،
بانکها بهتر از بازار سرمایه میتوانند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار
باشند .لذا ثبات مالی میتواند به عنوان یک هدف سیستم اقتصادی،
بیش از پیش در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گرفته است .از
مباحث یاد شده میتوان نتیجه گرفت که یکی از ستونهای ثبات
مالی ،اخالق مالی و مشروعیت است که وجود شفافیت و کفایت
افشاء اطالعات را در سیستم مالی به همراه اطالعات همگن برای
تمامی استفادهکنندگان را مورد تاکید قرار میدهد .چرا که اطالعات
نامتقارن در بازار باعث میشود رابطهی میان بنگاههای اقتصادی در
شرایط نامطمئن و مبهم قرار گرفته و در نتیجه بازار مالی مالی
دچار عدم ثبات شود .از آنجا که که تجزیه و تحلیل اثر افشاء
اطالعات منتشر شده توسط بانکها در ثبات سیستم مالی هنوز به
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اندازه کافی تحلیل نشده است .پیشنهاد میگردد با توجه به دو
دستورالعمل افشاء اطالعات ،ارایه شده توسط بانک مرکزی و بورس
اوراق بهادار به بررسی آنها پرداخته تا در نهایت به جهت
اعتمادسازی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیتهای گستردهتر در
زمینهی بانکداری بینالمللی ،یک جمعبندی مشترک از قوانین و
مقررات در مسیر تحقق بانکداری اسالمی مهیا شود .همچنین
پیشنهاد میگردد با استفاده از جمعآوری اطالعات و چک لیست-
های موجود برای شفافیت اطالعات بانکی و همچنین رتبهی افشاء
بورس اوراق بهادار ،نقش افشاء اطالعات را در بهبود ثبات مالی
بانکها ارزیابی گردد.
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راهبردهای اعمال مبانی شرعی در نهادهای

مالی اسالمی؛ چالشهای فراروی نهادهای مالی
اسالمی

حسین فهیمی 1سید محمدجواد فرهانیان

2

چکیده
تأسیس نهادهای مالی در سیستم اقتصادی ایران که نظام یکدست
اسالمی را بجای نظام دوگانه (متعارف و اسالمی) به رسمیت می-
شناسد ،منجر به این نمیشود که کارکرد آن از گزند نقد در امان
بماند .این مقاله مجالی است برای بررسی و مطالعه تحلیلی دیدگاه-
های موجود داخلی و خارجی در نقد مبانی و عملکرد این دسته نهادها.
بسیاری از کشورهای اسالمی در استقرار نهادهای مالی و سایر بنگاه-
های اقتصادی از نظام دوگانه تبعیت مینمایند .در این شرایط امکان
بررسی و مقایسه دو دسته نهاد (اسالمی و متعارف) و یافتن راهکارهای
بهبود عملکرد برای نهادهای اسالمی راحتتر است .این مطالعه ،با
 1مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 2مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه
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تعریف نهاد مالی و بررسی اوج و حضیض رشد صنعت خدمات مالی
اسالمی بر دالیل کندی رشد این صنعت در سالهای اخیر متمرکز
میشود .به شکل کلی انتقادات وارده بر نهادهای مالی اسالمی که کم
شدن آهنگ رشد صنعت مالی اسالمی را در پی داشته ،مورد نظر این
مطالعه است .در این مطالعه ابزارها و مولفه هایی چهارگانه که میتواند
در اختیار یک نهاد اسالمی قرار گیرد تا ارزیابی شده و انحراف
عملکردش را از مبانی شریعت تشخیص دهد طبقه بندی و بحث
محتوایی شده است .در ادامه موانع و چالشهای بکارگیری همین
ابزارها و مولفه ها ،مطرح و راهکارهایی برای بهبود یا رفع چالش
ارائهشده است .این مهم سوای امکان استفاده سودمند از ابزارهای
مالی اسالمی است که در سالهای اخیر بهشدت بدانها پرداخته شده
است.
کلمات کلیدی :سیستم دوگانه ،سیستم یگانه ،چالشهای نهاد مالی

اسالمی ،ثبات اقتصادی ،رهنمودهای کنترل ریسک ،رویههای حسابداری و
حسابرسی اسالمی ،تطبیق شرعی
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 -1مقدمه:
محققان در این مطالعه کوشیدند تا دادههای بدستآمده از
پژوهشهای مختلف در کنکاش چالشهای موجود برای نهادهای مالی
اسالمی را یکجا گرد آورند و آنها را بهعنوان یک مجموعه

داده تحلیل کنند .بی تردید از محل جمع آوری مطالعات و تحلیل
حجم زیادی از داده ها ،امکان اعتماد به نتایج به طور قابل توجهی
بیشتر میشود .در انجام این شبه فراتحلیل حوزه عملیات صنعت
خدمات مالی اسالمی دارای نتایج متناقض یا نقدهای آشکاری است.
پس از شناسایی نتایج و ترکیب و مقایسه با یکدیگر ،نهایتا ارزشیابی
انتقادات انجام میشود.
می توان هر نظام و مکتب اقتصادی را از منظر کارکردهای ذاتی
خود که در مانیفست وجودی اش وعده داده شده به بوته نقد گذارد
و هم نتایج عملکردش در مقایسه با مکاتب دیگر را بررسی کرد .در
این مطالعه برای تسهیل امر در مقایسه و بررسی ،فرض میشود که
دو نظام و مکتب فکری اسالمی و متعارف (اقتصاد آزاد) در دنیای
پیرامون ما وجود دارد و بررسی و مطالعه صورت پذیرفته از منظر
تطبیق کارکرد با توجه به ابزارهای موجود است و نه بررسی جزئی-
نگرانه از عملکرد شرعی نهادهای مالی اسالمی .بهعالوه ،بر ابزارهایی
که سیستم الزم است در اختیار یک نهاد مالی اسالمی قرار دهد تمرکز
بیشتری خواهد شد.
با توسعه اقتصادی در کشورهای اسالمی ،برخورداری و بهرهمندی
از نظام اسالمی در اقتصاد این کشورها به یک خواست و نیاز ملی بدل
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شده است و از این رو در سالهای بعد از آغاز هزاره سوم میالدی
مطالعات گسترده ای توسط محققان اقتصاد و مالی اسالمی برای بهبود
و تکامل تحقیقات محققان اسالمی در اواسط سده نوزدهم میالدی
آغاز شده است .اولین ماحصل این تحقیقات شکلگیری نظام اقتصادی
اسالمی در کنار نظام متعارف بوده است .اولین گام تحقیق پاسخ به
یک پرسش کلیدی است :آیا قرار بر این است که نظام اسالمی ابزارها
و معیارها و نهادهای خاص خود را داشته باشد و نهایتا جایگزین
اقتصاد متعارف در این کشورها شود؟ بر اساس تجربه دیگری که در
کشور ما از بدو پیروزی انقالب اسالمی و بر اساس قانون اساسی شکل
گرفته تنها نظام مورد قبول اقتصادی ،نظام اسالمی است ،از همین رو
از نخستین سالهای انقالب ،علمای اسالمی با کمک متخصصان به
راه اندازی نظام بانکداری اسالمی بر اساس عقود اسالمی همت
گماردند .در این دسته نظام ها سیستم دوگانه اقتصادی به رسمیت
شمرده نمیشود .از تغییر مکانیسم و عنوان نظام بانکی کشور بعد از
انقالب چنین بر میآید که نظام اسالمی مطلوب ،نهاد اقتصادی
اسالمی را اقتضا کرده و برای دستیابی به اهدافش ابزارها و مولفههای
ویژه ای نیاز دارد .این مهم در مقابل تفکری است که اقتصاد اسالمی
را همان اقتصاد متعارف اما مهار شده با محرمات مورد تأکید شریعت
می داند .3در هر حال نوع نگاه و شکل پاسخ به این پرسش ،در شیوه
آسیبشناسی نهاد و بنگاه اقتصادی اسالمی موثر است هرچند
محققان اقتصاد را از مطالعات آسیبشناسانه باز نمیدارد .حتی با این
فرض که اقتصاد اسالمی گونهای خاص از اقتصاد متعارف باشد باز هم
https://www.mehrnews.com/news/4338433/
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نمیتوان گفت کارکرد نهادها و ابزارهای طراحی شده در آندو یکسان
است.
نهادهای مالی اسالمی مهمترین رکن در تحقق اسالمی شدن
بازارهای مالی اسالمی هستند .نهادهای مالی نقش بنیادی و
زیرساختی در تحقق مالی اسالمی را نیز ایفا میکنند .در سالهای
اخیر بیش از توجه به اهمیت نهادها ،به ابزارهای مالی اسالمی پرداخته
شده است .باید اذعان داشت همه انواع ابزارهای مالی اسالمی به
سادگی توسط نظام متعارف قابل استفاده و بسط هستند و چه بسا
نیازمند یک نظام اسالمی یا نهادهای اسالمی برای استعمال آنها
نباشیم .ابزارهای مالی اسالمی (به ویژه الیه اول قبل از ترکیب شدن
یا مشتقه شدن) بسیار به ارزشگذاری و حتی قیمتگذاری نزدیک به
ارزش ذاتی داراییها کمک میکند .لذا میتواند توسط بازار متعارف
به خوبی بهعنوان یکی از محصوالت مهم و در بسته بندی جذاب به
مشتریان مسلمان یا غیر مسلمان عرضه شود.
در واقع آنچه نظام اقتصادی یا مالی اسالمی را از متعارف متمایز
میکند بستر و نهادهای آن هستند .هویت بازار اسالمی در گام اول با
نهادهای اسالمی شکل میگیرد که مبتنی بر قراردادهای اختصاصی
عمل میکنند .مثال واضح از نهاد اسالمی یک مسجد است .مسجد
بواسطه معماری و توجه کردن به جزئیات مورد نیاز مسلمانان در
خودش بهعنوان نماد و سنگ بنای هویت مستقل اسالمی در برابر یک
کلیسا یا معبد عمل میکند .هر دو محل عبادت هستند اما هیچکس
نمیتواند یکی را به لحاظ اهدافی که در طراحی شان تعقیب شده،
جایگزین دیگری کند .شاید منظور از نهاد اقتصادی اسالمی هم این
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است که هویت مکتب اقتصاد اسالمی را بدوش بکشد .انتظار از
بانکداری اسالمی یا شرکتداری به شیوه سهامی عام یا نظارت و ناظر
در بازار مالی اسالمی البد متفاوت از نهادهای مشابه خود در نظام
متعارف است .لزوم درک این مهم زمینه ساز آغاز این مطالعه است.
پرسش کلیدی در این مطالعه بررسی انحراف نهادهای مالی اسالمی
از ویژگیهایی است که برای یک نهاد مالی اسالمی میتوان برشمرد.

 -2ویژگیهای نهاد مالی اسالمی
بطور کلی یک نهاد یا بنگاه اقتصادی یک سازمان است .در مبانی
و تعاریف ابتدایی تاکنون موردی مشاهده نشده که تعریف علمی
سازمان را برای یک نهاد اسالمی متفاوت از نمونه غیر اسالمی آن
بداند .سازمانهای رسمی به گروههایی از افراد اطالق میشوند (نه
نظامهایی از هنجارها و ارزشها) که برای رسیدن به یک هدف
مشخص کوشش و تالشی هماهنگ دارند4.
تالکوت پارسونز جامعه شناس شهیر امریکایی و مبدع نظریه کنش
اجتماعی ،در کتاب ساختار و فرایند در جوامع مدرن ،میگوید:
سازمان ،واحدی اجتماعیست که عامدانه ساخته و بازسازی شود تا
حصول به اهدافی مشخص ،ممکن شود ،بی شک این اهداف میتواند
انتفاعی یا غیر انتفاعی باشد .ویژگی بارز یک نهاد یا بنگاه اقتصادی
این است که هدفمند و ساختارمند است برای اهدافش برنامه و راهبرد

4

بروس کوئن ( )1395در آمدی به جامعه شناسی ،ترجمه محسن ثالثی فصل  17صفحه 303
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دارد ،از منابع در اختیار خود بهینه و هماهنگ استفاده میکند ،مبتنی
بر داده ،اطالعات و وابسته به محیط است.5
پرسشها (دسته نخست) :اگر قرار باشد این ویژگیها را برای
کارکرد درست بنگاه اقتصادی که در نظام اسالمی فعالیت میکند در
نظر بگیریم آبشخور تأمین این ویژگیها از کجاست و چگونه؟ آیا
میتوان نهاد اقتصادی اسالمی را بر اساس این ویژگیها ارزیابی کرد؟
اگر قرار باشد نهاد مالی و اقتصادی که با قیود اسالمی فعالیت میکند
ارزیابی شوند آیا این گونه سازمانها از انعطاف الزم برای مواجهه با
دغدغه های جدید اقتصاد برخوردار هستند؟ سرعت واکنش نهاد مالی
به محرکهای محیطی اش به چه میزان است؟ برای پاسخ به این
دسته پرسشها تعریف نهاد اقتصادی اسالمی و وجود استانداردهای
الزم برای فعالیت آن ،مورد کنکاش قرار میگیرد:
به طور کلی در بین مطالعات صورت گرفته توسط محققان اسالمی
بیشترین توجه بر تبیین خصوصیات بازار اسالمی بوده است و نه نهاد
اسالمی .بنابر تعریف ،مؤسسات مالی اسالمی اصطالحی برای اطالق
به آن دسته مؤسسات و نهادهایی است که در راستای شریعت عمل
میکنند .در یک موسسه مالی اسالمی ،باید یک کمیته شرعی متشکل
از بیش از یک عالم اسالمی واجد شرایط برای صدور فتوا مبنی بر
انطباق شریعت با یک محصول مالی حضور داشته باشد یا مصوبات
یک کمیته عالیرتبه فقهی را اجرا کند .6در تعریف عامی دیگر ،تمامی
5

نظامالدین فقیه ،سازمان و مدیریت :فراگرد مفاهیم و نظریهها .شابک9۶4-5-1۸-۸5۶9 :
IFSL Research. 2009. Islamic Finance 2009 (PDF). London:
International Financial Services London, p. 2

۶
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مشارکتکنندگان نهادی در صنعت خدمات مالی اسالمی ،نهاد مالی
اسالمی تلقی میشوند .در حال حاضر بانکهای اسالمی ،مشارکت-
کنندگان در بازار سرمایه اسالمی و صندوقهای تکافل و شرکتهای
بیمه (برای پیروان فقه جعفری (ع)) و فراهم آورندگان شاخصهای
اسالمی در این زمره اند .از منظر دیگر میتوان نهادهای مالی اسالمی
را به فراهم آورندگان زیرساخت بازار ،تجهیز کنندگان منابع مالی و
شرکتهای مادر تخصصی مالی اسالمی تقسیم کرد .با اضافه شدن در
روزهای نخست ایجاد ساختارهای کنترلی در سازمانها بیشک سرعت
تصمیمگیری در آنها کاهش خواهد یافت اما به مرور با تدوین قالب
ها این موضوع مرتفع خواهد شد .نهادهای مالی که قرار است از تائید
فقهی و شرعی تصمیماتشان بهره ببرند نیز به نوعی ساختارهای
کنترلی جدیدی برای سازمان خود هستند اما انتظار این است که بعد
از مدتی سرعت تصمیمگیری در نهادها به جای خود بازگشته حتی
بهبود یابد.

 -3آماری از عملکرد صنعت مالی اسالمی بر اساس

گزارشهای سال 2017

آمار متناقضی درباره تعداد و حجم کل مؤسسات مالی اسالمی در
سطح جهان وجود دارد ،گروه خدمات تأمین مالی بینالمللی در
لندن ،7تخمین زده بود که از اواخر سال  280 ،2007موسسه مالی
اسالمی بزرگ با دارایی بالغ بر  729میلیارد دالر در جهان وجود
داشتهاند .موسسه رتبهبندی اس اند پی نیز پیش بینی کرده بود ارزش
7

IFSL Research. 2009. Islamic Finance 2009 (PDF). London:
International Financial Services London, p. 2
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بازار این مؤسسات مالی اسالمی در سال  2015به رقم  1600میلیارد
دالر آمریکا برسد.
بنابر گزارشهای  IFSBدر سال  2017سال  2016و 2015
ارزش جهانی صنعت خدمات مالی اسالمی چندان تغییر محسوسی
نداشته است .8بعد از بحران مالی جهانی سالهای 2009-2007
رجوع به ابزارها مالی اسالمی و شرکتهای فراهم آورنده خدمات مالی
اسالمی رونق گرفت با این حال این رونق در سالهای بعد بویژه از
سالهای  2015تاکنون دوام نیافت.
پرسشها (دسته دوم) :چرا رشد سریع بازارهای مالی اسالمی و
شکلگیری نهادهای مالی اسالمی در سالهای اخیر میالدی کند شده
است؟ چرا در اغلب کشورهای اسالمی سهم بازار نهادهای مالی
اسالمی از کل اقتصاد کمتر از  50درصد است؟ علت افت استقبال و
انتشار ابزارهای مالی اسالمی در سالهای اخیر میالدی چیست؟ آیا
شرایط عمومی انتشار برای همه اوراق در بازارهای متعارف و اسالمی
یکسان بوده است؟ آیا ابزارهای مالی اسالمی منتشر شده توسط
نهادهای مالی اسالمی به خوبی جذب نمی شوند؟ آیا بازده ابزارها و
نهادهای مالی اسالمی در شرایط عادی با ابزارها و نهادهای اقتصاد
متعارف رقابتپذیر هستند؟
رشد ارزش داراییهای بانکهای اسالمی مربوط به کشورهای
شورای همکاری خلیج فارس از همه بخشهای دیگر دنیای اسالم
۸

https://www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report

%202017.ppp
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منظمتر بوده است و پس از آن حوزه منا سهم اصلی را در ارزش
نهادهای مالی اسالمی دنیای اسالم تشکیل می دهند ،که در نمودار
 2اشارهشده است.
نمودار -2ارزش دارایی بانکهای اسالمی (دوره  2008تا  )2016به تفکیک
منطقه

علیرغم پیش بینی اس اند پی برای سال  2016ارزش دارایی
بانکهای اسالمی قریب  1500میلیارد دالر گردید .و حتی در سال
 2015نسبت به سال  2014افت رشد مشاهده شد .نمودار  3نشان
میدهد روند انتشار صکوک داخلی در سالهای اخیر
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نمودار  -3روند انتشار صکوک در سالهای اخیر:

روند انتشار صکوک داخلی ((2016-2003

روند انتشار صکوک شرکتی در سالهای 2016-2004

روند انتشار صکوک بینالمللی (دولتی و شرکتی)
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از نمودار انتشار صکوک شرکتی چنین بر میآید که با خروج
اقتصاد از وضعیت بحرانی میل و استقبال به ابزارهای مالی اسالمی
بهشدت کاهش یافته است  .کاهش یافتن انتشار اوراق بهادار اسالمی
دلیل خوبی برای کاهش یافتن حجم و ارزش نهادهای مالی اسالمی
است .دلیل این امر چه میتواند باشد؟ در تحقیقات رسمی محققان
مالی اسالمی دو موضوع مشخص در اینباره قید شده است:
 -1فرایند زمانبر و پر هزینه انتشار صکوک
 -2محیط اقتصادی و رقابت ابزارها بر سر نرخ بازده
وسهولت انتشار
در نمودار  - 4زمان الزم برای انتشار ابزارهای متعارف و اسالمی
نشان داده شده است .بر این اساس انتشار اوراق قرضه از لحظه تصمیم
تا انتشار میتواند پروسه ای چند ساعته تا چند روزه داشته باشد .در
حالیکه فرایند انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوک) بین چند هفته تا
چند سال به درازا خواهد کشید.
نمودار -4سرعت عمل در انتشار اوراق قرضه در نظام متعارف و صکوک در
نظام اسالمی
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بهعالوه بازار مالی اسالمی نرخ های بازده جذابی در مقایسه با بازار
متعارف ندارد .این مهم در جدول  1که اطالعات بازده شاخص داوجونز
جهانی را با شاخص داوجونز اسالمی مقایسه میکند آورده شده است.
نکته جالب در رقابت پذیری ابزارهای اسالمی برای دوره های طوالنی
مدت است .بر حسب مشاهده ابزارهای مالی اسالمی اوراق مناسبتری
برای سرمایهگذاری بلندمدت (بیش از  10سال) هستند .در شرایطی
که در بازار اوراق کمتر از  10سال میدان رقابت را به رقیبان در اقتصاد
متعارف واگذار کرده اند .وقتی با ابزارهای اسالمی طرف هستیم ارزش
این اوراق نمیتواند از میزان ارزش ذاتی دارایی پایه یا پشتوانه اش
چندان فاصله بگیرد در سالهای اخیر بیشترین میزان انتشار اوراق
اسالمی ،صکوکِ دارایی پشتوانه بوده ( )Asset backedتا صکوک
دارایی پایه ( . )Asset Basedدالیلی برای این موضوع قابل تصور
است:
 بازار صکوک جوان است و ناشر مایل است با وثیقهگذاری
اطمینان کافی از بازپرداخت تعهدات به سرمایهگذاران اعطا کند.

است.

انتشار صکوک به نرخ بهره در بازارهای متعارف بسیار وابسته

 هنوز بازار به مکانیسم پس از نکول اوراق اسالمی اطمینان
ندارد و ضعفهایی در این حوزه وجود دارد.

 نهادهای مالی اسالمیِ واسط انتشار یا خریدار اوراق کند بوده
یا حس نا اطمینانی را منعکس میکنند.

 رتبه بندی صکوک دارایی پایه از دشواری های بیشتری
نسبت به صکوک دارایی پشتوانه برخوردار است.
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جدول  -1مقایسه میزان بازده شاخص بازارهای مالی اسالمی و
متعارف()2016

ضعف در آمارنگاری و داده پردازی صنعت خدمات مالی اسالمی
با همت نهادهای بینالمللی نظیر  IFSBتا حدودی مرتفع شده اما
هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد .به نظر میرسد
برای جمعآوری اطالعات دقیق از عملکرد نهادها ،ابزارها و بازارهای
اسالمی باید همکاری نزدیکی بین بانکهای مرکزی همه کشورهای
عضو برقرار و جاری شود زیرا هنوز با وقفه زیادی اطالعات عملکرد
مالی اسالمی در عرصه جهانی منتشر میشود و این اطالعات توسط
مقامات مستقل دیگر مورد راستی آزمایی قرار نمیگیرند.

 -4مکانیسم نظارت بر اسالمی بودن سیستم و نهاد

مالی و ابزارهای پایش و کنترل

اقتصاد اسالمی دارای ضوابطی اختصاصی است و یک مکتب بشمار
میرود که در آن بر خالف اقتصاد متعارف انسان امانتدار خداوند در
زمین است .پس انسان باید پاسخگوی اعمال خود نزد خداوند و مردم
(حقاهلل و حقالناس) باشد که با ادای تکالیف مالی در اقتصاد اسالمی
نظیر پرداخت خمس و زکات که اعمال واجب شرعی هستند ،تعبیر
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میشود .9این مهم در مقابل شیوه بیشینه (یا به تعبیری دیگر بهینه
گرایی) سود و فردگرایی نظام متعارف است .تعارضات این دو سیستم
از اینجاست که مسلمان نه در پی حداکثر کردن سود بلکه در پی سود
معقول ،منافع جمعی و عدالت است .به تعبیری دیگر عالم اسالمی،
اقتصادی اخالق مدار و عدالت محور که احسان در آن موج میزند را
تصویر میکند .پس هر گونه مدل تجاری یا کسب و کاری باید بر پایه
ارزشهای اسالمی تعریف شود .10با این حساب اگر قرار باشد این
دسته فعالیت ها گزارشگری مالی داشته باشند الزم است مفهومی به
نام حسابداری اسالمی خلق شود.
نهادهای بزرگ بینالمللی در اقتصاد اسالمی شکل گرفته اند که
به کار رویه گذاری ،تدوین استاندارد و مکانیسم ارزیابی عملکرد نسبت
به تکالیف شرعی ،همچنین پایش و کنترل ریسک نهادها و ابزارها
میپردازند .به طور خالصه در یک نظام مالی اسالمی اگر قرار باشد به
مولفه های اساسی جاریسازی و کنترل مبانی شریعت در یک نهاد
مالی پرداخته شود ،چهار محور قابلمشاهده است:
الف -شاخص سازی برای غربالگری مالی

اسالمی11

ب -استفاده از استانداردهای ویژه گزارشگری مالی و حسابرسی
نهادهای مالی اسالمی12

9

(Taheri, 1999; Rahman, 1999, Baydoun and Willet, 2000
Yaya and Hameed, 2004
11
Shariah Screening
12
Islamic Accounting
10

484

راهبردهای اعمال مبانی شرعی در نهادهای مالی اسالمی؛ چالشهای فراروی نهادهای مالی اسالمی

ج -استفاده از رهنمودهای ویژه مدیریت ریسک نهادها و ابزارهای
مالی اسالمی (حفظ ثبات بازارهای مالی)
د -استقرار نظام راهبری شرکتی اسالمی در شرکتها ( به طور
مثال استقرار اداره تطبیق شرعی در نهاد مالی)13
الف -در نظام مالی دوگانه ،برخی شرکتها ،فعالیتهای غیرمجاز
(از دیدگاه شریعت) در اقتصاد داشته و البته ممکن است اوراق بهادار
این دسته از شرکتها در بورسها فهرست و پذیرفته شوند بهعالوه در
هم آمیختگی فعالیت یا مالکیت بین نهادهای اسالمی با آنان رخ دهد.
هدف از ایجاد فرآیند غربالگری شناسایی عناصر غیرمجاز شرعی و
آگاهی دادن به سرمایهگذاران در مورد چگونگی سرمایهگذاری و
کسب سود و نیز افزایش ثروت از طریق مجاز است 14.به همین دلیل
نیاز به شخصیتهایی برای خلق شاخص های اسالمیت نهادها یا
فرایندها یا ابزارهای اسالمی احساس شد .جالب آنکه اولین گامهای
برداشته شده توسط شرکتهای پرآوازه در انتشار شاخصهای عملکرد
بازار نظیر داوجونز ،اس اند پی یا فوتسی بوده است .این شرکتها به
کمک متخصصان فقهی معیارهایی را برای غربال وضع کرده اند .در
واقع کار متخصصان غربالگری افشا و انتشار دیدگاه هایی مبتنی بر
فقه دال بر رعایت حدود شرعی برای راهنمایی خرید سهام شرکتها

13

Shariah Compliance
 14کاوند ،مجتبی ( )139۶رویکردهای غربالگری در بازار سرمایه اسالمی .مرکز پژوهش توسعه و
مطالعات اسالمی سازمان بورس:
http://www.rdis.ir/RDFiles/IslamicFin/19%20gharbalgary.pdf
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است15 .بهاینترتیب در مالی اسالمی مفهومی جدید به نام شرکتهای
سهامی دارای عملکردی مورد تائید متخصصان شرعی خلق میشود.
سهام مورد تائید مرتبا بازنگری شده و در صورت عدم رعایت الزامات
شرعی از فهرست حذف میشوند .داوجونز اسالمی از طریق دو روش
شناسایی  -1نسبت  5درصدی از حجم فعالیت در فعالیتهای
غیرمجاز(نظیر تهیه الکل و قمار) و  -2حسابداری (نسبت بدهی غیر
قابل پذیرش (باالی  33درصد) یا دارای درآمد بهره به بررسی اسالمی
بودن فعالیت نهاد می پردازد .در همین راستا تنها بانکهای اسالمی
و شرکتهای بیمه تکافل در زمره نهادهای دارای صالحیت برای انجام
عملیات غربالگری داوجونز محسوب می شوند .16راهکار دیگر استفاده
از روش خالص سازی سود است که شاخصی را برای غربالگری نهاد
اسالمی عرضه می نماید .17باید خاطرنشان کرد که برخی شرکتها و
نهادهای ناظر نظیر مدیریت سرمایهگذاری المیزان و کمیسیون بورس
اوراق بهادار مالزی بر اساس معیارهایی ویژه و خاص خود به غربال-
گری و انتشار اطالعات به مسلمانان می پردازند .18این رویکردها
15

Bacha, O., & Mirakhor, A. (2013). The Islamic Equities
Market. In Islamic Capital Markets A Corporative
Approach. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte.
1۶
Omar, A., Abduh, M., & Sukmana, R.(n.d.). The Dow Jones
Method Compare to Shariah
Screening Stock in Malaysia. Corresponding Author: Dr
Buerhan Saiti, Universiti Kuala Lumpur Business School.
 17منبع ۸
1۸
SHARIAHSCREENING METHODOLOGY: ADOPTING A
TWO-TIER QUANTITATIVE APPROACH. 2013, October 31).
Retrieved from
http://www.mifc.com/?ch=28&pg=72&ac=54&bb=uploadpdf
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جزئیات بیشتری را برای عملیات غربال دربرمیگیرد .این رویکردها
کمی و کیفی بوده و جامعه هدفش بازار سرمایه است و نه صرفا بانکها
و مؤسسات تکافل.
بهاینترتیب شرکتها در دو حوزه اصلی -1 :تأمین مالی (از روش
حرام(مبتنی بر ربا) و  -2شیوه یا مدل کسب و کار (حرام ،حالل یا
ترکیبی) مورد بررسی واقع می شوند .اهمیت این موضوع برای نظام
دوگانه یا یگانه خدمات مالی اسالمی از آن رو است که  -1اوال اقتصاد
موجود زنده بوده و با محیط پیرامون خود در تعامل است .بویژه در
حوزه سرمایهگذاری از داخل در خارج و سرمایهگذاری خارجیان در
ایران .ثانیا ما همواره و در هر حالتی (چه اقتصاد متعارف چه اقتصاد
اسالمی) بخشی به نام بازار یا اقتصاد سیاه می شناسیم که تمامی امور
اقتصادی غیر قانونی یا غیر شرعی در آن امکان وقوع دارند ،ولو اینکه
قانون عمومی یا مدنی یا شارع مقدس اسالم در هر کشور آن را جرم
یا حرام بشناسد .خلط فعالیت این دسته امور از طریق عملیات
پولشویی یا قراردادهای مالی با شخص ثالث (خارجی) یا درون
نهادهای اسالمی قابل تصور است( .فرض کنید مالی که از راه خرید و
فروش الکل یا مواد مخدر حاصل شده در شرکتهای بورسی ایران
سرمایهگذاری شود یا شرکتی تأسیس شود که در تأمین مالی خود یا
شیوه های فروش خود راهکارهای غیر شرعی نظیر ربای معاملی ،بیع
کالی به کالی ،پیش فروش به قیمت نامعین و  ...را دنبال کند از همه
مهمتر در موضوع سرمایهگذاری ایرانیان در خارج از کشور یا تشکیل
کنسرسیوم مشترک سرمایهگذاری در داخل کشور به شکل کامال
خارجی یا ترکیبی از مشارکت کنندگان داخلی و خارجی) .بنابراین

487

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

اهمیت غربالگری برای هر دو نظام دوگانه نظیر مالزی یا نظام یگانه
نظیر ایران از یکدیگر کمتر نیست.
ب -برای قضاوت درباره عملکرد صنعت مالی اسالمی نیازمند
گزارشهای مالی ویژه این صنعت خواهیم بود .اما این گزارشها الزم
است مبتنی بر استانداردهایی تدوین شوند .درباره استانداردهای الزم
در گزارشگری مالی نهادهای اسالمی دو رویکرد وجود دارد بر اساس
یک دیدگاه حسابداری یک فن است و باید واقعیات موجود در عملکرد
مالی شرکتها را منعکس کند و لذا مقولهای به نام حسابداری اسالمی
معنا ندارد .از سوی دیگر محدودیتهای عملیاتی یا پرداختهای
شرعی که یک نهاد یا شرکت اسالمی باید بدان متعهد باشد نیازمند
تدوین استانداردهای اختصاصی است .از همین رو سازمان حسابداری
و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی بر اساس توافقنامه همکاری میان
مؤسسات مالی اسالمی در اول صفر سال  1410هجری قمری (مطابق
با  26فوریه  1990میالدی) در الجزایر تأسیس شد و در یازدهم
رمضان  1411هجری قمری (مطابق با  27مارس  1991میالدی) در
بحرین به ثبت رسید .استانداردها و رهنمودهای  AAOIFIدر این
قالبها ارائهشده است :استانداردهای شرعی ( ،)54استانداردهای
حسابداری ( ،)27استانداردهای حسابرسی ( ،)5استانداردهای راهبری
( ،)7اصول اخالقی ( ،)2دستورهای راهنما ( .)1در اساسنامه AAOIFI
بهعنوان بنگاه غیرانتفاعی اسالمی ،اهدافی نظیر توسعه اندیشه
حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی و بررسی ،اصالح ،اعالم
و تفسیر استانداردهای حسابرسی و حسابداری نهادهای مالی اسالمی
ذکر شده است .این فعالیت بهمنظور تقویت اعتماد کاربران به
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صورتهای مالی مؤسسات مالی اسالمی در اطالعاتی که در مورد این
مؤسسات تولید میشود ،همچنین تشویق این کاربران برای سرمایه-
گذاری یا تأمین منابع مالی آنها در مؤسسات مالی اسالمی و استفاده
از خدمات آنها ،در نظر گرفته شده است .بهاینترتیب این امکان برای
مؤسسات و ابزارها و بازارهای مالی اسالمی به وجود آمده است که از
استانداردها و رویههایی که نظر اجماع علمای اسالمی درباره آنها
اخذ شده تبعیت کنند .این مهم گامی برای هموار کردن مسیر
بینالمللی شدن بازارهای مالی اسالمی است.
 AAOIFIدر بیانیه شماره  1خود هدف اصلی حسابداری اسالمی
مالی را ارائه اطالعات زیر میداند:




اطالعات مربوط به رعایت شریعت توسط بانکها،

اطالعات مربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و آثار رویدادها،

اطالعات الزم برای تعیین زکات،

 اطالعات الزم برای برآورد جریانهای نقدی ،زمان و خطرات
تحقق آن.

 اطـالعات الزم بـرای ارزیـابـی مسئولیتهـای امانـی بانکهـا
بـرای حفاظت منـابـع و سرمایهگذاریهای آن و


اطالعات مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانک.

ج -برای پایداری و مانایی فعالیت در بازار مالی اسالمی نیازمند
سیاستهای کنترل ریسک و ثبات در نهادها ،ابزارها و فرایندهای بازاری
آن خواهیم بود .به عبارت دیگر غیر از رویههای گزارش گری نیازمند
رویههای مدیریت و کنترل ریسک همچنین توسعه دهنده صنعت
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خواهیم بود .با تأسیس هیئت خدمات مالی اسالمی ( )19IFSBدر سال
 2003در مالزی که هدفش به نوعی استانداردگذاری برای صنعت
خدمات مالی اسالمی است اتفاقات مهمی برای جمع آوری و دسته
بندی اطالعات و تدوین رویه در این حوزه رخ داد .این سازمان تا سال
 2017دارای  183عضو (کامل  ،وابسته یا ناظر) است .ابتدا این هیئت
توسط کنسرسیومی از بانکهای مرکزی کشورهای اسالمی و بانک
توسعه اسالمی تأسیس شد .پیش از استقرار این هیئت در مالزی ،این
کشور قانون خاصی (هیئت خدمات مالی اسالمی) را در سال 2002
به تصویب رساند که بر اساس آن  IFSBمصونیتها و امتیازاتی را
بهعنوان یک نهاد بینالمللی از دولت مالزی دریافت میکند .در سال
 2005فعالیتهای این نهاد گسترش یافت و ناظران و مقامات
بازارهای سرمایه و بیمه را نیز شامل شد .این نهاد در سال 2013
استانداردها ،دستورالعملها ،اصول راهنما و یادداشتهای فنی برای
راهبری و هدایت مطلوب صنعت خدمات مالی اسالمی منتشر کرد.
این نهاد به بازارهای بینالمللی اسالمی نیز پرداخته است و برای
عملیات و محصوالت آن استانداردهایی وضع کرده که تاکنون توسط
اکثر بانکهای اسالمی اجرا نشده است 20.دبیرخانه بخش بازار بین-
المللی مالی اسالمی در بحرین واقع است .به اعتقاد برخی محققان،
هیئت خدمات مالی اسالمی از دیگر سازمانهای استانداردگذار در

19

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD
Khan, Muhammad Akram (2013). What Is Wrong with Islamic
Economics? Analyzing the Present State and Future Agenda.
Edward Elgar Publishing. Retrieved 26 March 2015.
20
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عرصه مالی اسالمی همچون  AAOIFI21متفاوت است .آ.او.فی بهترین
رویه های رسیدگی و گزارشگری مالی برای صنعت مالی اسالمی را
تدوین و تعیین میکند در حالیکه استانداردهای  IFSBاغلب به
شناسایی ،مدیریت و افشای ریسک محصوالت مالی باز میگردد.22
این مهم در راستای حفظ پایداری شرکتی و ثبات بازار قلمداد می-
شود .بزرگترین ضعف سالهای اخیر در صنعت مالی اسالمی
بیتوجهی به موضوع مدیریت و کنترل ریسک به ویژه ریسک
سیستمیک بازار مالی اسالمی بوده است IFSB .کوشیده است با تهیه
رهنمودها و دستورالعملهایی این مهم را پوشش دهد .اتخاذ
سیاستهای احتیاطی کالن بهعنوان یک راهبرد و تأسیس هیئت
ثبات مالی در اغلب کشورها 23همچنین تغییر معماری سیستم
نظارتی 24ازجمله اقدامات مهمی بوده است که برای حفظ ثبات
بازارهای مالی (متعارف) صورت پذیرفته است .اصطالح Macro
 prudential Policiesبه معنای سیاستهای احتیاطی کالن از
سال  2010مطرح شد که ناظر بر راهبرد قانونگذاری و نظارت بر
سیستم بانکی است تا بحرانی نظیر آنچه در سال  2008رخ داد ،روی
ندهد .هرچند بحران مالی اخیر شاید بیش از آنکه وامدار نبود مقررات
نظارتی باشد ،به دلیل پایین نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طوالنی
21

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions
22
Jamaldeen, Faleel (2012). Islamic Finance for Dummies. John
Wiley & Sons. ISBN 9781118233900.
 23هاوارد دیویس ( )2010مقصران بحران مالی  ،2009-2007ترجمه سید محمد جواد فرهانیان
و عطیه سادات فرهانیان ،انتشارات بورس
 24میثم حامدی و سید محمد جواد فرهانیان ( )1394تنظیم و نظارت در بازارهای مالی ،نشر
مدرسه .
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رخ داد .به عبارت دیگر اگر حجم فزاینده اعتبارات برای وامدهی پیش
از بحران وجود نداشت ،احتماال بحران مالی رخ نمیداد .اما اکنون
اجماع کارشناسان آن است که به جای استفاده از ابزار پولی برای
جلوگیری از بحران مالی باید از ابزار نظارتی بهره برد .به عبارت دیگر،
هنوز هدف سیاستگذار پولی میباید تورم و تولید ملی باشد و با ابزار
نرخ بهره بدان هدف دست یابد و در عین حال چشم بر بازارهای مالی
داشته باشد و با سیاستهای احتیاطی کالن ،ثبات را در آن بازارها
تضمین کند .25از سوی دیگر مفاهیمی نظیر پایداری شرکتی در
سالهای اخیر بهشدت مورد استقبال قرار گرفته و خطوطی را برای
فعالیت شرکتها مبتنی بر پاسخگویی آنها به جامعه و محیطزیست
ترسیم میکند.
نکته ظریف این است که در زمان بحران مالی مؤسسات و
ابزارهای اسالمی کمترین آسیب را از بحران متحمل شدند لذا
استقبال به آنها اوج گرفت اما با فزاینده شدن رشد نگرانی بزرگی
برای نهادهای مالی اسالمی به وجود آمد که مکانیسم مواجه با ریسک
در این مؤسسات چیست؟ اگر ریسک فراگیر در بازارهای مالی اسالمی
شدت بگیرد چه ابزار یا رویهای برای کنترل و کاهش ریسک
پیشبینیشده است .برای پاسخ به این دغدغه  IFSBساالنه نشریه
ثبات مالی اسالمی را منتشر میکند و گزارشی در این خصوص عرضه

 25پویا جبل عاملی ( )1394بحران چه زمانی روی میدهد؟ تجارت فردا:
http://www.tejaratefarda.com
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میکند 26.بخشی از این گزارش آماری و بخش دیگر ارزیابی اطمینان
به صنعت مالی اسالمی است که میتواند برای این بخش جذاب باشد.
مقایسههای صورت پذیرفته و ارزیابیها بر اساس :میانگین ، ROA
 ROEخالص حاشیه سود ،هزینه به درآمد ،نسبت تأمین مالی (اعطای
وام) به سپردهها ،داراییهای نقد به تعهدات (بدهی) کوتاهمدت ،نسبت
نرخ رشد نهاد ا سالمی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با نسبت
رشد سایر بخشها به تولید ناخالص داخلی  ،همچنین به کیفیت
داراییها و نیز  ...پرداخته میشود .به نظر میرسد همکاری اطالعاتی
الزم بین بانک مرکزی ایران و IFSBصورت نمیگیرد زیرا در گزارش
به این موضوع اشارهشده است.
برای نمونه به نمودار مقایسه نرخ تأمین مالی سوخت شده
( )NPF27نسبت بهکل وامها( ،تأمین مالی) بهعنوان نموداری که
ریسک ناشی از بیکیفیت شدن داراییهای را در صنعت بانکی نشان
میدهد در نمودار  5اشاره گردیده است:

2۶

https://www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report%
202017.ppp
27
None Performing Financing=loan

493

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

نمودار  -5وضعیت  NPFبانکهای اسالمی در کشورهای مختلف اسالمی

همانگونه که مشخص است وضعیت کشور ما از منظر کیفیت
دارایی در مقایسه با سایر کشورهای اسالمی مطلوب نیست این نسبت
قریب  14درصد بوده است البته این نمودار در سالهای اخیر احتماال
تغییرات دیگری داشته است .در تبیین مشکالت اتکای به آمار این
دسته مؤسسات همانگونه که در بخش قبلی مقاله ذکر شد عدم
امکان راستی آزمایی آمارها است.
د IFSB :با تدوین استاندارد الزم برای استقرار راهبری شرکتی
اسالمی نیز گامهایی را در مطالبه کارکرد دقیق شرعی در نهادهای
مالی اسالمی برداشته است .رهنمود ارائهشده در این زمینه به رویکرد
کلی برای حاکمیت در مؤسسات ارائهدهنده خدمات مالی اسالمی،
حقوق صاحبان حساب سرمایهگذاری .تطبیق با مقررات و اصول
شریعت اسالمی و نهایتا شفافیت گزارش گری مالی در رابطه با
حسابهای سرمایهگذاری اشاره دارد .در متن این سند آمده است :که
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التزام عملی به اسالمی برای نهاد مالی اسالمی یک اصل است و این
سند فقط از الزامات احتیاطی حکایت دارد بهعالوه تائید کننده نگاه
فقهی خاصی نیست .این سند را باید یک قطعه از کاری در حال
تکمیل باهدف ارتقای حاکمیت شرکتی کارا دانست و نباید آن را صرفا
بهعنوان چکلیست تطبیق در نظر گرفت .بهمنظور التزام به این
رویهها نهاد مالی اسالمی باید به مقام ناظر یا عموم مردم افشا کنند
که به لحاظ شکلی و محتوایی چگونه این رهنمودها را اجرا و پیاده
میکنند و در غیر این صورت (عدم تطبیق با رهنمودها) دالیل
چیست .پس رویکرد "تطبیق یا توضیح" خواهد بود.
پیادهسازی این رهنمودها میتواند از تشکیل دفتر یا کمیته
تطبیق شرعی در شرکت در کنار سایر دفاتر یا کمیتههای مربوط به
راهبری شرکتی آغاز شود .در رهنمودها همچنین توصیهشده است
باید نهادهای مالی اسالمی توصیههای قابلاجرا از استانداردهای
بینالمللی پذیرفتهشده راهبری شرکتی همچون اصول سازمان توسعه
و همکاریهای اقتصادی و بازل را پذیرا باشند .همچنین بر اساس
اصلی نهاد مالی اسالمی الزم است حقوق صاحبان سهام یا سرمایه-
گذاران (مشتریان) شرکت را در پایش عملکرد سرمایهگذاری و
ریسکهای مرتبط به رسمیت شناخته و ابزار کافی برای تضمین
اعمال این حقوق وضع نمایند .سایر موضوعات مربوط به التزام به
شریعت در این رویههای راهبری شرکتی به نظر میرسد الزم است
برای اجرایی شدن در ایران توسط علمای اسالمی داخلی مورد بازبینی
قرار گیرند.
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پرسشهای دسته سوم :آیا این استانداردها و رویهها میتوانند
آهنگ رشد و توسعه نهادها و بازارهای اسالمی را با نهادها و بازارهای
غیر اسالمی رقابتپذیر کنند؟ آیا سنجههای ارائهشده توسط نهادهایی
بینالمللی غربالگری که یاد شد کفایت میکند تا عملکرد یا کارکرد
نهاد ،ابزار یا بازار اسالمی شمرده شود؟ احیانا آیا باوجود استانداردهای
تبیین شده انحرافی قابلمشاهده خواهد بود؟

 -5نقدهای وارد بر نهادهای مالی اسالمی
صنعت مالی اسالمی به دلیل تبدیل شدن از نظریه به عمل که
اکنون قریب  2000میلیارد دالر ارزش دارد همواره مورد ستایش
منتقدان قرار داشته است .28معرفی این صنعت از بدو امر با توجه به
تجربه بحران مالی  2009-2007بهعنوان فرمی پایدارتر و کم ریسکتر
به سرمایهگذاران مختلف و البته افراد مذهبی (که مایلاند در بخشی
اقتصادی که مورد تائید شریعت است فعالیت یا سرمایهگذاری داشته
باشند) صورت پذیرفت .واضح است که برخی از ابزارهای مالی اسالمی
پر ریسکتر و برخی کم ریسکتر هستند و با معرفی و عرضه آنها که
عموما برای اولین بار نیز ممکن است باشند سرمایهگذاران حس
دقیقی از ریسکی که میپذیرند نخواهند داشت .پس از اتمام الیه اولِ
انتشار ابزارهای ساده که برخی همچون مرابحه یا مضاربه نسبت به
اجاره ریسک نکول باالتری دارند ،استفاده از ابزارهای مالی اسالمی
ترکیبی ،پیچیدگیهای زیادی را به بازارهای مالی اسالمی و نهادهای
اسالمی همچنین به ناظران بازار برای کنترل ریسک وارد خواهد کرد.
28

Usmani, Muhammad Taqi (1998). An Introduction to Islamic
Finance (PDF). Kazakhstan.
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نقد اول :پیچیدگی بیشتر نهاد یا ابزار مالی اسالمی به معنای
امکان تخطی بیشتر از مبانی شریعت نیز هست .بیم همین موضوع
توسعه سترگ و سریع صنعت مالی اسالمی را تهدید میکند .با کم
شدن ظرفیت توسعه ،امکان انجام بسیاری از فعالیتهای مالی بزرگ
به دلیل نبود صرفه به مقیاس سلب خواهد شد ،بهاینترتیب با هراس
ناکارآمدی صنعت مالی اسالمی برای انجام پروژههای بزرگ مواجه
خواهیم بود (زیرا با هزینه باالتر ریسک بیشتر هم ایجاد میشود).
رویکرد بهبود :ضرورت رویه گذاری و استاندارد گذاری فعالیتهای
مالی اسالمی از همین رو است تا هراسها و بیمها کنترل شوند.
نقد دوم :در کنار این مخاطرات باید به استحاله فلسفه مالی
اسالمی در گیرودار توسعه خدمات مالی اسالمی نیز پرداخت و نگرانش
بود .چگونه میتوان مسیر درستی برای بنگاهها و نهادهای مالی
اسالمی ترسیم کرد که در برهههای زمانی مختلف کجروی آنها
قابلسنجش و اصالح باشد؟ نگرانی مشهود اهل سنت به دلیل توسعه
نیافتن تقسیم ریسک در نهاد مالی همچون بانک اسالمی روی عقود
مشارکتی بهخوبی مشهود و عیان است (نگاه بسیار منفی محققان
مالی اهل سنت روی این ابزار شگفتانگیز است) .در نظام بانکداری
اسالمی تکنیک PLSیا تقسیم یا تسهیم در سود و زیان  29بر اساس
عقود مشارکتی (عموما مضاربه و مشارکت و بهندرت مزارعه و
مساقات) در جریان است .این به معنای آن است که در سود و زیان
یک قرارداد بانک و وامگیرنده شریک هستند .این بهنوبه خود برای دو
فرد عادی قابلدرک و پذیرش است اما درصورتیکه بانک بهعنوان
)Profit-Loss-Sharing (PLS

29
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نهاد مکررا وامدهنده مرتبا در معرض ریسک نکول یا  NPLباشد و
قرار باشد مرتبا زیان مشارکت یا مضاربه خود را بپردازد فرصتی برای
فعالیت بانکی نخواهد ماند! بانکها عموما خود را از بخش منفی تقسیم
سود و زیان که قسمت زیان است دور میکنند .این به معنای خروج
عقود مشارکتی از حوزه تطبیق با شریعت است.
رویکرد بهبود :به همین دلیل از جانب برخی استدالل میشود
بانک اسالمی بیشتر از عقود مبادلهای استفاده کند بهاینترتیب هم
ریسک تجاری بانک کاهش مییابد و هم انطباق فعالیتش با موازین
شرعی افزایش.

نقد سوم :در کنار لزوم توجه به مفهوم عدالت در اقتصاد اسالمی،
موضوع بیتوجهی به فقرا و بیتوجهی به سرمایهگذاران خرد در تبیین
رویههای مالی اسالمی ،مورد نقد جدی بسیاری از منتقدان است.
رویکرد بهبود :کوشش درباره رفع فقر و بسط عدالت از دغدغههای
جدی نظام اسالمی است .به نظر میرسد این مفاهیم الزم است ابتدا
در سطوحی باالتر از بازارهای مالی سیاستگذاری شوند و سپس در
بازارهای مالی برایش راهکار ترسیم شود .بهعنوانمثال موضوع سهام
عدالت در اقتصاد ایران یا گسترش بخش تعاونی ازایندست بوده است.
هنوز راهکار مشخصی نه از جانب سیاستگذاران عالیمرتبه و نه از
جانب سیاستگذاران و برنامه ریزان بازارهای مالی برای پیادهسازی
این دو رهنمود مشاهده نمیشود.
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نقد چهارم :از سوی دیگر از منظر منتقدان مسلمان که بعضا برخی
از طرفداران قدیم و اکنون از منتقدان جدی نهادهای مالی اسالمی
هستند ،مفهوم نرخ بهره در سیستم بانکداری اسالمی مقولهای الینحل
است و اگر از نرخ سود استفاده کنیم این تنها بازی با کلمات است.30
محمدتقی عثمانی رئیس سابق  AAOIFIو قرشی از پیشگامان
بانکداری اسالمی ازایندست منتقدان جدید هستند .همچنین
بیپاسخ گذاردن نحوه مقابله با تورم توسط بانکهای اسالمی
(ابزارهای پولی تعریفنشدهاند) ،بیپاسخ ماندن موضوع پرداخت
دیرکرد و جریمه در عمل ،فقدان امکان پوشش ریسک ارزها و نرخها،
فقدان امکان تأمین مالی کوتاهمدت با روشی ساده (مثال تأمین سرمایه
در گردش -در سطح فردی /شرکتی) ،موضوع تمرکز مالکیت در
دستان گروهی خاص (مثال ،مسلمانان مالک (سهامدار) بانکهای
اسالمی) و عدم پخش ریسک تجاری بخشی از انتقادات پنهان و آشکار
به صنعت خدمات مالی اسالمی است .در ادامه این نکات از زبان
گزارش صندوق بینالمللی پول و گزارش جهانی اقتصاد اسالمی مرور
میشود:
چالشهای کلیدی برای صنعت مالی

اسالمی31

30
& Usmani, Introduction to Islamic Finance, 1998: p.165
Abdullah SAEED. Islamic Banking and Interest: A Study of the
Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, [New
]York: E. J. Brill, 1996], p. 87
31
State of the Global Islamic Economy Report 2015/16 (PDF).
&Thomson Reuters & Dinar Standard. Retrieved 19 March 2017.
“Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options”,
IMF, April 2015, p.6-7.
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 سطح پایین آگاهی از محصوالت و خدمات و نهادهای مالی
اسالمی در بین مردم که منجر به عدمحمایت از محصوالت مالی
اسالمی میشود.
 نیاز به افزایش شفافیت نظارت و هماهنگی و همکاری در
بهبود استانداردهای مالی اسالمی و متعارف

 نیاز به ابزارهای نظارتی متناسب با محصوالت مالی
پیچیدهتر و تجدید ساختار نظارتی در برخی کشورهای اسالمی که
حوزه قضایی آنان بهخوبی نیازهای نظارتی را پوشش نمیدهد.
 کمبود ابزارهای سیاست پولی سازگار با شریعت (برای
کنترل تورم ،رشد تولید ناخالص داخلی) و عدم درک مکانیسم
انتقال پول(32به دلیل بیتوجهی به اهمیت نرخ بهره یا نداشتن
ابزاری شبیه آن)

 در سیستم مالی اسالمی چارچوبهای مقرراتی و
شبکههای ایمن زیرساخت توسعهنیافته است همچنین این سیستم
در خصوص سیستم بیمه کامل سپردههای (بانکهای) اسالمی از
سازوکار دقیقی برخوردار نیست ،درحالیکه در این سیستم حق
32

Monetary Transmission Mechanism
مکانیسم انتقال پولی فرایندی است که از طریق آن قیمت های دارایی و شرایط اقتصادی عمومی
تحت تاثیر سیاستهای پولی قرار می گیرد .بر این اساس تصمیم گرفته میشود تا تقاضای کل ،نرخ
بهره و میزان پول و اعتبار بر عملکرد کل اقتصاد اثر بگذارد .مکانیزم انتقال پولی سنتی از طریق
کانال های نرخ بهره رخ میدهد که بر نرخ های بهره ،هزینه های قرض گرفتن ،سطح سرمایه
گذاری فیزیکی و تقاضای کل تاثیر می گذارد .عالوه بر این ،تقاضای کل می تواند از طریق
اصطکاک در بازارهای مالی تحت تاثیر اعتبار قرار گیرد .به طور خالصه ،مکانیسم انتقال پولی می
تواند به عنوان وسیله ارتباطی بین سیاست پولی و تقاضای کل تعریف شود:.
https://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/transmission/html/ind
ex.en.html European Central Bank. Transmission Mechanism of
Monetary Policy. Web. 29 March 2016.
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بیمه سپردهها در داراییهای سازگار با شریعت فریز یا بهصورت
وامدهندۀ وامدهندگان (33آخرین وامدهنده) سرمایهگذاری میشود
(البته موضوع بیمه سپردههای بانکی در ایران جدید است!)

 در کشورهای اسالمی مقامات ناظر همیشه ظرفیت الزم یا
تمایلی برای تطبیق با شریعت ندارند (حتی در ایران نیز این موضوع
مشهود است).

رویکرد بهبود :بانک مرکزی ایران هنوز از ظرفیت کمیته
فقهی برای پاسخ به این دغدغهها استفاده نکرده است.
سرمایهگذاری برای فرهنگسازی روی ابزارها و محصوالت مالی
اسالمی همچنین تأسیس و معرفی نهادهای مالی اسالمی خاص
ازایندست است .تأسیس دو بانک قرضالحسنه در ایران در سالهای
اخیر یکی از دستاوردهای بزرگ برای نمایاندن روی دیگر عملیات و
نهادهای جدید اسالمی است .برد فعالیت این نهادها بهشدت
همهگیر و شناخت کارکرد آنها تقریبا در عرصه ملی کامل بوده
است.

نقد پنجم :باید گفت تاکنون محققان شواهدی متقن از رقابت
پذیرتر و جذاب شدن مؤسسات اسالمی درنتیجه استفاده از
استانداردهای ارائهشده توسط  IFSBو  AAOIFIو حتی هیئت
استانداردهای حسابداری مالزی 34ارائه نکردهاند .همچنین برخی از

Lender of Last Resort
MASB

33

34
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محققان ایرانی 35انتقاداتی بر رویههای  IFSBیا  AAOIFIوارد کردهاند
و هنوز این رویهها از دیدگاه محققان حسابداری ،اقتصادی و مالی با
تردید نگریسته میشوند .شاید دلیل عدم اجرای این رویهها بهویژه
رویههای  AAOIFIهمین دیدگاههای تند انتقادی باشد .بهعنوانمثال
انتقادات بزرگی اصل در یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
درباره دیدگاه نظری پشتوانه حسابداری اسالمی قابلتأمل است .36در
اولین تعاریف ،حسابداری اسالمی فرایند ثبت منظم معامالت مشروع
و اندازهگیری نتایج مالی مبتنی بر معامالت مزبور دانسته شد .37اگر
فرض بر این باشد که معامالت در کشوری شبیه ایران اساسا غیر
مشروع نیست زیرا همه قوانین کلی توسط شورای نگهبان از جنبه
شرعی کنترل میشوند تعریف فوق ناکارآمد خواهد بود .از این مهمتر
اینکه حسابدار ناگزیر به ثبت واقعیت است و به دلیل غیرشرعی بودن
معامالتِ شرکت نمیتواند از ثبت آن استنکاف بورزد .در تعاریف بعدی
از حسابداری اسالمی سعی شد این موضوع اصالح شود و محاسبه
زکات ( و احتماال خمس) در تعریف حسابداری اسالمی اضافه گردد.
حسابداری اسالمی در تعریف مجدد فرایند شناسایی ،اندازهگیری و
گزارشگری فعالیتهای مشروع مالی که برای تصمیمگیری ،محاسبـه
زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایهگذاری اسالمی بر اساس
دستور اسالم ،تلقی شد .38در کشورهای اهل سنت محاسبه زکات
بهعنوان آخرین رقم سود و زیان و مبتنی بر ارزشهای جاری داراییها
35

http://iaif.ir/images/pdf/Ramrouz.pdf
http://simap.atu.ac.ir/cv/9693178/
37
Zaid, 1997
3۸
AL-Khadash, 2001
3۶
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اکنون در صورتهای مالی بانکهای اسالمی این کشورها تأکید
میشود .این در حالی است که در مذهب شیعه زکات به کاالهای
معدودی تعلق میگیرد و تاکنون اظهارنظری از عالمان شیعی درباره
مشمول واقعشدن منافع کسبشده برای پرداخت زکات مطرح نشده
است .اختالف در تعریف حوزه اعمال زکات یا از سوی دیگر اعمال
خمس ،رویه گذاری حسابداری اسالمی را برای تعمیم به عموم
مسلمانان با مشکل مواجه میکند .الزم به ذکر است در مذهب شیعه
خمس به منفعت عام کسبشده تعلق میگیرد اما تاکنون خمس
مقولهای فردی تلقی شده و پرداخت آن توسط شخصیت حقوقی
مطرح نشده است .هرچند اگر اینگونه باشد میتوان قواعدی را برای
حسابداری فردی تنظیم کرد که مبتنی بر ضوابط شرعی باشد .این
مهم با توجه به بسته بودن باب حسابداری فردی 39در ایران همانگونه
که مالیه فردی 40مهجور مانده تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است.
موضوع پاسخگویی شرکت در برابر جامعه و خداوند (حقالناس و
حقاهلل) ازجمله مهمترین دغدغههای در نظام مالی و اقتصادی اسالمی
است .نظریهپردازی در این خصوص بین محققان مالی اسالمی به نتایج
متفاوتی ختم شده است .ازجمله مفهوم حداکثر سازی زکات بهمنظور
افزایش پاسخگویی به جامعه ،41و اجرای مر دستور شریعت بهمنظور
پاسخگویی به خداوند .تأسیس دفتری بهمنظور تطبیق شرعی
فعالیتهای شرکت باهدف پاسخگویی به حقاهلل میتواند تلقی شود.
اما برای پاسخگویی به حقالناس به نظر میرسد الزم است معیار
39

Personal Accounting
Personal Finance
41
Adnan and Gaffikin , 1997
40
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دیگری غیر از حداکثر سازی زکات در نظر گرفته شود .زیرا اوال
حداکثر کردن سود خالف شرع نیست بهعالوه محدود کردن
پاسخگویی به افزایش زکات به معنای تعدیل و بهبود رفتار شرکتها
در قبال جامعه نیست زکات میتواند جریمه آنان در قبال فعالیت
ضداجتماعی یا تخریب محیطزیست باشد .بهعنوانمثال شرکتی که
کارش استحصال چوب و کاغذ از جنگل است را در نظر بگیرید زکات
بیشتر این شرکت به معنای قطع درختان بیشتر است .بهعالوه زکات
نمایانگر عملیات شرکت نیست گو اینکه هدف صرفا محاسبه مالیات
برای شرکت باشد .بهعالوه مفهوم زکات متصل به مفهوم سود است.
وقتی شرکت سودی شناسایی نمیکند زکاتی هم در کار نخواهد بود،
چه فرقی دارد که سود را حداکثر کنیم یا زکات را؟ از منظر برخی
منتقدین ،همانگونه که برای عقود اسالمی ،سازمان حسابرسی
استانداردهای خاصی تعیین و وضع کرد نیازی به تدوین استانداردهای
کلی و عمومی جدید حسابداری برای نهاد یا شرکت مالی اسالمی
نیست .اهداف حسابداری را هم میتوان بر پایه سودمندی برای
تصمیمگیری و هم بر اساس پاسخگویی تدوین کرد .از سوی دیگر
ظرفیت های فقهی متفاوتی برای حضور در بازارهای مالی با توجه به
اتخاذ رویکرد اهل تسنن یا تشیع ایجاد میشود که استانداردهای
وضعشده برای غربالگری ،حسابداری یا حتی تطبیق فقهی را متفاوت
میسازد .انتقاد اقتصادی دیگری وجود دارد که در نگاه رایج و البته
اشتباه حسابداری سود بیشتر معرف موفقیت بیشتر مالی شرکت تلقی
میشود .البته این مهم در صورت حداکثر کردن زکات هم قابل تسری
است .بر اساس تجربه تلخ بحران مالی جهانی  2009- 2007مشخص
شد که تأکید بیشازاندازه بر سود آفرینی کوتاهمدت که البته اتصال
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پاداشهای هیئتمدیره به این سودها در خلق آنها بیتأثیر نبود،
منجر به فراموشی ریسکهای بلندمدت شرکت و مخاطرات بیشتر
برای جامعه خواهد شد.
شاید مهمترین امتیاز حسابداری اسالمی برای کشورهایی نظیر
ایران این است که در اندازهگیری (که در حسابداری متعارف از دو
روش بهای تمامشده تاریخی و ارزش جاری یا منصفانه استفاده می-
شود) تنها از روش ارزشهای روز یا جاری بهره میگیرد .فارغ از هزینه
برای رسیدن به ارزش جاری اقالم ترازنامه ،باید خاطرنشان کرد که
این اقدام ریسک اعتبار ،نقدینگی و ریسک ارزشگذاری غلط شرکتها
را کاهش میدهد .واضح است که تورم ،قابلیت اتکاپذیری گزارشها
یا صورتهای مالی مبتنی بر دادههای تاریخی را میکاهد .در
حسابداری اسالمی به دلیل محاسبه زکات باید ارزش روز داراییها
مالک قرار گیرد .42دیدگاه غالب در تعیین زکات ،استفاده از قیمت
فروش در زمان ایجاد تعهد زکات است .لذا نهادهای مالی اسالمی باید
از بهای جاری نه بهای تمامشده تاریخی استفاده کنند .43الزم به
یادآوری است که  44 IFRSاستانداردی برای ارائه صورتهای مالی
شرکتها بر “ارزش منصفانه” و “بهروز شدن ارزش داراییها” است.
در تحقیقاتی که برخی محققان مالی اسالمی صورت دادهاند اذعان
42

Yaya and Hameed, 2004
Hamitha and Hudaib, 2001
44
International Financial Reporting Standards
 IFRSبه مجموعهای از استانداردهای حسابداری گفته میشودکه توسط هیات استانداردهای
حسابداری بین المللی ( )IASBتدوین شدهاند .هدف این استانداردها ،تهیه صورتهای مالی
شرکتهای سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
43
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داشتهاند که ارزش منصفانه مورد تأکید در استاندارد گزارشگری مالی
بینالمللی همان ارزش جاری موردبحث در حسابداری اسالمی
است 45.اکنون با تالش سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای
پذیرفته شده در بورس استفاده از این استانداردهای گزارشگری همه-
گیر شده است .حسابداری ارزش منصفانه یک روش گزارشگری مالی
است که به شرکتها اجازه میدهد داراییها و بدهیها را بر مبنای
برآورد قیمتهایی گزارش کنند که در صورت فروش دارایی دریافت
یا در صورت تصفیه ی بدهی پرداخت خواهند کرد .به موجب
حسابداری ارزش منصفانه ،شرکتها زیانهای ناشی از کاهش ارزش
دارایی یا افزایش بدهیهای خود را گزارش میکنند .این زیانها ممکن
است منجر به کاهش حقوق مالکانه و سود شود IFRS .از همین رو
این رویکرد را برگزیده است زیرا این روش اطالعات کاملتری را افشا
میکند و شفافیت حسابداری را ارتقا میبخشد .اما سنجش ارزش
منصفانه مستلزم استفاده از تکنیکهای ارزشیابی است که با توجه به
شرایط بهطور مناسب فرض میشوند .ممکن است استفاده از چند
تکنیک ارزشیابی برای گزارشگری واحد تجاری مناسب باشد.
بهعنوانمثال برخی از تکنیکهای ارزشیابی عبارتاند از - :رویکرد
بازار (در این رویکرد از قیمتها و سایر اطالعات مربوطی که از طریق
مبادالت بازار ایجادشدهاند ،استفاده میشود) -رویکرد عایدی(در این
روش از تکنیکهای ارزشیابی برای تبدیل مبالغ آینده ( برای مثال،
جریانهای نقدی یا سودآوری) به مبلغ جاری (تنزیل شده) استفاده
45

Talal Aljedaibi (2014) Fair Value Measurement and Islamic
Financial Institutions: The Shariah Perspective and the Case of
Saudi Banks, Faculty of Economics and Management Royal
Holloway University of London.
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میشود)  -رویکرد بهای تمامشده (این رویکرد بر مبنای مبالغی است
که اکنون باید جایگزین داراییها شود ).درواقع ،این روش معرف بهای
جایگزینی جاری است .هزینههای این شیوه اندازهگیری چه میزان
است؟ برخی از شرکتها و صنایع هنگام برآورد ارزش منصفانه با موارد
خاصی در ارزشیابی روبهرو میشوند .برای مثال ،یک شرکت ممکن
است قسمتهای مختلفی داشته باشد که دارای اوراق بهادار خاصی
هستند .نگرانی اصلی ،نبود یکنواختی روشهای ارزشیابی در میان
قسمتهای فوق است .درنتیجه ،شرکت برای دستیابی به میزان
رضایتبخشی از یکنواختی مربوط به شکل ،محتوا و روشهای ارزیابی
کل پرتفوی اوراق بهادار ،باید روشهای ارزشیابی را بررسی و ارزیابی
کند ،مسئولیت حسابرسان در این زمینه خطیر خواهد بود.
رویکرد بهبود :دیدن نیمه پر لیوان در مواجه با مقوله
استانداردهای حسابداری اسالمی ،تعریف حسابداری فردی اسالمی و
آشنا کردن افراد با این مقوله و سپس جا انداختن مفهوم گزارشگری
مالی اسالمی ،توجه دادن به مقوله پاسخگویی اجتماعی در حسابداری
اسالمی (فارغ از بیشینه کردن سود یا زکات) ،تأکید کردن بر
اندازهگیری به ارزش جاری و همراستا کردن با استانداردهای جهانی
گزارشگری مالی ،تا حدودی از انتقادات وارده بر حسابداری اسالمی
میکاهد .موضوع جالب در رد یا قبول برخی استانداردها در کشورهایی
که پیشتر از نظم یا استانداردی بهرهمند بودهاند مواجه با نوعی تورش
رفتاری است .این شبیه وضعیتی است که پیامبران بهعنوان رسول
خدا باید دین جدید خود را بر کسانی که پیشتر اعتقادات راسخی
داشتهاند عرضه کنند .البته نقش معرفان روش جدید و قوت ابزارهای
جایگزینی که معرفی میشود بسیار مهم است.
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نقد ششم :موضوع دیگری که خود نهادهایی نظیر  IFSBنیز بدان
اذعان دارند جوان بودن صنعت مالی اسالمی و خامی و کم تجربگی
در عرصه مقررات گذاری است .باوجود توسعه بسیار سریع صنعت
مالی اسالمی در سه دهه گذشته باید قبول کرد که این صنعت هنوز
در مراحل ابتدایی است .هرگونه رویکرد مبتنی بر مقررات خشک که
با شتابزدگی و بهمنظور تقویت حاکمیت شرکتی در مؤسسات
خدماتی مالی اسالمی دنبال شود ممکن است توانایی بالقوه و سالمت
رشد مؤسسات را به خطر انداخته یا کند نماید .همچنین بهکارگیری
سریع و تحکمی مقرراتی ازایندست ،در ارتقای فرهنگ راهبری
شرکتی چندان مؤثر نخواهد بود .انتظار این است که این مهم با ایجاد
محیطی فعال و پرنشاط و دادن زمان کافی و اعطای مشوقها به
مؤسسات ،به استقرار فرهنگ حاکمیت شرکتی مطلوب در صنعت
خدمات مالی اسالمی منجر شود.
رویکرد بهبود :رویکرد سلبی در استقرار نظام راهبری شرکتی
اسالمی یا قبول رویههای کنترل ریسک مردود است این مهم با اعطای
مشوقها و دادن زمان الزم برای پذیرش از درون میسر خواهد بود.
نقد هفتم :توهم کارکرد شرعی همه مکانیسمها ،نهادها و ابزارها
در سیستمهای یگانه که تنها فعالیتهای اقتصادی شرعی در آنها
مباح و مجاز اند ،شکلگرفته است .این توهم باعث میشود بسیاری از
اقدامات الزم و توصیهشده برای استفاده از رویهها و رویکردهای
چهارگانه جدی گرفته نشود :غربالگری ،گزارشگری یا حسابداری
اسالمی ،رهنمودهای مدیریت ریسک و حفظ ثبات و همچنین نظام
راهبری اسالمی(کمیته تطبیق شرعی) .این مهم در اقتصاد ایران
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بهعنوان یک کشور با سیستم اقتصادی اسالمی یگانه کامال مشهود
است .در کشور ما تالشی باهدف وضع استانداردهای حسابداری ویژه
بنگاههای اقتصادی اسالمی مشاهده نمیشود ،حتی سازمان
حسابرسی و انجمنهای حرفهای حسابداران نیز نتیجه مشهود و عملی
در این خصوص در طی قریب  40سال پس از پیروزی انقالب ارائه
ندادهاند (البته در این میان باید به ترجمه استانداردهای حسابداری
مؤسسات مالی اسالمی توسط سازمان حسابرسی اشاره کرد .)46توهم
بینیازی به سنجش کارکرد و آسیبشناسی عملکرد از اینجا شکل
میگیرد که :سیستم گزارشگری مالی فعلی با این فرض کار میکند
که احتمال بروز هیچگونه معامله خالف شرع وجود ندارد پس برای
نظام حسابداری ضرورتی به تدوین استانداردها و رویههای جداگانه
نیست .همچنین چون همه فعالیتهای غیرشرعی در ایران ممنوع
است پسنیازی بهنظام غربالگری نیست .از سوی دیگر چون همه
ابزارها و نهادها و بازارها تحت کنترل حاکم شرع و کمیتههای فقهی
است نیز نیازی به کمیته تطبیق شرعی نیست!! آیا این رویکرد به
معنای مصون ماندن سیستم اقتصاد اسالمی یا مالی اسالمی از گزند
آسیبها و رقابت با بازارهای متعارف است؟
رویکرد بهبود :بهسادگی ،بازگشت و رجوع به استانداردهای
تدوینشده بیرونی (نظیر )IFSBیا تدوین استانداردها و رویهها در
داخل (به دلیل انعطاف باالی فقه جعفری در حل مسائل مالی) به ما

 4۶سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی .1999 .استانداردهای حسابداری
مؤسسات مالی اسالمی .سازمان حسابرسی (نشریه  ،)1۶4ترجمه علیاکبر جابری
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کمک خواهد کرد که نظام مالی اسالمی قابل ارزیابی داشته باشیم.
این مهم نیازمند عزم ملی و برنامهریزی جدی است.

 -6نتیجهگیری و جمعبندی
در این مقاله مطالعهای انتقادی و آسیب شناسانه با تمرکز برنهاد
مالی اسالمی تقدیم شد ،با این نگاه که موضوعات مبتالبه نهاد از بازار
و ابزارهای مالی اش (بهعنوان محصوالت ویترین یک نهاد مالی) جدا
شدنی نیست .در هر بخش با طرح پرسشهای کلی تالش شد پاسخی
برای هر یک آورده شود و در صورت عدم جواب به بخش نقد و
پیشنهاد بهبود منتقل شود .در قسمت آماری دو مسئله مهم رکود
صنعت مالی اسالمی و سقوط انتشار ابزارهای مالی اسالمی شرکتی
موردتوجه قرار گرفت .هم رشد صنعت (اندازه نهادهای مالی اسالمی)
هم رشد محصوالت اسالمی در بازارهای مالی مورد تهدید است.
در بخش ابزارهای کنترل و پایش نهاد و کال صنعت خدمات مالی
اسالمی ،مؤلفههای چهارگانهای طبقهبندی و اشاره شد تا بهعنوان
ابزارهای سنجش انحراف و کنترل شریعت در نهادهای مالی اسالمی
موردتوجه قرار گیرند (غربالگری ،حسابداری اسالمی ،رویههای کنترل
ریسک و ثبات در صنعت مالی اسالمی و استقرار کمیته فقهی).
در بخش دیگر به بررسی انتقادات وارده بر این ابزارهای سنجش
و بر دینامیک حاکم بر صنعت و نهادهای مالی اسالمی پرداخته شد.
تالش شد در  7بخش نقدها جمعبندی شود بهعالوه در پایان نقدها
رویکرد بهبود مطرح شد .واقعیت این است که برای بررسی و سنجش
عملکرد و کارکرد (در حوزه آسیبشناسی) نهادهای مالی اسالمی الزم
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است میزان انحراف نهادهای مالی از وضعیت مطلوب مورد تأکید
شریعت را سنجید .این میزان یا وضعیت مطلوب هنوز بهدرستی در
کشورهایی نظیر ایران تعیین نشده است .موضوع استانداردهای IFSB
برای پایش ریسک ،راهبری شرکتی اسالمی و رویههای حسابداری
 AAOIFIدر بین نهادهای داخلی چندان جدی گرفته نشده است.
البته نهتنها استانداردهای این موسسه جدی گرفته نمیشود بلکه
استانداردهای بازل یا آیسکو هم چندان خواهانی ندارد .شاید دلیل
این امر ساختار نظارتی بازارهای مالی و دیدگاه حاکم بر آن باشد.
ضعف مشهود دیگر در جمعآوری اطالعات و آمار اقتصادی و مالی
دقیق و درست تدوینشده برای سیاستگذاری در عرصه مالی اسالمی
است.
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راهبردهای اعمال مبانی شرعی در نهادهای

مالی اسالمی؛ چالشهای فراروی نهادهای مالی
اسالمی

حسین فهیمی 1سید محمدجواد فرهانیان

2

چکیده
تأسیس نهادهای مالی در سیستم اقتصادی ایران که نظام یکدست
اسالمی را بجای نظام دوگانه (متعارف و اسالمی) به رسمیت می-
شناسد ،منجر به این نمیشود که کارکرد آن از گزند نقد در امان
بماند .این مقاله مجالی است برای بررسی و مطالعه تحلیلی دیدگاه-
های موجود داخلی و خارجی در نقد مبانی و عملکرد این دسته نهادها.
بسیاری از کشورهای اسالمی در استقرار نهادهای مالی و سایر بنگاه-
های اقتصادی از نظام دوگانه تبعیت مینمایند .در این شرایط امکان
بررسی و مقایسه دو دسته نهاد (اسالمی و متعارف) و یافتن راهکارهای
بهبود عملکرد برای نهادهای اسالمی راحتتر است .این مطالعه ،با
 1مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 2مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه
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بررسی حقوقی صکوک وقفی و ماهیت آن
چکیده

علیرضا پوراسماعیلی ،1عباس برزویی ،2حمید صفرزاده

3

صکوک وقفی از جمله ابزارهای مالی جدید است کهه بها ههد
جذب سرمایههای خرد و هدایت آن بهه طهر ههای خیریهه و عها -
المنفعه طراحی گردیده اسهت نخسهیی بهار قهانونگهذار در قهانون
بودجه سال  1392به اوراق وقفی اشاره و اجازه داد تا سازمان اوقا
و امور خیریه به منظور تأمی مالی طر های انیفاعی عا المنفعهه در
حوزه توسعه موقوفها و باهام میبرکهه بها نظهار بانهی مرکهزی و
تضمی خود اقدا به انیشار اوراق وقفی (بدون سود) تها سهای یهی
هزار میلیارد ریال نماید .ای اوراق بر خهف نها آن تهابق ماهررا
وقی نبوده و براساس تصریح مان در بنهد  45قهانون بودجهه سهال
 1392کل کشور براساس قرارداد صهلح طراحهی و منیشهر گردیهده
است ای مااله به بررسی حاوقی اوراق وقفی ،ماهیت آن و مراحهل
گوناگون انیشار ای دسیه از صکوک اسفمی میپردازد

واژگان كلیدي :صکوک ،اوراق وقفی ،وقی ،عاهد صهلح ،طهر عها -

المنفعه

 . 1دکیری حاوق خصوصی ،اسیادیار گروه حاوق دانشگاه حکیم سبزواری
a.pouresmaeili@hsu.ac.ir
 .2دکیری حاوق خصوصی ،اسیادیار گروه حاوق دانشگاه حکیم سبزواری
a.borzoei@hsu.ac.ir
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد حاوق خصوصی دانشگاه حکیم سبزواری
h.safarzadeh@sun.hsu.ac.ir
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Legal Analysis of Sukuk of Waqf and Its
Substance
Sukuk of waqf is one of the new financial instruments
designed with the aim of mobilizing microcapitals and
referring them to the charitable and public works projects.
The legislator for the first time, pointed to the Waqf securities
in the budget Act ( ) and let the endowment and charity
affairs organization to issue Waqf securities (without profit)
with its warranty and supervision of central bank (maximum
one thousand billion Rials) in order to mobilize capital for
profit-making and public works projects of expansion of
endowments and holy monuments. The above-mentioned
securities on the contrary to its title, should be comply with
Waqf regulations and according to the legislator`s stipulation
) is designed and issued on
in paragraph (budget Act
the basis of compromise contract. This article is a legal
analysis of Waqf securities, its nature and different steps of
issue of this type of Islamic sukuk.
Keywords: Sukuk, Waqf Securities, Waqf, Compromise
Contract, Public Works Project.
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 -1مقدمه

فار زدایهی یکهی از اههدا عهالی حکومهت اسهفمی م سهوب
میشود توسعهی فرهنگ وقی در میان آحهاد جامعهه از جملهه راه-
هایی است که میتواند به ریشهک کردن فار در میان مهرد کمهی
کند؛ اما امروزه با توجه به مایضیا زمان ،افزایش جمعیت و بهویژه
باالرفی هزینههای زندگی ،غالب افراد جامعه قادر به ای امهر ممهم
نیسیند که به صور انفرادی اقدا به انعااد عاد وقهی نماینهد؛ لهذا
گذر از نگاه سنیی به وقی و فراهم آوردن زمینه وقی بهرای عامههی
مرد امری ضروری تلای میگردد مناسبتری راه بهرای گسهیر
کمی و کیفهی موقوفها  ،اسهیفاده از اوراق وقفهی (صهکوک وقفهی)
میباشد که به همه اقشار مرد کمی میکند تا با هر میزان درآمهد،
در اجرای یی طر موقوفه سمیم شهوند و بهرای آخهر خهود ایه
صدقهی جاریه را پسانداز نماینهد اوراق وقفهی کهه یکهی از اقسها
صکوک م سوب میشود ،نخسیی بار توسط قهانونگهذار در قهانون
بودجه سال  1392مورد توجه قرار گرفت و به سازمان اوقا و امهور
خیریه اجازه داده شد تا به منظور تأمی مهالی طهر ههای انیفهاعی
عا المنفعه در حوزه توسعه موقوفا و باام میبرکه با نظهار بانهی
مرکزی و تضمی خود اقدا به انیشار اوراق وقفی (بهدون سهود) تها
سای یی هزار میلیارد ریال نماید
براساس گزار تفریغ بودجه سال  ،1393تنما یی مورد فرو
اوراق وقفی به عاملیت بانی ملت صور گرفیه و فاهط نهیم درصهد
هزینه پروژه احداث بیمارسیان تخصصی سهرطان شهمر ری(موقوفهه
روحانی نژاد) به میزان پنج میلیارد و نود و هشت میلیهون از طریه
فرو اوراق وقفی حاصل شده است بنابرای « اهدا مان مبنهی

520

بررسی حقوقی صکوک وقفی و ماهیت آن

بر تأمی مالی طر ههای انیفهاعی عها المنفعهه در حهوزه توسهعه
موقوفا و باام میبرکه در سهال  1392ت اه نیافهت» از ایه رو
مانده اوراق وقفی به فرو نرفیه پروژه مذکور در سهال  1393نهزد
بانی عامل نگمداری شد تا براساس بند (ک) تبصره  6قانون بودجهه
 1393مجددا به فرو برسد بنابرای اوراق وقفهی مهذکور در بنهد
 45قههانون بودجههه  ،1392عینهها در قههانون بودجههه  1393مههنعکس
گردید که شناخت ابعاد آن را اجیناب ناپذیر می نماید

 -2صکوک

 -1-2مفهوم صکوک

صهی» بهوده
«صُکوک» 1در زبان عربی ،جمق مکَسَر کلمههی « َ
که گفیه شده مُعَرَب لغت فارسی چی است و در معنی سند و سفیه
اسیعمال میشود؛ «اعراب ای واژه را توسعه دادنهد و آنرا بهر تمها
انوام حوالجا و تعمدا بکار بردند؛ آنها کلمه مذکور را بر سند به
صور عا و بر سند اقرار به مال به صور خاص اطفق کردنهد در
عر اعراب ای واژه حواله ،انوام سفیه ،سند و هر آنچه که تعمد یها
اقراری از آن ایفاء شود را شامل میشهود» (البسهیانی ،بیتها )749؛
بعفوه برای ای واژه معانی دیگری چون سیلی زدن ،شمشیر به ههم
زدن و دو چیز آهنی را سخت به یکدیگر زدن نیز آورده شده اسهت
در فاه هر سندی را صی گویند؛ مانند صی اقرار ،صی بیهق ،صهی
طفق و صی وقی (جعفری لنگهرودی ،جلهد سهو )2354 1378 ،؛

. sukuk

1
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در برخی از کیب دیگر نیز در ترجمه ای واژه از کیاب ،نامه و رسید
دریافت پول اسیفاده شده است (بندرریگی)1256 1378 ،
 -2-2معناي اصطالحی صکوک
اسیفاده از لفظ «صکوک» جمت ابزارهای مالی اسهفمی بهرای
نخسیی بار در سال  2002در جلسه فامی بانهی توسهعه
پیشنماد شد (سرو و صادقی )159 1386 ،سازمان حسهابداری و
حسابرسی نمادهای مالی اسفمی 2که به منظور حفظ و ارتااء کاربرد
احکا و قواعد اسفمی در مؤسسها و نمادههای اقیصهادی اسهفمی
تأسیس شده است ،صکوک را بدی صور تعریی میکند «گهواهی
هایی با ارز اسمی یکسهان هسهیند کهه بیهانگر مالکیهت یهی یها
مجموعهای از دارایی ها ،منفعتهای حاصل از دارایی و خدما و یها
ذی نفق بودن در یی پروژه یا یهی فعالیهت سهرمایهگهذاری خهاص
میباشهند» )omar,abduh and sukmana, 2013: 78( 3در
تعریی دیگری آمده است که ابزارهای مالی اسفمی (صکوک) ،اوراق
بمادار با ارز مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هسهیند
که بر پایهی یکی از قراردادهای مورد تأیید اسف طراحی شده اند و
دارندگان اوراق به صور مشام ،مالی یی یا مجموعهای از داراییها
و منافق حاصل از آنها میباشند (موسویان)436 1391 ،

اسهفمی1

). Islamic Development Bank (IDB
. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
)Institution (AAOIFI
3
. Certificates of equal value representing undivided shares in
ownership of tangible assets, usufruct, and services, or in the
ownership of the assets of particular projects or special
investment activities.
1
2
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 -3مفهوم وقف
واژهی وقی در معانی میعددی چهون ایسهیادن ،اقامهت کهردن،
ساک کردن ،اقامت دادن و همچنی به امهری یها کسهی اخیصهاص
یههافی بکههار رفیههه اسههت (معههی  1175 1380 ،و دهخههدا1385 ،
 )3140از نظر فامی نیز عاد وقی یکی از عاود احباس است که بهه
موجب آن مالی یی مال معی  ،آن را کامفً حبس میکند (یعنی از
ح اتف و همچنی نال و انیاال آن ،خهود را م هرو میکنهد) و
منافق آن مال را به صور اباحه یا تملیی به دیگران واگذار میکنهد
(جعفری لنگرودی ،جلد پنجم)3819 1378 ،
وقی در دی مبی اسف از اهمیت خاصی برخوردار میباشد و
در مورد فضیلت و همچنی اجر و پادا واقفهی روایها میعهددی
وارد شده است در غالب میون دینی از وقی ت ت عنوان «صهدقهی
جاریه» یاد میشود کهه همهانوور کهه از نها آن نیهز پیداسهت ،بهه
صدقهای گفیه میشود که در طول زمان به طور مسیمر ادامه داشیه
و حیی پس از فو واقی نیز اجر و ثواب وقی در کارنامههی اعمهال
وی ثبت و ضبط خواهد شد

 -4تعریف عقد وقف و اوراق وقفی
ماده  55قانون مدنی در خصهوص تعریهی وقهی ماهرر داشهیه
است «وقی عبارتست از ای که عی مال حبس و منافق آن تسهبیل
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شود» قانون مدنی در ماررا نسبیاً جهامعی در قالهب  37مهاده بهه
ذکر شرایط و آثار مخیلی حاکم بر عاد وقی پرداخیه است یکهی از
نویسندگان در تعریی نسبیاً مشابمی از وقی چنی مارر میدارد که
وقی عبار از ای است که مالکیت یی دارایی خهاص از انیاهال بهه
غیر توقیی شود و منهافق آن مهال در راه ههد یها اههدا خاصهی
مصر شود)sadegh, 2002: 139( 1
تعریی اوراق وقفی نیز در بند  45قانون بودجه سال  1392کل
کشور آمهده اسهت براسهاس ایه بنهد «اوراق وقفهی ،اوراق بمهادار
غیرانیفاعی است که بر اساس قرارداد صلح به منظهور وقهی منیشهر
میگردد دارنده اوراق (مصالح) بخشهی از امهوال خهود را بهر اسهاس
قرارداد صلح در اخییار بانی (میصهالح) قهرار میدههد تها وی همهراه
سایر اموال صل ی ،طر عا المنفعه ای را احداث کهرده و سهسس از
طر صاحبان اوراق ،وقی شرعی نماید»
 -5ویژگی هاي اوراق وقفی
در مجموم میتوان خصوصیا بارز صکوک وقفی را از قرار ذیهل
برشمرد
 -1-5غیر انتفاعی بودن :بارزتری هد اشخاصی که مبهادر

به خرید اوراق وقفی مینمایند ،جلب رضایت باری تعالی و به دسهت
آوردن پادا اخروی میباشد؛ زیرا اگر برای قسم دیگر صکوک غیهر
1
. Waqf is the locking up of the title of an owned asset from
disposition and allotment of its benefits for a specific purpose or
purposes.
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انیفاعی (اوراق قرض ال سنه) بیوان مزایهای مهادی انهدکی همچهون
حفههظ و نگمههداری از سههرمایه و همچنههی اسههیفاده از آن اوراق در
پرداختهای مد دار را برشمرد ،صکوک وقفی فاقد همهان مزایهای
مادی انگشتشمار هم میباشد و هد غیر دنیوی آن بسیار چشهم-
گیر است
 -2-5قابلیت انتقال به غیر :در نگاه اول ممک است ای گونهه

به نظر برسد از آنجا که در اوراق وقفی سررسیدی بهرای بازپرداخهت
اصل سرمایه و همچنی سود خریداران اوراق وجود ندارد ،لذا نال و
انیاال ای اوراق نیز منیفی به انیفاء موضوم میباشد؛ اما دقهت نظهر
در ای قضیه ،ص ت نال و انیاال ای اوراق را تأیید مهینمایهد؛ بهه
عنوان مثال سازمان اوقا و امور خیریه در شمر کوچکی مبادر به
انیشار و فرو اورق وقفی به منظهور احهداث مسهجدی مینمایهد و
پس از گذشت چند روز از فرآیند پهذیره نویسهی ،کلیههی اوراق بهه
فرو رفیه و افرادی که موف به خرید ایه اوراق شهده انهد ،بهرای
خود صدقهی جاریه ای را اندوخیه اند حال فرض کنیم کهه یکهی از
خیرینی که موف به خریهد ایه اوراق نشهده اسهت ،بهرای بدسهت
آوردن ثواب ای عمل خداپسندانه با پرداخهت قیمهت اسهمی اوراق،
ورقه یکی از دارندگان اوراق را خریداری کند ای معامله از آنجا کهه
واجد همهی شروط اساسهی صه ت معهامف اعهم از قصهد ،رضها و
اهلیت میعاقدی و همچنی مشروعیت جمت معامله و معی بهودن
موضوم معامله (ماده  190قانون مدنی) میباشد ،صه یح بهوده و در
نفوذ آن جای تردیدی باقی نمیماند
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 -6انتشار صکوک وقفی
 -1-6اركان و عناصر انتشار صکوک وقفی
 -1-1-6بانی :آغازگر روند انیشار اوراق وقفی ،رک بانی میباشهد

که یی شخص حاوقی بوده و مجموم فرآیند انیشهار ایه اوراق ،بهه
منظور تأمی منابق مالی طر مورد نظهر وی بهه مرحلههی اجهرا در
میآید برخی از نویسندگان قائل به ایه هسهیند کهه در ایه اوراق
سازمان اوقا و امور خیریه بانی ان صاری است (موسهویان1391 ،
 )482و سایر اشخاص حاوقی از اهلیت دارا شهدن چنهی امییهازی
برخوردار نمیباشند؛ در حالی که برخی دیگر را عایده بر ایه اسهت
که عفوه بهر سهازمان مهذکور ،وزارتخانههههایی همچهون آمهوز و
پرور و نیز وزارتخانه بمداشت ،درمان و آموز پزشکی نیهز مهی-
توانند به عنوان بانی اوراق وقفهی برگزیهده شهوند (سهرو 1390 ،
 )158از آنجا که تا بهه نیمهه اول سهال  1395هجهری شمسهی در
کشور فاط در مورد ساخت بیمارسیان تخصصی سهرطان شهمر ری،
اوراق وقفی منیشر شده اسهت ،نمیتهوان بها در نظهر گهرفی رویهه
موجود در رابوه با ای موضوم اظمار نظر قوعی کرد؛ البیه در همی
مورد خاص نیز سازمان اوقا و امور خیریهه بهه عنهوان بهانی طهر
برگزیده شد از طر دیگر صدر ماده  45قانون بودجهه  1392کهل
کشور مارر میدارد «به سهازمان اوقها و امهور خیریهه اجهازه داده
میشود به منظور تأمی مالی طر های انیفاعی عامالمنفعه در حوزه
توسعه موقوفا و باام میبرکه با نظهار بانهی مرکهزی و تضهمی
خود اقدا به انیشار اوراق مشارکت تا سای سه هزار میلیارد ریهال و
اوراق وقفی تا سای یی هزار میلیارد ریال نماید » ظاهراً نص ایه
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ماده نظر اول را تاویت میکند و در حهال حاضهر سهازمان اوقها و
امور خیریه به عنوان بانی ان صاری اوراق وقفی م سوب میگردد
 -2-1-6امیدنامه :بند «و» ماده  1آیی نامهه اجرایهی مهاده 17

قانون تنظیم بخشهی از ماهررا تسهمیل نوسهازی صهنایق کشهور و
اصف ماده  113قانون برنامه سهو توسهعه اقیصهادی ،اجیمهاعی و
فرهنگی جمموری اسفمی ایهران در تعریهی امیدنامهه آورده اسهت
«امیدنامه سندی است که اهدا  ،نرخ بازده مورد انیظهار ،شهرایط و
ن وه تبدیل اوراق سما (در صور لزو ) و سایر جزئیا مربوط بهه
طر توسعه و نوسازی شرکت را شر میدهد و تصهویری از آینهده
سرمایهگذاری برای تصهمیمگیهری در اخییهار سهرمایهگهذاران قهرار
میدهد»
 -3-1-6امین :ای رک به موجب بنهد « » مهاده  1آیهی نامهه

اجرایی فوقالذکر «بانی ،مؤسسه بیمه یا هر شخصیت حاوقی مهورد
تأیید بورس میباشد که از طر ناشر انیخاب میشود تا در راسهیای
حفظ منافق دارندگان اوراق مشارکت وظایی م وله را انجا دهد»
 -4-1-6نهاد واسط (ناشرر ::بنهد «د» مهاده  1قهانون توسهعه

ابزارها و نمادهای مالی جدید در راسهیای تسهمیل اجهرای سیاسهت
های کلی اصل چمل و چمهار قهانون اساسهی مصهوب  1388ماهرر
داشیه است «نماد واسط یکی از نمادهای مالی موضوم قهانون بهازار
اوراق بمادار جمموری اسهفمی ایهران اسهت کهه میتوانهد بها انجها
معامف موضوم عاود اسفمی نسبت به تأمی مالی از طری انیشار
اوراق بمادار اقدا نماید»
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 -5-1-6دارندگان صکوک وقفی :اشخاص خیری که مبهادر

به خرید اوراق وقفی از ناشر میکنند و وجوه مهازاد خهود را در ایه
راه خداپسندانه به مصر میرسانند ،دارندگان صکوک وقفی نامیده
میشوند افراد مذکور با خرید ای اوراق و ضم انعااد قرارداد صهلح
با ناشر ،اموال خود را در اخییار وی قرار میدهنهد تها بها اسهیفاده از
وجوه گردآوری شده مبادر به انجا امور غیرانیفاعی نماید
 -6-2دیگر نهادهاي ذیربط در فراینرد انتشرار صرکوک

وقفی

 -1-2-6بانک مركزي :به موجب ماده  10قانون پهولی و بهانکی

کشور ،بانی مرکزی به نمادی اطفق میشود کهه مسهلول تنظهیم و
اجرای سیاست پولی و اعیباری ،بر اسهاس سیاسهت کلهی اقیصهادی
کشور میباشد که با هد حفظ ارز پول و موازنهه پرداخهتهها و
تسمیل مبادال بازرگانی و کمی به رشد اقیصهادی کشهور فعالیهت
میکند
 -2-2-6مؤسسه رتبه بندي :اعیبار سهنجی یهی رو

علمهی

است که با اسیفاده از مهدلههای آمهاری ،تاریخچهه و حسهابههای
اعیباری فعال افراد ،ریسی اعیبار و یا وا جدید اشهخاص را بهرآورد
میکند (زندی نیا)3 1386 ،
عمل ارزیابی و رتبهبندی اشخاص ،توسط مؤسسا
صور

میپذیرد ای

مؤسسا

رتبهبندی

ریسی و احیمال ای که آیا یی

شخص یا شرکت قادر خواهند بود که تعمدا مالی خود را در موعد
مارر پرداخت نماید ،تعیی
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فروشندگانی که میخواهند از توان اقیصادی مشیریان خود مومل
شوند و نیز به قرضدهندگان و همچنی

سرمایه گذاران ارائهی

خدمت میکنندbannock, davis, trott and uncles, (1
)2003: 87; macey, 2006: 21
به طور خاص در زمینهه اوراق بمهادار نیهز میتهوان گفهت کهه
مؤسسهها رتبههه بنههدی ،اوراق قرضههه و اوراق بمههاداری کههه توسههط
شرکتها و دولتها منیشر میشوند را مورد ارزیابی قرار میدهند تها
میزان احیمال بازپرداخهت اوراق و یها جبهران خسهار احیمهالی از
سوی صهادر کننهدگان ایه اوراق را مشهخص نماینهد ( Hemraj,
)2015: 1
 -3-6فرآیند انتشار صکوک وقفی
 -1-3-6تعیههی طههر خیریههه توسههط سههازمان اوقهها در قالههب

امیدنامه آغازگر روند انیشار اوراق وقفی ،رکه بهانی مهیباشهد کهه
مجموم فرآیند انیشار ای اوراق ،به منظور تأمی منهابق مهالی طهر
مورد نظر وی به مرحلهی اجرا در مهیآیهد سهازمان اوقها و امهور
خیریه با اولویت بندی نیازهای کشور و مشهور بها وزارتخانهه هها و
ارگانهای گوناگون ،مبادر به تعیهی طهر ههای عها المنفعهه بهه
عنوان موضوم انیشار اوراق وقفی میکند و طر مهورد نظهر خهود را
در قالب امیدنامه مکیوب میکنهد؛ بهه عنهوان مثهال بهرای تعیهی
. Credti rating is an assessment of the likelihood of an individual
or business being able to meet its financial obligations. Rating
agencies for sellers who wish to verify the financial strength of
buyers, for lenders and for investors.

1
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موضوم اولی و تنما اوراق وقفی که تا نیمه اول سال  1395منیشهر
شده است ،سازمان اوقا و امور خیریه پس از مشور با مسهلولی
وزار بمداشت ،درمان و آموز پزشکی و همچنی سهازمان نظها
پزشکی از میهان سهه بیمهاری رایهج سهرطان ،بیماریههای قلبهی و
همچنی بیماریهای روحی و روانی ،تصمیم به احهداث بیمارسهیان
تخصصی برای بیماران سرطانی گرفت ()www.rasanews.ir
 -2-3-6انیخاب ناشر و امی در قالهب قراردادههای مجهزا بهانی

اوراق وقفی پس از تنظیم امیدنامه ،مبادر به انیخهاب ناشهر (نمهاد
واسط) برای انیشار صکوک وقفهی و تهأمی مهالی پهروژه مینمایهد
انیخاب مذکور در قالب انعااد قرارداد خصوصی میهان ایه دو رکه
صور میپذیرد ناشر نیز پهس از ورود بهه فرآینهد انیشهار صهکوک
وقفی ،از طری انعااد یی قرارداد خصوصی مبادر به تعیی امهی
پروژه مینماید امی همانطور که از نامش پیداست ،امانیدار دخهل
و خرج پروژه بوده و در واقق مسلولیت نظار بر تمها فرآینهد اوراق
وقفی را عمدهدار میباشد
 -3-3-6رتبه بندی صهکوک وقفهی در ایه مرحلهه بهه منظهور
تکمیل مادما انیشهار اوراق وقفهی ،نمهاد واسهط بهه موجهب یهی
قرارداد خصوصی مشمول ماده  10قانون مدنی از یکهی از مؤسسها
رتبه بندی تااضا میکند که در قبال اخذ وجه معینی ،درصهد خوهر
پذیری و ریسهی ناشهی از خریهد اوراق را بها در نظهر گهرفی همهه
جوانب موضوم تخمی بزند از آنجا کهه اوراق وقفهی یکهی از اقسها
اوراق غیرانیفاعی به حساب میآید ،مؤسسه رتبهه بنهدی صهرفاً ایه
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مسلله را بررسی میکند که آیا مبالغ پیش بینی شهده در امیدنامهه
برای انجا پروژه کفایت میکند و یا خیر
 -4-3-6انیشار اوراق وقفی با مبالغ اسهمی معهی

نمهاد واسهط

(ناشر) پس از اخذ مجوزهای الز از سازمان بورس و اوراق بمهادار و
همچنی بانی مرکهزی ،اوراق وقفهی را در مبهالغ مهورد نظهر خهود
منیشر مینماید؛ به طهور مثهال در اوراق وقفهی احهداث بیمارسهیان
تخصصی سرطان ،مبلغ اسمی هر یی از اوراق مهذکور یهی میلیهون
ریال بود
 -5-3-6توزیق و پذیره نویسی اوراق در ایه مرحلهه نمادههایی

همچون شعب منیخب بانیها ،مؤسسا خیریه و که با همهاهنگی
بانی و ناشر مسلولیت توزیق اوراق را بر عمده گرفیه اند ،وظیفه خود
را انجا داده و وجوه واقفهی را جمهق آوری میکننهد شهایان ذکهر
است اوراق وقفی احداث بیمارسیان فهوقالهذکر از طریه سهه نمهاد
شعب منیخب بانی ملت ،پایگاه اطفم رسانی اوراق وقفی به نشهانی
« »www.aminane.irو همچنی «سامانه آسهان پرداخهت» بهه
خیری عرضه شد سسس نمادهای مسلول جمقآوری وجوه واقفهی ،
سرمایههای گردآوری شده را در اخییار نماد واسط پروژه عا المنفعه
قرار میدهند
 -6-3-6انعااد قرارداد با پیمانکار طهر حهال کهه سهرمایه الز

جمت اجرای طر به صور کامل تأمی شده است ،ناشهر اوراق بها
مشور امی  ،مبادر به انیخاب پیمانکاری برای عملی کردن طر
میکند از آنجا که از طر های عا المنفعه معموالً در طول سالهای
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میمادی مورد اسیفاده قرار میگیرند ،انیخاب پیمانکار مجرب بسهیار
حائز اهمیت به نظر میرسد
 -7-3-6انجام عملیات اجرایی طرح :پس از ای کهه پیمانکهار

طر انیخاب شد ،درصدی از وجهوه گهردآوری شهده جمهت شهروم
عملیا اجرایی بهه وی پرداخهت میشهود و سهسس بهانی طهر بهه
تناسب پیشرفت فیزیکی طر عا المنفعه ،باقیمانده وجوه را نیز بهه
پیمانکار پرداخت خواهد نمود (موسویان  )484 1391زمهانی ههم
که فرآیند احداث پروژه به اتما رسید و شمرداری منواه اقهدا بهه
صدور سند پایانکار نمود ،پیمانکار پروژهی تکمیل شده را بهه ناشهر
ت ویل میدهد و ناشر نیز آنرا مواب با قرارداد اولیهای که بها بهانی
منعاد کرده است ،در اخییار وی قرار میدهد
 -8-3-6اجهرای صهیغه وقههی و بمهره بههرداری از طهر پههس از

احداث و اجرای پروژه ،بانی یا میصهالح بهه نماینهدگی از دارنهدگان
اوراق وقفی پس از تعیی میولی ،مبادر به اجرای صیغه وقی مهی
کند البیه مواب صدر ماده  56قانون مدنی الز نیست صیغه وقهی
الزاما به زبان عربی باشد بلکه به هر لفظهی کهه باشهد کهافی اسهت
«وقی واقق میشود به ایجاب از طر واقی به هر لفظی که صهراحیاً
داللت بر معنی آن کند » افزون بهر ایه در مهواردی کهه سهازمان
اوقا بانی طر باشهد ،نماینهده ولهی فایهه در سهازمان مهی توانهد
قرارداد را انشا کند؛ زیرا مواب ذیل ماده  198قانون مدنی یی نفهر
به نمایندگی از طرفی قرارداد ،می توانهد قهرارداد را منعاهد سهازد
«ممک است طرفی یا یکی از آنما به وکالت از غیر اقهدا بنمایهد و
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نیز ممک است که یی نفر به وکالت از طر میعاملی ای اقهدا را
به عمل آورد»

 -7ماهیت حقوقی خرید اوراق وقفی
بند  45قانون بودجهه سهال  1392کهل کشهور بیهانگر ماهیهت
حاوقی ای اوراق میباشد به موجب ذیل ایه مهاده «اوراق وقفهی،
اوراق بمادار غیرانیفاعی است که بر اساس قهرارداد صهلح بهه منظهور
وقی منیشر میگردد دارنده اوراق (مصالح) بخشی از امهوال خهود را
بر اساس قرارداد صلح در اخییار بانی (میصالح) قرار میدههد تها وی
همراه سایر اموال صل ی ،طهر عها المنفعهه ای را احهداث کهرده و
سسس از طر صاحبان اوراق ،وقی شهرعی نمایهد» در ایه حالهت
نیکوکاری که مبادر به خرید صکوک وقفهی مینمایهد ،قسهمیی از
اموال خود را در قالب عاد صلح در اخییار بانی قرار میدهد در واقق
از نص ماده فوق چنی اسینباط میشود عاد صل ی کهه در ابیهدای
خرید اوراق وقفی منعاد میشود ،دارای ای شرط ضم عاد (شرط
فعل) میباشد که پس از تکمیل فرآیند احداث طهر  ،بهانی موظهی
است که به نیابت از طر خریداران اوراق ،مبادر به اجرای صهیغه
و انعااد عاد وقی نماید
براسههاس بنههد  45قههانون بودجههه  ،1392اوراق وقفههی براسههاس
قرارداد صلح منیشر می شود ،در حهالی کهه امکهان انیشهار اوراق در
قالب عاد هبه هم وجود دارد به دیگر سخ  ،امکهان انیشهار برپایهه
عاد هبه نیز وجود دارد با ای همه به دلیل ای که عاهد هبهه ذاتها
قابل رجوم و یی عاد جایز است ،از ای رو مان به جای عاد هبهه
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از قالب عاد صلح بمره گرفیه که از یی سو ،قابل رجوم نیسهت و از
سوی دیگر عاد الز است
رابوهی حاوقی میان ناشر و خریدار اوراق بها عاهد وکالهت آغهاز
میگردد مبینی بودن رابوهی حاوقی میان ناشر و خریدار صهکوک
بر پایهی عاد صلح به ل اظ حاوقی مناسبتر از عاد وکالت به نظهر
میرسد؛ زیرا هر چند که انعااد عاد وکالت به صور غیر قابل عهزل
نیز امکانپذیر میباشد ،لیک اگر در طول مهد انجها طهر عها -
المنفعه موکل فو کند ،دیگر عاد وکالهت بهه دلیهل ماهیهت جهایز
بودن خود باقی نخواهد ماند و خهود بهه خهود منفسه خواههد شهد
(ماده  954قانون مدنی) در حالت اخیر حیی ممک است که ادامهه
و تکمیل پروژه با مشکل روبرو شود؛ لیک در خصهوص اوراق وقفهی
که خرید آنها در قالب عاد صلح صور میپهذیرد ،مشهکل مهذکور
قابل طر نبوده و عاد صلح به دلیل داشی ماهیت لزو  ،حیی پس
از فو مصالح نیز پا بر جا خواهد ماند

 -8جذب حداكثري سرمایه از طریق اوراق وقفی
بر خف اوراق قرضال سنه که هیلت مدیره سازمان بهورس و
اوراق بمادار دسیورالعمل نسبیاً جامعی را در مورد آن تهدوی کهرده
است ،میأسفانه تاکنون (نیمهه اول سهال  )1395در رابوهه بها قسهم
دیگر اوراق بمادار غیرانیفاعی یعنی اوراق وقفی چنی دسهیورالعملی
تدارک دیده نشده است؛ ولی در صورتی که در سالهای آتی هیلهت
مذکور قصد تدوی چنی دسهیورالعملی را داشهیه باشهد ،پیشهنماد
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میشود برای جذب حداکثری سرمایهههای واقفهی بهه مهوارد ذیهل
توجه گردد
 -1-8پیش بینی امکان صدور صکوک وقفی بی نام :برخهی

از افراد خیر به دالیل میعددی از جمله پرهیز از ریها و جلهوگیری از
تضییق پادا اخروی آنان ،تمایل ندارند که نامشان در هیچ یهی از
اسناد خیریه به ثبت برسد لذا بمیر است صکوک وقفهی در دو نهوم
اوراق بانا و همچنی بینا منیشر گردیده تا بهدی جمهت خیهری
گمنهها از خریههد اوراق وقف هی امینههام نکننههد در خصههوص تههدوی
دسیورالعمل انیشار اوراق قرض ال سنه نیز مان به ایه نکیهه بهی
توجه بوده و امکان انیشار اوراق قرضال سهنه بهه صهور بهینها را
پیشبینی ننموده است
 -2-8انحصاري نبودن سمت بانی به ادارهي اوقاف و امرور

خیریه :من صر کردن سمت بانی در اوراق وقفی به ادارهی اوقها و

امور خیریه نمیتواند به طور کامل قابل توجیه باشد؛ زیهرا بهه طهور
مثال ممک است وزارتخانهای انجا یی طر عا المنفعه را ضروری
بداند و حاضر باشد که در ناش بانی اوراق وقفی ،اقدا بهه عملیهاتی
کردن آن طر نماید؛ در حالی که ادارهی اوقا و امور خیریه به هر
دلیل حاضر نباشد که بهانی آن طهر شهود و انجها آن را ضهروری
تشخیص ندهد در چنی مواردی به نظر میرسد که ان صارگری در
اوراق وقفی چندان نمیتواند در خدمت مصالح عمومی کشور باشد
 -3-8توزیع جوایز نقدي و غیرر نقردي در ضرمن پرذیره

نویسی صکوک وقفی :توصیه میگردد که مهاده  11دسهیورالعمل
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اوراق قرضال سنه در رابوه با اوراق وقفی هم اجرایهی شهود؛ بهدی
شر که در اوراق وقفی ،بانی مبادر به توزیق جهوایز ناهدی و غیهر
نادی به قید قرعه در میان خریهداران اوراق وقفهی نمایهد ایه امهر
میتواند برای عامهی مرد ایجاد انگیزه کرده و بهه جهذب ههر چهه
بیشیر سرمایههای واقفی در اجرای طر های عها المنفعهه منیمهی
گردد در ای راسیا بمیر است جوایزی که پیش بینی میشود ،غالبهاً
جنبهی معنوی داشیه باشند تا ای اوراق غیر اتفاعی چندان رنهگ و
بوی مادی به خود نگیرند؛ هدایایی نظیر کمی هزینه سفر به عیبا
عالیا در ای مورد مناسب به نظر میرسد
 -4-8پیش بینی امکهان صهدور صهکوک وقفهی ارزی در دوران
پسابرجا در بخش  19مفاد عمومی برنامهه جهامق اقهدا مشهیرک
(برجا ) آمده است «ات ادیه اروپایی همهی مفهاد ماهررا ات ادیهه
اروپایی و اصفحا میعاقب آن که کلیهی ت هریمههای اقیصهادی و
مالی مرتبط با هسیهای را اجرایی میسازد ،از جملهه فمرسهت افهراد
مشخص شده مربوطه را همزمهان بها اجهرای اقهداما توافه شهده
مرتبط با هسیهای توسط ایران ،به ن و مشخص در پیوست  5کهه از
سوی آژانس راسیی آزمایی شده باشد ،لغو خواهد کرد و (ایه لغهو)
شامل تمامی ت ریمها و اقداما م دود کننده در حوزههای زیر که
در پیوست  2تشریح شده ،خواههد بهود ز _ معهامف راجهق بهه
اوراق مشارکت (دولت ایران) و اوراق تضمی شده توسهط دولهت »
همچنی در آغاز پیوست دو برنامه جامق اقدا مشهیرک (تعمهدا
مرتبط با ت ریم ها) چنی ماهرر شهده اسهت «ات ادیهه اروپهایی و
دولتهای عضو ات ادیه اروپایی میعمد میشوند وف پیوست شهماره
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 ،5کلیه مفاد آئی نامه اجرایی شهماره  267/2012شهورای ات ادیهه
اروپههایی را بهها اصههفحا بعههدی کههه کلیههه ت ههریمههها یهها اقههداما
م دودکننده مذکور در بخشهای  1.1تا  1.10زیر را اجرایی کننهد
و کلیهی مفاد تصمیم  2010/413/CFSPشورای ات ادیه اروپهایی
را با اصفحا بعدی ،لغو و قوانی اجرایی ملی را نیز لغهو یها حسهب
نیاز اصف نمایند  7_1_1ت ریم ههای مربهوط بهه انیشهار اوراق
قرضههه تضههمی شههده توسههط دولههت ایههران (مههاده  13تصههمیم
 2010/413/CFSPو مهههاده  34آیهههی نامهههه اجرایهههی شهههماره
 267/2012شورای ات ادیهی اروپایی)» (پژوهشهکده حاهوقی شهمر
دانش18 1395 ،و )51از آنجا که پس از تصویب قهانون بانکهداری
بدون ربا و همچنی اصل  49قانون اساسی کشورمان کهه معهامف
ربوی را خهف احکها اسهفمی دانسهیه انهد ،دولهت دیگهر سهالیان
میمادی است که مبادر به انیشار اوراق ربهوی اعهم از اوراق قرضهه
ننموده است ،لذا باید لفظ «اوراق قرضه» در می برجا را ابزارههای
مالی اسفمی تفسیر نماییم؛ بنهابرای پهس از انعاهاد برجها  ،دولهت
جمموری اسفمی ایران به منظور تأمی مالی از طری اوراق بمادار با
هیچ م دودیت بی المللی مواجه نبوده و هماننهد سهایر کشهورهای
جمان قادر به اسیفاده از ای ابزار اقیصادی میباشد بنابرای توصهیه
میشود که هیلت مدیره سهازمان بهورس و اوراق بمهادار در تهدوی
دسیورالعمل انیشار صکوک وقفی از پیشبینی امکان صدور صهکوک
وقفی ارزی در سوح بی المللی غفلهت نکهرده و از فضهای میفهاو
ایجاد شده در دوران پسابرجا نمایت اسیفاده را کند
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 -9نتیجه گیري
ابزارهای مالی اسفمی (صهکوک) ،اوراق بمهادار بها ارز مهالی
یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هسیند که بر پایهی یکهی از
قراردادهای مورد تأیید اسف طراحی شده اند و دارندگان ای اوراق،
به صور مشام مالی یی یا مجموعهای از داراییها و منافق حاصهل
از آنههها میباشههند اوراق وقفههی یکههی از اقسهها صههکوک م سههوب
میشود که بر اساس قرارداد صلح به منظور وقهی منیشهر میگهردد
دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قهرارداد صهلح
در اخییار بانی (میصالح) قهرار میدههد تها وی همهراه سهایر امهوال
صل ی ،طهر عها المنفعهه ای را احهداث کهرده و سهسس از طهر
صهاحبان اوراق ،وقهی شههرعی نمایهد در خصههوص ماهیهت حاههوقی
صکوک وقفی باید بگوییم که در واقق عاد صهل ی اسهت کهه دارای
ای شرط ضم عاد (شرط فعل) میباشد که پس از تکمیل فرآینهد
احداث طر  ،بانی موظی است که به نیابت از طر خریداران اوراق،
مبادر به اجرای صیغه و انعااد عاد وقی نماید
میأسفانه تاکنون (نیمه اول سهال  )1395دسهیورالعمل انیشهار
اوراق وقفی از سوی شورای عالی بهورس و اوراق بمهادار بهه تصهویب
نرسیده است؛ ولی در صورتی که در سالهای آتهی شهورای مهذکور
قصد تدوی چنی دسیورالعملی را داشیه باشهد ،پیشهنماد میشهود
برای جذب حداکثری سرمایهههای واقفهی  ،عهفوه بهر پهیش بینهی
امکان صدور اوراق وقفی بانا  ،از اوراق وقفی بینا هم غفلت نشود و
مجوز صدور هر دو نوم از ای اوراق صهادر گهردد همچنهی توصهیه
میشود که در دسهیورالعمل اوراق وقفهی بهه اخییهار بهانی در دادن
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جوایزی مانند کمی هزینههای سفر به عیبا عالیا تصهریح شهود
تا انیشار اوراق وقفی ههر چهه بیشهیر در جهذب سهرمایهههای خهرد
مردمی مؤثر واقق گردد بعفوه توصیه میشهود ماهن بهه صهراحت
وضعیت ان صاری بودن یا نبودن سمت بانی برای سهازمان اوقها و
امور خیریه را مشخص کند که در ای خصوص باید گفت ظاهر بنهد
 45قانون که قائل به ان صهاری بهودن سهمت مهذکور میباشهد در
دوران پسابرجا از آنجا که دولت با ههیچ م هدودییی بهرای انیشهار
اوراق بمادار در سوح بی المللی مواجه نمیباشد ،پیشبینی امکهان
صدور اوراق وقفی ارزی در سوح بی المللی نباید مغفول واقق گردد
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بررسی فقهی حقوقی معاطات در قرض

فاطمه رجایی

چکیده

1

ایجاب و قبول از ارکان اساسی انعقاد هر عقدی است که معموال
به صورت لفظی واقع می شود .درباره عدم وجود ایجاب و قبول لفظی
در انعقاد عقد و به عبارت دیگر انعقاد عقد به صورت معاطات بین
فقهای شیعه اختالف نظر وجود دارد .هر چند برخی آن را انکار
کردهن اند اما مشهور آنان حکم بر جواز معاطات در بیع و گاهی در
نکاح داده اند .قانون مدنی درباره انعقاد معاطاتی عقد بیع و عدم آن
در عقد نکاح صراحت دارد .اما درباره عقود دیگر صراحتی ندارد .لذا با
توجه به اقتضائات زمان کنونی؛ این نوشتار انعقاد عقد قرض به صورت
معاطات که دارای شرایط خاصی بین عقود است ،را مورد بررسی قرار
داده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به ادله ای از
جمله سیره عقال ،عموماتی همچون اوفوا بالعقود ،اولویت ،نفی حرج ،
عرف و مواد  191و  193قانون مدنی می توان ادعا به صحت معاطات
در عقد قرض نمود.

 . 1استادیار دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایرانf.rajaei@hsu.ac.ir
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مقدمه

انعقاد هر عقدی توسط توافق صورت می گیرد .توافق هر شخصی
براساس اراده وی صورت می پذیرد .اراده درونی برای ایجاد یک عقد
کافی نیست لذا این اراده و رضایت باید به نحویی ابراز شود .ابراز اراده
معموال با لفظ یا نوشته امکان پذیر است .ایجاب و قبول در غالب عقود
با الفاظ انجام می گردد .در مواردی ممکن است اراده طرفینی عقد به
صورت عملی انجام شود و لفظی در میان نباشد ،که وقوع عقد به این
صورت معاطات گفته می شود .درباره صحت یا لزوم عقد معاطات آرائ
گوناگونی در فقه ارائه شده است .به عنوان نمونه درباره عقد نکاح نظر
اکثریت فقها این است که به جهت اهمیت این عقد و مصالح اجتماعی
آن فقط به صورت لفظی واقع می شود و معاطات آن پذیرفته نیست.
در بین عقود نیز عقد قرض از جایگاه ممتازی برخوردار است .هر
چند یک عقد مسامحه ای است و قصد واقعی در آن احسان به قرض
گیرنده است اما این سوال نسبت به آن نیز مطرح است که آیا عقد
قرض به صورت معاطات واقع می شود یا خیر؟ اگر معاطاتی آن صحیح
باشد چ ه آثار و احکامی دارد؟ آیا مانند عقد لفظی است؟ ضمانت
اجرای آن چیست؟
در این نوشتار پس از بیان الفاظی که ارتباط تنگاتنگی با موضوع
دارند به بررسی قرض معاطاتی و احکام آن می پردازیم.
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مفهوم شناسی

معنای لغوی دین

الدین لغه القرض و ثمن المبیع و الصداق .والغصب لیس بدین
لغه بل شرعاً علی التشبیه 1دین در لغت به معنای بدهی است ،قرض،
ثمن مبیع ،مهریه ،آنچه غاصب باید بپردازد بنابراین در لغت دین
نیست ولی شرعاً و بر اساس تشبیه چون غاصب بر عهده اش مالی
است که باید بپردازد دین گفته می شود .دین به این معناست که
مالی بر ذمه کسی باشد که باید به دیگری بدهد ،بدهی در قرض ،در
بیع ،در ثمن ،در غصب و مهریه زنان را دین می گویند.
معنای لغوی قرض

القرض لغه القطع و المقارضه ،کلمه قرض از باب «قرض یقرض»
مثل «ضرب یضرب» ومصدر آن القرض است 2.و جمع آن قریض
است .به معنی قطع کردن و بریدن است و به قیچی هم از این نظر
که چیزی را قطع می کند و می برد« :مقراض» می گویند ،وجه
تسمیه این لفظ به قرض این است که آدمی با قرض ،مقداری از پول
را از خود دور می کند .از این ریشه« ،قراضه الذهب» نیز استعمال
می شود به معنای اضافه هایی است که هنگام تراشیدن طال و نقره
ریخته می شود و دیگر استفاده ای ندارد ،و در هنگام نان پختن یا
پیراهن دوختن را مثال آن هر چه جدا شود می گویند« :قراضه الخبز
او الثوب او غیرها» در قرآن «قرضا حسن ًا» آمده ،قرض ًا اسم است و
مصدر آن «قراضاً» است و در لغت قرض به فتح و کسر «قاف» آمده
 - 1احمد فیومی ،مصباح المنیر ،ص.425
 - 2فخرالدین طریحی ،مجمع البحرین ،ج ،3ص.487
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لیقضاه»1

است ،در لسان العرب آمده و«القرض ما یعطیه من اعمال
یعنی قرض آن چیزی است که انسان به دیگری می دهد تا رفع
حاجتش شود و بعد آنرا قضا کند ،ابواسحاق نحوی نوشته است« :و
اصل القرض ما یعطیه الرجل یفعله لیجازی علیه» کتاب قراض ،هم
استعمال می شود که به معنای مضاربه است یعنی کسی که پول خود
را به عنوان مضاربه و تجارت می دهد و ارتباط خود را با آن قطع می
کند و در باب مضاربه معطی و معطی علیه می گوییم ولی در کتاب
قرض ،مقرض و مقترض داریم.
مفهوم اصطالحی دین

الدین ماثبت فی الذمه بقرض او بیع او جنایه او سائرمن یعقل عنه
و کل قرض دین و العکس.
دین عبارت از هر مال کلی است که بر ذمه کسی باشد که باید به
دیگری بدهد ،خواه این مال به علت بیع به عهده اوآمده یا به علت
بیع سلف یا نسیه یا جنایتی که کرده باشد فرقی ندارد بلکه باید فردی
به دیگری بدهکار باشد.
مفهوم اصطالحی قرض

القرض کل مال لزم فی الذمه بعقد عن مثله .قرض عبارت است
از گرفتن مالی که بعدا به همان مقدار بدون زیادتی و نقصان به قرض
دهنده بدهد.
فرق بین دین و قرض

مفهوم دین از نظر لغت با قرض و استقراض یکی است و اغلب آنرا
به صورت مترادف به کار می برند .اما اصطالح ًا علل قرض و دین
 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص.166
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متفاوت است چون گاهی انسان قهراً و بدون اختیار مدیون می شود
مثل اینکه ازدواج می کند یا خرج و نفقه همسرش یا مهریه اوبه عهده
اش می آید این است که گاهی بدهکاری قهری است و گاهی اختیاری.
اما قرض و استقراض در ذمه صورت می گیرد و انسان خود را مقروض
می کند و در اصطالح منطق ،بین قرض و دین ،عموم و خصوص
مطلق است یعنی کل قرض دین و العکس یعنی هر قرضی دین است
اما هر دینی قرض نیست ،بعضی از افراد دین ،قرض است و قرض یکی
از افراد دین است.
از این رو در فقه و در کتابهای روایی ،کتاب القرض و الدین جدا
از هم هستند اما بینشان قدر جامع وجود دارد .و احکام مشترکی با
هم دارند و احکامی نیز مختص به قرض است.
تعریف عقد قرض

عقد یقوم المالک بموجبه بتملیک مال آلخر الی اجل ،علی ان
یودیه المقترض الیه فیما بعد
قرض عبارت از عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف،
مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ،تملیک می کند که طرف
مذبور ،مثل آن را از حیث مقدار وجنس و وصف را رد نماید و در
صورت ممکن نبودن مثل ،قیمت را بدهد.
نظمی که صاحب جواهر در تبویب مباحث خود استفاده کرده
است بهتر است ،وی مباحث کتاب را به سه قسمت تقسیم کرده است:
 -1دین چگونه عقدی است؟  -2با چه چیزهایی تحقق پیدا می کند؟
با اعیان یا غیر آن؟  -3احکام ومسائل .امتیاز کتاب صاحب جواهر به
این است که فروع بیشتری را مطرح کرده است و استداللهای همه
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جانبه بیان کرده است و کتاب مفتاح الکرامه نیز در نقل و نقد اقوال
فقها بی نظیر است.

عقد قرض

صاحب جواهر درباره عقد قرض نوشته است« :و هو معروف قد
شرعه الشارع متاع ًا للمحتاجین مع رد فی غیر المجلس غالباً» 1یعنی
قرض همان معنی معروف است و معنی اصطالحی آن همان معنی
لغوی آن است یعنی بدهکاری.
قرض ارکانی دارد و احتیاج به ایجاب و قبول دارد ،بنابراین عقد
است ،قرض دهنده باید ایجاب را بگوید و قرض گیرنده هم قبول
نماید ،عقد قرض صیغه مخصوص ندارد و با هر لفظی که داللت بر
این مطلب بکند که فالن مبلغ در نزد مستقرض است و در مدت معین
آن را رد می کند آنان عقد قرض می کند.
ایجاب آن با الفاظی مثل« :اقرضتک ،انتفع به ،تصرف فیه ،ملکتک
و علیک عوضه و اصرفه و علیک عوضه» و قبول آن با قلبت و رضیت
و شبیه به این کلمات است.
معاطاه در قرض

آیا معاطاه در قرض کافی است یا نه؟ معاطاه مصدر باب
مفاعله است .که ممکن است یک طرفه هم باشد بر خالف باب تفاعل
که همیشه دو طرفه است مثل تعامل و تضارب ،بنابراین در عقد قرض
هر چند که دو طرف دارد ولی هر دو به همدیگر چیزی نمی دهند و
فقط یک طرف به دیگری چیزی می دهد باز هم معاطات صدق می
کند.
 - 1محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،25ص.5
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معاطات به این معنی است که فعل یا عملی بدون لفظ داللت
بر قرض بکند و صیغه در کار نباشد آیا قرض بدون لفظ بوجود می
آید و یا خیر و حتما باید لفظ داشته باشد؟
امام خمینی(ره) در کتاب بیع جلد یک همان مبحث شیخ
انصاری در مکاسب رابیان می کنند و می فرمایند اگر معاطاه در بیع
می آید در اینجا نیز می آید و صاحب جواهر نیز می گوید وقتی
معاطات در بیع بیاید به طریق اولی در قرض هم می آید .1و می نویسد
«دخول معاطاه فیه» یعنی در دین نیز معاطاه داخل می شود ،در
مفتاح الکرامه آمده است که  :انتقال مال در قرض سبب احتیاج دارد
و سبب باید چیزی باشد که به عنوان سبب شناخته شود و آنچه
اجماع ًا شناخته شده عقد است یعنی ایجاب و قبول دارد پس معاطاه
در اینجا راهی ندارد و موجب انتقال مال نمی شود و اگر صیغه نخواند
مال منتقل نمی شود2.
از نظر قاعده کبروی این استدالل صحیح است ،سببی غیر
از ایجاب و قبول شناخته شده نیست.
سبب شناخته شده یعنی آنچه شارع آنرا پذیرفته است و در
دین اسالم مورد پذیرش است.
سید علی طباطبایی نیز در ریاض المسائل می نویسد:
تملیکی که در قرض وجود دارد سبب می خواهد و بایستی سبب را
 « - 1فکیف کان فالظاهر دخول المعاطاه فیه بناء علی دخولها فی غیره ،بل هو اولی
من البیع و غیره بذلک و السیره فیه اتم» محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج 25ص11

 - 2انه ال خالف فی افادته انتقال الملک اما بالعقد و القبض او مع ضمیمه التصرف
علی االخالف اآلتی ،فالجرم وجب االقتصار فیه لمخالفته االصل علی ما یتحقق به
االنتقال باالجماع و الضروره و هو ما اذا کان بعقد یتضمن االیجاب و القبول فال

تکفی المعاطاه فیه و ان اکتفی بها فی حصول اباحه التصرف.مفتاح الکرامه ص95
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احراز کنیم و سبب چیزی به جز ایجاب و قبول نیست و ایجاب و
قبول هم با لفظ است بنابراین معاطات در قرض جاری نیست1.
صاحب جواهر می گوید :فقط لفظ و ایجاب و قبول سبب
تملیک نیست بلکه قبض نیز سبب تملیک است .تصرفی که مستقرض
در حال می کند کاشف از سبب است و آن سبب فقط لفظ نیست .و
آنچه که شارع در جامعه بوده و امضا کرده است صحیح است همانطور
که معاطات در بیع را امضا کرده در قرض را نیز امضا کرده است.
مهمترین دلیل کفایت معاطات در قرض
دلیل کفایت معاطات در قرض سیره عقالست ،یعنی عقال
بما هم عقال وقتی چیزی را قرض می دادند خواندن صیغه و گفتن
لفظ را همیشه رعایت نمی کردند نه تنها مسلمین بلکه در همه
جمعیتهای انسانی چنین بوده است از زمانی که جامعه و تمدن بوده
است قرض هم بوده ولی صیغه نبوده است.
توضیح درباره سیره عقال این است که احکامی را که شارع
بیان کرده است در یک تقسیم کلی به تاسیسی و امضایی تقسیم می
شود ،احکامی که سابقه ای در ادیان قبل و عرف جامعه نداشته و یا
اگر بوده ماهیت آن با آنچه اکنون شارع خواسته کامال متفاوت است
را احکام تاسیسی می گویند ،اغلب عبادات ،تاسیسی است چون باعث
قرب به خداوند می شود و آنچه موجب قرب به خداست به دست بشر
نیست و خداوند خودش طریقه قرب خود را معرفی می کند و احکامی
که در سابق بوده و یا در عرف مردم رواج داشته و در مرئی و منظر
شارع بوده است و آنها را با همان اجزا و شرایط پذیرفته است احکام
 - 1سیدعلی طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،20ص.109
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امضایی اسالم است مثل آداب تجارت و آنچه مخصوص زندگی
اجتماعی مردم است ،اجاره ،عاریه و ...امضای شارع سیره عقال را مثل
تقدیر معصوم(ع) طی می کند و حجت است.
امام خمینی(ره) می فرماید :که شارع اعدام موضوعات کرده
است یعنی کلیت را قبول کرده است و از جزئیات هر چه را قبول
نداشته است را رد کرده و نپذیرفته است یعنی شارع هر چه را نخواسته
رد کرده بنابراین آنچه مانده امضا شده است .آنچه سیره عقالست آیا
در مرئی و منظر شارع مقدس بوده است یا نه؟ اگر نبوده است بحثش
جداست ولی اگر بوده است ،اگر رد شده باشد که حجیتی ندارد اما
اگر ردع نشده باشد ،نتیجه اش امضا آن سیره است.
اگرسیره عقال بود ولی ردعی نرسیده است ولی احتمال ردع
می دهیم؟ در اینجا چطور است؟ آیا سیره عقال همچنان حجت است
یا خیر؟ در اینجا اصل عدم را جاری می دهیم و احتمال ردع را ارزش
نمی دهیم و به عنوان امضا از طرف شارع می پذیریم ،چون در فرض
مرئی بودن شارع است و ردعی نرسیده ،احتمال ردع را رد می کنیم
و می گوییم امضا شده است.
عالوه برسیره عقال ،سیره متشرعه نیز دلیلی بر قرض
معاطاتی است سیره متشرعه یعنی مسلمانان از بدو اسالم تا کنون
اینچنین قرض می دادند که هر عملی که داللت بر این می کرد که
فرد مقداری از مال خود را به دیگری قرض می داد تا در آینده مثل
آنرا به او پس بدهد و لفظ خاصی را هم استعمال نمی کردند و با
وجود این سیره متشرعه ،سیره عقال نیز تائید می شود و یقین می
کنیم که ردعی در طرف شارع نیامده است.
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ادله دیگری نیز برای جواز معاطات در قرض بیان شده است
من جمله اینکه تعاطی در حقیقت عقد است و عقد به معنی جعل و
گره است وقتی دو طرف با هم عقد می بندند یعنی با هم قراری که
می گذارند مثل با گره رابطه ای بین آن دو ایجاد شده است و وقتی
فرد قرض می دهد و طرف دیگر قبض می کند و به مجرد تعاطی عقد
و قبض حاصل می شود و به تملیک مستقرض در می آید .بنابراین
معاطات در قرض جاری است .گروهی نیز آیات «احل اهلل البیع و اوفوا
بالعقود» و روایت «المومنون عند شروطهم» را دلیل بر جواز معاطات
دانسته اند قراردادها در عرف بصورت معاطات امضا شده است ،قرض
نیز یکی از معامالت است که صورت معاطات آن امضا شده است.
 :معاطات در قرض کفایت می کند اما آیا مبتنی بر تصرف
است یا نه؟
گروهی می گویند برای کفایت معاطات ،مستقرض باید بعد
از قبض در آن تصرف کند ،حال تصرف ناقل یا تالف فرقی نمی کند.
صاحب جواهر می گوید :برای تملیک عین مستقرضه در
قرض معاطاتی قبض کافی است و احتیاجی به تصرف نداریم .و اگر
قبض نباشد اصال معاطات قابل تصور نیست ،منظور از تصرف چیست؟
آیا غیر از این است که در اختیارش باشد؟ بنابراین همان قبض مرحله
ای از تصرف است حال ممکن است ناقل یا متلف نباشد ،بنابراین
معاطات و به تبع آن قبض به تنهایی مالکیت می آورد و احتیاجی به
تصرف خاص به این نحو که آنرا بفروشد یا منتقل کند یا تلف کند
نمی باشد1.
 - 1محمد حسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج 25ص.2
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قول مشهور فقها نیز این است که با قبض ملکیت حاصل می
شود زیرا که حصول ملک مشروط به تصرف نیست چون تصرف
موقوف بر حصول ملک نیست بلکه موقوف به اذن مالک است و در
اینجا نیز بخاطر اینکه اذن مالک هست مستقرض می تواند در مال
تصرف کند و اذن مالک سبب تام برای جواز متصرف است و به واسطه
این تصرف در مال مقروضه ،مالک هم می شود چون تصرف را سبب
تام برای مالکیت می دانیم1.
الزم بودن عقد قرض

فقها معموال درباره همه عقود این بحث را می کنند که عقد
آیا الزم است یا جایز؟ زیرا که آثار فراوانی بر این بحث مترتب است،
آیا عقد قرض از عقود الزم است یا جایز؟
بعضی گفته اند عقد قرض جایز است به معنای اصطالحی
بین عقود یعنی هر یک از قرض دهنده و قرض گیرنده می توانند آنرا
هر زمان ،فسخ کنند ومورد قرض را در صورتی که موجود باشد پس
بگیرد و چنانچه تلف شده باشد عوض آن را بگیرد و اگر معیوب شده
باشد عالوه بر پس گرفتن خود آن ،ارش آن را هم بگیرد.و گفته اند
مثل هبه است ولی اشکال این نظر این است که صحیح است که عقد
اعطایی است ولی تفاوت اصلی آن با همه این است که قرض را باید
پس بدهد ولی هبه را خیر.
گروهی گفته اند جایز بودن قرض به این معناست که اگر
کسی چیزی به دیگری داد می تواند بعداً مثل یا قیمتش را بگیرد اما
اینطور نیست که مسلط بر فسخ باشد و قرض را به هم بزند و عین
 - 1شهید ثانی محمدبن جمال الدین مکی العاملی ،الروضه البهیه فی شرح عقد الدمشقیه ،تحقیق
محمد کالنتر بیروت دارالعالم اسالمی بی تا ج ،4ص.15
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مال را پس بگیرد .محدث بحرانی در حدائق الناضره 1و شهید ثانی در
شرح لمعه 2می گویند عقد جایز است ولی صاحب جواهر آنرا الزم می
داند و جوازی که این علما گفته اند را توجیه می کند3 .
ولی بعضی از علما تصریح کرده اند که جواز عقد قرض معنای
اصطالحی آن نیست و مسامحه گفته اند عقد قرض جایز است بلکه
قرض ،عقدی است الزم که پس از وقوع آن ،هیچ یک از طرفین (قرض
دهنده و قرض گیرنده) نمی تواند آنرا فسخ بنماید مثال قرض دهنده
نمی تواند آنرا بر هم زده و عین مال مورد قرض را بخواهد اگرچه
بالفاصله پس از انعقاد عقد و قبل از تحویل آن به قرض گیرنده باشد
و همچنین قرض گیرنده نمی تواند عقد را به هم زده و مورد قرض را
رد کند) پس مقصود از جواز قرض این است که اگر مدت برای قرض
تعیین کرده باشند ،وفای به آن الزم نیست ،به این معنی که قرض
دهنده می تواند مهلت ندهد و هر وقت خواسته باشد می تواند به
مقدار طلب خود را از قرض گیرنده مطالبه بنماید اگرچه هنوز قرض
گیرنده ،رفع حاجت به آن نکرده است با آنکه هنوز زمانی نگذشته
است تا رفع حاجت به آن ممکن باشد و قرض گیرنده هم هر وقت
خواسته باشد می تواند ذمه خود را فارغ ساخته و بدهی خود را
بپردازد4.
ذکر اجل (تعیین مدت در قرض) شرط مدت:

 - 1محدث بحرانی ،حدائق الناضره ،ج20ص132
 - 2شهید ثانی ،شرح لمعه ،ج ،4ص.17
 - 3مححدحسن نجفی ،جواهرالکالم ،ج 25ص.3
 - 4همانجا
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 :عرف نیز عقد قرض را الزم می شمارد ،اما اگر قرض اجل و مدت
داشت چگونه است؟
مثال پولی را به شخص قرض می دهید که در مدت شش ماه آنرا
پس بدهد.
اگر عقد قرض را الزم بدانیم که بحثی ندارد اما اگر عقد قرض
جایز باشد رعایت این مدت چگونه است آیا الزم الوفاست یا خیر؟ آیا
باید این مدت را در ضمن یک عقد الزم به صورت شرط در بیاوریم تا
الزم شود ،یا خیر؟ اگر به صورت شرط ابتدایی باشد چطور؟
امام خمینی (ره) در جلد چهارم بیع مبحث مشروط را بیان می
کنند و بطور مفصل در این باره توضیح می دهند که تمام شروط الزم
الفرماست هم شروط ابتدایی و هم شروط ضمنی و علت آنرا المومنون
عند شروطهم می داند و قایل اند که اطالق و عموم این روایت داللت
بر این مطلب می کند ،بنابراین اگر عقد قرض را نیز عقد جایزیی
بدانیم ولی شرط اجل در آن کنیم ،باز هم این شرط الزم الوفاست هر
چند که آنرا در ضمن عقد الزمی ذکر نکرده باشیم.
نظر مشهور این است که عقد قرض جایز است و اشتراط مدت،
لزوم وفا نمی آورد ،یعنی قرض دهنده هر وقت خواست می تواند جهت
گرفتن طلب خود به قرض گیرنده مراجعه کند ،البته پسندیده است
که فرصتی به قرض گیرنده بدهد .صاحب جواهر این نظر را به مشهور
فقها نسبت می دهد و می گوید :قبل از فیض کاشانی ،خالفی در
مساله نیافتم و تنها شهید ثانی در مسالک ،لزوم قرض را احتمال داده
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است 1.و برای اثبات نظر مشهور دالیلی را ذکر می کند  -1در این
مساله شهرت عظیم بلکه اجماع وجود دارد -2 .مقتضای اطالق
روایاتی که بر حسن مهلت دادن به مقروض داللت دارند ،جواز عقد
قرض است ،زیرا ظهور این روایات در این است که مهلت دادن و تاخیر
انداختن مطالبه قرض مستحب است و این داللت می کند که قرض
دهنده می تواند مطالبه دین کند ،لکن مهلت دادن رجحان دارد مانند:
«عن ابی عبداهلل (ع) قال :قال رسول اهلل(ص) ،من اقرض مومنا قرضا
ینظر به میسوره کان ماله فی زکاه و کان هو فی صاله من المالئکه
حتی یودیه» 2و عن رسول اهلل(ص) فی حدیث قال « :و من اقرض
اخاه المسلم کان له بکل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی
و طور سیناء حسنات و ان رفق به فی طلبه تعدی (جاز) به علی
الصراط کالبرق الخالف الالمع بغیر حساب و ال عذاب»3.
اطالق این روایات شامل جایی که طرفین مهلت را مشخص می
کنند نیز می شود پس عقد قرض ،عقدی جایز است که قرض دهنده
می تواند هر وقت بخواهد مال خود را طلب کند ،هر چند صبر کردن
رجحان دارد.
 -3اطالق روایات قرض بر اطالق ادله شرط مقدم است ،برخی
ادعا کرده اند مقتضای ادله لزوم وفای شرط «المومنون عند شروطهم»
و امثال آن ،تقید اطالق روایات قرض به جایی است که در عقد قرض
 - 1المساله الثانیه لو شرط التاجیل للقرض فی عقد القرض لم یلزم علی المشهود بین االصحاب
شهره عظیمه بل الخالف اجده فیه قبل الکاشانی ،نعم احتمله فی المسالک بنا علی ما ذکره سابقا
من لزوم هذا العقد»
محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج 25ص.30
 - 2وسایل الشیعه ،ج 13ص 87حدیث3
 - 3همان ،ص ،88حدیث.5
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مدت شرط نشده باشد ،صاحب جواهر می گوید در این مقام دو گونه
تقیید امکان دارد:
 -1تقیید ادله جواز قرض به ادله لزوم شرط.
 -2تقیید ادله لزوم شرط به ادله جواز قرض و اختصاص آن به
غیر موارد قرض.
تقیید دوم به جهاتی مقدم است چون مطابق شهرت عظیم بلکه
اجماع منقول است.
 -3اطالق روایات قرض بر اطالق ادله شرط مقدم است .برخی
ادعا کرده اند مقتضای ادله لزوم وفای شرط «المومنون عند شروطهم»
و امثال آن ،تقلید اطالق روایات قرض به جایی است که در عقد قرض
مدت شرط نشده باشد ،صاحب جواهر می گوید در این مقام دو گونه
تقلید امکان دارد:
 .1تقیید ادله جواز قرض به ادله لزوم شرط
 .2تقیید ادله لزوم شرط به ادله جواز قرض و اختصاص آن به غیر
موارد قرض
تقیید دوم به جهاتی مقدم است چون مطابق شهرت عظیم بلکه
اجماع منقول است.
اگر مدت دار بودن قرض در عقد قرض دیگری شرط شود،
مقتضای لزوم آن عقد ،وجوب وفا به شرط و در نتیجه مدت دار شدن
قرض است1.
اما بحث مهم در اینجاست که اگر در عقد قرض مدت تعیین کنند،
آیا این ت عیین مدت موجب می شود عقد قرض ،عقد مدت داری می
 - 1محمد حسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج 25ص « 32لو شرط تاجیله فی عقد الزم ،یلزم تبعاً لالزم»
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باشد و قرض دهنده حق نداشته باشد قبل از فرا رسیدن مدت تعیین
شده مطالبه دین کند یا چنین اشتراط و تعیین در عقد قرض اثر ندارد
و آنرا مدت دار نمی کند؟ نظر مشهور فقها را گفتیم ،اما بسیاری از
فقهای متاخر مانند فیض کاشانی 1محدث بحرانی ، 2امام خمینی
معتقدند در صورت تعیین مدت در عقد قرض یا در عقد الزم دیگری،
عقد قرض مدت دار می شود و قرض دهنده باید تا فرا رسیدن مهلت
مقرر صبر کند.
ادله این گروه این است:
 -1آیه دین «یا ایها الذین آمنوا اذا تدانیتم بدین الی اجل مسمی
فاکتبو» (آیه  282سوره بقره) ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی
که بدهی مدت داری به یکدیگر
 -2گفته اند این آیه عالوه بر بیع نسیه و سلف ،شامل قرض نیز
هست و ادعای کسانی که می گویند این آیه شامل قرض نمی شود را
درست نمی دانند.
 -2روایت امام صادق (ع)
عن ابی عبداهلل (ع) فی حدیث قال« :من اقرض و ضرب له اجالً
فلم یوت به عند ذلک االجل کان له من الثواب فی کل یوم یتاخر عن
ذلک االجل بمثل صدقه دینار و احد فی کل یوم»3
هر کس قرضی دهد و برای آن مدتی تعیین کند ولی بدهکار سر
مهلت آنرا برنگرداند ،در مقابل هر روزی که از مهلت تعیین شده بگذرد
ثواب صدقه یک دینار به او عطا می شود.
 - 1همان ،ص .30
 - 2الحدائق الناضره ،ج 20ص .130
 - 3شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج 112ص  87حدیث . 1
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صاحب جواهر در مورد این روایت می گوید :این روایت گذشته از
ضعف ستد و اعراض مشهور از آن بر نهایت چیزی که داللت می کند،
این است که اشتراط مدت در عقد قرض صحیح است و ثمره آن جواز
تاخیر دفع مال تا سر موعد و وجوب دفع آن پس از زمان سر رسید
است و این غیر از لزوم قرض به معنای وجوب تاخیر دفع مال است و
بحث ما در لزوم است1.
 -3روایت حسین بن سعید.
قال« :سالته عن رجل اقرض رجالً دراهم الی اجل مسمی ثم مات
المستقرض ایحل قال القارض عند فوت مستقرض منه او للورثه من
االجل ماللمستقرض فی حیاته.
فقال :اذا مات فقد حل مال القارض2.
از امام (ع) درباره مردی پرسیدم که به دیگری قرض مدت داری
می دهد ،بعد از چندی قرض گیرنده می میرد آیا بعد از مرگ او طلب
قرض دهنده مال می شود و باید پرداخت شود یا ورثه بدهکار مانند
خود او می توانند پرداخت را تا فرا رسیدن مهلت به تاخیر بیندازند.
امام (ع) فرمود :وقتی قرض گیرنده بمیرد ،طلب قرض مال می شود.
صاحب جواهر می گوید :این روایت با توجه به عبارت «اذا مات
فقد حل مال القارض» با مفهوم داللت می کند که مطالبه قبل از
انقضای مدت و در زمان حیات قرض گیرنده جایز نیست و این یعنی
لزوم رعایت مدت در عقد قرض ،لکن چون شهود از این روایت اعراض
کرده اند از حجیت می افتد.

 - 1محمد حسن نجفی ،جواهر الکالم ،ج 25ص .33
 - 2همان.
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ممکن است گفته شود که سوال راوی از الزم بودن رعایت مدت
در عقد قرض نیست بلکه راوی می پرسد که با مرگ بدهکار ،بدهی
او حال می شود یا خیر و امام (ع) نیز بر طبق سوال وی پاسخ می
دهد در این صورت دیگر مخالف سخن مشهور نیست1.
محقق نیز تنها دلیل لزوم رعایت مدت را همین روایت حسین بن
سعید می داند ولی می گوید این روایت مورد اعراض اصحاب است و
حمل بر استحباب شده است2.
 -4ادله وجوب وفا به عقد و شرط
مقتضای ادله وجوب وفا این است که رعایت مدت تعیین شده در
عقد قرض الزم باشد« .اوفوا بالعقد» (آیه  1سوره مائده) «و اوفوا
بالعهد» (آیه  34سوره اسراء) « ،المومنون عند شروطهم» با داللت
این ادله از اطالق روایات قرض که بر رجحان و استحباب مهلت دادن
داللت داشت ،رفع ید می کنیم و آن روایات را بر جایی حمل می
کنیم که در عقد قرض یا در عقد دیگری مدت شرط نشده باشد.
توجیه لزوم عقد توسط صاحب جواهر
عقد قرض را عقد جایز می دانند به این معنا که دو طرف عقد می
توانند عقد را به هم بزنند ،در این معنا هیچ اختالفی بین علمای شیعه
نیست ولی سخن شهید ثانی که می گوید عقد قرض الزم است3را
اینگونه توجیه می کنند که معنای لزوم در سخن شهید این است که
دو طرف می توانند عقد قرض را به هم بزنند ولی قرض دهنده عین
را نمی تواند پس بگیرد.
 - 1همان.
 - 2همان.
 - 3شهید ثانی ،الروضه البهیه فی شرح الهمه الدمشقیه ،ج 4ص .16
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گروهی گفته اند عقد قرض نه جایز است و نه الزم به این معنا که
جایز نیست چون نمی تواند عین را پس بگیرد مثالً در عقد هبه که
عقدی جایز است می توان عین را پس گرفت و الزم نیست به این
جهت که دو طرف می توانند آنرا به هم بزنند و فسخ کنند و می شود
گفت که عقدی خنثی است.
صاحب جواهر می گوید :خنثی معنا ندارد اگر جواز عقد را
نپذیریم ،ادله ای مثل «اوفوا بالعقود» می آید و اینجا را در بر می
گیرد.
اما درباره جایی که ذکر اجل در عقد قرض شده است که گروهی
قایل به لزوم عقد شده اند ،صاحب جواهر چنین پاسخ می دهد که
حتی اگر شرط مدت هم در عقد شود باز هم عقدی جایز است و مهلت
دادن که در روایات آمده است داللت بر استحباب می کند.
 :در سخن صاحب جواهر ظاهراً تعارضی دیده می شود ،ایشان در
صدر سخنش می گوید :براساس ادله شروط مثل «المومنون عند
شروطهم» عمل بر شرط که ذکر اجل است الزم است و در ذیل
سخنش می گوید :ادله ای که درباره قرض است همگی داللت بر
استحباب دارد بنابراین عقد قرض الزم نیست و آنچه در آن شرط شود
نیز الزم نیست1.
بنابراین بین این دو ادله تعارض است .اما پس از دقت نظر در آن
معلوم می شود که تعارضی نیست زیرا ادله قرض را مقدم بر ادله
شروط می کند.

 - 1محمد حسن نجفی ،جواهر الکالم ج 25ص .31
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سپس سوالی را مطرح می کند و می فرماید :مناقشه :ممکن است
عقد قرض نیز مثل عبادات باشد و بگوییم عقد قرض سبب است وقتی
سبب انجام شد مسبب هم الزم است و ادامه آن الزم است مثل نماز
که وقتی داخل به آن شد باید ادامه دهد ولی ورودش اختیاری است.
اینگونه پاسخ می دهد :مدفوعه ،ما از احادیث قرض استحباب را
می فهمیم از ورود و آغاز آن تا استرامه آن .مثالً در روایات آمده که
اگر کسی م هلت بدهد چقدر ثواب می برد ،یعنی مستحب است که
زمان را رعایت کند ولی واجب نیست.

شروط ابتدایی و ضمنی

امام خمینی (ره) در مکاسب در باب مشروط درباره ادله شروط
«المومنون عند شروطهم» سخنی دارند و آن این است که آیا این
قاعده منظور نقاط شروط ضمنی است یا شروط ابتدایی را نیز در بر
می گیرد؟
امام می گویند ،این قاعده شامل شروط ابتدایی نیز می شود
بنابراین ادله شروط حاکم بر ادله من خواهد بود .ادله قرض در رابطه
با قرضی که ذکر اجل در آن ذکر شده است می باشد ولی اگر شرط
اجل شود ،شامل «المومنون عند شروطهم» می شود.
 :شاید بشود سخن امام را اینطور توجیه کرد که با ذکر کلمه
«المومنون» منظور صفات مومن و شرایط ایمان است و یک مساله
اخالقی است نه بحث فقهی و حقوقی ،یعنی لزوم اخالقی دارد که
مومن وقتی عده ای می گذارد وفا کند و از نظر فقهی مستحب است.
گروهی گفته اند :ادله قرض را مقید کنیم به جایی که در آنها
شرط شده و ادله شرط را مقید به جایی کنیم که موجب تاخیر قرض
نشود ،به این معنا که شرطی واجب الوفاست که در ضمن عقد قرض
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بیاید و موجب تاخیر هم نشود .و اگر موجب تاخیر شود دیگر الزم
الوفا نباشد.
این نظر این صحیح نمی باشد زیرا وقتی احتمال آمد ،دیگر
استدالل باقی نمی ماند در دو طرف قرض و شروط تقیید آوردیم.
 .1قرضی که شرط داشته باشد.
 .2شرطی که موجب تاخیر نشود.
 :اگر ادله قرض را مقید به شرط اجل کنیم ،قید متعارف است
ولی تقیید به عدم تاخیر ،قیدی غیر متعارف است.
در مفتاح الکرامه و ریاض المسائل نیز عقد قرض ،عقد جایز شمرده
شده است ،1و دلیل خود را اجماع قرار داده و می گوید البته در
استدامه لزوم پیدا می کند با ذکر اجل بعد از ایجاد عقد باید به آن
وفا کند و در ادامه با گفتن «االن یقال» می گوید بین بیع و قرض را
فرق بگذاریم ،عقد بیع دارای آثاری است که همه آنها در صیغه آن
گفته نمی شود مثل خیار است درباره عقد قرض در مفتاح الکرامه
اقوال مخالفین آورده شده است :مثل فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع
که قایل به لزوم عقد قرض در هنگام ذکر اجل است ،گروهی هم گفته
اند جایز است مرگ اینکه مدت شرط شود.
نیز اینطور بگوییم که مدت داشتن در ماهیت عقد قرض است،
قرض دادن جایز است ،تعیین مدت برای آن هم همچنان جایز است.
و در عرف معنای قرض با مدت می باشد2.
سخن قابل توجهی است نظر صاحب ریاض نیز این است که عقد
قرض عقدی جایز است اما به صراحت صاحب جواهر نیست.
 .1سید علی طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج 9ص .168
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صاحب مفتاح الکرامه نیز علت جواز عقد قرض را اجماع دانسته
است.
استدالل صاحب جواهر و ریاض و مفتاح به اجماع است در حالیکه
دلیل اصلی ایشان روایات است و وقتی که وجه اجماع معلوم باشد،
اجماع مدرکی است و ارزشی ندارد ،پس به خود روایات بر می گردیم
که ابتداءً و استدامهً از عقد قرض استحباب فهمیده می شود .البته می
توان گفت این روایاتی که از آنها استحباب فهمیده می شود درباره
جایی است که زمان تعیین نشده است و اگر زمان تعیین شده باشد.
شامل «المومنون عند شروطهم» شود .یعنی وقتی قرض داد و مدت
تعیین کرد و مدت * نمی تواند پس بگیرد .نمی توانیم بسادگی از
«اوفوا بالعقود» عبور کنیم.
امام خمینی (ره) و سید در حاشیه مکاسب می گویند عقد قرض
الزم است و لزوم را به معنایی که صاحب جواهر گفت ،معنا می کنند
یعنی قرض دهنده نمی تواند عقد را فسخ کند و بگوید عین مقترضه
را به من برگردان حتی اگر موجود باشد.
امام در تحریرالوسیله کتاب قرنی مساله  16می نویسد« :اال قوی
انه لو شرط التاجیل فی القرض صحح و لزم الحمل به ولیس للمقرض
مطالبته قبل حلول االجل» 1بنابراین در صورت تعیین مدت ،عقد
قرض نسبت به وفای شرط الزم است.

 .2امام خمینی ،تحریر الوسیله ،ج 1ص . 622
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نتیجه

به نظر می رسد با بررسی ادله فقها در این زمینه گفت مشهور
آنان حکم بر جواز معاطات در بیع و گاهی در نکاح داده اند .قانون
مدنی درباره انعقاد معاطاتی عقد بیع و عدم آن در عقد نکاح صراحت
دارد .اما درباره عقود دیگر صراحتی ندارد .لذا با توجه به اقتضائات
زمان کنونی؛ این نوشتار انعقاد عقد قرض به صورت معاطات که دارای
شرایط خاصی بین عقود است ،را مورد بررسی قرار داده و در نهایت
به این نتیجه رسیده است که با توجه به ادله ای از جمله سیره عقال،
عموماتی همچون اوفوا بالعقود ،اولویت ،نفی حرج  ،عرف و مواد 191
و  193قانون مدنی می توان ادعا به صحت معاطات در عقد قرض
نمود.
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الگوی جدید حاکمیت شرکتی اسالمی
سید علی حسینی  1زهرا معصومی بیلندی

2

چکیده
هدف این مقاله بررسی الگوی جدید حاکمیت شرکتی اسالمی در
حوزهی نوظهور مالی اسالمی است .این مقاله یک رویکرد تحلیلی را
برای بررسی نقش های جدید اجرایی و مدیریتی مدنظر قرار میدهد
که انتظار میرود حاکمیت شرکتی اسالمی در فرآیند تصمیم گیری
مالی شرکتها ،ایفا کنندهی این نقشها باشد.
نتایج این بررسی نشان می دهد که دیگر انتظار نمی رود حاکمیت
شرکتی اسالمی نقش نظارتی سنتی را در موسسات مالی اسالمی
داشته باشد .در واقع شدت رقابت ،کاستی های مشاهده شده در
صنعت مالی اسالمی ،چالش های بی سابقه و مالحظات اخالقی مورد
نیاز به عنوان یک رویکرد جدیدی تحمیل می شود که رشد صنعت
 1استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا(س)-
a.hosseini@alzahra.ac.ir
 2دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س) و عضو هیئت علمی دانشگاه
پیام نور -ایران.
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مالی اسالمی را بهبود می بخشند و باعث بقای آن در دنیای اقتصاد
جهانی میشوند و سطح رفاه  25درصد از جمعیت جهان را ارتقا می-
دهند.
حاکمیت شرکتی اسالمی باید با یک الگوی جدید چند سطحی
ارائه نماید تا به کمک آن بتوان منافع ذینفعان را بهبود داده و به
بهترین شیوههای کسب و کار در صنعت مالی اسالمی دست یافت و
نیازهای سرمایه گذاران و رفاه اجتماعی جوامع بی خانمان و محروم
را تأمین کرد.
کلمات کلیدی :حاکمیت شرکتی ،اخالق ،توسعه محصوالت ،شریعت
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مقدمه
اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه التین
 Gubernareبه معنای هدایت کردن گرفته شده است که معموال
در مورد هدایت کشتی به کار می رود و داللت بر این دارد که اولین
تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل .در
دیدگاه های محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران
محدود می شود .این الگوی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی
تفسیر می شود .اما این مفهوم ممکن است از صرف رابطه مابین
شرکت و سهامداران شرکت فرا رفته و در شبکه ای از روابط تعریف
شود .در این وضعیت ،حاکمیت شرکتی نه تنها روابط میان شرکت و
مالکان آنها( سهامداران) بلکه روابط میان شرکت و تعداد زیادی از
ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،دارندگان اوراق قرضه و ...را
شامل می شود .چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می
شود (سولومون.)2010،
حاکمیت شرکتی اسالمی از شیوهها و رویدادهایی که در دنیای
کسب و کار رخ می دهد ،مستقل نیست .حاکمیت شرکتی اسالمی
را میتوان بخشی از مکانیزیمی دانست که هدف آن بهبود عملکرد
شرکتها ،موسسات مالی و رفاه طبقه ضعیف جامعه برای از بین بردن
فقر است .پدیدارشدن بحران مالی جهانی 2008 /2007در اقتصاد
آمریکا ،که با وقفه ای کوتاه اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر
قرار داد ،باعث شد نظارت بر عمکرد بانک ها و موسسات مالی اهمیت
دوچندانی پیدا کند ،به نحوی که بسیاری از محققان ضعف های
نظارتی مقام ناظر را یکی از علل اصلی بوجود آمدن بحران مطرح
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کردند .به این ترتیب مسئلهی حاکمیت شرکتی در دستورکار سیاست
گذاران قرار گرفت و موضوع حاکمیت شرکتی به نگرانی اصلی
دانشگاهیان ،دولت ها و تدوین کنندگان قوانین در کل جهان تبدیل
شد.
حتی قبل از پدیدارشدن بحران مالی جهانی عوامل دیگری نیز به
پررنگ تر شدن اهمیت حاکمیت شرکتی کمک کردند .برخی از این
عوامل عبارتند از :رشد سرمایه گذاران نهادی و نقش آنها در
اقتصادهای توسعه یافته ،توسعه اجتماعی و اقتصادی نیمه بهینه در
اقتصادهای توسعه یافته ،عالقه قانون گذارن برای حفاظت از تمام
ذینفعان و آزادسازی فعالیتهای سرمایه گذاران نهادی(اقبال و
میرکور.)2004 ،
یکی از حوزههای مولد در زمینهی مطالعات اسالمی ،پژوهشهای
حاکمیت شرکتی اسالمی است .هر چند این حوزه اهداف مشابه
بسیاری نسبت به حاکمیت شرکتی مرسوم دارد ،شمول قواعد شرعی
و اصول اولیهی فقه باعث میشود حوزهی حاکمیت شرکتی اسالمی
در رابطه با مالحظات مذهبی ،اخالقی و اجتماعی فعالیتهای کسب و
کار موسسات مالی اسالمی محدودتر و بازدارنده تر باشد.
اهداف حاکمیت شرکتی اسالمی ترکیب بهبود عملکرد مالی با
مأموریت اجتماعی حول موازین شرعی است تا بتوان در یک محیط
اجتماعی اقتصادی گستردهتر به باالترین سطح رضایت همهی
ذینفعان نائل شد .پیچیدگی فرآیند حاکمیت شرکتی اسالمی منوط
به پاسخگویی مستمر هیئت مدیره (و استراتژیهای مربوطه) به
قوانین و مقررات قضایی در کنار شرع است .این نوع پاسخگویی نه
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تنها برای مدیران دشوار است ،بلکه قانون گذاران نیز باید با احتیاط
کامل عمل کنند تا تعادلی بین انطباق شرعی و مسائل حفظ ثبات و
توسعهی مالی برقرار شود .مدل نظری حاکمیت شرکتی اسالمی و
مفاهیم عملی مرتبط با آن (از لحاظ سودآوری ،مدیریت درآمد ،کاهش
ریسک شریعت ،تخصیص سرمایه اثر بخش ،توسعه محصوالت مالی
اسالمی و غیره) همگی برای به حداکثر رساندن منافع مشترک تمامی
ذینفعان است.
تحوالت نظری و عملی اخیر در حوزهی حاکمیت شرکتی اسالمی
را میتوان نشانهای از افزایش عالقهی به بهینه سازی عملکرد مالی،
اقدامات نظارتی و تدابیر قانونی در صنعت مالی اسالمی دانست.
مطالعات مختلفی در این راستا انجام شده است که از میان آنها می-
توان به مطالعات نظری عبدالباقی و اسکیبوالزا ،)2014( 3باتی و
باتی ،)2010( 4آرچر و کریم ،)2012( 5گیننا ( )2014اشاره کرد.
برخی از مطالعات تجربی نیز توسط نویسندگان متعددی از جمله
بوخاری 6و همکاران ( ،)2013فرخ و همکاران ( ،)2011گراسا و
متیوسی ،)2014( 7عبداهلل و همکاران ( ،)2015مال و زمان (،)2015
سامرا ( ،)2016شیبانی و دفونتس )2017( 8و قاضی و همکاران
( )2018صورت گرفته است .اکثر این مطالعات جنبههای مدیریتی
حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسالمی و در زمینه انطباق با شرع
3

Sciabolazza
Bhatti
5
Archer and Karim
6
Bukhari
7
Grassa and Matoussi
8
Shibani and De Fuentes
4
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را مورد بررسی قرار دادند .تنوع یافتهها نشان دهنده رابطه مکانیسم
های حاکمیت شرکتی اسالمی و کاربرد وسیع اصول آن با حوزه های
قضایی مختلف شامل مناطق ،اقلیت ها و اکثریت مسلمانان است
(منصور و باتی.)2018،
هدف این مقاله بررسی تحوالت جهانی اخیر حاکمیت شرکتی
اسالمی در صنعت امور مالی اسالمی است .این بررسی به صورت
تحلیلی انجام شده است و نقشهای مدیریتی و اجرایی جدید را
بررسی میکند که انتظار میرود حاکمیت شرکتی اسالمی در فرآیند
تصمیم گیری اجتماعی و امور مالی به ایفای این نقشها بپردازد .در
واقع شدت رقابت و شکستهای صنعت مالی اسالمی و چالشهای بی
سابقه و مالحظات اخالقی باعث بوجود آمدن سبک جدیدی شد که
بر بهبود رشد صنعت مالی اسالمی و حفظ بقای آن در جهان مالی
قرن بیست و یکم تأکید دارد .ادامهی مقاله به شرح زیر است .بخش
دوم در مورد ویژگیهای جدید حاکمیت شرکتی اسالمی بحث می-
کند .بخش سوم مسئلهی حفاظت از حقوق ذینفعان و بهترین شیوهها
را مطرح میکند و در بخش سوم نتیجه گیری انجام شده است.

ویژگیهای حاکمیت شرکتی اسالمی جدید
اکثر مالحظات نظری و کاربردهای عملی حاکمیت شرکتی
اسالمی بر صنعت مالی اسالمی تأکید دارد و این تأکید به دو علت
است .از یک سو داراییهای سازگار با قوانین شرع بیشتر در شرکت-
های مالی متمرکز هستند به جای آنکه در بخشهای صنعتی و
تولیدی پراکنده شده باشند .از سوی دیگر توزیع بسیار نامتقارن
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اطالعات در بین طرفین قرارداد در بخش مالی اسالمی نیز باعث
پررنگ تر شدن نقش حاکمیت شرکتی اسالمی شده است.برای مثال،
یکی از مهمترین بخش های بانکداری اسالمی ،عقود مشارکتی است
و در این عقود ،سپرده گذاران به نوعی مشارکت در سرمایه گذاری
هایی دارند که بانک ها بطور قابل توجهی از اطالعات بیشتری در مورد
آن سرمایه گذاری ها برخوردار می باشند .عالوه بر آنکه در نظام های
مشارکتی سپرده گذارن که به نوعی سرمایه گذاران طرح ها بشمار
می آیند با عرضه وجوه خود چیز ملموسی دریافت نکرده و تنها منتظر
تحقق وعده هایی می شوند که قرار است در آینده تحقق یابد .از این
رو برای آنکه سپرده گذاران نظام مشارکتی در فضایی که عدم تقارن
اطالعات وجود داشته و سودهای مورد انتظار نامعین بوده و از پیش
تعیین شده نیستند ،از اطمینان خاطر نسبی مناسب برخوردار باشند
لزوم برپایی حاکمیت شرکتی برای ایجاد چنین فضایی بطور ملموسی
احساس می شود(قلیچ.)1395 ،
در واقع موسسات مالی اسالمی وجوه جمع آوری شدهی سپرده
گذاران را از طریق سرمایه گذاری آنها در کانال های منطبق با شرع
مدیریت می کنند که برای به حداقل رساندن انواع ریسکها ،بهبود
ثبات مالی و حفظ رشد اقتصادی مستلزم اقدامات نظارتی مستمر
است.
یکی از موضوعاتی که در حوزه مدیریت ریسک و نظارت بر
موسسات مالی اسالمی موسسات مطرح گردید ،مسئله " ریسک
شریعت" ،و ضرورت " نظارت شرعی" است.این اصطالحات بیش از
یک دهه در ادبیات بانکداری و مالی اسالمی قدمت دارد ،اما شاید
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نتوان تعریف دقیق و جامعی از آن ها ارائه نمود .به هر حال ،با استفاده
از منابع موجود ،می توان ریسک شریعت را این گونه تعریف نمود":
ریسک شریعت خطری است که نظام بانکی به دلیل عدم انطباق
فعالیت هایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسالم ،ممکن است با
آن مواجه شود" .بر این اساس نظارت شرعی نیز به این صورت قابل
تعریف است" نظارت شرعی کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به
منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا موسسه مالی اسالمی
با اصول و قوانین شریعت مقدس اسالم است(موسویان و همکاران،
)1391
الگوی جدید حاکمیت شرکتی اسالمی ناشی از تأثیر جهانی امور
مالی اسالمی بر رفاه حدود  23درصد از جمعیت جهان است .کارایی
ابزارهای حاکمیت شرکتی اسالمی در پرداختن به چالشهای صنعت
مالی اسالمی با توسعهی جغرافیایی و رشد مداوم و چشمگیر ،بسیار
با اهمیتتر بنظر می رسد .جدول ( )1اجزای صنعت امور مالی اسالمی
جهانی را در کل مناطق نشان میدهد و جدول ( )2نرخ رشد  9کشور
با بیشترین رشد مالی اسالمی را نشان میدهد .مطابق با جدول ()2
میانگین نرخ رشد مورد انتظار ترکیبی برای  9کشور با بیشترین
رشد مالی اسالمی و عربستان سعودی به ترتیب در حدود  13.6و
 17.5درصد است .این دو میانگین نرخ رشد مورد انتظار ترکیبی
باالتر از حد میانگین ،نشان میدهند که صنعت مالی اسالمی در
سیستم مالی جهانی جایگاه خوب و مترقی دارد که به الگوی
حاکمیت شرکتی اسالمی جدیدی نیاز است که از نظر گستره و
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کاربرد ،یکپارچگی و وضوح بیشتری داشته باشد تا بتواند به تمامی
ابعاد متنوع حرفهای صنعت بپردازد.
در راستای مأموریت اصلی حاکمیت شرکتی اسالمی–حفظ منافع
ذینفعان مختلف ،حل تضادهای نمایندگی  ،الزامات افشا و بهبود
سودآوری -هستهی الگوی جدید ،ابعاد مکمل را با هم ترکیب میکند
که شامل موارد زیر هستند:

 -1بهبود رقابت پذیری صنعت مالی اسالمی جهانی
اگرچه هیئت خدمات مالی اسالمی ( )2017ادعا می کند که
صنعت مالی اسالمی در پایان سال  2017به حدود  2تریلیون دالر
دست خواهد یافت ،رقابت پذیری جهانی اجزای اصلی آن یعنی بانک-
های اسالمی ،موسسات بیمه منطبق با شرع ،صندوق های اسالمی و
انتشار صکوک با تاثیر محدودی بر سیستم مالی جهانی ادامه دارد
.حاکمیت شرکتی اسالمی باید نقش هادی قدرتمندی برای
موسسات مالی اسالمی بازی کند تا بتوان با استفاده از آن به ایجاد
استراتژیها و اقدامات سیاسی جدیدی به منظور بهبود رقابت پذیری
آن ها در سطح بین المللی و خارج از مناطق جغرافیایی با تمرکز باالی
جمعیت مسلمانان پرداخت .این نقش کالن هرگز در میان اولویتهای
اصلی حاکمیت شرکتی اسالمی در نظر گرفته نشده است ،بطوری که
انعطاف پذیری صنعت اسالمی جهانی مورد عالقه مدیرانی که تنها به
دنبال سودآوری و بهبود درتثبیت موقعیت بازار خود بودهاند ،نیست.
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 -2پیوند دادن شیوههای کسب و کار موسسات مالی

اسالمی با اجرای احکام اخالقی مقدس الشریعه (برای

مثال اهداف قانون اسالمی)

قانون اسالمی میتواند الهام بخش مطالعهی عملکرد از طریق
منشور اقتصادی و تجاری باشد(بدوئی و منصور .)2015 ،ولید منصور
و اسحاق باتی( )2018به لحاظ مفهومی ،عملکرد موسسات مالی
اسالمی را از دیدگاه اسالمی بررسی کردند.
جدول  :1اجزای صنعت مالی اسالمی جهانی (میلیارد دالر)

کل

کمکهای
بیمه
اسالمی

اسالمی

داراییهای

انتشار بانکداری
صندوقهای
صکوک اسالمی

منطقه

425/5

4/4

19/8

182/6

218/6

آسیا

801/1

11/7

23/4

115/2

650/8

شورای
همکاری
برای
کشورهای
عربی

565/7

8/4

0/2

16/6

540/8

شورای
همکاری
خلیج
فارس
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30/6

0/ 6

1/5

1/9

26/6

شمال
آفریقا

70/2

-

11/2

2/1

256/9

سایر

1893/1

25/1

56/1

1493/4 318/5

کل

منبع :گزارش هیئت خدمات مالی اسالمی ()2017
جدول :2رشد مورد انتظار داراییهای بانکداری اسالمی

سال 2020
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سال 2015

میانگین
نرخ رشد
مورد
انتظار
ترکیبی

سهم-
درصد

اندازه-
(تریلیون
دالر)

سهم-
درصد

اندازه-
(تریلیون
دالر)

17/43

43/60

0/766

36/92

0/343

عربستان
صعودی

10/76

14/23

0/250

16/15

0/150

امارت
متحده
عربی

08/05

12/41

0/218

15/93

0/148

مالزی

09/46

08/76

0/154

10/55

0/098

کویت
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16/62

10/19

0/179

08/93

0/083

قطر

12/33

05/29

0/093

05/60

0/052

ترکیه

14/87

02/85

0/050

02/69

0/025

اندونزی

01/30

00/91

0/016

01/61

0/015

بحرین

15/63

01/76

0/031

01/61

0/015

پاکستان

13/59

100/0

1/757

100/0

0/929

 9کشور
با
بیشترین
رشد
مالی
اسالمی

منبعYE(2016):

آنها معتقدند که «مقدس الشریعه» منعکس کننده دیدگاه اخالقی
اسالمی در مورد عدالت ،رفاه و برابری است.وجود ویژگی هایی چون
عدالت خواهی ،خیرخواهی ،امانت داری ،صداقت ،جوانمردی ،ایثار،
احترام متقابل به هم از جمله ویژگی های اخالقی است که به کرات
در نظام اسالمی به همه افراد جامعه توصیه شده است .این ویژگی ها
در عملکرد افراد اثرگذار بوده و درسطح کالن با ایفای حقوق ذینفعان
و بستر سازی جهت تحقق حاکمیت شرکتی ،مزایا و منافع اقتصادی
را تضمین می گرداند .به بیان دیگر عامل محرک و انگیزشی "
اخالقیات" موجب پدید آمدن یک میل و رغبت درونی در افراد جهت
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ایفای تعهدات و تکالیف مقرر در قراردادها می شود .بدیهی است وجود
چنین عامل محرک ی در مقایسه با فقدان آن ،اثر بخشی حاکمیت
شرکتی را تحت الشعاع قرار خواهد داد( عیوضلو و قلیچ)1393 ،
بعالوه عملکرد جهانی موسسات مالی اسالمی را نباید محدود به
عملکرد مالی دانست بلکه باید شامل چهار بعد تکمیلی مقدس
الشریعه از جمله ایمان ،خود انسان ،عقل و رفاه باشد .نقش جدید
حاکمیت شرکتی اسالمی عبارت است از هدایت فعالیتهای کسب و
کار موسسات مالی اسالمی برای تحقق اخالقی پنج هدف قانون
اساسی است که مأموریت اجتماعی صنعت مالی اسالمی جهانی را
بهبود میبخشد .با این حال واقعیتهای مختلف مطالعات تجربی و
نظری نشان میدهند که انحراف زیادی از بینش اسالمی به واسطه
اجرای ضعیف مقدس الشریعه توسط موسسات مالی اسالمی وجود
دارد .به این ترتیب شواهد قوی وجود دارند که الگوی جدید حاکمیت
شرکتی اسالمی را تأیید میکنند.

 -3خدمت گذاری به طیف وسیعتری از مردم
موسسات مالی اسالمی باید مقاصد ادعا شدهی مقدس الشریعه
را به گونهای ارتقا بخشد که به استانداردهای اخالقی اسالم نزدیکتر
شود زیرا امروزه از استانداردهای اسالمی بسیار دور شده است.
مطابقت فعالیت های موسسات مالی اسالمی با عرف و فرهنگ
مشتریان از جمله شاخص هایی است که مورد توجه مشتریان است.
موسسات مالی اسالمی باید وجوه را از طیف وسیعی از سپرده گذاران
جمع آوری کند و آن را از طریق شیوههای کارآمدتر تخصیص منابع
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در دسترس طیف وسیع تری از افراد متقاضی قرار دهد .حاکمیت
شرکتی اسالمی نه تنها میتواند از منافع مربوط به ذینفعان حفاظت
کند بلکه میتواند تیم مدیریت را تقویت کند تا بتوانند استراتژیهای
رقابتی را به کار ببندند ،که به افزایش مشارکت مالی به خصوص در
اقتصادهای نوظهور منجر شود .تأمین مالی واحدهای کوچک و
متوسط یکی از نیازهای فوری صنعتگران است و متخصصان مالی
اسالمی باید این نیازها را برآورده سازند به این طریق که سپردههای
جمع آوری شده و وجوه غیرسپرده برای طیف وسیعتری از مردم در
بلند مدت بکار گرفته شود.
هدف خدمات به طیف وسیعتری از افراد ،به رفاه بیشتر جامعه
کمک میکند .در واقع مالی اسالمی میتواند در دراز مدت به جهت
گیری تخصیص منابع کمک کند و به این ترتیب میتوان تأثیر مثبت
آن را بر رشد مشاهده کرد .بر اساس گزارش بانک جهانی ()2015
تامین مالی بلند مدت به چندین طریق میتواند به رشد اقتصادی و
رونق مشترک بینجامد .تامین مالی بلند مدت باعث کاهش ریسک
تجدید قرارداد بدهی شرکتها شده و به آنها امکان میدهد تا سرمایه-
گذاریهای ثابت بلند مدت داشته باشند و به رشد اقتصادی و رفاه
کمک میکند.
دسترسی به ابزارهای تامین مالی بلند مدت به خانوارها این امکان
را میدهد تا به درآمد یکنواختی در طول دورهی زندگی خود برای
مثال از طریق سرمایه گذاری در مسکن یا آموزش دست یابند و از
بازدهی بلند مدت در پس انداز خود منفعت ببرند .در چشم انداز بلند
مدت حاکمیت شرکتی اسالمی باید در خدمت طیف وسیعی از افراد
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جامعه باشد تا بتواند رفاه مشترک و رشد همه جانبهی آنها را فراهم
آورد.

 -4همزمان سازی سرعت کمی و کیفی صنعت مالی

اسالمی

اکثر گزارشهای سیاسی اخیر و مطالعات تجربی سندی از رشد
قابل مالحظه اجزای مالی اسالمی در سراسر جهان را ارائه می-
دهند(هیئت خدمات مالی اسالمی 2017 ،؛ تامسون رویترز 2016 ،و
 .)2016،EYشکل ( )1سهم داراییهای بانکداری اسالمی جهان را در
 9کشور با بیشترین رشد مالی اسالمی نشان میدهد .آکاالیفی
()2017بر دالیل عدم انطباق بین رشد کمی و کیفی بر حسب توسعه
ضعیف محصوالت مالی اسالمی و آگاهی و تمرکز شدید بر عملکرد
مالی تاکید می کند .بازیافت محض محصوالت مالی مبتنی بر بهره
توسط موسسات مالی اسالمی نمیتواند راهحل بهینه و مداومی برای
اتخاذ ،مقرر نمایند .همچنین تقویت ابداعات مالی آنها یک نیاز ضروی
است .تعدد محصوالت مالی اسالمی دیگر توصیه نمیشود زیرا آنها
مبتنی بر تقلید سادهای از محصوالت موجود در سیستم مالی مبتنی
بر بهره هستند و لزوماً نیازهای مشتریانی که رفتارهای آنها به شدت
متأثر از ویژگی های مذهبی است را برآورده نمیکنند  .هدف بهبود
رشد کیفی ،در حاکمیت شرکتی اسالمی ضروری است .در واقع انتظار
میرود اعضای هیئت مدیرهی شرعی نقش هدایت استراتژیک را ایفا
کنند به طوریکه که محصوالت مالی اسالمی به نحو مطلوبی ارائه شده
و راهحلهای تخصیص منابع را بهینه سازی کرده ،سودآوری را بهبود
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بخشد و به طور همزمان میزان انطباق با موازین شرعی را به حداکثر
برساند .این امر اعتماد مشتریان را افزایش و تمام اشکال تحریف شده
ای که باعث انحراف صنعت مالی اسالمی از پیروی مناسب با اصول
شرعی می شوند را کاهش خواهد داد.

شکل :1سهم داراییهای جهانی بانکداری اسالمی برای هر کشور
()2016

 -5کاهش ریسک عدم انطباق با موازین شرعی
حاکمیت شرکتی اسالمی باید مسائل مربوط به نقض تمام قوانین
قراردادی که از اصول شرعی ناشی میشوند را بررسی کند .اگرچه
سازمان حسابرسی و حسابداری موسسات مالی اسالمی استانداردهای
حسابداری و حسابرسی متعددی وضع نموده اند تا نتایج حاکمیتی را
بهبود ببخشد؛ موسسات مالی اسالمی همچنان از ریسک عدم انطباق
با موازین شرعی رنج می برد .این ریسک میتواند به هر محصول مالی
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اسالمی مربوط باشد و به عدم موفقیت موسسات مالی اسالمی در
برآورده نمودن الزامات ضروری قرارادهای قانونی محدود نمی شود.
اگرچه نقض الزامات اساسی تمامی قراردادهای مالی اسالمی میتواند
ریسک عدم انطباق با موازین شرعی به همراه داشته باشد ،در میان
تمام قراردادها" ،قرارداد تورق" به دلیل اختالف عقیده اندیشمندان
فقه در مورد آن بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است .تورق یک مجموعه
از قراردادهای پی در پی است که شامل سه طرف قرارداد یا بیشتر
است که به موجب آن دارایی/کاال با قیمت معوق(قسطی) خریداری
میشود و سپس بمنظور دستیابی فوری به وجه نقد به شخص سوم
فروخته می شود (منصور وباتی. )2018،
اگرچه نقض یک یا چند شرط اساسی میتواند نشانهای از بی
اعتباری قرارداد تورق باشد ،انتقاداتی که برآن وارد شده است فراتر
رفته و به معضل اساسی دیگر به نام اسالمیت اشاره دارد .اجرای
کالسیک تورق هیچ گونه پیش شرطی ندارد .با این حال شکل مدرن
آن شامل پیش شرطهایی از یک مجموعه قرارداد هستند که دیگر بر
مفاد موازین شرعی تأکید ندارند و انحراف از موازین مقدس الشریعه
ایجاد می کنند .در نوزدهمین جلسه آکادمی فقه بین المللی در امارات
متحدهی عربی در سال  2009تورق بررسی شده و نزدیک به
محصول مالی بهره دار در نظر گرفته شده است .با این وجود استاندارد
شماره سیام سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسالمی
بیان می کند که تورق سازمان یافته تحت شرایط خاص مجاز است.
موسسات مالی اسالمی باید در یک فرآیند منقطع دخالت کنند
که شامل درگیر نمودن تمامی بخش ها و افراد در کل مراحل
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میانجیگری مالی اسالمی هستند .این روند از جمع آوری وجوه سپرده
و غیر سپرده تا تخصیص آنها را شامل می شود .اگر آنها نتوانند مطابق
با موازین شرعی و اصول مربوط به قرارداد عمل کنند ،ریسک عدم
انطباق با موازین شرعی بوجود می آید و میتواند ریسک های شهرت
و ورشکستگی را به همراه داشته باشد .در نتیجه ریسک نقدینگی
افزوده ای می تواند رخ دهد .اگر مشتریان باور داشته باشند که
موسسات مالی اسالمی عدم انطباق عملیات خود را با موازین شرعی
پنهان میکنند و از ابزارهای که بهره به همراه دارند تقلید میکنند،
وسوسه میشوند تا سپردههای خود را بیرون بیاورند و در نهایت ممکن
است اعتماد آنها به بخش بانکداری به طور کل از بین برود .منصور،
بن جدیادی و مجذوب )2015(9انحراف موسسات مالی اسالمی از
مقدس الشریعه را به لحاظ کاربرد نادرست محققان از قیاس(فرآیند
شباهت قیاسی) توضیح میدهد .
این روند به این منظور انجام میشود که الگوی جدید حاکمیت
شرکتی اسالمی باید بر کاهش ریسک عدم انطباق با موازین تمرکز
کند تا اعتماد مشتریان را به مجموعهی محصوالت مالی اسالمی
افزایش دهد.

9

Mansour, Ben Jedidia and
Majdoub
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پیش به سوی حفاظت از حقوق و بهترین شیوههای

کسب و کار

حاکمیت شرکتی اسالمی موثر موسسات مالی اسالمی نه تنها
تخصیص بهینهی منابع موجود با توجه به هفت اصل اصلی حاکمیت
شرکتی را کاهش نمی دهد (نظیر انضباط ،پاسخگویی ،عدالت،
استقالل ،مسئولیت ،شفافیت و مسئولیت اجتماعی) بلکه به حفاظت
سیستماتیک و موثر حقوق ذینفعان و جهت گیری کامل به سمت
بهترین شیوههای کسب و کار مربوط می شود.

 -1حفاظت از منافع ذینفعان
مشاهدهی اعتماد سپرده گذاران به موسسات مالی اسالمی عامل
اصلی ثبات مالی است و حاکمیت شرکتی اسالمی باید مراقبت خاصی
برای حمایت حقوق آنها به عنوان افراد سهیم در ریسک اعمال کند.
ذینفعان موسسات مالی اسالمی را می توان به سه دسته ،ذینفعان
داخلی (برای مثال مدیران اجرایی ،هیئت مدیرهی شرعی ،سهامداران
و سپرده گذاران) ،گروههای مختلف ذینفع و سازمانهای تدوین
استاندارد تقسیم نمود (ون گرینینگ و اقبال . )2008 ،هر گروه از
ذینفعان ،پیامد خاصی برای حاکمیت شرکتی اسالمی دارند .برای
مثال فعالیتهای هیئت مدیرهی شرعی در راستای حفاظت از حقوق
سهامداران است و در عین حال قصد دارد از انطباق موسسات مالی
اسالمی با شرع ،اطمینان حاصل کند .این هدف دوگانه به حفاظت از
سپرده گذاران و به خصوص دارندگان حساب سرمایه گذاری نامحدود،
ارتباط دارد زیرا آنها به ریسک حساستر هستند.
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مگ لیز و السعید ( )2011شیوههای حاکمیت شرکتی اسالمی
در موسسات مالی اسالمی را مورد مطالعه قرار دادند تا بررسی کنند
آیا چنین شیوههایی به طور مناسب حقوق دارندگان حساب سرمایه
گذاری نامحدود را مورد توجه قرار می دهد یا خیر .نویسندگان از 16
مدیر از  12موسسات مالی اسالمی از کشورهای کویت ،بحرین ،امارات
متحده عربی و مالزی به عنوان نمونه پژوهش خود استفاده کردند.
آنها دریافتند که شیوههای فعلی حاکمیت شرکتی اسالمی در
حفاظت از حقوق دارندگان حساب سرمایه گذاری نامحدود موثر
نیستند .این مسئله عمدتاً به دلیل فقدان مسئولیت پذیری،
پاسخگویی و استقالل در تصمیم گیری است .معنای یافتههای این
پژوهش را میتوان بر حسب انصاف ،پاسخگویی و شفافیت خالصه
کرد .از سوی دیگر به نظر میرسد که موسسات مالی اسالمی حقوق
دارندگان حساب سرمایه گذاری نامحدود را به عنوان حقوق صاحبان
سهام نمیشناسند و مسئولیت مناسب بمنظور حمایت از آن اعمال
نمی کنند .از سوی دیگر پاسخ گویی موسسات مالی اسالمی نسبت
به دارندگان حساب سرمایه گذاری نامحدود به منظور حل تعارضات
مربوط به نمایندگی مفید نیستند .به بیان دقیق تر ،استراتژیهای
سرمایه گذاری مناسب برای سهامداران در نظر گرفته می شود و منافع
دارندگان حساب سرمایه گذاری نامحدود مورد بی توجهی قرار می
گیرد .شفافیت از نظر الزامات قانونی اعمال شده توسط بانک های
مرکزی قابل قبول است اما از نظر حفاظت از حقوق ضعیف است.
همین مسئله باعث میشود نسبت به اثر بخشی مکانیزیمهای
حاکمیت شرکتی اسالمی در حمایت از سپرده گذارانی که افراد سهیم
در ریسک تلقی می شوند ،تردید بوجود آید .اگر چنین مکانیزیمهایی
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به اندازهی کافی قوی نباشند و نتوانند سپری قوی در برابر سوء
استفاده از وجوه گردآوری شده سپرده گذاران ایجاد کنند ،سهامداران
باقی مانده به حاکمیت شرکتی اسالمی کارآمدتری نیاز خواهند داشت
تا عدم سلب درآمد آنها را تضمین کند و همچنین از استانداردهای
ارزشمندی چون انصاف ،پاسخگویی و شفافیت بهره مند شوند.

 -2بهبود ،تجزیه و ورشکستگی
الگوی جدید حاکمیت شرکتی اسالمی باید در صنعت مالی
اسالمی به مسائلی چون بهبود ،تجزیه و ورشکستگی بپردازد و
همچنین الزامات مربوط به طرز عمل که باید مبتنی بر اصول شرع
باشند را در نظر بگیرد تا بتواند ثبات مالی پایدار و حفظ انطباق با
شرع را به همراه داشته باشد .به قانون گذاران توصیه میشود تا
مأموریت بهبود و قدرت نظارت را در سطح صالحیتشان حفظ کنند
تا بتوانند با رخدادهایی چون ورشکستگی که در منشور شرع مشاهده
میشود ،مقابله کنند.
ممکن است در اثر بی ثباتی بازار انرژی  ،مشکالت جغرافیایی و
فاجعههای سیستماتیک ،موسسات موسسات مالی اسالمی با
رویدادهای آشفتهوار متعددی روبرو شوند .برای دستیابی به بهترین
شیوههای بازار ،چارچوب بهبود و تجزیه که برای موسسات مالی
اسالمی و بازسازی/سازماندهیهای مجدد مربوطه به کار میرود ،یکی
از مأموریتهای تکمیلی حاکمیت شرکتی اسالمی است .در این زمینه
مسائل مختلفی بوجود میآیند(منصور و باتی:)2018 ،
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()1حاکمیت شرکتی اسالمی همچنان در حال از دست دادن
یک مجموعهی جامع از مفاد و دستورالعملهای مقرراتی مربوط به
ابزارهای بهبود/تجزیه است .به خاطراینکه محصوالت مالی اسالمی
مبتنی بر بدهی بخش اعظمی از پرتفوی اوراق بهادار را در تقریبا تمام
حوزههای قضایی تشکیل میدهند ،برخی از ابزارها ممکن است
ناکارآمد و نامناسب تلقی شوند زیرا موسسات مالی اسالمی نمیتوانند
داراییهای فرسوده خود را برای بازیافت سرمایه به فروش برسانند.
حاکمیت شرکتی اسالمی همچنان در مورد تناسب ابزارهای حل و
فصل و بازیابی شرعی سکوت کرده است.
( )2حاکمیت شرکتی اسالمی در مورد جدایی بین هیئت های
شرع و مقامات نظارتی و بازیابی سکوت اختیار کرده است که ممکن
است در کاربرد ابزارهای بهبود/تجزیه در حوادث ورشکستکی باعث
ایجاد نوعی تحریف شود .هئیت های شرع نمیتوانند این شکاف را پر
کنند و به هدف بهترین شیوههای کسب و کار دست یابند.
( )3در حالیکه قوانین مرسوم و تجاری تمایل به حفاظت از تمام
سپرده گذاران به طور مساوی دارد ،الزامات شرعی ،دارندگان حساب
سرمایه گذاری را به عنوان افراد سهیم در ریسک میدانند .مناقشات
سیستمهای بانکداری مرکب میتواند به اعتبار صنعت مالی اسالمی
صدمه بزند .قوانین نظارتی بانکهای مرکزی میتواند این عدم انطباق
را تعدیل کند و از سهامداران موسسات مالی اسالمی بهتر مراقبت
کند.
( )4فرض کنید یک بانک اسالمی ،درصد زیادی از محصوالت
خود را به شکل اوراق بدهی در اختیار دارد (مانند بدهیهای مبتنی
589

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

بر تورق) ،در این رابطه مسائل مربوط به فقه افزایش می یابد .بعالوه
میتوان گفت جایگاه عمدهی بانکداری اسالمی در واحدهای کوچک
و متوسط نهفته است .در موقعیت های آشفته و احتمال باالی
ورشکستگی سوال این است :اگر بدانیم که قوانین متعارف در مقایسه
با شرع میتوانند استراتژی بهبود موفقیت آمیزتری را به همرا داشته
باشند اما الزامات شرعی نقض می شوند ،در این صورت کدام یک از
مراجع قانونی در برابر شرعی غالب خواهند بود؟ در این حالت از
حاکمیت شرکتی اسالمی انتظار می رود در صورتی که انتظار می رود
بهبود موفقیت آمیزتر است ،در برابر رفتارمتصدیان نظارت و بهبود و
هرگونه نقض احتمالی الزامات شرعی ،نقش فعالی ایفا کند.

 -3مالحظات نظارتی
مقامات نظارتی برای تقویت کارایی حاکمیت شرکتی اسالمی در
سطوح مختلف مأموریت دارند یعنی باید بتوانند ثبات سیستم مالی را
حفظ کنند ،توسعهی مالی را ارتقا دهند و به طور مداوم از سپرده
گذاران حفاظت کنند .با این حال همهی بانکهای مرکزی در تمام
حوزههای قضایی تمایل مشابهی برای راه اندازی هیئت نظارت شرعی
در سیستم های بانکداری مرکب ندارند .به عنوان مثال بانک مرکزی
عربستان سعودی تاکنون در مورد اجرای مقررات خاص بانکهای
اسالمی خنثی عمل کرده است.با وجود اینکه داراییهای بانکداری
سازگار با شرع سعودی بیش از  50درصد کل داراییهای بانکی را
تشکیل میدهند ،مقامات پولی عربستان سعودی به تدریج این
مسئلهی حساس را مدیریت میکند .جدول( )3رتبهی نمونه ای از
کشورها را با توجه به شاخصهای مختلف حاکمیتی نشان میدهد.
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واحدهاي كوچك و متوسط نهفته است .در موقعيت هاي آشفته و احتمال باﻻي ورشكستگي سوال اين است :اگر بدانيم كه قوانين
اسالمی اما الزامات شرعي نقض مي شوند ،در
داشته باشند
حاکمیت همرا
آميزتري را به
موفقيت
شرکتی
جدید
متعارف در مقايسه با شرع ميتوانند استراتژي بهبودالگوی
اين صورت كدام يك از مراجع قانوني در برابر شرعي غالب خواهند بود؟ در اين حالت از حاكميت شركتي اسﻼمي انتظار مي رود در
صورتي كه انتظار مي رود بهبود موفقيت آميزتر است ،در برابر رفتارمتصديان نظارت و بهبود و هرگونه نقض احتمالي الزامات شرعي،
نقش فعالي ايفا كند.

واضح است که عربستان سعودی در طبقه بندی کشورهای تابع
 -٣مﻼحظات نظارتي
شاخص حاکمیت شرع قرار نگرفته است .با این حال بحرین رتبهی
مقامات نظارتي براي تقويت كارايي حاكميت شركتي اسﻼمي در سطوح مختلف مأموريت دارند يعني بايد بتوانند ثبات سيستم
شرعیهاي مركزي
همهي بانك
كنند.بربا اين حال
هیئت حفاظت
سپرده گذاران
دهند و به
طبقه ارتقا
دري مالي را
كنند،راتوسعه
موازین
نظارت
مداوم ازیک
داردطورزیرا
بندی
مالي را حفظاول
در تمام حوزههاي قضايي تمايل مشابهي براي راه اندازي هيئت نظارت شرعي در سيستمهاي بانكداري مركب ندارند .به عنوان مثال
های
سازمان
قدرتمندترین
است و
سعوديپیاده
یکپارچه را
اينكه دارايي-
وجود
كرده است.با
یکیهايازاسﻼمي خنثي عمل
خاص بانك
کردهمقررات
سازی اجراي
تاكنون در مورد
بانك مركزي عربستان
عربستان سعودي
پولي
مقامات
،
دهند
مي
تشكيل
را
بانكي
هاي
دارايي
كل
درصد
٥٠
از
بيش
سعودي
شرع
با
هاي بانكداري سازگار
تدوین استاندارد به نام سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی
به تدريج اين مسئلهي حساس را مديريت ميكند .جدول) (٣رتبهي نمونه اي از كشورها را با توجه به شاخصهاي مختلف
است.
نموده
ایجاد
حاكميتي را
عربستان سعودي در طبقه بندي كشورهاي تابع شاخص حاكميت شرع قرار نگرفته است .با
است كه
د .واضح
نشان ميده
اين حال بحرين رتبهي اول را در طبقه بندي دارد زيرا يك هيئت نظارت بر موازين شرعي يكپارچه را پيادهسازي كرده است و يكي
)2016
تامسون(
شاخص
از قدرتمندترين سازمانهاي تدوينجدول:3
ايجاد نموده است.
مالي را
رویترزموسسات
حاکمیتحسابرسي
هایحسابداري و
سازمان
استاندارد به نام

جدول :٣شاخصهاي حاكميت رويترز تامسون)(٢٠١٦
زير شاخص حاكميت شركتي

نمره

٦٧

رتبه

كشور

٢

عمان

نمره

رتبه

٢

كويت

سوريه

١٥٦

٥٩

٣

سريﻼنكا

١٠٨

٣

٥٥

٥

آفريقاي
جنوبي

٨٠

٥

٦٥
٥٥

١

زير شاخص حاكميت شرع

كشور

٤

مالزي

١٢٤
٨٢

١

٤

زير شاخص مقررات

نمره

رتبه

كشور

بحرين

١٠٠

١

مالزي

١٠٠

١

اندونزي

بنگﻼدش

١٠٠

١

نيجريه

سودان

١٠٠
١٠٠

١
١

شاخص اصلي حاكميت

نمره

رتبه

كشور

٢

مالزي

بحرين

١٠٣

١

٦٧

٣

پاكستان

٦٥

٥

كويت

مالزي

پاكستان

٨٨
٦٥

٤

بحرين

سودان

٥٤

٦

امارات
متحده عربي

٦٨

٦

عمان

٨٣

٢

ايران

٦٣

٦

٥٤

٧

مالديو

٦٨

٧

٥٣

٨

بحرين

٥٣

٨

امارات
متحده عربي

٦٧

٣

سنگاپور

٦٢

٧

بحرين

٤٧

١٠

عربستان
صعودي

٥٢

٩

اندونزي

١٠

بريتانيا

٦٧

٣

قطر

٨

مالزي

برونئي

٦٧

٣

مالديو

١٠

قطر

٥٠

٩

پاكستان

٥٢

٦٧

٣

برونئي

٦١

٥٣
٤٧

٩

امارات
متحده
عربي

مالديو

منبع :گزارش رويترز تامسون)(٢٠١٦

منبع :گزارش رویترز تامسون()2016
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جدول ( )4گزارشی از پیمایش صندوق بین المللی پول در ارتباط
با نقش بانکهای مرکزی در پیاده سازی چارچوب های حاکمیت
شرعی است .ناهمگنی چارچوب ها در سراسر حوزههای قضایی نشان
میدهند که تدوین کنندگان قوانین دربرخورد با حاکمیت شرکتی
اسالمی به اندازهی کافی انعطاف پذیر هستند .بانک های مرکزی
قدرت استقرار ،کنترل و نظارت بر پیاده سازی چارچوب های حاکمیت
مستقل را دارند تا بتواند از حقوق ذینفعان محافظت کنند .به دلیل
نقض اصول اخالقی حاکمیت شرکتی اسالمی و دستیابی به بهترین
شیوههای کسب و کار ،نیاز است هیئتهای نظارت شرعی در بانک-
های مرکزی راه اندازی شوند تا برشیوه های کسب وکار نظارت شده
و از اینکه به منافع ذینفعان آسیبی نمیرسانند اطمینان حاصل
نمایند.
سپرده گذاران از عدم توانایی دخالت در روش هموار سازی بازده
 ،که بانکهای اسالمی از آن روش ها برای جلوگیری از ریسک تجاری
استفاده میکنند ،رنج می برند .بانکهای اسالمی از ذخایر متعادل
سازی سود استفاده میکنند زیرا در مورد ریسک نقدینگی بیش از
حد نگران هستند به خصوص در حالتی که سپرده گذاران به طور
کامل وجوهشان را برداشت کرده و آنها را در جای دیگری سرمایه
گذاری کنند .به نظر نمیرسد که ذخایر متعادل سازی سود بتواند
شفافیت عملکرد مالی بانکهای اسالمی را تقویت کند زیرا سپرده
گذاران (به خصوص دارندگان حساب سرمایه گذاری نامحدود) نمی-
توانند نتیجهی واقعی را مشاهده کنند .بانکهای مرکزی میتوانند از
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طریق اجرای قوانین و مقررات خاص در کاهش همه اشکال تضاد
منافع مداخله کنند.
جدول :4نتایج پیمایش صندوق بین المللی پول در ارتباط با چارچوب های
قانونی در بانکداری اسالمی

چارچوب

منحصر به
فرد

نمونهی
از
کشورها

نتایج

کنیا،
عربستان
سعودی،
امارات
متحده
عربی ،و
انگلستان

یک
چارچوب
منحصر به
فرد برای
تمام بانک-
ها اعمال
میشود
بدون هیچ
گونه تمایز
خاص

چارچوب
یکپارچه

منحصر به
فرد

اردن،
قزاقستان،
قطر و
ترکیه

یک
چارچوب
یکپارچه
منحصر به
فرد برای
تمام بانک-
ها اعمال
می شود و
از طریق
مراجع

چارچوب
دوگانه

بحرین،
عراق و
کویت

چارچوب
ترکیبی

اندونزی،
لبنان ،مالزی
و سوریه

یک چارچوب
دو
چارچوب قانونی ترکیبی
در حوزه هایی
قانونی
جداگانه که که برای بانک
های اسالمی و
به طور
عادی
خاص به
کاربردی
بانکهای
هستند،
اسالمی و
پذیرفته می
عادی به
شود اما
طور
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بانکهای
اسالمی

خاص،
مقرراتی که
تنها برای
بانک های
اسالمی
اجرا می
شود،
مشخص
می شوند.

منبع :کامر و همکاران ()2015

مستقل
اختصاص
داده می-
شوند.

دستورالعملها
و قوانین
جداگانهای نیز
برای حوزه
هایی که
مختص بانک
های اسالمی
هستند ،در
نظر گرفته می
شود.

-4نتیجهگیری
علی رغم رشد چشمگیر صنعت مالی اسالمی و گسترش
جغرافیایی آن در سراسر جهان ،سیستماتیک کردن حاکمیت شرکتی
اسالمی همچنان با نواقص زیادی همراه است .هرچند کارشناسان،
صنعت گران و متخصصان ادعا میکنند که بخش مبتنی بر شرع یکی
از موفقترین بخشهای صنعت مالی جهانی است و در دو دهه گذشته
شاهد نرخ رشد دو رقمی آن بوده ایم ،الزم است که شیوههای کسب
و کار موسسات مالی اسالمی کامالً منطبق با شرع باشند .تمام
سهامداران باید از این مسئله اطمینان پیدا کنند که محصوالت مالی
اسالمی و راهحلهای ارائه شده ،اصول شرعی را نقض نمیکنند و به
طور همزمان از حقوق افراد محافظت میکنند.
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این مقاله بر حاکمیت شرکتی اسالمی تمرکز دارد که نقش بسیار
مهمی در فعالیتهای کسب و کار موسسات مالی اسالمی ایفا میکند.
حاکمیت شرکتی اسالمی از ثبات سیستم مالی و رشد پایدار و انعطاف
پذیری صنعت مالی اسالمی حمایت می کند .هدف اصلی الگوی جدید
حاکمیت شرکتی اسالمی حمایت از رقابت پذیری موسسات مالی
اسالمی از طریق رویکرد جامع است .تدوین کنندگان قوانین نقش
حمایتی بسیار مهمی درکاهش همه انواع نقضهای قوانین شرعی
دارند که این نقض قوانین نتایج ناعادالنهای به همراه دارد .الگوی
جدید حاکمیت شرکتی اسالمی همچنین بر حفاظت از حقوق
ذینفعان و همگرایی در جهت بهترین شیوههای کسب و کار که عنصر
اصلی الگوی جدید حاکمیت شرکتی اسالمی است ،تمرکز دارد .
هیئت مدیریت شرع نباید تنها بر انطباق عملکرد موسسات مالی
اسالمی با ال زامات شرعی تمرکز کند بلکه باید این انطباق را شرطی
الزم برای عملکرد موسسات مالی اسالمی بداند .اگرچه تحقق اهداف
قانون اسالمی هدف استراتژیک است حاکمیت شرکتی اسالمی باید
بر این هدف در دراز مدت تمرکز کند .برای مثال مسئلهی بهبود،
تجزیه و ورشکستگی را میتوان از طریق تحلیل الگو برداری مورد
کاوش قرار داد تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که حاکمیت شرکتی
اسالمی چگونه می تواند با اثرات مخرب بر منافع ذینفعان و اثرات
ناخوشایندی که باید از بین بروند مقابله کند؟
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سیاستهای دولت اسالمی با توجه به کارایی
اقتصادی و عدالت اجتماعی

دکتر فتحاله تاری  ،حمید غضنفرزاده کپته

چكیده
هدف از نگارش مقاله دستیابی به سیاستهایی است که دولت
اسالمی از طریق آن بتواند هم کارایی بازار را حفظ کند و برابری در
فرصتها را در اختیار همگان قرار دهد تا منفعت کسب کنند و
همچنین عدالت اجتماعی مد نظر اسالم را بتواند پیاده کند.
در این مسیر دولت اسالمی با مشکالتی برای تامین مالی سیاست-
های خود روبرو خواهد شد که برای آن نیز با توجه به دستورات اسالم
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد /گروه اقتصاد بازرگانی /دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران tarifath@gmail.com
دانشجوی کارشناسی ارشد ،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی /دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران Hamid.ghazanfarzadeh7@gmail.com
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راهکارهایی را بیان کردهایم تا بتواند به بهترین نحو اعمال خود را به
جای آورد.
برای بحث کارایی مطالعاتی انجام شده و از دیدگاههای مختلف
مورد ارزیابی قرار گرفته است .معیار کارایی در اسالم نیز با توجه به
شواهد تاریخی و آیات و روایاتی که در این زمینه وجود داشته نیز
مطرح شده است که طریقه نگاه به این امر و تفاوتهای احتمالی آن
با تعاریفی که وجود داشته و قرابت آن با بحث کارایی در بازار نیز
مورد ارزیابی قرار گرفته است.
هنجارهای اخالقی در بازار مالی اسالمی نیز مطرح شده و اینکه
چگونه محققان واندیشهوران مالی اسالمی ،به اصول برگرفته از قـرآن
و سنت تعهد کامﻞ دارند و براساس آن ،حقوق و تعهدات هر یﻚ از
شرکت کنندگان در بازار را تعیین میکنند نیز پرداخته شده است.
در مورد چگونگی اجرای سیاستها در نظام اقتصادی اسالم نیز
باید بدانیم که ترسیم و اجرای سیاست های مالی ،پولی و درآمدی
برای رسیدن به عدالت و کارایی به هر طریق امکان پذیر نیست بلکه
محدود به اصولی است که شرع مقدس آنها را تعیین کرده است و
میبایست به راهکارهایی پرداخته شود که از منظر اسالم بهینهترین
باشد.
کلمات کلیدی :اقتصاد اسالمی ،سیاستهای دولت اسالمی ،عدالت

اقتصادی ،معیارهای رفاه ،کارایی اقتصاد
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 -1مقدمه
عدالت از مفاهیم بنیادینی بوده که همه ادیان الهی با هدف تحقق
این اصﻞ از سوی خدای متعال به واسطه انبیاء نازل گشته اند .مهم
ترین دغدغه پیام آوران الهی بعد از شناخت خدا و نزدیﻚ کردن
انسان به او ،ایجاد و برقراری عدالت بوده است .دین اسالم نیز به
عنوان خاتم ادیان تحقق عدالت را سرلوحة اهداف خود قرار داده است.
وجود  29ایه در قرآن در باب عدالت شاهدی بر ا هتمام اسالم بر این
اصﻞ می باشد.
مفهوم عدالت در اسالم آن قدر اهمیت دارد که برخی معتقدند
اصﻞ عدالت را می توان به عنوان معیاری برای فقاهت و استنباط های
فقهی مطرح نمود .شهید مطهری نیز عدالت را از جمله مقیاس های
اسالم شمرده و انکار آن را موجب عدم رشد فلسفه اجتماعی و فقه
متناسب با این اصول می داند و از همین جا می گوید اگر در دوران
اولیه اسالم حریت و آزادی فکر وجود داشت و موضوع برتری اصحاب
سنت بر اصﻞ عدل پیش نمی آمد و بر شیعه مصیبت اخباری گری
نرسیده بود و فقه ما نیز بر مبنای اصﻞ عدالت بنا شده بود ،دیگر دچار
تضادها و بن بست های کنونی نمی شدیم .ایشان بیان می کند که
اصﻞ مهم عدالت مورد غفلت واقع شده و با این حال هنوز یﻚ قاعده
و اصﻞ عام از آن استنباط نشده است که این مطالب موجب رکود
تفکر اجتماعی ما شده است.
در دیدگاه شهید مطهری مبحث عدالت چیزی نیست که به سبب
وضع قانون به وسیله قانون گذار یا رواج آن در عرف جاری جامعه
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اعتبار و ارزش پیدا کرده باشد ،بلکه اعتبار و مشروعیت همه آنها از
عدالت است .عدالت تابع خواست و اراده قانون گذار و سلیقه فردی یا
جمعی افراد نیست بلکه حقیقتی است که ارزش ذاتی و اعتبار نفسانی
دارد .یعنی عدالت حقیقتی فراتر از عرف و قرارداد است و اگر اینها با
عدالت مطابق نبودند از مشروعیت ساقط میشوند .در اسالم مردم
قطع نظر از دستور شارع ،دارای یﻚ رشته حقوق واقعی هستند و
عدالت عبارت است از ،رعایت و حفظ این حقوق واقعی .اسالم بیان
کنندة این حقوق و اجراء کنندة اصﻞ عدالت در راستای رسیدن به
این حقوق است(مطهری ،مرتضی .)1373

 -1-1مﺴﺄلﺔ عدالت اجتماعی
ویﮋگی اصلی عدالت اجتماعی آن است که تحقق آن در جامعة
انسانی و شهر زمینی عملی است.عدالت ایده آلی نیست که فقط در
شهر خدا جامة عمﻞ بپوشد ،به همین جهت بعد از تحوﻻت فکری
مهمـی کـه در دوران رنسانﺲ در غرب شکﻞ گرفت مفهوم عدالت
به شاخﺺ های عینی تحول یافت که در هر جامعه حتی جوامع غیر
مذهبی قابﻞ پی گیری شده و تفسیرهای عدالت به تفسیرهای
مکانیکی و فیزیکـی تﻐییـر ماهیـت داده است .نظریه های مدرن
عدالت بیش از همه اقتصادی هستند تا فلسفی و لـذا منطقـا
مـیتواننـد قسـمت اعظم بخش هنجاری علم اقتصاد راتشکیﻞ دهند.
امروزه پایـه ای تـرین و بحـث انگیزتـرین موضـوع اقتصـاد هنجاری
موضوع عدالت اقتصادی است 3.یکی از واقعیتها و امور بدیهی مطالعات
 3نظریه ای در تبیین مبانی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی اسالمی ،حسین عیوضلو،
دانشگاه شهید بهشتی
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اقتصادی این است که خواسته های افراد مختلف بـوده و منـافع آن
با هم مﻐایر است و لذا نمی توان همه را راضی کرد. .حال سﺆال ایـن
اسـت کـه چـه بایـد کرد تـا بتـوان رضایت را بین همه افراد توزیع
کرد به نحوی که همه افراد به نحوی راضی باشند؟
رضایت همه مردم و یا اکثر مردم شرط عدالت نیست بلکه اطاعت
از دستورات الهی می تواند شرط عدالت باشد گاهی اکثر مردم ممکن
است ناراضی باشند خداوند در قران می فرمایند« :اکثرهم ﻻ یعقلون»
گاهی انسانها صالح خود را در استفاده از لذایذی می بینند که
سرانجام خوبی ندارد،خداوند می فرماید« :عسی ان تکره شئ و هو
شر لکم و عسی ان تحب شیئ و هو شر لکم» یا در اقتصاد امروز
ممکن است مردم فروش نفت و توزیع درامد حاصﻞ بین افراد جامعه
را عدالت بدانند ولی اگر توزیع بین نسلی را در نظر بگیریم ممکن
است نا عادﻻنه باشد .باید ببینیم شارع چه شرایطی را تعیین کرده
است و چه دستوراتی داده است .انسان مسلمان معتقد است که
خداوند عادل است و همه دستورات او بر این مبنا شکﻞ گرفته است.
موضوع عدالت اغلب و به درستی قسمت اعظم اخالق اجتماعی را
تشکیﻞ می دهد و (علم اجتمـاعی) مربوط به جوابهای نهایی به این
سﺆال که چه باید در جامعه انجام شود و تعریـف بهینه اجتماعی و
جـواب به این سﺆال که چه چیز در جامعه درست و خوب است را در
بر می گیـرد .عـدالت بـه شـرایط و موقعیـت انسانها و وضعیت آنان
به صورت فردی و گروهی توجه دارد .از همه مهمتر  ،عدالت سﺆال
اساسی برای زنـدگی در جامعـه اسـت  .توجـه داشـته باشـیم کـه
عدالت طبیعتا توزیعی و اجتماعی است .روبرو شدن با عدالت علت
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وجودی جامعه است.جامعه (مترقی) نمیتواند به طور کامﻞ مسﺄله
عدالت را به مسﺄله منفعت شخصی یا خواسته یﻚ فرد تﻐییر دهد،
بلکـه ملـزم بـه پیدا کردن راه حﻞ و توجیه منطقی برای آن است.
این الزام از این جهت است که عدالت بایسـتی بـه واسـطه دﻻیﻞ
معتبر و موجه توجیه منطقی یابد.
یکی از ویﮋگی های بارز انسان ها حﺲ عدالت خواهی و عدالت
طلبی آنها می باشد .به طوری که اگر تاریخ را مورد بررسی قرار دهید
خواهید یافت که اغلب انقالب ها و تحوﻻت تاریخی با انگیزة ایجاد
عدالت شکﻞ گرفتند .عدالت همواره در همة جوامع دارای تقدس بوده
و آرمانی است که همه جوامع در جهت تحقق آن به تکاپو مشﻐولند.
یکی از مجراهای تحقق عدالت اجتماعی از طریق مسائﻞ اقتصادی
است و این که این دو مسئله هم راستا و مکمﻞ یکدیگر می باشند.
امام محمد باقر (ع) می فرماید« :سه چیز است که تمام مردم به آن
نیازمندند .1 :امنیت و آرامش  .2عدالت و دادگستری  .3فراوانی نعمت
و ارزاق عمومی» از امام صادق (ع) نیز نقﻞ شده است که انسان ها به
رفاه و غنا می رسند آنگاه که میان آنان عدالت تحقق یابد .پر واضح
است که با توجه به مطالب ذکر شده می توان دریافت که رابطة
تنگاتنگی میان برقراری عدالت و درآمدها وجود دارد همان گونه که
در کالم امام صادق (ع) تحقق عدالت منوط به دست یابی تمام افراد
جامعه به سطحی از رفاه و غنا شده است(سجادی.)1362 ،
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 -2روش شناسی
در این مقاله به مبحث عدالت و کارایی پرداخته شده تا بتوان ابعاد
موضوع را شناسایی کرد و راهکار مناسبی برای دست یابی دولت
اسالمی به آن طرح ریزی نمود به دلیﻞ اینکه یکی از موانع عمده
برای تعریف عدالت تعدد تفاسیردرخصوص معانی و مصادیقعدالت
است این معضﻞ در تاریخ تفکر اسالمی نمود بیشتری دارد .عده ای
به مباحث فلسفی قابﻞ بحث در هر یﻚ از معانی و تعاریف عدالت
پرداختهاند بدون اینکه به اﺛربخشی این تعاریف و تحلیﻞها در عمﻞ
بپردازند .عده زیادی نمودهایی از عدالت را در ساز و کارهای اقتصاد
آزاد مشاهده کرده و بر این مبنا ایجاد امنیت ،رقابت و خصوصیسازی
را مهمترین زمینه های ﻻزم برای استقرار عدالت در جامعه برشمرده
اند ،اما این نظرات از آنجا که با مبانی و چارچوب شریعت اسالم
تطبیق داده نشده بیش از همه بیانگر دوگانگی است تا قواعد و زمینه
های ﻻزم به تﺄکید .با توجه به چالش مذکور ،در این مقاله ـ با توجه
به ویﮋگیهای عمومی عدالت و کارایی اقتصادی که بیان خواهد شد
ـ سیاست های دولت اسالمی را بررسی خواهیم کرد ،که چگونه می-
بایستی باشد تا بتواند هم اقتصاد کارا باشد و هم عدالت اجتماعی
مورد تایید اسالم رعایت شود .طبق موضوع مطرح شده ،تعاریف،
قواعد و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی از فروض بنیادین زیر
تبعیت می کند :
 قواعد و معیارهای عدالت اجتماعی در چهارچوب قرارداداجتماعی تعیین می شوند و به عنوان شئون ﻻزم الرعایه مورد توافق
واقع می شوند .در یﻚ کشور اسالمی نیز مسلمانان میتوانند شریعت
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اسالم را مبنای قرارداد اجتماعی در آن کشور قرار دهند و براین اساس
روابط اجتماعی خویش را تنظیم نمایند.
 یکی از مهمترین منابع معرفت ،عقﻞ است و میتوان برایشناسایی تعاریف و مصادیق عدالت از آن بهره برد ،با مطالعه و بررسی
نظرات متفکران و اهﻞ نظر در این حوزه میتوان علیرغم تنوع و تعدد
تعاریف و مکاتب مبانی ﺛابتی را از این نظرات استخراج نمـود .بنابراین
قبﻞ از استخراج قواعد عدالت براساس شریعت اسالم شناسایی عناصر
ﺛابت در این نظرات و استقصای آن ضروری می نماید تا با گستره
مفهومی عمیقتری آیات و روایات و مستندات شرعی را خوانده و
درك کنیم وگرنه همانطوری که در اغلب نوشته های صاحبنظران
اسالمی مشاهده می شود فقط به برخی از جلوه های عدالت توجه
خواهد شد ،بدون اینکه بتوان به معیارهای عملی و کاربردی دست
یافت.

 -2-1معنا و مفهوم عدالت
عدالت در لﻐت به معنای دادکردن ،دادگر بودن ،انصاف داشتن،
دادگری و عدالت اجتماعی عدالتی است که همة افراد جامعه از آن
برخوردار باشند(معین ،محمد  .)1362دربارة مفهوم عدالت دیدگاه ها
مختلف بوده و نظریات متفاوتی مطرح می گردد4:
الف .عدالت همانند سایر مفاهیم اخالقی و متافیزیکی فاقد معنا
بوده و مهمﻞ می باشد و تنها بیان گر احساسات انسانی است و گاهی
نیز برای برانگیختن احساسات استعمال می شود مانند ناله و فﻐان
 4معین ،محمد ،فرهنگ فارسی معین( ،تهران ،مؤسسه امیرکبیر)1362 ،هـ.ش ،ج  ،2ص .2279
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انسان مصیبت دیده که فاقد معنا بوده و احساسات انسانی را نمایش
می دهد همان طور که زرد شدن چهرة انسان ترس او را بیان می
کند ،با این تفاوت که در مفاهیم اخالقی ،قالب عرضه احساسات را
خود انسان تعیین می کند و گاهی اوقات هم برای تحریﻚ دیگران و
برانگیختن آنها دست به چنین کاری می زند.
ب .عدالت لفظی است دارای معنا و مفهوم که حکایت از تمایالت
و عواطف خاص می کند یعنی تناسبی در بین دسته ای از افعال با
خواسته های انسان وجود دارد که موجب می شود آن افعال را عادﻻنه
بنامیم .بر طبق این دیدگاه موضوع عدالت فعﻞ یا اشیاء خارجی
نخواهد بود بلکه موضوع آن نفﺲ حاﻻت و کیفیات نفسانی متکلم می
باشد.
ج .عدالت یﻚ صفت عینی خارجی است و دارای ما بازای خارجی
می باشد ،درحالی که ما به ازای عدالت دیدنی و شنیدنی نیست بلکه
تعقﻞ کردنی است و بواسطة عقﻞ می توان آن را درك نمود .پﺲ
عدالت خصوصیتی را به اشیاء یا افعال نسبت می دهد که هیچ صفت
دیگری نمی تواند جانشین آن شود.
د .مفهوم عدالت دارای مصداق خارجی نیست و فقط موصوف
خارجی دارد؛ یعنی عقﻞ صرف نظر از رابطه ای که اشیاء یا شخﺺ
مدرك و تمایالت او دارد به کندوکاو و مقایسه اشیاء با یکدیگر می
پردازد و با توجه به این مقایسه و ارتباطی که آنها با یکدیگر دارند
مفهوم عدل را بدست می آورد.
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هـ .عدالت یﻚ امر قراردادی محض است که نه مصداق عینی دارد
و نه تمایﻞ تکوینی انسان به آن تعلق می گیرد ،مثﻞ مالکیت بلکه
امری است قراردادی؛ بر طبق این دیدگاه مفهوم عدالت مبتنی بر آراء
عقالء می باشد.
ژان ژاك روسو ،هیوم و کانت عدالت را در چهارچوب «قرارداد
اجتماعی» تعریف کردهاند )1972 ، Gurvitchص ،)510هابز و ﻻك
عمﻞ به قوانین طبیعی را عدالت دانسته اند(علم ،1376صﺺ-48
 ،)49رالز ،تعیین قواعد عدالت را منوط به شناخت وضعیتی خیالی به
نام «موقعیت اولیه» تعریف کرده که افراد تصمیم گیر در آن شرایط
و در پشت پرده جهﻞ و غفلت از وضع واقعی خود به تعیین اصول آن
می پردازند(  :1986 ،Rawlsص.)250

 -2-1-1نظریات عدالت
برخی عدالت را به دو قسم صوری و ماهوی تقسیم بندی می
کنند؛ عدالت صوری عبارتست از قاعده ای که به همة موقعیت ها و
اشخاصی که موضوع آن قرار میگیرند یکسان حکومت کرده و تبعیض
روا ندارد ،عادﻻنه است؛ اما عدالت ماهوی عبارتست از این که به
مضمون و محتوای قاعده نیز توجه شود.
برتراند راسﻞ ،در تعریف عدالت این گونه می گوید« :عدالت عبارت
از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادﻻنه بدانند .یا عبارت از
نظامی است که آن چه را که به تصدیق عموم ،زمینه هایی برای
نارضایتی مردم فراهم می کند به حداقﻞ برساند» ارسطو معتقد است:
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«عدالت امری است که انسان عادل فکر می کند»(بختیاری ،صادق
.)1382
به نظر هایﻚ هم در رفتارها و هم در ذهن انسان سلسله مراتبی
از قواعد حاکم است که اساسی ترین آنها در حوزة فرآگاهی؛ یعنی در
ورای توانایی ادراك ها قرار دارند« .رشد عقﻞ انسانی جزئی از رشد
تمدن است ...ذهن هیچ گاه نمی تواند پیشرفت ایندة خود را پیش
بینی کند» لذا کلمة بنیادین اجتماع ،محصول عقﻞ رهبری ك -1-1
 -1عدالت در فرهنگ اسالمی
از نظر لﻐوی عدل در مقابﻞ ظلم و به معنای احقاق حق و اخراج
حق از باطﻞ است و امر متوسط میان افراط و تفریط را نیز عدل
گویند .در تفسیر نمونه ذیﻞ ایة  90نحﻞ آمده عدل به معنای واقعی
کلمه آن است که هر چیزی در جای خود باشد؛ یعنی دادن حق هر
صاحب حق(سجادی ،سیدجعفر  1361ق).شهید مطهری چهار
برداشت از عدل را بیان می کند :
 .1موزون بودن :یعنی رعایت تناسب یا توازن میان اجزای یﻚ
مجموعه؛ واژة اقتصاد نیز در فرهنگ اسالمی به معنای رعایت حد
وسط و اعتدال ذکر شده است و اساس اقتصاد اسالمی بر مبنای
رعایت اعتدال است.
 .2تساوی و رفع تبعیض :یعنی رعایت مساوات بین افراد هنگامی
که استعدادها و استحقاق های مساوی دارند ،مانند :عدل قاضی.
 .3رعایت حقوق افراد ودادن پاداش و امتیاز بر اساس میزان
مشارکت آنها مانند :عدالت اجتماعی.
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 .4رعایت استحقاق ها :این معنی از عدل عمدت ًا مربوط به عدالت
تکوینی و از خصوصیات باری تعالی است.
از دیدگاه قرآن کریم عدل در سراسر نظام آفرینش جاری است و
نسبت به همة موجودات و همة هستی از آن جهت که فعﻞ خدواند
متعال هستند جریان دارد .به تعبیر قرآن کریم هم نظام طبیعت و
هم نظام ملکوت ،عادﻻنه می باشد«.لقد ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»
بنابراین سبب پویایی عدل در سراسر هستی چه در نظام تکوینی
و چه در نظام تشریع ،خداوند متعال خواهد بود.
بنابراین عدالت وصفی است برای توزیع مواهب و بدلیﻞ آن که
رحمت و علم الهی بی نهایت است عدالت به معنای تام و کامﻞ آن
محقق می شود.
آن چه ویﮋگی منحصر به فرد دیدگاه برگرفته از وحی می باشد
آن است که عدالت در میان انسان ها هماهنگ با واقعیت های
آفرینش بوده و آفرینش نیز دارای یﻚ نظام هدف مند است لذا چنان
چه قدرت علمی انسان نتواند برخی از اهداف حیات بشری را کشف
نماید و در عین حال علم به آنها و عمﻞ بدان اصول در رسیدن انسان
به زندگی عادﻻنه و سعادت مند موﺛر باشد بی گمان خداوند متعال از
طریق وحی ،انسان ها را هدایت خواهد کرد در حالی که در دیدگاه
های غیر دینی این مشکالت پیچیدگی های غیرقابﻞ حلی پیدا می
کند .عالوه بر این روایات بسیاری درباره عدالت و تبعات آن در کتب
شیعی ذکر شده که به چند روایت اشاره می کنیم:
611

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

«العدل حیات اﻻحکام» امام علی (ع)
«لو عدل فی الناس ﻻ ستعنوا» امام موسی کاظم (ع)
«ما عمرت البلدان به مثﻞ العدل» امام علی(ع)
«ان الناس یستعنون اذا عدل بینهم» امام صادق (ع)

عدالت بنابر سخن مفسرین قرآن بطوری که در احادیث یاد شده
مالحظه شود آن است که فقر نباشد ومردم در معیشت و زندگی به
استﻐنا و بی نیازی دست یابند .به نظر می رسد که اجرای عدالت و
تحقق تقوا نوید دهندة یﻚ جامعة رفاه اسالمی خواهد بود( مطهری،
مرتضی ،عدل الهی صﺺ.)45:64نندة انسان نیست و به همین دلیﻞ
برنامه ریزی اجتماعی ممکن نخواهد بود(حکیمی ،محمدرضا .)1376

 -3کارایی:
 -3-1تعریف کارایی
کارایی اقتصادی به معنی تﻐییر منابع تولیدی یا کاﻻها به نحوی
است که بیشترین سطح تولید یا سطح رضایتمندی (مطلوبیت) را
نتیجه دهد .کارایی ،مهمترین عامﻞ حیات و دوام همه واحدها در
بخش های مهم اقتصادی در جوامع مختلف است .موضوع کارایی،
ریشه ای عمیق در پﮋوهش های اقتصادی دارد .این مفهوم در جنبه
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های مختلف اقتصادی میتواند به کار گرفته شود 5.برخی از این موارد
را بصورت زیر می توان بیان کرد:
 -3-2ویﮋﮔی بازار هایکارا
به طور کلی بازار های کارا را میتوان در موارد ذیﻞ خالصهکرد:
-1تعداد فراوانعرضه کننده و تقاضاکننده در بازار و آزادبودن
ورود و خـروج بـه بازار برای همه از شرایط مهم کارابودن بازار است؛
یعنی بازار هنگامی کارا مـیشود که بازار رقابتی باشد نه انحصاری.
-2اطالعات باید با سرعت و فوریت و با حداقﻞ هزینه به اطالع
دست اندرکاران بازار برسد.
-3کسی که در این بازار خرید و فروش مـیکند ،باید احساس
امنیت کند و اطمینان یابد که آنچه بابت معامله اوراق بهادار دریافت
یا پرداخت میکند ،بـه ارزش ذاتی آن نزدیﻚ است؛ یعنی قیمت
عادﻻنه برای کاﻻی خود دریافت یا پرداخت کند .
 -4معامله در بازار کارا نباید پر هزینه باشد .مخارج معامله باید
بسیار پایین ،و کم و بیش نزدیﻚ صفر باشد .قیمت هزینة باﻻی
معامالت مانع از تعدیﻞ سریع و دقیق آنها میشود.
 -5هیچ معامله کنندهای نباید چنان قدرت داشته باشد که بازار
را زیر نفوذ خود بگیرد و تﺄﺛیر مهمی بر آن بگذارد.

 5رضائیان ،علی .مبانی سازمان و مدیریت :انتشارات سمت.13۸6 ،
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 -6افراد مطلع در بازار وجود دارند ،و این افراد با اطالعاتی که
دارند بازار را بهکارایی میرسانند ،اما نمیتوانند از اطالعات و دانش
افزونتر خود نتایﺞ بهتر و سود بیشتری به دست آورند .در این محیط،
فردی که تخصﺺ بیشتر دارد ،بیشتر از فرد عامی سود نمی برد و
افراد ناوارد در بازار کارا مﻐبون نمیشوند .قیمت بازار طوری تعیین
میشود که منعکﺲ کنندة تمام اطالعات خوب و بد است .
-7در بازار کارا ،تعدیﻞ قیمتها به سرعت انجام میشـود .در این
بازار افراد بسیاریحضور دارند که اطالعات را دریافت و آن را ارزیابی
و بیدرنگ به خرید و فروش اقدام میکنند .اقدام فوری آنان باعث
میشود که اطالعات موجود دقیقا و به سرعت در قیمتها انعکاس
یابد .چون ورود اطالعات به بازار و تﺄﺛیر آن بر قیمتها تصادفی است
و وابستگی و تمایﻞ خاصی ندارد ،تﻐییرات قیمت در این بازار تابع
روند خاصی نیست و روند تﻐییر قیمت و الگوی رفتاری آن تصادفی
و غیرمنظم است .به اصطالح قیمت ،تابع گردش تصادفی است .بازار
حافظه ندارد ،و از قیمتهای دیروز نمیتوان برای فـردا نتیجـه گرفت.
به عبارت دیگر ،از بررسی مسیر پیشین نمیتوان مسیر بعد را پیش
بینی کرد.
 -8وجود رقابت شرط ﻻزم برای کارایی است .در بسیاری از
بازارهای عمدة مالی جهان ،افزون بر تعداد فراوان معاملهکننده،
بسیاری هم دﻻل وکارگزار و واسطه متخصﺺ خرید و فروش کاﻻ
وجود دارد برای دریافت نقش این عده در کارایی آنان متخصﺺ خرید
و فروش کاﻻ هستند ،آنان این تجربه را دارند که تﺄﺛیر اطالعات را بر
قیمت سهام بسنجند .آنان قادرند تﺄﺛیر خاص اطالعات و جهت تﺄﺛیر
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آن را بر قیمتها درك کنند ،و اﺛر زنجیرهای مجموعهای از تﻐییرات
و اخبار را بر قیمتها برآورد کنند .افراد ممکن است به برداشتهای
متفاوتی از اطالعات یکسان برسند .یکی ممکن است اخبار خاصی را
در افزایش قیمت تعیینکننده بداند؛ نفر دوم آن را کم اﺛر بخواند.
انسانها با یﻚدیگر متفاوتند؛ برداشتها گرایشهای متفاوتی وجود
دارد؛ منحنی بیتفاوتی خطر ـ بازده آنها با هم فرق دارد و باورهای
گوناگون دارنـد .وقتی خبری میرسد ،عدهای آنرا میپذیرند و یﻚ
عده هم شﻚ میکنند که صحت داشته باشد .چون درجه اطمینان
به صحت اطالعات مختلف است ،ارزیابی آنان هم تفاوت دارد.
 -9بازار باید در معرض جریان دو طرفه اطالعات باشد .بهعبارت
دیگر ،بازارکارا چنان است که در هر مقطعی از زمان ،عدهای در آن
خریدار و عدهای فروشنده اند .اینطـور نیست که در زمانی همه
خریدار یا همه فروشنده باشند .در بازار کارا عدهای باید بر این باور
باشند که خرید به نفع آنها ا ست و عدهای هم بر این باورند که
فروش به نفع آنها است .فقط در این وضعیت است که حجم معامالت
باﻻ میرود؛ بازار راحتتر به تعادل عرضه و تقاضا میرسد و قیمت،
برآیندی از نظریههایگوناگون در تعیین ارزش سهام می
شود(جهانخانی ،عبده تبریزی.)1372 ،
 -3-3شواهد تاریخی کارایی در بازار اسالمی
 -3-3-1عدم دﺧالت در ﻓرﺁیند قیمت ﮔﺬاری در بازار

فرایند قیمت گذاری در بازار مسلمین بدون دخالت حاکم اسالمی
و از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین می گردید .البته در مواردی
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که شرایط عادﻻنه بازار بر هم میخورد و مشکلی در بازار بروز میکرد
و قیمت غیر عادﻻنه ای بر خریدار تحمیﻞ میگردید این قاعده رعایت
نمی شد.
 -3-3-2ایﺠاد شرایﻂ رقابتی و جلوﮔیری از اﺣتكار

رساندن اطالعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و
انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار ،از عناصر باﻻ
بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسالمی نیز مورد تﺄکید واقع
شده است .نهی از خالف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب
کاﻻهـای مـورد معاملـه در روایات مﺆید ایـن حقیقت است .یکی از
شرایط ورود به بازار در صدر اسالم این بود که شخﺺ به دروغگویی
و قسم خوردن در معامله مشهور نباشد و گر نه از ورود وی به بازار
ممانعت به عمـﻞ مـی آمـد .زمـانی کـه فروشـندهای کاﻻی خود را
در تاریکی و سایه عرضه می کرد ،چون زمینه ای برای کتمان
مشکالت کاﻻ بـود و چـه بسـا عیب های آن پوشیده می ماند حضرت
از فروشنده می خواست که کاﻻ را در معرض نور و روشنایی قـرار
دهد.
در اسالم از کم فروش کاﻻ و یا استفاده از ابزار سنجش نامعین در
معامالت منع شده است (ویﻞ للمطففین) .حضرت علی(علیه السالم)
یﻚ مامور خاص برای کنترل اوزان و ابزار سنجش در بازار قرار داده
بود6.

 6جعفر مرتضی العاملی ،السوق فی ظل الدوله االسالمیه ،بیروت ،الدارالسالم19۸۸ ،
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 -3-3-3عدم اﺧﺬ مالیات از اهﻞ بازار

عدم اخذ مالیات (با عنوان عشور و مکوس) از اهﻞ بازار نیز می
توانست به کارایی بازار کمﻚ کند .از احمـد بن حنبﻞ نقﻞ شده که
پیامبر گرامی اسالم به شدت با مالیات بر تجار مسلمان و غیر مسلمان
مخالفت می کرد(فان رسول اﷲ قد نهی بشده عن تعشیر المسلم و
الذمی بصوره صریحه)7.
 -3-3-4نهی«تلقی رکﺒاﻥ»

پیامبر گرامی اسالمی از تلقی رکبان منع کردند .در آن دوره
بعضی از خریداران کاﻻهای تجاری به پیشواز قافله های تجاری می
رفتند و در دروازه شهر معامله میکردند .پیامبر گرامی اسالم دستور
دادند «ﻻ تلق وﻻتشتر و ﻻ تاکﻞ منه» بنابراین مسلمین از تلقی یا
خریدن و حتی خوردن یا مصرف اجناسی که از این طریق خریداری
کرده اند منع شده اند .به بیان اقتصادی علت اصلی تحریم تلقی رکبان
عدم تقارن اطالعاتی خریداران و فروشندگان در دروازه های شهر
می باشد.
 -3-3-5تعییﻦ ﺧیارات

خریداران و فروشندگان اختیار داشتند که در مواردی معامله را
به هم زنند .این موارد شامﻞ خیار مجلﺲ ،خیار رﺅیت ،خیار عیب،
خیار غبن ،خیـار غـش و خیـار شرط و نظائر آن بوده است.

 7ترمذی ،جامع الصحیح،ج ،3ص ،2۸به نقل از یداهلل دادگر.
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 -3-3-6تهیه زمیﻦ و ساﺧتماﻥ مورد نیاز برای بازار از سوی

بخﺶ عمومی

جعفر مرتضی در کتاب السوق با گردآوری روایاتی که حاکی از
اقدامات رسول خدا و امیر المﺆمنین علی(علیه السالم) در این زمینه
است ،نکات زیر را نتیجه گیری میکند:
 - 1زمین و ساختمان مورد نیاز برای تشکیﻞ بازار غالباﹰ از طرف
بخش عمومی عرضه می شده است.
 - 2از زمین و ساختمان یاد شده خراج یا اجاره گرفته نمی شد.
 - 3محﻞ بازار در مواردی دارای ساختمان و در مواردی فاقد آن
بود  .از غرفه های ساخته شـده در مـورد اول و از محﻞ تعیین شده
در مورد دوم اجازه تجاوز به فضای اصلی بازار یا به همسایگان مجاور
داده نمی شد.
 - 4از ایجاد ساختمان یا تصرف مکانهای غیر مجاز جلوگیری به
عمﻞ می آمد .پیامبر اکرم(صلی اﷲ علیه واله) دستور سوزاندن چادر
خرما فروشی را دادنـد کـه در محوطه غیر مجازی چادر زده بود و
حضرت علی(علیه السالم) دستور تخریب دکانهایی را صادر کردند که
در مکان ممنوع ساخته شده بود همچنین خانه هایی که در حریم
بازار ساخته شده بود تخریب می گردید.
 - 5در زمینهای فاقد ساختمان ،حق اولویت با کسی بود که
زودتر به بازار می آمد .این حق فقط برای همان روز محفوﻅ بود.
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 -3-4اﺧالق در بازار
مطالعات اخیر دربارة اخالق در بازار روی حقوق سرمایه گذاران
متمرکز شده است 8.اندیشة اخالق یا عدالت در بازار بهطور معمول
در چارچوب ایفای حقوق معامله کنندگان در بازار مورد بحث قرار
میگیرد .یکی از محققان مالی ،اخالق و عدالت را حـقِ داشتن فرصت
برابر تعریف میکند؛ یعنی همه شرکت کنندگان بازار حقدستیابی
برابر به اطالعات را دارند.
شفرین و استت من چارچوبگسترده تری را برای اخالق و عدالت
بیان کرده و برای عدالت در بازار هفت ویﮋگی رابرشمردهاند :آزادی
در انجام معامله (عدم اجبار) عدم وجود اطالعات کاذب ،امکان
استفاده از اطالعات برابر ،حق داشتن قدرت پردازش برابر ،امکان
آزادی از اشتباه ،حق انجام معامله در قیمت های کارا و امکان قدرت
چانهزنی برابر.
 -3-4-1ﺁزادی در انﺠام معامله(عدم اجﺒار)

این آزادی بدین معنا است که معاملهکنندگان در انجام معامالت
اجبار نداشته باشند .یﻚ معامله هنگامی منصفانه است که طرفین در
انجام آن اختیار و آزادی کامﻞ داشته باشند و هیچ یﻚ به انجام آن
مجبور نشده باشند .از طرف دیگر ،این آزادی بدین معنا است که هیچ
کﺲ نباید از انجام یﻚ معامله منع شود؛ بنابراین ،آزادی در معامالت
دارای دو بعد اسـت  :عدم اجبار جهت انجام معامله و عدم منع از
انجام معامله.
Shefrin and staman
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 -3-4-2عدم وجود اﻃالعات کاذب

این ویﮋگی بدین معنا است که سرمایهگذاران بتوانند به اطالعات
منتشر شده اطمینان کامﻞ داشته باشند و بر مبنای آنهاتصمیم
بگیرند .اطالعات کاذب نباید در بازار منتشر و باعث گمراهی سرمایه
گذاران شود.
 -3-4-3امكاﻥ استفاده از اﻃالعات

سرمایهگذاران حق دستیابی برابر به اطالعات دارند  .شخصی که
به یﻚ مجموعه از اطالعات خاص دست مییابد ،باید آن را در اختیار
دیگران هم قـرار دهـد.
 -3-4-4ﺣﻖ قدرت برابر در ﭘردازش اﻃالعات

سرمایهگذاران نه تنها حق استفاده از اطالعات برابر رادارند؛ بلکه
در پردازش اطالعات نیز این حق را دارند که از امکامات ﻻزم استفاده
کنند.
 -3-4-5امكاﻥ ﺁزادی از اشتﺒاه

امکان آزادی از اشتباه بدین معنا است که سرمایهگذاران در برابر
اشتباهات خود نیز بیمه شوند؛ یعنی اگر یﻚ سرمایهگذار به دلیﻞ
اشتباه شخصی خود با انجام یﻚ معامله دچار زیان قابﻞ توجهی شود
میتواند آن معامله را فسخ کند.
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 -3-4-6ﺣﻖ انﺠام معامله در قیمت کارا

معامالت باید در قیمتهای کارا و واقعی صورت گیرد .قیمت
کارا و واقعی را نیز عرضه و تقاضا تعیین میکند؛ البته این عرضه و
تقاضا نباید مصنوعی باشد؛ بلکه باید درخواست واقعی را نشان دهد.
 -3-4-7امكاﻥ قدرت چانهزنی برابر

سرمایهگذاران باید در مذاکراتی که به انجام معامله منتهی
میشود قدرت چانهزنی برابر داشته باشند ،برای مثال در عشه اولیه
یﻚ سهم در بازار یﻚ سهامدار جزء در مقایسه با سهامداری که
سرمایه کالنی را در اختیار دارد قدرت چانه زنی کمتری را دارا است
) .)Shefrin and staman,1992
 -3-5هنﺠار های اﺧالقی در بازار مالی اسالمی
محققان واندیشهوران مالی اسالمی ،به اصول برگرفته از قرآن و
سنت تعهد کامﻞ دارند و براساس آن ،حقوق و تعهدات هر یﻚ از
شرکت کنندگان در بازار را تعیین میکنند .اینجا برخی ازاصول
اخالقی اسالمی را که در زمینه بازارقابﻞ اعمال هستند بیان می کنیم.
 -3-5-1معامالت به صورت ﺁزاد

به طرفین آزادی داده است؛ بنابراین اگر یﻚ قرارداد با اجبار یکی
از طرفین همراه باشد غیرمجاز تلقی میشود .قرآن کریم با صراحت
بیان میکند که انجام تجارت باید با رضایت طرفین همراه باشد( نساء
 .)29،طبق این بیان تمام مبادﻻت مالی و انواع تجارتها که میان
مردم رایﺞ است چنانچه از روی رضایت طـرفین ،صورت گیرد و جنبه
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معقول و منطقی داشته باشد ،از نظر اسالم مجاز است مگر در مواردی
که به سبب مصالح معینی ،از آن نهی صریح شده است .براساس ماده
 190قانون مدنی نیز برای صحت هر معامله شرایط ذیﻞ را اساسی
میدانـد -1 :قصد طرفین و رضای آنها؛ -2اهلیتطرفین؛ -3موضوع
معین که مورد معاملـه باشـد؛ -4مشروعیت جهت معامله.
 -3-5-2ﺁزادی از ربا

ربا بهمعنای زیاده است .در اصطالح به فقیهان معمول ربا چنین
تعریف شده است :معاوضه مالی به مالی دیگرکه این دواوﻻ هم جنﺲ
باشند ﺛانیا با کیﻞ یـا اندازهگیری وزن شوند یا قرض دادن به شرط
زیاده .قید معاوضه ذکر شده تا شامﻞ همه مبادﻻت و معاوضات شود
و اعم از بیع باشدحتی صلح و هبه معوضه را نیز در بر میگیرد (نجفی،
بیتا  :ج  ،23ص  )336همه معامالت باید از ربا به دور باشد .موضوع
ربا بـین اندیشهوران و محققان اسالمی بسیار مورد بحث قـرار گرفته
است .قرآن کریم نیز با صراحت است حرمت ربا را اعالم کرده :

ای اهﻞ ایمان ،مال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی
باشد که از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید) ،و یکدیگر را
نکشید ،که البته خدا به شما بسیار مهربان است.
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آن کسانی که ربا خورند (از قبر در قیامت) برنخیزند جز به مانند
آن که به وسوسه شیطان مخبّط و دیوانه شده .و آنان بدین سبب در
این عمﻞ زشت افتند که گویند فرقی بین تجارت و ربا نیست؛ حال
آنکه خدا تجارت را حالل و ربا را حرام کرده .پﺲ هر کﺲ که اندرز
(کتاب) خدا بدو رسد و از این عمﻞ دست کشد خدا از گذشته او در
گذرد و عاقبت کارش با خدا باشد ،و کسانی که دست نکشند اهﻞ
جهنّمند و در آن جاوید معذّب خواهند بود.
این آیه در واقع زیربنای قوانین اسالمی را در مسائﻞ مربوط به
معامالت و مبادﻻت مالی تشکیﻞ میدهد ،و به همین دلیﻞ فقیهان،
اسالم در تمام ابواب به آن استدﻻل میکنند .آیه خطاب به افراد با
ایمان میگوید اموال یﻚدیگر را از راههای نابجا و غلط و باطﻞ به
دست نیاورید.
 -3-5-3ﺁزادی از غرر

همه معامالت و قراردادهای اسالمی باید از غرر خالی باشد .به
عبارت دیگر معامالتی که در وضعیت عدم اطمینان انجام میشود
غیرمجاز اسـت .غرر نقطه مقابﻞ شفافیت و معلوم بودن است .در همه
معامالت طرفین عالقه دارند که روابط بین آنها دوستانه و معقول
باشد و هر یﻚ در انجام تعهد با حسن نیت اقدام کند؛ یعنی طرفین
معامله تمام حقایقی را که در محدوده اطالعات آنان قرار دارد در
اختیار یﻚ دیگر بگذارند؛ در حالی که در معامله غرری برعکﺲ است.
امیرمﺆمنان علی فرماید :ان الﻐرر عمﻞ ﻻیﺆمن معه الضرر ،غرر
کاری است که از زیان ایمن نباشد و طبق بیان حضرت رسول نهی
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النبی عن الﻐرر( همان) پیامبر مردم را از معامالت ،غرری نهی کرده
معامله غرری در اسالم باطﻞاست.
 -3-6کارایی دراستفاده از منابع
در شرایط رقابتی  ،مصرف بهینه نهاده ها و امکانات تولیدی
ضرورت دارد .به منظور مصرف بهینه نهاده ها ،کارآمدسازی واحدهای
اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است .واحدهای کارآمد نه تنها
منابع را هدر نمی دهند ،بلکه تخصیﺺ منابع را نیز به درستی انجام
می دهند .کارایی در هر بخش اقتصادی ،برای جلوگیری از به هدر
رفتن منابع ،از اهمیت ویﮋه ای برخوردار است.
بر اساس شریعت اسالم معیار اصلی در استخراج و بهره برداری از
منابع و اموال عمومی ،بهره برداری عاقالنه و در موضع قوام از آنهاست
 .خداوند منان در آیة  5سورة نساء می فرماید:
«و ﻻ تﺆتوا السفهاء اموالکم التی جعﻞ اﷲ لکم قیام ًا » اموالتان را
که خداوند سبب قوام (برپایی و استواری) زندگی شما قرار داده به
دست کم خردان و ناهالن نسپارید“ .قوام” به معنای« ما یقوم به
الشیء » یعنی «آنچه که مایة ایستادگی و سبب پایداری و استواری
و سامان یابی است» می باشد.
امام علی(علیه السالم)می فرمایند « :قیمة کﻞ امره ما
ارزش هر کﺲ به کیفیت کاری است که او انجام می دهد.
 9نهج البالغه ،فیض االسالم ،ص .1122
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بقای جهان بشریت تمام ملتها و تکامﻞ مادی و معنوی انسانها،
همیشه در پرتو کار و کوشش بوده زیرا همه میدانیم که بشر در هر
زمانی بواسطه کار و فعالیت نیازمندیهای خود را تﺄمین کرده و به
زندگی خود نشاط بخشیده است .جامعه بشریت در اﺛر تالش و کار،
غذای خود را از علف بیابان به بهترین خوراکیهای لذیذ رسانیده و
چراغ خود را از شعلههای آتش و شمع به برق و مرکب خود را از
حیوان به هواپیما و منزلشان را از غارها به کاخهای آسمان خراش و
لباسهای خود را از لباسهای خشن و به قواره در عالیترین و
زیباترین لباسهای مد و غیره تبدیﻞ نموده است .و باﻻخره انسان با
کار و تالش توانسته اکثر مشکالت فردی ،اجتماعی و معنوی خود را
از بین برده و بسیاری از نابسامانیها و دردها و محرومیتها،
گرفتاریهای خود را برطرف نموده و رشد فکری و روحی ،علمی و
اخالقی خود را بدست

آورد10.

)
اکثر مفسران« ،رشد» در آیه فوق را توانایی شخﺺ در هدایت
درست اموال و ساماندهی امور دینی معنا کرده اند ،البته برخی نیز
آن را به معنی اصالح امور عقﻞ و توانایی در نگهداری و گسترش مال
معنا کرده¬اند.

مفهوم شکر {و لعلکم تشکرون} (آیه  34سوره ابراهیم)

 10بحاراالنوار ج  ۸2ص .136
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بسیاری از مفسرین و متفکرین عقیده دارند ،شکر گذاری از نعمت
ها صرفاﹰ یﻚ سپاس و تشکر زبانی نیسـت بلکه به مفهوم بهره برداری
صحیح است .عالمه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور تﺄکید می کند
که هدف غایی و نهایی خداوند از اعطای نعمت ها و ﺛروت ها و امکانات
مذکور در آیات قرآن این اسـت کـه متوجـه شـود و شکرگذار گردد.
آیت اﷲ صدر با استفاده از این آیه تصریح می کند که «کفران نعمت»
در واقع همان عدم بهره برداری صـحیح و هدر دادن منابع طبیعی
است و این ریشه نابسامانی های اقتصادی است .
گذشته از این در بسیاری از آیاتی که عبارت «ابتﻐاء فضﻞ»یوارد
شده ،شکر گذاری نیز ذکر گردیده است .یکجا استفاده از نیروی باد
و آب اشاره شده و سپﺲ مساله شکر مطرح گردیده است ،در آیه
دیگر کاربرد کشتی در دریا ذکر شده و سپﺲ شکر گذاری به دنبال
آن آمده است.
دستور امیرالمومنین علی(ع) در مورد مالیات« :أدقوا أقالمکم و
قاربوا بین سطورکم و احذفوا عنی فضولکم و اقصدوا قصد المعانی و
إیاکم و اإلکثار فإن أموال المسلمین ﻻ تحتمﻞ اإلضرار».
یعنی ارزش گذاری باید بر اساس حسن اجرا و چگونگی عملکرد
باشد به طور کلی آیات مربوط به احسان در قرآن ،صرفاﹰ به معنی
انفاق و دستگیری از فقرا نیست بلکه به مفهوم اقتصادی آن ،انجام
کار به بهترین نحو و به زبان اقتصادی بهره برداری از مال در وضعیت
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بهینه آن است که بیشترین ﺛمربخشی را در جهت تحقق هدف فردی
و یا اجتماعی در بر داشته باشد.
شواهد مربوط به شناخت اهمیت گیاهان و تالش برای مراقبت و
استفاده ی از آنها و ﺛمرات آنها و به عبارت دیگر عدم تخریب و یا
استفاده غیر اصولی از گیاهان و درختان.
 -3-6-1ﺁیات قرﺁﻥ کریم
معنى  :و گیاه(یا ستاره) و
درخت همواره [براى او] سجده مىکنند.
سوره واقعه معنى  :آیا هیچ درباره
آنچه کشت مىکنید اندیشیدهاید؟! – آیا شما آن را مىرویانید یا ما
مىرویانیم؟! – هر گاه بخواهیم آن را مبدّل به کاه در هم کوبیده
مىکنیم که تعجّب کنید!
سوره واقعه معنى
 :آیا درباره آتشى که مىافروزید فکر کردهاید؟! – آیا شما درخت آن
را آفریدهاید یا ما آفریدهایم؟! – ما آن را وسیله یادآورى (براى همگان)
و وسیله زندگى براى مسافران قرار دادهایم!
معنى  :زنده را از مرده بیرون مىآورد
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و مرده را از زنده بیرون مىآورد ،و زمین را پﺲ از مردگىاش زنده
مىکند و اینگونه [از گورها] بیرون آورده مىشوید.
معنى  :همان کسى که براى شما از درخت سبز ،آتش آفرید و شما
بوسیله آن ،آتش مىافروزید!»

معنى  :اوست که باغهاى معروش [باغهایى که درختانش روى
داربستها قرار دارد] ،و باغهاى غیر معروش [باغهایى که نیاز به
داربست ندارد] را آفرید همچنین نخﻞ و انواع زراعت را ،که از نظر
میوه و طعم با هم متفاوتند و (نیز) درخت زیتون و انار را ،که از جهتى
با هم شبیه ،و از جهتى تفاوت دارند (برگ و ساختمان ظاهریشان
شبیه یکدیگر است ،در حالى که طعم میوه آنها متفاوت مىباشد ).از
ق آن را به
میوه آن ،به هنگامى که به ﺛمر مىنشیند ،بخورید! و ح ّ
هنگام درو ،بپردازید! و اسراف نکنید ،که خداوند مسرفان را دوست
ندارد!
معنى :دنیا مانند بارانى است که محصول [سبز
و خوش منظرهاش] کشاورزان را به شگفتى آورد ،سپﺲ پﮋمرده شود
و آن را زرد بینى ،سپﺲ ریز ریز و خاشاك شود!!
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معنى :
به سبب اعمال مردم ،فساد در خشکى و دریا آشکار شد.یکى از
مصادیق فساد بشرى تخریب طبیعت و نابودى جنگلها و مراتع است.
 -3-6-2روایات معصومیﻦ
روایت اول  :امام صادق علیه السالم فرمودند  :درختان میوه را
قطع نکنید که خداوند بر سر شما عذاب فرو می ریزد(.کافی)
روایت دوم  :از پیامبر اکرم صلی اﷲ علیه و آله و سلم منقول است
که  :هرکه درختی بنشاند و در نگهداری و رسیدگی به آن صبر کند
تا میوه دهد  ،در قبال هر میوه از آن که دیگران از آن استفاده کند
یﻚ صدقه نزد خدا برایش منظور می شود(.کنز العمال)
روایت سوم  :پیامبر اکرم صلی اﷲ علیه و آله و سلم فرمودند :
هرگاه برای یکی از شما گﻞ آورده شد آنرا ببوید و بر چشمانش گذارد
زیرا گﻞ از بهشت است(.مکارم اﻻخالق)
روایت چهارم  :امام صادق علیه السالم به مفضﻞ فرمودند  :ای
مفضﻞ در این گیاه و رفع نیازهای انسان از آن بنگر  ،میوه ها برای
تﻐذیه  ،کاه برای خوراك حیوانات  ،هیزم برای سوزاندن  ،چوب برای
بسیاری از صنایع و حرفه ها  ،پوست برگ  ،ریشه  ،شاخه  ،ساقه و
صمغ درختان برای منافع و کارهای مختلف پدید آمده است .هیچ
مىدانى که اگر میوهها را به صورت آماده و گرد آمده بر روى زمین
مىیافتیم چه زیانها به ما مىرسید؟ در این حالت اگر چه غذا وجود
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داشت ،امّا از فواید بسیار چوب ،هیزم ،کاه و دیگر چیزهایى پر قیمت
و مهمى که برخى را شمردیم محروم بودیم .وانگهى درختان و
گیاهان ،بسیار زیبا و خوشمنظرند و در عالم هیچ منظرهاى زیباتر ،با
طراوتتر و خوشتر از آنها نیست( .توحید مفضﻞ) تذکر  :قسمتی از
کتاب توحید مفضﻞ در رابطه ی با گیاهان و شگفتیهای آنها می باشد
که خواننده ی محترم می تواند به این کتاب مراجعه کند.
روایت پنجم  :امام علی علیه السالم فرمودند  :از چیزهائی که
سبب طول عمر می شود دوری از بریدن درختان تر مگر در حال
ضرورت است(.بحار اﻻنوار)
روایت ششم  :پیامبر اکرم صلی اﷲ علیه و آله و سلم فرمودند :
هرکﺲ بخواهد عطر وجود مرا ببوید گﻞ سرخ را ببوید(.بحار اﻻنوار)
روایت هفتم  :از پیامبر اکرم صلى اﷲ علیه و آله و سلم منقول
است که  :شاخه درختى در راه بود که مردم را آزار مىداد مردى آن
را دور کرد و ببهشتش بردند(.نهﺞ الفصاحه)
روایت هشتم  :از رسول خدا سوال شد که بهترین مال کدام
است؟فرمود  :زراعت و کشتی که صاحبش آن را بکارد و اصالحش
کند و زکاتش را در روز درو پرداخت کند(.وسائﻞ الشیعه).
راوی می گوید امام کاظم علیه السالم را دیدم که در زمینی
کشاورزی یا درختکاری می کرد و عرق از دوپای مبارك آن حضرت
سرازیر بود.گفتم فدایت شوم غالمان کجایند؟در پاسخ فرمود  :آنان
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که از من و پدرم بهتر بودند در زمین کار می کردند.راوی می گوید
گفتم آنها کیستند؟فرمود  :پیامبر خدا و امیر المومنین .همه ی پدرانم
با دستان خود در زمین کار می کردند و این عمﻞ پیامبران  ،رسوﻻن
 ،جانشینان آنها و بندگان شایسته ی خداست(.کافی)
 -3-7کارﺁیی در تولید
به لحاﻅ روش شناختی ،کارایی در تولید  ،روشی به منظور کسب
اطمینان درباره این موضوع است که تولید یﻚ واحد اقتصادی ،در
بهترین و پرسودترین وضعیت ممکن انجام شود .انواع کارایی برای
بنگاه اینگونه مطرح می شود :کارایی فنی ،تخصیصی و اقتصادی.
کارایی فنی منعکﺲ کننده توانایی بنگاه در کسب حداکثر محصول
از مقدار معین نهاده ها یا استفاده ازحداقﻞ نهاده برای دستیابی به
میزان مشخﺺ ستانده است.
امام صادق (ع) در این باره مى فرمایند« :ان من بقاء المسلمین و
بقاء اﻻسالم ان تصیر اﻻموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع
المعروف ،و ان من فناء اﻻسالم و فناء المسلمین ان تصیر اﻻموال فی
ایدى من ﻻیعرف فیها الحق و ﻻیصنع فیها المعروف» ;11مایه بقاى
مسلمانان و بقاى اسالم این است که اموال و ﺛروت ها در نزد کسانى
باشد که مى دانند حق و میزان درست در کار مال و مالدارى چیست،
و همواره با آن ﺛروت ،کار خیر مىکنند و براى خود انباشت نمىکنند
و زراندوزى ندارند; و مایه فناى اسالم و از میان رفتن مسلمانان ،این
11وسایل الشیعه ،ج  ، 11ص  ، 521وافى ،ج  ،2ص .62
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است که ﺛروت در دست کسانى قرار گیرد که حق تملﻚ آن را نمى
دانند و با آن کار خیر نمى کنند و حق مال را نمى پردازند .شاید
بتوان از این سخن نتیجه گرفت که سرمایه دارانی که از منابع خود
به درستی استفاده نمی کنند  ،موجب ضرر رساندن به جامعه می
شوند.
به بیان اقتصادی ،نیﻞ به آﺛار مفید هرچیز به معنای استفاده از
بهترین موقعیت ممکن از آن است که معادل« کارایی فنی » در
ادبیات اقتصادی است.
کارایی اقتصادی از ترکیب هر دو جنبه کارایی فنی و کارایی
تخصیصی به دست می آید .حداکثر کارایی اقتصادی زمانی محقق
میشود که هم زمان هم کارایی فنی و هم کار ایی تخصیصی داشته
باشیم .
نیﻞ به آﺛار مفید هر چیز به معنای استفاده و بهره برداری در
بهترین موقعیت ممکن از آن است که در ادبیات اقتصادی است .برای
یﻚ اقتصاددان بدیهی است که « کارایی فنی و تخصیصی » معادل
همان استفاده عاقالنه از مال تنها در این وضعیت تحقق می یابد.
کارایی تخصیصی توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامﻞ
تولید با توجه به قیمت آنها را نشان میدهد.
رشد اقتصادی زمانی حاصﻞ می شود که اموال به طور عاقالنه و
در موضع کارا مورد استفاده واقع شود .آموزه های دین اسالم نیز به
موضوع کارایی و برنامهریزی بر پایه دانش و تدبیر توجه کامﻞ دارد.
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برای مثال امام حسن مجتبی(ع) میفرماید« :با عقﻞ و تدبیر از هر دو
سرای میتوان بهره برد هر که عقﻞ و تدبیر ندارد از هر دو سرای بی
بهره است» (مجلسی: 1403 ،ص  )111: 78دبیر می تواند عامﻞ بهره
بردن در دنیا و اخرت باشد و تدبیر در تولید عاملی برای کارایی باشد.
ﺣقوق کارﮔر از دیدﮔاه اسالم:
یکى از اساسى ترین اهداف در سیاست های اقتصادی ،افزایش
کارایى نیروى کار و ایجاد تناسب بین سطح دستمزد کارگران و میزان
کارایى آنان است  .در دین اسالم ،به کیفیت کار ،توجه زیادی شده
است؛ به طورى که حتى در عبادات و امور معنوى نیز برخالف تصور
بعضى ،به فراوانى عبادت دعوت نشده؛ بلکه بر انجام نیکوى آنها تﺄکید
شده است؛ چنان که در قرآن کریم مى خوانیم:
«آنان
که به خدا ایمان آوردند و عمﻞ شایسته انجام دادند ،بى شﻚ ما
پاداش نیکوکاران را از بین نخواهیم برد «کهف .»30 :دقت در کارهاى
دنیایى و کوشش براى انجام شایستة آنها نیز در رفتار و گفتار
معصومان به چشم مى خورد.
تعیین مزد قبﻞ از

کار12:

اسالم میگوید :هرکﺲ میخواهد کارگری را به کار گیرد ،نخست
باید مزد او را تعیین کرده و به وی صریحاً اعالم نماید تا کارگر در
 12وسایل ج  13ص 245و ص246
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صورت تمایﻞ و رضایت به انجام آن کار اقدام نماید .این حقیقتی که
با صراحت در روایات اسالمی به آن توجه شده است که چند نمونه
در ذیﻞ ذکر میکنیم:
«نهی رسولاﷲ(ص) ان یستعمﻞ اجیرا حتی یعلم ما اجرته» از
اینکه کسی کارگری را پیش از تعیین مزدش بکار گیرد منع فرمود.
و امام صادق(ع) میفرمایند :هرکﺲ ایمان به خدا و روز قیامت دارد،
تا وقتی مزد کارگری را به او اعالم نکرده است او را به کار نگیرد.
2ـ توافق در

کار13:

اسالم هرگز اجازه نمیدهد که فرد یا مﺆسسه و حتی دوست،
شخصی را به زور بدون رضایت و توافق او به کاری اجبارش کند،
چنانکه علمای اسالم یکی از شرایط صحت و مشروعیت اجاره و کار
گرفتن را میﻞ و اختیار او ذکر کردهاند(و در صورتی که کارگر نابالغ
باشد ،میﻞ و رضایت او بیاعتبار است(چون ،ممکن است او را فریب
دهند و حقوقش را کامﻞ ندهند) در درستی و صحت اجاره و
بکارگیری او اجازه از ولی و سرپرست او را ﻻزم دانستهاند و)...
3ـ شتاب در پرداخت مزد:
اسالم همانطور که در تعیین مزد کارگر و رضایت او در اشتﻐال
بکار سفارش کرده است ،در فوریت پرداخت مزد کارگر نیز تﺄکید
کرده است ،تا جایی که میگوید :به مجرد اینکه کارگر دست از کارش
تحریر الوسیله ج1
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کشید هنوز عرق کارش خشﻚ نشده باید مزد او به وی پرداخت شود
که چند نمونه روایت ذیﻞ آمده است]55[.

14

1ـ هشامبن حکم از امام صادق(ع) نقﻞ میکند در مورد کارگری
که کار کرده است فرموده« :ﻻ یححف عرقه حتی تعطیله اجرته».
«کارگر را تا عرقش خشﻚ نشده اجرتش را به او بده»...
2ـ شعیب

میگوید15:

ما عدهای کارگر گرفته بودیم که در

باغستان امام صادق(ع) کار میکردند و آخرین کارشان عصر بود،
وقتی که عصر شد حضرت به نمایندهاش فرمود :اعطهم اجور هم قبﻞ
ان یحف عرقهم .تا عرقشان خشﻚ نشده است اجرت و مزد آنها را
پرداخت کن .علمای اسالم نیز ضمن لزوم تعیین مزد کارگر گفتهاند،
در صورتی که تﺄخیر پرداخت مزد کارگر را با او شرط نکرده باشند
فورا با شتاب باید مزد او را پرداخت کنند.
4ـ نکوهش در ندادن حق

کارگر16:

رسولاکرم(ص) در اینباره فرمود :هرکﺲ از نظر مزد به کارگرش
ستم کند(که مزد او را ندهد یا کم یا دیر بدهد) خداوند عمﻞ نیﻚ او
را تباه میسازد و بوی بهشت را بر او حرام میکند .و هم فرمود« :من
خیرا اجره فعلیه لعنه اﷲ» .و نیز فرمود ،هرکﺲ مزد کارگرش را ندهد
لعنت خدا بر اوست .امام صادق(ع) فرمود« :اقذر الذنوب ﺛالﺛه ،قتﻞ
وسایل ج  13حدیث 1
 15همان
 16شرایع االسالم ،قسمت اجاره شرط اول و شرط سوم
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البهیمه و حبﺲ مهر المرئه و من منع اﻻجیر اجره» .امام صادق(ع)
فرمودند :پستترین گناهان سه چیز است ،بدون جهت کشتن
حیوانات ،خوداری کردن از دادن مهر همسر و کسی که مزد کارگرش
را ندهد.
 5ـ نکته

اخالقی17:

ناگفته پیداست که کارگر منحصر نیست که کسی که در اداره،
کارخانه ،مراکز صنعتی ،کشاورزی ،تجاری و ...کار میکند بلکه هرکﺲ
در هر جایی زحمت میکشد و کار مشروع سودمندی انجام میدهد،
حتی زنی که کارهای خانهاش را انجام میدهد کارگر محسوب شده
و ارزشمند است و حقوق او باید رعایت شود .پیامبراکرم(ص) فرمود:
«مهنه احد کن فی بیتها تدرك جهاد المجاهدین انشااﷲ» زحمت و
کار شما زنها در منزلتان موجب رسیدن به پاداش مجاهدان است و
علی(ع) فرمود« 18،جهاد المرئته ،حسن التبعﻞ»« .جهاد زن ،خوب
شوهرداری کردن او است» و نیز رسولاکرم(ص) فرمود :هر زنی که
هفت روز ،در خانه به شوهرش خدمت کند ،هفت درب دوزخ بسته
میشود و هشت درب بهشت برایش ،باز میشود که از هر دربی
بخواهد داخﻞ گردد(.لذا مردها باید حقوق همسران خود را که در
خانه زحمت میکشند رعایت کنند ،چنانکه زنان نیز باید مواظب
باشند که با بعضی رفتار زشتشان با شوهر ،پاداش خود را از بین نبرند،
 17وسایل ج  13ص . 247
 1۸نهجالفصاحه ص 37
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چنانکه پیامبر(ص) فرمود :هر زنی که شوهرش را با زبانش اذیت کند
اول کسی است که داخﻞ آتش میشود و هیچ عمﻞ نیکی از او قبول
نمیگردد19).

 -3-7-1ﺁیه کنز
به آیه  34سوره توبه «آیه کنز» میگویند:
؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید بسیاری از علما (ی اهﻞ
کتاب) و راهبان ،اموال مردم را به باطﻞ میخورند و (آنان را) از راه
خدا باز میدارند ،و آنها را که طال و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان)
میسازند ،و در راه خدا انفاق نمیکنند ،به مجازات دردناك بشارت
ده».
فلسفه اصلی پول همان گردش کامﻞتر و سریعتر چرخهای
مبادﻻت اقتصادی است ،و آنها که پول را به صورت «گنجینه» پنهان
میکنند نه تنها موجب رکود اقتصادی و زیان به منافع جامعه
میشوند بلکه عمﻞ آنها درست بر ضد فلسفه پیدایش پول است .آیه
فوق صریحا ﺛروتاندوزی و گنجینهسازی اموال را تحریم کرده است
و به مسلمانان دستور میدهد که اموال خویش را در راه خدا ،و در
طریق بهره گیری بندگان خدا به کار اندازند ،و از اندوختن و ذخیره
کردن و خارج ساختن آنها از گردش معامالت به شدت بپرهیزند ،در
غیر این صورت باید منتظر عذاب دردناکی باشند .خداوند در این آیه
 19نهجالبالغه حکمت ص.131
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به تناسب بحث دنیا پرستی پیشوایان یهود و نصاری به ذکر یﻚ قانون
کلی در مورد ﺛروتاندوزان پرداخته است.
 -3-8کارایی در مصرف
مصارفی که با اسراف ،و اتالف و تبذیر همراه نباشد .اسراف یعنی
زیاده روی و تجاوز که معنای مقابﻞ آن قصد و میانه روی است .راغب
اصفهانی در معنای اسراف میگوید« :هر کار و عملی را که انسان
انجام میدهد و از حد و اندازه خود تجاوز و زیاده روی کند آن اسراف
است» 20.بنابراین میتوان این گونه بیان داشت که اسراف هرگونه
عمﻞ بیهوده و زیادهروی و تجاوز از حد طبیعی ،چه در کیفیت و چه
در کمیت میباشد .از این بیان معلوم میشود که اسراف تنها مربوط
به خوردنیها و نوشیدنیها و یا در امور اقتصادی نبوده ،بلکه اسراف
معنایی جامع تر و وسیع تر را در برمیگیرد .در حقیقت میتوان گفت:
«اسراف هرگونه تجاوز از حد یا افراط و تندروی و یا وضعیت نامناسب
حاﻻت نفسانی و روحیات و صفات غیر معتدل اخالقی ،فرهنگی و
اجتماعی افراد در جامعه میباشد».21
هدف از طرح موضوع اسراف در اسالم همان طور که گفته شد
جنبه اقتصادی خوردن و یا پوشیدن نیست که اگر این باشد به آن
تبذیر گفته میشود.

 20راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ قرآن ،ذیل واژه "سرف".
 21رستگار جویباری ،ولی اهلل ،اسراف از دیدگاه اسالم.
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طبرسی (ره) در این باره میگوید« :تبذیر پراکندن مال از روی
اسراف است و ریشه آن پاشیدن بذر است با این فرق که تبذیر
پراکندن یا فاسد و ضایع کردن است ولی اگر این خرج کردن (هرچند
زیاد هم نباشد) در راه اصالح چیزی باشد ،آن تبذیر نیست».
با توجه به تعریف تبذیر از طبرسی میتوان نتیجه گرفت که تبذیر
زیر مجموعه اسراف است .در اسراف تلف کردن و ضایع نمودن مال
به معنای فراگیرتری است و در برگیرنده مواردی است؛ مانند زیاده-
روی در انفاقهای شخصی و امور خیر که شامﻞ معنای تبذیر
نمیشود ،اما در تبذیر شامﻞ به هدر دادن و زیاده روی در مصارف
خوراکی ،و ریخت و پاش زندگی میباشد .به بیان دیگر ،می توان
گفت هر تبذیری اسراف است ،ولی هر اسرافی تبذیر

نیست22.

از جمله قواعد مشهور فقهى که فقیهان در مورد ضمان به آن
تمسﻚ جستهاند ،قاعدة اتالف است .مفاد قاعدة اتالف در «من أتلف
مال الﻐیر فهو له ضامن» 23مندرج است .معناى قاعده این است که
هر کﺲ مال دیگرى را بدون اجازة او تلف یا مصرف کند و یا مورد
بهرهبردارى قرار دهد ،ضامن صاحب مال است.
شیخ طوسی در مبسوط روایتی از عبداﷲ بن مسعود از رسول
اکرم

صلیاﷲعلیهوآلهوسلّم

نقﻞ

کرده

که

آن

حضرت

صلیاﷲعلیهوآلهوسلّم فرموده است« :حرمة مال المسلم کحرمة
 22طبرسی ،مجمع البیان ،ج .1372 ،6

 23صاحب جواهر ،جواهر الکالم ،ج ،37ص.60
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دمه» 24یعنی احترام مال مسلمان ،مانند احترام خون او است .اگر
اهمیت مال مسلمان مانند خون او باشد ،این روایت که از طریق خاصه
(شیعه) نیز روایت شده است بىتردید دﻻلت دارد بر اینکه هر کﺲ
مالى را تلف کند ضامن آن خواهد بود و هیچ کﺲ نمىتواند مال غیر
را بدون اجازه مصرف کند .همچنین از پیامبر (ص) روایت مىکند که
پیامبر (ص) فرمودند« :ﻻ یﺄخذن احدکم متاع اخیه جادا و ﻻعبا من
اخذ عصا اخیه

فلیردها»25

«هیچ کﺲ از شما نباید کاﻻى برادر

مسلمانش را چه به شوخى و چه به طور جدّى بگیرد و کسى که
(حتى) چوبدستى برادرش را بر خالف رضایت برادر مسلمانش بگیرد
باید آن را بازگرداند» .همچنین نقﻞ می کند که پیامبر (ص) فرمودند:
«على الید ما اخذت حتى تﺆدی» 26هر شخصى ضامن آن چیزى است
که مىگیرد تا زمانى که آن را به صاحبش بازپﺲ دهد .این روایت از
طریق خاصه هم روایت شده است و در بعضى از نسخهها «حتى
تﺆدیه» آمده است .از آن تلف شود ،موجب ضمان خواهد بود.
در دیدگاه اسالمی نسبت به تعریف کارایی می توان تخصیﺺ
کاﻻها و خدمات و عوامﻞ و منابع تولید را برای ایجاد باﻻترین
مطلوبیت یا رضایتمندی حقیقی مورد توجه قرار داد که در چهارچوب
حفظ قوام اقتصادی جامعه و پایداری و تعادل حقیقی اقتصاد که با
نظام تکوین نیز هماهنگی دارد به کار گرفته می شوند .به بیان دیگر،از
 24طوسی ،محمد بن حسن ،المبسوط ،ج ،3ص.59
 25همان ،ج  ،۸ص .610
 26هندی المتقی ،کنزاالعمال ،ج  ،5ص .325
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دیدگاه نگرش اسالمی کارایی فنی معادل "عدم اسراف" است .برای
مثال اگر طرح تولیدی با پانصد دﻻر به نحو مطلوب قابﻞ راه اندازی
است ،چرا از نهصد دﻻر استفاده شود .با این مقایسه کارایی تخصیصی
نیز معادل "احسان" به انجام کار به نحو صحیح و نیکو می باشد( به
فرموده امام علی(ع)« :قیمةکﻞ امرء مایحسنه»( 27یعنی ارزش هر
کﺲ به عملکرد و کارکرد اوست).
خداوند که مالﻚ حقیقی اموال است (المال مال اﷲ) 28و اموال را
به صورت ودیعه و امانت در اختیار ما قرار داده(جعله ودائع عند خلقه)
که آنها را در موضع قوام به کار بگیریم ،در هنگام مصرف مال از ما
خواسته است که از اسراف و اقتار دوری کنیم و از آنها در حد وسط
و متعارف بهره بردای کنیم «و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا
و کان بین ذلﻚ قواماً» 29آنان که هرگاه چیزی ببخشند نه زیادهروی
کنند و نه خست ورزند بلکه میانگین و حد وسط این دو را در حد
قوام بخشند .حد قوام در روایتی از امام صادق (ع) به معنای حد وسط
آمده است (القوام الوسط) .30از این حد در روایت مفصﻞ و طوﻻنی
امام صادق (ع) به عنوان حد قصد شده است (المال مال اﷲ ،جوز لهم
أن یﺄکلو قصداً ).....

31

آیة  7صورة حشر «کی ﻻ یکون دولة بین

 27حکمت  ۸1نهجالبالغه
 2۸روایت از امام صادق (ع) است که فرمودن« :المال اهلل جعله ودائع عند خلقه » رك ،الحیاه ،ج
 ،3صص .۸9
 29فرقان آیه67
 30الفقیه ،ج  ،2ص  ، 64روایت .
 31الحیاه ،ج  ،3ص.95
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اﻻغنیاء منکم»(تا اموال در میان ﺛروتمندان دست به دست) و تحریم«
اکﻞ مال به باطﻞ » نشود در آیة  29سورة نساء و تعیین حد غنا در
خصوص میزان پرداخت زکات) یا خمﺲ با عبارات « حتی تﻐنیه

»32

(تا حدی که او را غنی و بی نیاز کنی) و « حتی یلحقهم بالناس »(33تا
اینکه زندگی او به حد دیگران برسد) ،همگی دﻻلت بر این دارند که
حد مجاز در خصوص میزان بهره مندی و استفاده از کاﻻها و خدمات
در جامعه حد متعارف و متعادل و متوازن آن است .به لحاﻅ تطبیق
با معیارهای متعارف اقتصادی این وضعیت را می توان با وضعیت
کارایی توضیح داد.

بر اساس این آیه انسانها از هر گونه تصرف غیر عاقالنه بر اموال
نهی گردیدهاند .بدیهی است تعریف عاقالنه بودن بودن تصرف در مال
به نحوی که وضعیت قوام اقتصادی را نتیجه دهد یﻚ امر کارشناسی
است و به نظر ما رعایت معیار کارایی شرط عاقالنه بودن تصرف در
مال تلقی می گردد که موجب ایجاد رشد اقتصادی میشود و گرنه
اقتصادی که ﺛروت در آن اقتصاد رشد یابنده نباشـد (بـه تعبیر شهید
مطهری) نمیتوانـد موجب قوام اقتصادی شود.

 32وسایل الشیعه ، 690 ،ص.1۸0
 33وسایل الشیعه ، 690 ،ص .159
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«اسراف» به معنی هزینههای اضافی و بیهوده و غیر معقول در
تولید یا مصرف کاﻻها و خدمات می باشـد کـه معادل عدم رعایت
کارایی اقتصادی است.
خداوند در قرآن کریم کراراً انسان را به استفاده صحیح از نعمات
الهی امر فرموده و در کنار آن انسان را از اسراف و تبذیر برحذر داشته
و به دفعات عدم خشنودی و رضایت خود را از مسرفین ابراز نموده
است :از نعمتهای خدا بخورید و بیاشامید ولی اسراف مکنید که خدا
مسرفان را دوست نمی دارد.
درباره چگونگی استفاده از منابع زیست محیطی دیدگاههای
مختلفی وجود دارد .از یﻚ سو ،گروهی با محور قرار دادن مطلق
انسان و اصﻞ قرار دادن رشد اقتصادی ،بر این باور هستند که برای
استفاده از منابع طبیعی محدودیتی وجود نداشته ،می بایست
بیشترین بهره برداری را از طبیعت کرد (اقتصاد ضد سبز)؛ از سوی
دیگر ،بوم محوران با تﺄکید بر لزوم حمایت از محیط زیست ،استفاده
حداقلی از منابع زیست محیطی را توصیه می کنند (اقتصاد بسیار
سبز) (فراهانی فرد 1388 ،ش (.،.ص  290عملی نبودن هر دو دیدگاه
سبب شده است که گروهی در صدد یافتن راهی میانه بوده ،به دنبال
بهره برداری مدیریت شده از منابع طبیعی باشند ،به گونه ای که
ضمن حفظ پایداری این منابع و به حداکثر رساندن منافع آن ها ،تا
جایی که ممکن است از آلوده سازی محیط نیز احتراز شود.
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دین مبین اسالم از یﻚ سو ،با پذیرش این که طبیعت در تسخیر
انسان است ،بر این مطلب تﺄکید م یکند که همه چیز برای انسان و
در خدمت انسان قرار دارد؛
اما از سوی دیگر با وضع قوانین بازدارنده ،کوشیده است تا این
بهره وری از طبیعت ،نه موجب آسیب دیدگی خود طبیعت شود و نه
با استفاده بی رویه از آن،
ماندگاری این نعمت های الهی برای سایر انسان ها در معرض
تهدید قرار گیرد.
بر این اساس ،آموز ههای دینی ،مسلمانان را به رعایت عدالت
زیست محیطی فرا می خوانند تا همگان فرصت استفاده از منابع
زیست محیطی را داشته باشند و این نعمت های خدادادی تنها در
اختیار گروه خاصی قرار نگیرند؛ ما افاء اﷲ علی رسوله من اهﻞ القری
فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیﻞ کی
ﻻ یکون دولة بین اﻻغنیاء منکم(سوره حشر آیه .)7برای دست یابی
به چنین هدفی ،پرهیز از اسراف ،یعنی خودداری از مصرف ب یرویه
از منابع طبیعی در دو سطح فردی و اجتماعی ،مورد تﺄکید و اهتمام
رهبران دینی قرار گرفته است.
امام صادق علیه السالم در مقام تبیین مفهوم اسراف میفرمایند:
«ادنی اﻻسراف هراقة فضﻞ اﻻناء » کم ترین اسراف دور ریختن آب
اضافی موجود در ظرف است( .مجلسی 1403 ،ش ،.ج  ، 72ص .)303
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اسالم و مصرف:
اسالم دین اعتدال و میانهروی است؛ از طرفی امر به اصالح مال و
صرف آن در مصارف شخصی در حد کفاف و شئون افراد کرده و از
طرف دیگر رفتارهای نابهنجار اسراف ،تبذیر ،34اتراف ،35کنز و
ﺛروتاندوزی بر حذر داشته است(.محمدیری شهری.)1388 ،
مصرف افراد در اسالم به صورت کلی به پنﺞ دسته تقسیم میشود:
الف) مصارف واجب که به منظور تﺄمین نیازهای ضرور خود و افراد
تحت تکفﻞ و انجام واجبات عبادی استفاده میشود مانند خوراك و
پوشاك و حﺞ تمتع؛
ب) مصارف مستحب که به منظور جلب رضای الهی ،اهداف
خداپسندانه و خیرخواهانه و کسب ﺛواب صورت میگیرد؛
ج) مصارف حرام که در راههای نامشروع و حرام و در مواردی که
از حد شرعی و نیاز خارج است استفاده میشود مانند اسراف و تبذیر
و مصرفگرایی بیرویه؛
د) مصارف مکروه که شامﻞ مصرف بیش از حد متعارف و همچنین
سختگیری در مصرف روزمره است؛

 34مبذرین کسانی هستند که در خرج کردن تبذیر و زیادهروی میکنند و مال را در غیر آنچه خدا حالل و
جایزه دانسته مصرف میکنند (طریحی.)217 ،3 :1367 ،
 35یکی از شکلهای زیادهروی در مصرف ،مصرف مترفانه است .اتراف در لغت ،طغیان از حدود و رهایی در
بیبند و باری و شهوات دنیا است(طریحی.)1367 ،
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ه) مصارف مباح که شامﻞ مواردی غیر از موارد پیش گفته است
و نکوهش و ﺛوابی در آن نیست(موسایی.)1374 ،
 -3-9کارایی بهینه ﭘارتو
وقتی که مجموع کارایی در تولید و مصرف داشته باشیم مثال
تولیدکننده ممکن است ،انگیزه کاهش الودگی گازهای مخرب ﻻیه
اوزون را نداشته باشد ولی جامعه بر حسب آسیبی که در مجموعه
افراد کشور اعم از تولید کننده و یا مصرف کننده میبیند نقطه بهینه
را انتخاب میکند جایی که هم کارایی در تولید و هم کارایی در
مصرف و هم بر اساس عدالت اجتماعی وجود داشته باشد.
« تخصیصی بهینه پرتو است که نتوان با تخصیﺺ مجدد و بهم
زدن آن تخصیﺺ قبلی مطلوبیت فرد یا افرادی را اضافه نمود بدون
آنکه از مطلوبیت فرد یا افراد دیگری کاست».
پارتو بیان میکند که هر سیاست اقتصادی نمیتواند به ضرر همه
افراد جامعه باشد ،بلکه با اجرای هر سیاستی حداقﻞ وضعیت بعضی
افراد بهتر و بعضی دیگر بدتر میگردد .بهینه پارتو با کمﻚ جعبه
اجورث که براساس فرض مطلوبیت ترتیبی میباشد ،تحلیﻞ میشود.
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در اقتصاد جعبه اجورث راهی برای بیان شیوه تخصیﺺ منابع بین
افراد است و توسط فرانسیﺲ اج ورث معرفی شدهاست .از جعبه اج
ورث بطور گسترده برای توضیح مفهوم تعادل عمومی و پیدا کردن
تعادل رقابتی در یﻚ مدل ساده شده استفاده میشود.
برای بررسی رفتار دو فرد تابع مطلوبیت آنها را رسم میکنیم.
نقاط هاشور خورده نقاطی را نشان میدهند که با فرض ﺛابت بودن
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تعداد کاﻻی  X-Yوضعیت هر دو فرد  Aو  Bدر این نقاط بهتر خواهد
شد و این دو فرد میتوانند با مبادله کاﻻهای خود به هرکدام از این
نقاط دست یابند.
نقاطی از جعبه اجورث که در آن نقاط هر دو بازیگر نمیتوانند با
مبادله به مطلوبیت باﻻتری دست یابند ،منحنی پرتو گفته میشود.
در این نقاط منحنیهای مطلوبیت بازیگران در صورت وجود جواب
درونی برهم مماس خواهد بود و نرخ نهایی جانشینی دو کاﻻ برای
افراد یکسان است .این نقاط بیانگر شرایطی از اقتصاد است که در آن
اتالف منابع نداریم و منابع به گونهای تخصیﺺ داده شدهاند که افراد
به تنهایی تمایلی به تﻐییر شرایط ندارند.
در این اقتصاد قیمت هر کاﻻ به گونهای تعیین میشود که
بازیگران پﺲ از مبادله بر روی یکی از نقاط منحنی پرتو قرار گیرند.
در این نقطه بردار قیمت مماس بر هر منحنیهای بی تفاوتی هر دو
فرد خواهد بود .در نقطه تعادل نرخ نهایی جانشینی کاﻻی  Aبجای
 Bبرای هر دو فرد برابر و معادل نسبت قیمت کاﻻها خواهد بود.
چون در تعریف بهینه پارتو گفته شده میزان  U2باید ﺛابت باشد
بنابراین  U2میتواند مقادیر مختلفی را اختیار کند مانند . U 2
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لذا این بار باید  U1را ماکزیمم کرد با فرض : U 2
max 𝑢𝑢1

𝑢𝑢2 = 𝓊𝓊2

𝑡𝑡 𝑠𝑠

]ℒ = 𝑢𝑢1(𝑞𝑞11 ∗ 𝑞𝑞12) + 𝜆𝜆[𝑢𝑢2(𝑞𝑞21. 𝑞𝑞22) − 𝓊𝓊2

ℒ = 𝑢𝑢1(𝑞𝑞11. 𝑞𝑞12) + 𝜆𝜆[𝑢𝑢2(𝓆𝓆1 − 𝑞𝑞11. 𝓆𝓆2 −
]𝑞𝑞12) − 𝑢𝑢2
𝜕𝜕𝜕𝜕1
∂u2
𝜕𝜕ℒ
→ 𝜊𝜊 =
−λ
=ο
𝜕𝜕𝜕𝜕11
∂q21
𝜕𝜕𝜕𝜕11

∶ 𝑐𝑐 ℱ. 𝑜𝑜.

∂ℒ
𝜕𝜕𝜕𝜕1
𝜕𝜕𝜕𝜕2
⟶ 𝜊𝜊 =
𝜆𝜆 −
𝜊𝜊 =
∂q12
𝜕𝜕𝜕𝜕12
𝜕𝜕𝜕𝜕22

𝜕𝜕ℒ
𝜊𝜊 = = 𝜊𝜊 → 𝑢𝑢2(𝓆𝓆1 − 𝑞𝑞11. 𝓆𝓆2 − 𝑞𝑞12) − 𝒰𝒰2
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕1 𝜕𝜕𝜕𝜕1
𝜕𝜕𝜕𝜕2 𝜕𝜕𝜕𝜕2
/
=
/
→ { 𝜕𝜕𝜕𝜕11 𝜕𝜕𝜕𝜕12 𝜕𝜕𝜕𝜕21 𝜕𝜕𝜕𝜕22
𝜊𝜊 = 𝑢𝑢2(𝓆𝓆1. 𝑞𝑞11. 𝓆𝓆2 − 𝑞𝑞12) − 𝒰𝒰2
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)𝓆𝓆11 ∗= 𝓆𝓆11 ∗ (𝓆𝓆1. 𝓆𝓆2. 𝒰𝒰2
)𝓆𝓆12 ∗= 𝓆𝓆12 ∗ (𝓆𝓆1. 𝓆𝓆2. 𝒰𝒰2
∗ 𝑞𝑞21 = 𝓆𝓆1 − 𝓆𝓆11
⟹
∗ 𝑞𝑞22 = 𝓆𝓆2 − 𝓆𝓆11
)𝓆𝓆21 ∗= 𝓆𝓆21 ∗ (𝓆𝓆1. 𝓆𝓆2. 𝒰𝒰2
⟹
)𝓆𝓆22 ∗= 𝓆𝓆22 ∗ (𝓆𝓆1. 𝓆𝓆2. 𝒰𝒰2
)∗ (𝓆𝓆11 ∗. 𝓆𝓆11

⇒

∗ ⟹ 𝒰𝒰1 ∗= 𝒰𝒰1

به همین ترتیب اگر  U2را مقادیر متفاوتی بگیریم نقاط متفاوتی

که که در واقع نقاط مماس منحنی های بی تفاوتی این دو فرد است
بدست می آید که همه آنها بهینه پرتو هستند .اگر این نقاط را بهم
وصﻞ کنیم یﻚ منحنی بدست می آید که به آن منحنی قرارداد
مصرف می گویند.
اکنون به نمودار صفحه بعد توجه نمایید .براساس نمودار میتوان
گفت که نقطه Hدر حالت عدم کارایی بسر میبرد .اما نمیتوان گفت
که نقطه( Aکه بر روی منحنی قرارداد واقع است) به نقطه  Hبرتر
پارتو است .زیرا با انتقال از نقطه  Hبه نقطه  ،Aدرست است که
مطلوبیت فرد اول افزایش مییابد اما در عین حال مطلوبیت شخﺺ
دوم کاهش مییابد .زمانی نقطهای برتر پارتو است که با افزایش
مطلوبیت فرد اول حداقﻞ مطلوبیت فرد دوم ﺛابت بماند.
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هر مصرفکننده همة کاﻻهای تولید شده را مصرفنموده و عوامﻞ
تولید خود را در اختیار تولیدکننده قرار میدهد .تولیدکننده هم همة
کاﻻهای تولیدی را عرضه میکند .بنابراین طبق این نظرات باید جایی
را انتخاب کنیم که باﻻترین منفعت را برای ما داشته باشد 3 .شرط
بزای تو لیدکننده و  3شرط نیز برای مصرفکننده وجود دارد که به-
صورت کلی در  3شرط پایانی میآید که تعادلی را برای ما به نمایش
میگذارد که رفاه عمومی را به حداکثر میرساند و ما نیز به دنیال
این نقطه هستیم که شرط کارایی تولیدکننده ،مصرفکننده و کارایی
کلی را برای ما به ارمﻐان بیاورد.
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سه شرط موجود بین مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به صورت
روابط زیر قابﻞ تحقیق است.
𝐾𝐾 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀`𝑖𝑖 𝐿𝐿. 𝐾𝐾 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀`ℎ 𝐿𝐿.
𝑖𝑖 = 1 … . . 𝑚𝑚.
ℎ = 1 … . . 𝑛𝑛.

𝑔𝑔 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 ′ 𝑖𝑖 𝑗𝑗. 𝑔𝑔 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 ′ ℎ 𝑗𝑗.
𝑖𝑖 = 1 … … 𝑚𝑚.
𝑛𝑛 ℎ = 1 … .
𝑗𝑗 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 ′ 𝑖𝑖 𝑘𝑘. 𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑋𝑋 ′ ℎ
𝑚𝑚 𝑖𝑖 = 1 … .
𝑛𝑛 ℎ = 1 … .
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= 𝐾𝐾 ⟹ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ ℎ 𝐿𝐿.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ ℎ 𝐿𝐿. 𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑃𝑃/
𝐾𝐾 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ 𝑜𝑜 𝐿𝐿.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ 𝑜𝑜 𝐿𝐿. 𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑃𝑃/

= 𝐾𝐾 ⟹ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ 𝑖𝑖 𝐿𝐿.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ 𝑖𝑖 𝐿𝐿. 𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑃𝑃/
 𝐾𝐾 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ 𝑒𝑒 𝐿𝐿.
 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ 𝑒𝑒 𝐿𝐿. 𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑃𝑃/

= 𝑔𝑔 ⟹ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 ′ ℎ 𝑗𝑗.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 ′ ℎ 𝑗𝑗. 𝑔𝑔 = 𝑃𝑃𝑃𝑃/
𝑔𝑔 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ 𝑜𝑜 𝑗𝑗.
 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 ′ 𝑜𝑜 𝑗𝑗. 𝑔𝑔 = 𝑃𝑃𝑃𝑃/
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 -3-10بهرهوری یكی از معیارهای کارایی دراسالم
بهروهوری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف
میشود« :مقدار کاﻻ یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از
انرژی یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکﻞ :اﺛربخشی
به همراه کارایی» 36.به دیگر سخن ،بهرهوری ،عبارتست از ،به دست
آوردن حداکثر سود ممکن ،با بهرهگیری و استفاده بهینه از نیروی
کار ،توان ،استعداد و…به منظور ارتقای رفاه جامعه .بهرهوری به
نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام میشده اطالق میشود.
برای بررسی کارایی ،گاهی ﻻزم است کارایی یﻚ واحد تولیدی در
مقایسه با واحد تولیدی دیگر تعیین گردد.
وقتی در زمینه بهره وری از دیدگاه اسالم بحث می کنیم ،مقصود
همان برداشتی است که از مطالعه قوانین الهی اسالمی در ابواب بهره
وری حاصﻞ می

گردد37.

با این هدف برخی از قوانینی که اصول این

برداشت محسوب می شوند را مرور می نماییم.
در فرهنگ غنی اسالم چه در عبادات و چه در معامالت و سیاست
و اخالق ،دقیق ًا اصول بهره وری در ﻻبالی قوانین و احکام ،حتی در
تنظیم وقت برای عبادات و اعمال گنجانده شده است .به عنوان مثال،
اسالم برای بعضی از اوقات و یا برخی مکانها فضیلت خاصی قائﻞ شده
و از نظر ﺛواب عبادات در آن اوقات و مکانها پاداشی چندین برابر در
 36ابطحی ،سید حسین و بابک کاظمی(.)13۸3
 37امامی میبدی ،علی ،اهمیت و شناخت بهره وری از دیدگاه اسالم و ضرورت اندازه گیری عملی
آن
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نظر گرفته است .مثالً در مورد اعمال شب قدر که ارزش آن معادل
هزار ماه است و یا انجام اعمال و مناسﻚ در زمان و مکان خاص (مانند
نماز جماعت ،نماز جمعه و حﺞ) .اینها همه نمایانگر همان بهره وری
صحیح و برنامه ریزی دقیق برای لحظه لحظه عمر است؛ آن عمﻞ در
آن زمان و مکان خاص اﺛر مفیدتر و سازنده تری دارد.
از آنجایی که اسالم دین جامع و کاملی است در زمینه مسائﻞ
اقتصادی جامعه نیز دستورات مﺆکدی را صادر نموده و انسان را از
افراط و تفریط در همه موارد ،به خصوص در زمینه مسائﻞ اقتصادی
برحذر داشته است .اگر انفاق می کنند در انفاق ایشان زیاده روی و
همچنین سخت گیری و خست وجود ندارد ،بلکه انتخابی احسن
خواهند داشت قرآن افزایش بهره وری را مبتنی بر توجه به مسائﻞ
اقتصادی و معنوی می داند و معتقد است که برداشتهای خشﻚ و بی
روح اقتصادی و مادی به تنهایی نمی تواند منجر به افزایش بهره وری
گردد :بنابراین در می یابیم که بهره وری و افزایش آن ،به کار گرفتن
بیشتر سرمایه و نیروی انسانی نیست ،بلکه مهمتر از آن درست ،کامﻞ
و هدفمند انجام دادن امور است.
حضرت علی (علیه السالم) می فرماید :شما را به تقوا و نظم در
امور توصیه می نمایم همچنین می فرمایند که :مﺆمن را سه ساعت
است ،ساعتی که در آن با پروردگارش به راز و نیاز می نشیند و ساعتی
که در آن زندگانی خود را کارساز است و ساعتی که در آن حالل و
نیکو با لذت نفﺲ دمساز است .بنابراین تخصیﺺ بهینه زمان به امور
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مختلف زندگانی که از نشانه های بارز ارتقای بهره وری است ،مورد
تﺄکید اسالم نیز می باشد.
پیامبر اکرم در این باره فرمود «کارتان را استوار و محکم انجام
دهید»(قمی ، 1374 ،ج  ،2ص  .) 278آن حضرت در دفن سعد بن
معاذ انصارى لَحد قبر را خود با دست مبارکش درست کرده ،با دقت
تمام ساخت و درجاى خودش قرار داد .بعضى از اصحاب گفتند  :لَحد
قبر این قدر دقت و محکم کارى نمى خواهد .پیامبر اکرم فرمودند
من مى دانم که به زودى کهنگى آن را فرا مى گیرد؛ لکن خداوند
بنده اى را که در کارش دقت و محکم کارى مى کند ،دوست دارد (
صدوق ، 1400 ،ص .) 346
همچنین آن حضرت هنگام دفن فرزندش ابراهیم شکافى را در
قبر مشاهده و آن را با دست اصالح کرد و فرمودند :هرگاه کارى را
انجام مى دهید ،آ ن را کامﻞ و استوار انجام دهید( کلینی 1389 ،ق،
ج  ،3ص .) 262
 -3-10-1نقﺶ سرمایه انﺴانی در اثر بخشی و بهره وری

بسیاری از موارد و شواهدی که مطرح گردید عالوه بر اینکه مﺆید
معیار کارایی است در عین حال به شرایط وقوع کارایی درونی در
اقتصاد نظر دارد .کارایی درونی بیش از همه به ایجاد شرایط محیطی
و تنظیم قـوانین و مقررات به منظور افزایش بازدهی نیروی کار مربوط
است و در این راستا آموزش و تعلیم و تربیت نیـروی بسیار مهم
است .در مجموع بسیاری از تعالیم و مقررات اسالمی به « شکﻞ دهی
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سرمایه انسانی »انسانی برای ایجاد اطمینان و افزایش جو اعتماد
متقابﻞ و مسئولیت پذیری مربـوط اسـت و ایـن مـوارد جملگـی
باعـث کاهش هزینه های معامالتی در اقتصاد می گردد و لذا شرایط
برای فعالیت های کارا آماده تر می گردد .بر اساس تعالیم اسالم کسب
روزی و تﺄمین معاش ﺛواب دارد و حتی برای کسی که خانواده اش
نیاز بیشتری دارد کوشش برای رفع نیاز خانواده ﺛوابی معادل مجاهد
در راه خدا دارد(الکـاد علـی عیالـه کالمجاهـد فـی سبیﻞ اﷲ).38
عالوه بر این در چهارچوب قوانین توزیع ﺛروت و منابع طبیعی
نقش بیشتری به عامﻞ کار داده شده است ،از جمله اینکه زمین احیا
شده یا محصولی کـه از مشـترکات به دست میآید در مالکیت نیروی
کار قرار دارد .دو نهاد بازار و بیت المال با چهارچوب خاصی که در
اسالم از آن حمایت گردید ،تﺄﺛیر مهمی در افزایش کیفیت و کمیت
معیشت و ایجاد ظرفیت کاری در تمدن اسالمی داشته است .پیامبر
گرامی اسالم حتی غیرمسلمانان را برای تجارت در بازار اسالمی
تشویق میکردند و تضمین میکردند که اگر ایشان در بازار مدینه با
مسلمانان به معامله بپردازند هر گونه خسارتی که به ایشان واردآید
جبران میکنند .این خدمت بیمه موجب تقویت بازارگردید و در کنار
سایر سیاستها باعث شکوفایی بخش خصوصی در زمـان صدر اسـالم
گردید(صدر ،سید کاظم .)1376
پیامبر گرامی اسالم از طریق اموال بیت المال جوانان را جمع
مینمود و آنها را به خواندن و نوشتن تشویق میکرد .در مدینه محلی
به نام دارالقراء تدارك شد که جوانان در آنجا گرد آمده و خواندن و
 3۸قال االمام الصادق (علیه السَّالم)
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نوشتن را فرا گرفتند .این آموزشهای نخستین زمینه آشنایی با فنون
کشاورزی و فنی را فراهم ساخت و موجب شد کـه توان پذیرش و
استفاده از علوم و فنون متداول در ایران و روم حاصﻞ شود .دانش
طب و بهداشت ،اسلحهسازی ،معماری و شهرسازی ،فنون آبیاری
مانند احداث چاه ،قنات ،ترعه و غیره از جمله فنونی هستند که به
تشویق و هدایت پیامبر و جانشینان آن حضرت به دنیای اسالم وارد
شدند .اهتمام به تربیت نیروی انسانی از طریق بیت المال و ادامه
این سنت توسط امامان اهﻞ بیت و پیروی علما و بزرگان مسلمانان
چنان رشد کرد که فرهنگ و جهان بینی اسالمی توانست توسعه پیدا
کند و جهانگیر شود .مالحظه می گردد زمینه سازی بسیار زیادی در
تاریخ صدر اسالم و پﺲ از آن بـرای رشـد سـرمایه انسـانی و تقویت
کارایی درونی به عمﻞ آمده است که نمونه آن در مکاتب دیگر نادر
است.

 -4معیارترکیﺒی عدالت اجتماعی (در چارچوب نﮕرش

سیﺴتمی به اقتصاد اسالمی)

بررسی تطبیقی معیارهای عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی در
جامعه اسـالمی و در چارچوب نظام اقتصادی اسالم که بر پایه شریعت
اسالم و رهنمودها و رویه پیامبر گرامی اسـالم و ائمه معصـومین
علیهم السالم در صدر اسالم شکﻞ گرفته است ،در درجه اول مستلزم
داشتن نگرش اقتصادی و تطبیق آن با روش و رویه پیامبر و ائمه
معصومین علیهم السالم می باشـد .چه اینکه چنانچه کسی فهم
درستی از مباحث استاندارد و معتبر اقتصاد نداشته باشد ،قادر به
درك ابعاد عدالت ا نخواهد بود و لذا در تطبیق و کاربردی ساختن
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این موازین و معیارها با مشکالت اساسی مواجـه خواهیـد شـد؛ و
ایـن مشکﻞ اساسـی و بنیادی است که در حال حاضر در بعضی
مواضع اقتصادی سیاستگزاران کشور قابﻞ مشاهده است.
به بیان مرحوم شهید مطهری مشکﻞ اساسی نگرش ها و استنباط
های فقهی آن است که بر مبنای قاعده عدالت شکﻞ نمیگیرند.
دخالت دادن قاعده عدالت در استباطهای فقهی مستلزم نگرش
سیستمی است .و چنین نگرشی به ویﮋه در حوزه اقتصاد مستلزم
شـناخت دقیـق از شـرایط رو بـه تحول و متﻐیر اقتصادی است،
شرایطی که به طور روشن و ساختاری از شرایط صدر اسالم متفاوت
اسـت .چنانکه اگر فقیهی شناخت صحیحی از سیستم اقتصادی دارد
مسلما فتوای دقیق تر و جامعتری نسبت به فقیهی که شناختی از
این سیستم ندارد خواهد داشت(عیوضلو ،حسین  ،1386ص.)69

 -5مصرف و مطلوبیت از دید اقتصاد متعارف
 -5-1ﺣداکثر کردﻥ مطلوبیت کﻞ جامعه:
یعنی متشکﻞ از افرادی است که در حکم اعضای آن پیکرند
منفعت جامعه عبارت خواهد بود از «سر جمع کﻞ منافع آحاد اعضایی
که آن را تشکیﻞ می دهند»
پﺲ می توانیم این نتیجه را بگیریم که اگر هر فرد در طلب خوشی
شخصی خود و در پی افزایش آن باشد ﻻجرم به مصلحت کﻞ افزوده
می شود .بنابراین تنها راه برای تﺄمین بیشتر مطلوبیت جامعه آن است
که حکومت حتی المقدور در دست همه باشد و کوشش آن در راه
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رفع موانع ،افزایش مطلوبیت بیشترین افراد جامعه باشد تا پرداختن
به آن چه مداخله مثبت در آزادی افراد نامیده می شود.
 -5-2برابری رﻓاه میاﻥ اﻓراد جامعه:
این معیار مبتنی بر این فرض است که برابری رفاه ذات ًا پسندیده
می باشد و هیچ گونه غایت دیگری از آن مورد نظر نمی باشد .حال
چنان چه بر اساس نقطه نظر انسان گرایانه به تساوی ارزش انسان ها
قائﻞ شویم ،در این صورت اصلی را مورد تایید قرار داده ایم که مبتنی
بر افکار نویسندگان مکتب مساوات طلب هم چون مارکﺲ می باشد:
 .1وجود طبقات تنها با مراحﻞ ویﮋه ای از تاریخ تکامﻞ تولید همراه
است.
 .2مبارزة طبقاتی الزام ًا به دیکتاتوری پرولتالیا می انجامد.
 .3این دیکتاتوری تنها یﻚ دوران انتقال به سوی نابودی طبقات
و برپایی جامعه ای بی طبقه می باشد39.
 -5-3ﺣداکثر نمودﻥ رﻓاه ﭘاییﻦ تریﻦ قشر:
رالز عدالت را بنیادی ترین و مهم ترین فضیلت نهادهای اجتماعی
می داند و می گوید :به همان اندازه که برای نظام های فکری ،حقیقت
دارای اهمیت است به همان اندازه هم عادﻻنه بودن برای نهادهای
اجتماعی و اقتصادی جنبة اساسی دارد ،بنابراین جامعة عادﻻنه جامعه
ای است که به شیوة معینی نظام یافته است و عدالت ساختار اساسی
آن را وصف می کند .اگر جامعه قواعد عقالیی عدالت و اخالق را
ردهد ،برایان ،اندیشة سیاسی از افالطون تاناتو ،مرتضی کامی و اکبر افسری 1375هـ.ش،
ص.276
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داشته باشد و از این رو خوب انتخاب شود در چنان جامعه ای اینده
ای بهتر خواهیم داشت .به عقیده رالز اصولی که در موقعیت اولیه
برای عدالت مورد تحقق قرار می گیرد عبارتند از:
 .1افراد باید در داشتن وسیع ترین آزادی های اساسی حقوقی
مساوی داشته باشند مشروط بر این که با برخورداری دیگران از همان
آزادی سازگاری داشته باشند.
 .2نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای مرتب شوند
که دو شرط زیر را تﺄمین نمایند:
اوﻻً به طور معقولی بتوان انتظار داشت که این نابرابری ها موجبات
بهبودی همة افراد را فراهم نماید.
ﺛانیاً نابرابری های مذبور به موقعیت ها و مقام هایی وابسته باشد
که برای همه ،باز و بدون مانع؛ یعنی در اختیار و در دسترس همه
باشد.
 -6سیاستهای تعدیﻞ توزیع درﺁمد
 -6-1سیاستهای عمومی تعدیﻞ توزیع درﺁمد
مدل های اقتصاد کالن که به منظور اشتﻐال زایی توزیع مجدد
درآمد طراحی شده اند ،عمدتاً توجهی به نحوة توزیع درآمد ندارند،
در حالی که روش توزیع درآمد بسیار مهم است و عمدتاً سه طبقه
بندی مدنظر قرار می گیرد .1 :توزیع به وسیلة انتقال سرمایه؛ .2
توزیع بوسیله مالیات غیرمستقیم؛  .3توزیع به وسیلة انتقال درآمد.
اکنون به ارائه و بررسی روش های عمومی تعدیﻞ توزیع درآمد
می پردازیم:
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 -6-1-1کنترل قیمت ها:
این روش می تواند به برخی از گروه های فقیر صدمه بزند ،در
حالی که گروه های فقیر دیگر را یاری کند .سیاست کاهش قیمت
مواد غذایی به نفع کسانی است که این اقالم را از بازار تهیه می کنند
ولی به تولیدکنندگان فقیر این کاﻻها صدمه می زند.
 -6-1-2اشتغال زایی:
این سیاست ها اگر کوتاه مدت باشد در جهت تقویت تورم خواهند
بود و بر فرایند جریان عرضه کاﻻها تقریب ًا بی اﺛر است .چنین سیاست
هایی حتی اگر در قشرکم درآمد تﺄﺛیر داشته باشد ،با تﺄﺛیر تورم خنثی
خواهد شد.
 -6-1-3سیاست تعییﻦ سطح ﺣداقﻞ دستمزد:
سیاست افزایش حداقﻞ دستمزد در مورد کسانی که در یﻚ بازار
کار سازمان یافته مشﻐولند قابﻞ اعمال است .سیاست تعیین کف
دستمزد به نفع گروه هایی است که دستمزدشان کمتر از این سطح
است .از سوی دیگر این سیاست ضد اشتﻐال زایی خواهد بود و از
توسعة فعالیت های کار بر خواهد کاست ،بنابراین بر حجم بیکاری بی
اﺛر نخواهد بود.
 -6-1-4روش کنترل از ﻃریﻖ مالیات ها و سوبﺴید:
این روش می تواند بین درآمد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
شکاف ایجاد کند .این سیاست ها ،سیاست های کندی هستند اما می
تواند دقیق ًا متوجه خانوارهای فقیر و کم درآمد باشد.
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 -6-1-5توزیع کاالهای اساسی توسﻂ دولت:
این روش اغلب سوبسید را در خود دارد و ریسﻚ آن را بر عهده
دولت قرار می دهند این حالت فقط ممکن است در شرایط تحویﻞ
اﺛر بگذارد این روش در برخی موارد بهتر از انتقال مستقیم درآمد به
خانوارهای کم درآمد می کند و در برخی شرایط نتیجة معکوس دنبال
دارد.
 -6-1-6اﻓزایﺶ بهره وری ﻃﺒقات کم درﺁمد:
این روش صاحبان دارایی های مولد را منتفع خواهند ساخت .این
سیستم اگر با تﻐییرات تکنولوژی نیز همراه گردد منافعی ایجاد خواهد
کرد .افزایش بهره وری گروه کم درآمد با افزایش درآمد گروه فقیر
شرط مربوط به تقاضا را برآورد می کند و باعث افزایش در عرضه هم
می گردد.
 -6-1-7انتقال قدرت ﺧرید:
معموﻻً کمﻚ های مالی به گروه کم درآمد توفیق چندانی نداشته
است و سیستم مالیات نیز قادر نیست که چنین توزیعی را انجام دهد
انتقال مالیات ها می تواند در شرایط عدم حمایت های سیاسی ابزار
بهتری باشد ،اما اگر این اقدام ،شدید باشد می تواند آﺛار ﺛانوی داشته
باشد که بیشتر در جهت خالف حرکت اولیه به سمت مساوات عمﻞ
کند.
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 -6-1-8توزیع مﺠدد ابزار تولید:
اگر هدف ،افزایش سهم گروه کم درآمد باشد قطعاً این سیاست
ضروری است و توزیع مجدد دارایی یکی از عوامﻞ اولیه تعیین کنندة
توزیع درآمد و فرایند ایجاد درآمد است .بدون تﻐییر در مالکیت و
کنترل توزیع درآمد ،جریان ایجاد درآمد نمی تواند تﻐییر اساسی کند.
 -6-2روشهای اسالمی توزیع عادالنه
تحقق توزیع عادﻻنه به واسطة برنامة توزیع مجدد اسالمی توسط
زکات ،صدقات و ارث انجام می شود که برای هر فرد در جامعة اسالمی
یﻚ سطح زندگی انسانی و با شرافت را که با نقش او به عنوان جانشین
خداوند در زمین مرتبط است تضمین می کند .برنامه توزیع مجدد
مشتمﻞ بر نظام های اصلی زیر است:
 -6-2-1نظام زکات:
شامﻞ حداقﻞ صدقات واجب سالیانه بر اموال راکد ،اموال تجاری،
محصوﻻت کشاورزی ،دامی ،صنعتی و غیره است و هم چنین عهده
دار هدایت درآمدهای زکات به سمت اصناف تهی دستان ،بی نوایان،
متصدیان ،آزادی بردگان ،وام داران ،در راه خدا ،و در راه ماندگان
است.
توزیع زکات بین این گروه های مختلف منجر به تحقق اهداف
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مختلف می شود ،لذا زکات به طیف
وسیعی از افراد جامعه پرداخت می گردد.
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مسلمانان اموال زکات را به اعتبار این که یﻚ عامﻞ تعدیﻞ کننده
است ،به امام یا نائب امام می پردازند و هدف از آن هدایت زکات
بسوی نیازمندان است.
اگر امام به افراد اجازة ترك پرداخت زکات دهد ،یا سازمان های
دیگر نائب امام شوند ،و یا امام افراد را ملزم به پرداخت زکات به
خویش نکند ،و یا به تحصیﻞ زکات برخی از اموال ،مانند :اموال
ظاهری اکتفا کند ،افراد یا سازمان های جانشین اجازه دارند خودشان
به پرداخت زکات و توزیع آن چه بر آنها مکلف هستند اقدام کنند.
 -6-2-2نظام صدقات:
صدقات به انفاق اختیاری در راه خدا برای هر منظور نیکی ،گفته
می شود .برای این نوع صدقات نصاب یا حداقلی تعیین نشده است
همان طور که حداکثری نیز تعیین نشده ،هم چنین شامﻞ همة
اهداف خیر می شود و مثﻞ زکات به مصارف خاصی اختصاص نیافته
است
 -6-2-3نظام ارث:
احکام وجوبی در فقه و شریعت اسالمی به موضوع ارث اهتمام
دارد .ادلة صریح و استنباط شده از قرآن و سنت اجماع مسلمانان،
قواعد و مقررات مفصلی برای کیفیت توزیع ارث وضع شده است .نظام
ارث باعث تحقق عدالت در بین نزدیکان متوفی و توزیع مجدد درآمد
و ﺛروت در جامعه با عدالت بیشتری می گردد به طوریکه دیگر ﺛروت
در دست عدة کمی انباشته نمی شود.
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 -7سیاست های ﭘولی و مالی در اسالم
در هر نظام اقتصادی ،سیاست هایی که جهت رسیدن به اهداف
آن نظام صورت می گیرد به طور معمول براساس اصولی است که در
آن نظام پذیرفته شده است .در نظام اقتصادی اسالم نیز ترسیم و
اجرای سیاست های مالی ،پولی و درآمدی برای رسیدن به اهداف
مورد نظر آن به هر طریق امکان پذیر نیست بلکه محدود به اصولی
است که شرع مقدس آنها را تعیین کرده است .برخی از این اصول
عبارتند از:
 .1آمیختگی با امور معنوی  .2آزادی اقتصادی  .3ممنوعیت بهره
و ربا  .4سیاست گذاری براساس مصالح عمومی  .5رعایت اعتدال و
پرهیز از افراط و تفریط  .6حفظ محیط زیست  .7اصالت (توأمان)
فرد و اجتماع  .8همیاری  .9ممنوعیت استثمار
 -7-1سیاستهای ﭘولی دولت اسالم
در این قسمت به بررسی سیاستهای پولی با رویکرد بانکداری
که از مقتضیات زمان و مکان ما نسبت به شرایط صدر اسالم محسوب
می شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در شرایط کنونی به گونه ای شده است که تنها ابزار مورد استفاده
در نظام جدید ،نرخ ذخیره قانونی سپرده ها می باشد .لذا اوراق قرضه
به شکﻞ رایﺞ آن به طور قطعی به ربا مبتال می شود و استفاده از نرخ
تنزیﻞ مجدد هم طبق مبانی برخی بزرگان چون حضرت امام خمینی
(ره) جایز نبوده و براساس مبانی عده ای دیگر نیز محﻞ تردید و تﺄمﻞ
قرار خواهد گرفت .از طرفی استفاده از ابزار ذخیره قانونی هم به رغم
فراگیر بودن آن مشکالتی در مقام اجرا دارد از جمله این که به
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کارگیری آن در جهت سیاست انقباضی در صورتی است که بانﻚ ها
دارای ذخایر مازاد نباشند .مشکﻞ دیگر این که در برخی از کشورها
چون ایران به این جهت که این نرخ نزدیﻚ حد قانونی آن است در
جهت سیاست انقباضی کارایی چندانی ندارد مگر این که حد قانونی
آن تﻐییر داده شود از این جهت ضرورت شناسایی ابزارهای جدید در
نظام بانکی غیر ربوی و بررسی آنها به لحاﻅ کارایی اقتصادی آنها و
نیز مطابقت شان با ضوابط شرعی بر کسی پوشیده نیست از همین
رو اقتصاددانان مسلمان در ایران و برخی از کشورهای عربی و از جمله
خود قانون بانﻚ داری بدون ربا ابزارهای جدیدی را معرفی کرده اند.
در این بخش مشروعیت این ابزارها را بررسی می کنیم( منذر قحف:
صﺺ .)88 : 71
به طور کلی ابزارهای سیاست پولی به دو قسمت ابزارهایی که در
پایه پولی تﺄﺛیر مﺆﺛر است و ابزارهایی که در ضریب فزاینده پولی تﺄﺛیر
دارد تقسیم بندی می شود .که در ذیﻞ به بررسی هر یﻚ می پردازیم:

ابزارهای مؤثر در ﭘایه ﭘولی

ابزارهایی که در این بخش بررسی می شوند به جهات گوناگون
قابﻞ تقسیم بندی می باشند :این اوراق را می توان از جهت
تﺄﺛیرگذاری بر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تقسیم کرد.
از جهت عقدی که در این اوراق استفاده می شود می توان آنها را
به اوراق مشارکتی و اوراق اعتباری تقسیم کرد .در قسم اول که
براساس عقید شرکت یا مضاربه طراحی می شوند بحث می شود و در
قسم دوم اوراق مورد استفاده براساس بیع دین هستند.
در برخی از منابع نیز اوراق به دو قسم اوراق مبتنی بر ملﻚ و
اوراق مبتنی بر دین تقسیم شده اند .در قسم اول از اوراقی که در آنها
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از عقد اجاره شرکت و مضاربه استفاده گردیده بحث شده و در قسم
دوم نیز به اوراق دین نقدی و غیر نقدی اشاره شده است.
در این بخش ابتدا اوراقی را که در پایه پولی مﺆﺛرند معرفی کرده
و سپﺲ به قسم دیگر که در ضریب فزاینده پولی تﺄﺛیر دارند می
پردازیم.
 -7-1-1اوراق بدهی دولتی
در این طرح که بانﻚ مرکزی آن را پیشنهاد می کند .ابتدا بخش
خصوصی کاﻻهای مورد نیاز دولت را خریداری کرده ،سپﺲ آنها را به
قیمت بیشتری به دولت به صورت نسیه می فروشد و در ازای آن
اسنادی را از دولت تحت عنوان اوراق بدهی دولتی می گیرد .گفته
شده که این اوراق به وسیله بانﻚ ها یا بانﻚ مرکزی قابﻞ خرید و
فروش در بازار و قابﻞ تنزیﻞ هست.1
 -7-1-2اوراق مرابحه
در برخی منابع اهﻞ سنت از ابزاری که در محتوا شبیه ابزار قبلی
است نام برده شده است .در این منابع گفته شده بانﻚ ها برای دادن
تسهیالت به مشتریان خود می توانند از ابزار دیگری به نام مرابحه
استفاده کنند .اصﻞ عقد مرابحه که از قدیم متداول بوده به این صورت
است که کسی کاﻻی خود را با درصد یا مقداری بیشتر از قیمت خرید
به دیگری بفروشد ،یعنی بگوید :من روی این کاﻻ ده درصد قیمت
خرید یا به طور مثال هزار تومان سود می خواهم .همین طور خریدار
نیز می تواند چنین قراری را با فروشنده بگذارد یعنی بگوید :ده درصد
 1ر ك .سازمان برنامه و بودجه :اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید
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مبلغ خرید آن به تو سود می دهم و ...البته در این صورت ﻻزم است
فروشندهخریدار را از قیمت خرید آن آگاه سازد(پیﻐامی ،عادل
.)1391
 -7-1-3اوراق اجاره
این اوراق بر تﺄمین مالی از طریق اجاره مبتنی هستند که برای
فروش به همگان صادر می شوند.
روش کار بدین صورت است که ابتدا کاﻻها و تجهیزات مورد نیاز
دولت و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله بانﻚ ها
خریداری شده به جای فروش نسیه به آنها اجاره داده شود سپﺲ
بدین جهت که اصﻞ مالکیت بانﻚ محفوﻅ است اسناد مالکیت آنها را
می توان خرید و فروخت .افزون بر این که مال اﻻجاره آنها که به
وسیله دولت یا سایر مستﺄجران پرداخت می شود به صورت سود
مالکان سهام قابﻞ توزیع و سرمایه گذاری مجدد است و هرچه مبلغ
اجاره بیشتر شود قیمت سهام نیز افزایش می یابد .اسناد ملکیت
ساختمان ها یا تجهیزات یا هواپیماها یا هر کاﻻی بادوام دیگری که
بتوان منفعت آن را اجاره داد می تواند در شکﻞ این اوراق به فروش
برسد .اوراق اجاره به شکﻞ های گوناگون و به وسیله مراکز گوناگون
قابﻞ انتشار است:
دولت می تواند مﺆسسات دولتی موجود را در قالب اوراق اجاره
بفروشد .این مﺆسسات به ملکیت خریداران در می آیند و دوباره از
آنها اجاره می شوند.
همچنین دولت می تواند اشیایی را به وکالت از صاحبان اوراق
خریده سپﺲ از آنها اجاره کند .پﺲ مشتری اوراق چون مالﻚ اشیا
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است متحمﻞ تمام خسارت های آنها می شود .البته مستﺄجر (دولت)
نیز به وکالت از مالﻚ می تواند عهده دار نگهداری و بیمه آنها شود.
این اوراق می تواند با قیمت هایی که عرضه و تقاضا آنها را تعیین می
کند در بازار خرید و فروش شود .قیمت بازاری این اوراق با قیمت
فعلی درآمد انتظاری آن ها و قیمت جاری اصﻞ آن در پایان عقد
اجاره متناسب است.
بخش خصوصی و از جمله بانﻚ ها نیز می توانند به خرید کاﻻهای
بادوام یا تﺄسیﺲ بناها و مراکزی اقدام کرده سپﺲ آنها را به دولت و
سایر مراکز معتبر اجاره دهند و اوراق اجاره را در اختیار مشتریان
خود قرار داده یا آنها را در بازار ﺛانویه بخرند و بفروشند.1
 -7-1-4اوراق مضاربه
یکی دیگر از ابزارهایی که می تواند جایگزین اوراق قرضه شود و
با آن می توان حجم پول را نظارت کرد ،اوراق مضاربه است .این ابزار
نخست از سوی برخی محققان اهﻞ سنت پیشنهاد شد سپﺲ در ایران
نیز معاونت اقتصادی وزارت دارایی آن را عنوان کرد(پیﻐامی ،عادل
.)1391
از این اوراق در چند جهت می توان استفاده کرد:
اول .جﺬب نقدینﮕی

از این اوراق می توان در جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و
جهت دادن به آن در مسیر اهداف بازرگانی داخلی و خارجی برای
کاﻻهای مورد نیاز جامعه استفاده کرد .این کار را بانﻚ ها می توانند
انجام دهند و آنها یا خود به طور مستقیم در جایگاه عامﻞ مضاربه به
 1منذر قحف :مقدمه ای بر اقتصاد اسالمی ص  71تا .74
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تجارت اقدام کنند یا به وکالت از صاحبان سپرده سرمایه حاصﻞ از
آن را در اختیار متقاضیان تسهیالت جهت عملیات مضاربه واگذارند.
راه دیگری که به نظر متناسب تر می رسد این است که بانﻚ ابتدا
با منافع خود عملیات مضاربه را با متقاضیان تسهیالت آغاز کرده
سپﺲ سهام مالکیت خود را بین سپرده گذاران در مقابﻞ سپرده آنها
واگذارد .در این صورت نیز این اوراق قابﻞ خرید و فروش است.
دوم .تﺄمیﻦ مالی دولت

هرگاه دولت برای تﺄمین کاﻻهای سرمایه ای و کاﻻهای ضروری
مردم دچار کسری بودجه باشد بانﻚ ها می توانند در نقش عامﻞ
مضاربه این کاﻻها را تﺄمین کرده در اختیار دولت قرار دهند یا ممکن
است برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار داخلی با عامالن
مضاربه شرط شود که کاﻻهای خاصی را به کشور وارد کرده در بازار
به فروش رسانند.
سوم .اعمال سیاست ﭘولی

بانﻚ مرکزی با خرید و فروش این اوراق در بازار بورس یا از طریق
بانﻚ ها می تواند بر ذخایر بانﻚ ها و حجم پول نزد مردم تﺄﺛیر گذارد.
چهارم .اوراق مشارکت

استفاده از ابزار اوراق مضاربه در اجرای سیاست های پولی با توجه
به این که رسیدن به اهداف این سیاست ها به طور معمول در طول
زمان امکان پذیر خواهد بود دچار مشکﻞ می شود از این جهت به
کارگیری ابزارهای دیگر ﻻزم است که با این مشکالت مواجه نباشند.
یکی از این ابزارها اوراق مشارکت طرح های سپرده سرمایه گذاری
مبتنی بر عقد شرکت است.
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نشر اوراق مشارکت به چند صورت امکان دارد :اوﻻً در یﻚ تقسیم
بندی کلی این اوراق یا به منظور تﺄمین تمام یا قسمتی از سرمایه
شرکت های جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های موجود به
منظور گسترش سرمایه آن و اهداف دیگر می باشد1.
ﭘنﺠم .تنزیﻞ بدهی مردم به دولت نزد بانک مرکزی

هرگاه بانﻚ مرکزی درصد سیاست انبساطی باشد می تواند طلب
دولت از مردم را که از طریق فروش نسیه کاﻻهای دولتی ارائه خدمات
مالیات و سایر حقوق دولت که براساس توافق مدت دار است پدید
آمده تنزیﻞ کند .این نرخ ها براساس سیاست پولی بانﻚ مرکزی
تعیین می شود.
از این جهت که این طلب ها همیشه وجود دارد و طلب های
بعدی می توانند جایگزین طلب های پیشین شوند چنین ابزاری
استمرار ﻻزم برای اجرای سیاست پولی را نیز دارد البته میزان کارایی
و مشکالت اجرایی آن را باید کارشناسان بررسی کنند(پیﻐامی ،عادل
.)1391
ششم .اوراق قرضه بدوﻥ بازدهی

در این طرح آمده است :دارندگان این اوراق توقع به دست آوردن
هیچ نوع بازدهی از سرمایه گذاریشان ندارند و به مفهوم واقعی قصد
دارند قرض الحسنه بدهند البته سرمایه گذار عالقمند است که در
زمان برگشت سرمایه بتواند با آن همان مقدار کاﻻهایی را که در زمان
سپرده گذاری می توانست بخرد خریداری نماید .ﻻزمه حفظ قدرت
خرید این است که سازمان های منتشر کننده این اوراق متعهد باشند
1

روح اله الموسوی الخمینی (االمام) تحریر الوسیله ج  1ص .624
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هر ساله کاهش قدرت خرید سرمایه وی را جبران کنند .جبران این
کاهش به دو طریق ممکن است :الف .افزودن به مبلغ اسمی متناسب
با نرخ تورم در طی دوره ب .در روش دوم هر ساله مبلﻐی برابر با
حاصﻞ ضرب مبلغ قرض الحسنه در نرخ تورم به قرض دهنده پرداخت
کنند و در پایان دوره نیز اصﻞ وام را پﺲ دهند1.
 -7-2سیاست های مالی دولت اسالمی
این سیاست ها به طور معمول برای تﺄمین مالی هزینه های دولت
ایجاد اشتﻐال تﺄﺛیرگذاری بر قدرت خرید مردم و تقاضای مﺆﺛر جامعه
و نیز اهداف توزیعی و تخصیصی صورت می گیرد .درآمدهای دولت
در نظام اسالمی از راه های ذیﻞ تﺄمین می شود:2
 انفال و ﺛروت های طبیعی مالیات های ﺛابت و متﻐیر بهای خدمات دولتی کمﻚ های مردمی استقراض. -7-2-1انفال
یکی از مهمترین موارد درآمد دولت بهره برداری از ﺛروت های
طبیعی است و از آنجا که دولت در نظام اسالمی اختیارات گسترده
ای درباره ﺛروت های طبیعی دارد این اموال می توانند نقش مهمی
را در سیاست گذاری دولت ایفا کنند.
 1سعید فراهانی :سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا ص  9۸به بعد.
 2پیغامی ،عادل ،سیاست های پولی و مالی در اسالم 1391
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 -7-2-2مالیات ها
اختیارات گسترده دولت در نظام اسالمی نیازمند قرار دادن منابع
برای تﺄمین هزینه های آن است .بخشی از این هزینه ها از طریق
پرداخت مالیات تﺄمین میشود.
 .1مالیات های ﺛابت
همان طور که پیشتر گفتیم به این مالیات ها در نصوص شرعی
تصریح شده و مبناء نرخ و موارد مصرف آنها در شرع تعیین شده
است .این مالیات ها عبارتند از زکات ،خمﺲ ،خراج و جزیه.
 .2مالیات های حکومتی (مالیات های غیر ﺛابت)
مالیات های حکومتی دریافت هایی است که دولت اسالمی بنابر
مصلحت مسلمانان و کشور اسالمی در وضعیت خاص و به طور موقت
وضع می کند.
ویﮋگی های مالیات های حکومتی :این مالیات ها در کنار مالیات
های ﺛابت بخش قابﻞ توجهی از درآمدهای دولت را تشکیﻞ می دهند.
بنابر نظر کسانی که معتقدند انفال سرمایه است نه درآمد و بر این
اساس نمی توان این ﺛروت ها را در امور جاری کشور هزینه کرد یگانه
منبع درآمد این گونه مخارج مالیات ها است .زیرا درآمد به دست
آمده از انفال منحصراً باید در امور زیربنایی و طرح های عمرانی هزینه
شود .به طور کلی سیاست هایی که دولت می تواند از طریق مالیات
های حکومتی انجام دهد عبارتند از:
افزایش یا کاهش مبنا و نرخ مالیاتی :این سیاست با اهداف
گوناگونی انجام می شود از جمله به منظور تﺄمین مخارج دولت و نیز
انجام سیاست انقباضی وانبساطی دولت می تواند گستره کاﻻهای
مشمول مالیات را توسعه دهد یا نرخ های مالیاتی را تﻐییر دهد.
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 -7-2-3بهای ﺧدمات دولتی
در اقتصاد سرمایه داری دولت در فعالیت هایی که بخش خصوصی
به سرمایه گذاری در آن تمایﻞ دارد ،دخالت نمی کند و فقط نقش
فراهم ساختن زمینه فعالیت بخش خصوصی را دارد.
در اقتصاد اسالمی دولت افزون بر وظیفه نظارت و سیاست گذاری
در صورت لزوم می تواند با استفاده از منابع مالی در اختیار (انفال و
ﺛروت های عمومی) به طور مستقیم تصدی برخی از فعالیت ها را به
عهده گرفته از این طریق بر نوساناتی که در اقتصاد پدید می آید
نظارت کند .کاهش یا افزایش قیمت خدمات عمومی و کاﻻهایی که
دولت آنها را ارائه می کند از ابزار سیاست مالی به شمار می رود .البته
اعمال این سیاست منوط بر این است که اوﻻً افزایش قیمت موجب
فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف جامعه و کاهش آن سبب زیان سایر
تولید کنندگان و خروج آنان از صحنه تولید نشود ضمن این که اصﻞ
تصدی دولت مشروط بر این است که کارایی و بهره وری آن از بخش
خصوصی کم تر نباشد.
 -7-2-4کمک های مردمی
در شریعت اسالم غیر از واجبات مالی چون خمﺲ و زکات
نهادهای خیرخواهانه دیگری نیز طراحی شده که ساماندهی به آنها
می تواند برخی از معضالت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه را
مرتفع سازد ضمن این که روحیه برادری و تعاون را در بین مسلمانان
تقویت کنند.
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 -7-2-5استقراض
استقراض برخالف موارد قبلی که در صدر اسالم وجود داشت،
شاید به جرأت بتوان آن را جزء احکامی که براساس مقتضیات و
شرایط زمان و مکان مفهوم و معنی پیدا می کنند دانست .همچنین
بر استقراض نمی توان عنوان درآمد نهاد ولی یکی از راه های تﺄمین
هزینه های دولت و یکی از ابزارهای مالی به شمار می رود .قرضه
عمومی یا استقراض مبلﻐی است که دولت از دیگران با تعهد
برگرداندن اصﻞ و بهره آن می گیرد.

 -8جمع بندی
با توجه به آنچه بیان شد ،بر اساس جهانبینی و نگرش اسالم به
جهان و انسان ،در این مکتب حکومت به منزلة ابزاری برای تکامﻞ
انسان است؛ اهداف و وظایفی که برای دولت اسالمی مقرر شدهاست
نیز در همین راستا میباشد .بهطور مسلم برخی از آنچه که برای
دولت اسالمی بیان شد ،سایر حکومتها نیز برای خود بیان میدارند،
اما تعاریف و مصادیق این اهداف در نظامهای گوناگون ،متفاوت است.
در نگرشهای سوسیالیستی ،که معتقد به «اصالت جامعه» هستند،
این اهداف و وظایف با محوریت حقوق جامعه و تکالیف فرد در مقابﻞ
اجتماع تعریف میشوند .در نظامهای لیبرالیستی ،که مبتنی بر
«اصالت فرد» هستند ،جامعه وجودی قراردادی و غیرواقعی است؛ در
نتیجه ،اهداف و وظایف دولت نیز در چارچوب چنین نظریهای قرار
میگیرد و میزان مداخلة آن در امور افراد ،حداقﻞ است.
در اسالم ،چون هم فرد اصالت دارد و هم جامعه ،اهداف و وظایف
به گونهای تعریف میشوند که تضمینکنندة حقوق فرد در مقابﻞ
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جامعه و جامعه در برابر فرد باشد؛ در نتیجه ،کمال انسانی اولین و
مهمترین هدف حکومت را تشکیﻞ میدهد و ساختن جامعهای که در
آن فضایﻞ اخالقی و انسانی ،زیربنای روابط افراد را تشکیﻞ دهد،
وظیفة مهم این حکومت را تشکیﻞ میدهد.
عدالت و استقرار آن ،هدف متعالی دیگر حکومت اسالمی است.
رمز حرکت رو به رشد و تکامﻞ جامعه ،در گرو استقرار عدالت است و
حکومتی میتواند جامعه را به سمت کمال حرکت دهد که خود عادل
باشد.
از دید اسالم ما باید کارایی را در همهی شئون زندگی مدنظر قرار
دهیم ،ائم از تولید ،توزیع و مصرف ،اگر اینگونه عمﻞ شود عدالت
اسالمی بوجود آمده است.
نحوه برخورد با هر یﻚ از این موارد اقتصادی در دستورات
اسالمی ذکر گردیده است و دولت اسالمی باید در چارچوب سیاست-
های مختلف پولی ،مالی و در چارچوب قانونگذاری خود به آنها
توجه کند.
به نظر اسالم مشکالت اقتصادی ،از کمبود امکانات و خست
طبیعت ناشی نشده است .در آیات قرآن پﺲ از ارائه و بیان ﺛروت
خداوندی مﺆکداً ذکر شده که نعمتهای جهانی برای رفع نیازهای بشر
کافی است و مشکالت موجود ،معلول رفتار انسانی و استفاده غیر
بهینه از منابع است.
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آشکار است که بدون افزایش میزان بهره وری ،هیچ جامعه و هیچ
اقتصادی نمی تواند انتظار اعتالی سطح زندگی شهروندان خود را
داشته باشد.
در یﻚ جمعبندی میتوان عنوان نمود که با استفاده از اصول
علمی اندازه گیری کارایی و بهرهوری میتوان به دستورات شارع
مقدس در زمینه استفاده مطلوب از امکانات موجود جامه عمﻞ
پوشانید و به عنوان نمونه شایستگی مدیران را با درصد تﻐییر در
بهرهوری آنها سنجید .هر چه بهره وری سریعتر افزایش یابد
استانداردهای زندگی نیز سریعتر بهبود خواهد یافت.
عدالت اجتماعی ،امروزه از ارکان اصلی و اساسی توسعه است ،به
طوری که توسعه اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه حد قابﻞ قبولی از
عدالت اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد ولو اینکه رشد اقتصادی
در جامعه به وجود آمده باشد.
در مجموع ،به نظر می رسد که دستورات و آموزشهای اسالمی،
نه تنها مانعی برای توسعه نمی باشند ،بلکه پتانسیﻞ ﻻزم برای هدایت
جامعه اسالمی به سمت رشد ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و در
مجموع توسعه را دارا می باشد.
دلیﻞ احتمالی عقب ماندگی این جوامع ،اوﻻً؛ برداشت بعضاً
نادرست از دستورات و هدایتهای موجود در دین است ،ﺛانیاً؛ عدم یا
نقﺺ تقید به اجرای هماهنگ و کامﻞ این دستورات می باشد .آنچه
امروز در کردار جوامع مسلمان مشهود است ،رفتار براساس مجموعه
ای از ارزشها است که به نظر می رسد بخش قابﻞ توجهی از آن خارج
از مبانی دینی و براساس شرایط تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی آنها می
باشد.
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در مباحث اسالمی آن چیزی که ارزش واﻻیی دارد و به عنوان
هدف به آن نگاه میشود رعایت عدل و انصاف در رابطه با دیگران و
معامله با آنها میباشد و طوری عدالت تعریف شده که همه جوانب
را در خود دارد و چه به فردی که از لحاﻅ دارایی چیزی ندارد توجه
شده است و چه فردی که اموال زیادی دارد و آن را برای کسب روزی
و درآمد خود و دیگران به کار میگیرد.
انواع سیاستهایی که در اسالم آمده است هم این چارچوب را در
خود دارند و در همه آنها اصول تاﺛیر گذار در کارایی بازار رعایت
شده است و حاکم اسالمی به گونهای عمﻞ میکند که شرایط بازار
حفظ شود و در صورت شکست بازار و ضایع شدن حقوقی تاﺛیر خود
را میگذارد و نظم بازار را حفظ میکند.
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پژوهشی در نهادسازی زکات در کشورهای

اسالمی؛ داللتهایی برای اجرای مالیاتهای
اسالمی در ایران

دکتر محمدمهدی عسکری 1علی عرب صالحی نصرآبادی

2

چکیده
خمس و زکات بخش مهمی از نظام مالیاتی اسالم هستند که به
عنوان منبع مالی برای درآمد حکومت اسالمی و همچنین فقرزدایی
تشریع شدهاند ،در کشورهای اسالمی تأسیس نهادهای اسالمی
زکات سابقهی طوالنی دارد .زکات در بعضی کشورها مانند عربستان،
یمن ،مالزی و سودان با ایجاد نهاد «بیت الزکات» و «صندوق
زکات» 3به صورت اجباری و در بعضی دیگر مانند اردن ،پاکستان،
کویت ،مصر به صورت اختیاری و داوطلبانه اجرایی و پس از دریافت،
طبق شرع توزیع میشود .پس از تشکیل حکومت اسالمی در ایران،
اقدامی جهت اجرای نظام مالیاتی اسالم بهخصوص در مورد دو منبع
گسترده خمس و زکات صورت نگرفت .این پژوهش درصدد پاسخ به
 1عضو هیئتعلمی و دانشیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق
علیهالسالمm.askari@isu.ac.ir ،
 2دانشآموخته کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشکده معارف اسالمی و
اقتصاد دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،نویسنده مسئول؛ arabsalehi@isu.ac.ir
3
ZF: Zakat Fund
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این سؤال است که چگونه میتوان از تجربه اجرای زکات در
کشورهای اسالمی برای عملیاتی کردن خمس و زکات در ایران
استفاده نمود؟
اجرای نظام مالیاتی اسالم دارای الزامات و مالحظات فقهی،
قانونی و متکی به شرایط زمان و مکان است و بر این اساس میتوان
الگویی جهت اجرایی شدن آن ارائه نمود .بررسی تجربه سیستمهای
زکات کشورهای اسالمی نشان میدهد این کشورها با اقداماتی نظیر
ایجاد مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسالمی ،ایجاد سازمان و نهاد
مشخص اداری و دریافت داوطلبانه ،اجرای گامبهگام و منطقهای،
استفاده از زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری جدید و تصویب
قوانین برای ضمانت اجرایی در این زمینه پیشگام بودهاند .در ایران
نیز میتوان با طراحی سازوکار اجرایی و تمرکز سازمانی در سازمان
امور مالیاتی برای نهادسازی جهت دریافت وجوهات شرعی (خمس
و زکات) اقدام نمود.
طبقهبندی H21, H22: JEL؛D39
واژگان کلیدی :زکات ،مالیات اسالمی ،کشورهای اسالمی ،صندوق
خمس ،وجوهات شرعی
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.1-1

مقدمه

در ایران به دلیل ضعف فرهنگ مالیاتی ،پیچیدگی و ابهام در
قوانین مالیاتی ،ضعف ضمانتهای اجرایی قوانین و فقدان
سیستمهای اطالعاتی قوی و نبود شفافیت اقتصادی ،کارایی و
تمکین در نظام مالیاتی پایین است .در کنار این عوامل یکی از
مهمترین دالیل فرار مالیاتی و عدم تمکین ،وضعیت موازی و دو
سویهی نظام سنتی دریافت وجوهات شرعی خمس و زکات در کنار
مالیاتهای متعارف است.
گسترش پایههای مالیاتی برای چرخش دولت از نظام مالی
وابسته به درآمدهای نفتی به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای
مالیاتی الزم است .خمس یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسالمی
است که البته رفع نیاز مالی سادات از اولویتهای مصرف آن است.
این نظریه از دیدگاههای فقهی مورد تأکید امام خمینی (ره) است
که دارای دالیل فقهی است.
گرچه آسیبشناسی نظام مالیاتی متعارف ایران تحقیقی
جداگانه را میطلبد اما مواردی چون نسبت پایین مالیات به تولید
ناخالص داخلی ،سهم اندک مالیات در تأمین مالی هزینههای جاری
دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از
کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد ایران حکایت دارد در کنار
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این موارد فرار مالیاتی باال در کشور وجود دارد که یکی از دالیل آن
بیتوجهی به فرهنگ مالیاتی اسالم و وجود دو نوع مالیات متعارف و
مالیات شرعی برای برخی مؤدیان است.
رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از
فروش نفت خام و تأمین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای
مالیاتی پایدار و گسترش فرهنگ مالیاتی با توجه به مالیاتهای
ن مقام
اسالمی مانند خمس و زکات امکانپذیر است زیرا خمس از آ ِ
امامت و بودجه حکومت اسالمی است.
بیشک یکی از دالیل اصلی این ساختار ضعیف در سیستم
مالیاتی ایران این است که دولت در کنار سازوکارهای قانونی از
نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مؤدیان مالیاتی،
گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغههای مردم به درستی استفاده
نکرده است .دو منبع مهم نظام مالیاتی اسالم خمس و زکات است
که نیاز به ساماندهی و سیستم منسجم برای دریافت و مصرف دارد
و فرهنگ مالیاتی را در جامعه تقویت میکنند .میتوان بر اساس
تجربه کشورهای اسالمی که سیستم جمعآوری زکات در قالب
صندوقهای زکات و  ...ایجاد کردهاند؛ در ایران نیز برای خمس و
زکات اجرا و پیادهسازی نمود و الگوی عملیاتی و مکانیسم اجرایی
برای آن تدوین نمود.
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 .2-1پیشینه و مبانی نظری پژوهش
توسلی ( )1382در مقاله «امکانسنجی اجرای زکات در ایران
با بهرهگیری از تجربیات اجرایی کشورهای اسالمی» با مطالعه
تطبیقی مذاهب فقهی و سیستم اجرایی و مدیریت زکات در این
کشورها نتیجه گرفته است تنها از غالت اربعه در حال حاضر در
ایران میتوان زکات گرفت و زکات نقدین و انعام ثالثه ناچیز است،
در کشورهای اسالمی نیز بین زکات بالقوه و زکات جمعآوری شده
شکاف عمیقی وجود دارد.
اسماعیلپور دره ( )1387در پایاننامه کارشناسی ارشد خود
با عنوان «الگوی مناسب مؤسسات مالی زکات در جمهوری اسالمی
ایران» ضمن بررسی اجرای زکات در کشورهای اسالمی ،افزایش
بهرهوری و کارایی و اثربخشی بهینه در حوزههای جمعآوری ،اداره و
توزیع زکات در ایران را مستلزم ایجاد مؤسسات مالی زکات در کشور
دانسته است و الگوی مورد نظر خود را مبتنی بر «بیت الزکات
کویت» و با اجرای کمیته امداد ارائه داده است.

 .3-1پیشینه پژوهشهای خارجی
در کشورهای اسالمی به دلیل سابقهی طوالنی در اجرای زکات،
مطالعات زیادی در مورد الگوی عملیاتی و نهادها ،فقه و قوانین
زکات و اثرات آن بر متغیرهای کالن اقتصادی و همچنین نقش
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زکات در فقرزدایی و توسعه اقتصادی انجام شده است؛ در اینجا به
چند مورد از تحقیقات پژوهشگران خارجی اشاره میشود:
چادری و سوفیان )2008( 4به بررسی رابطه بین زکات و
بانکداری اسالمی و اقتصاد به صورت نظری پرداختهاند و مدل
ریاضی و تعادل عمومی آن را به صورت اکتشافی استخراج کردهاند و
نتیجه گرفتهاند این چارچوب به قوانین شریعت ،قرآن و سنت
بستگی دارد.
عدنان و ابوبکر )2009( 5در مقالهای به بررسی انتقادی
حسابداری شرکتهای حقوقی زکات پرداخته و تناسب و تبعیت
آنان از اسالم در استانداردهای حسابداری را بررسی نمودهاند.
عبد وهب و عبدالرحمن )2012( 6در مقاله «رشد بهرهوری
نهادهای مالی زکات در مالزی طی سالهای  2003تا  »2007به
روش پنل دیتا زکات در  14شورای مذهبی ایالتی را بررسی کردهاند
و با روش تحلیل پوششی دادهها )DEA( 7شاخص بهرهوری مالم
کوئیست 8را استخراج نمودهاند .نتایج نشان میدهد بهرهوری کل
عوامل تولید اندکی افزایش یافته و جزء تغییرات فنی از جزء
4

Masudul Alam Choudhury, Sofyan Syafri Harahap
Muhammad Akhyar Adnan, Nur Barizah Abu Bakar
6
Norazlina Abd. Wahab, Abdul Rahim Abdul Rahman
7
DEA: :Data Envelopment Analysis
8
Malmquist
5
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تغییرات کارایی اثر بیشتری داشته است .این تحقیق برای بهبود
کارایی نهادهای زکات به سیاستگذاران راهکارهایی را ارائه
مینماید.
دروس و بشیر محمد )2013( 9مدل جمعآوری زکات از
شرکتها در کشور مالزی را با نظریه انتشار نوآوری

(10)IDT

اندازهگیری نمودهاند و نه عامل تأثیرگذار (اعتماد متقابل ،پیچیدگی،
ضمانت اجرایی ،ادراک شرکت و  )...بر اخذ زکات شرکتها را بررسی
کردهاند.
فابیانتو و اشانی )2015( 11در مقالهای سیستم زکات در یک
موسسه اندونزی را بررسی نمودهاند و نوشتهاند :فقر یکی از مسائل
اقتصادی اصلی بوده که برای دهههای متمادی در اندونزی
دردسرساز شده است .این مطالعه قصد دارد تا بررسی کند که آیا
سیستم تأمین مالی غردهال حسن 12اندونزی که به عنوان سازمان
مدیریت زکات محسوب میشود ،توانایی این را دارد که باعث بهبود
قدرتمند سازی اقتصادی دریافتکنندههای زکات گردد .نتایج آماری
این مطالعه نشان میدهد که سیستم تأمین مالی غردهال حسن که
9

Muhammad-Bashir Derus
IDT :Innovation Diffusion Theory
11
Irawan Febianto, Arimbi Mardilla Ashany
12
Qardhul Hasan Financing
10
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توسط این سازمان اجرایی شده است ،میتواند توانمندی و
قدرتمندی اقتصادی را بهبود ببخشد.
نورعبدالحلیم و همکاران )2015( 13یک مدل چهارگانه و با
استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از  303نفر برای کارایی و
عملکرد بهتر سازمان زکات در کشور مالزی ارائه نموده و نوشته:
اندازهگیری عملکرد که سه عنصر زمان ،کیفیت و قیمت است نقش
مهمی در فرآیند رسیدن به هدف سازمان دارد .ابعاد ورودی،
پردازش ،خروجی و نتیجه سازمان زکات میتواند سبب ارتقا بهتر
کیفیت زندگی در طی زمان شود.
ارشاد الدین )2016( 14نقش صندوق زکات در فقرزدایی و
کسبوکارهای کوچک در بنگالدش را بررسی کرده است .در
کشوری مانند بنگالدش متشکل از اکثریت مسلمان نهادهای دولتی
و غیردولتی جمعآوری و توزیع زکات را بر عهده دارند که هنوز در
رفع فقر موفق نبودهاند  .در این مقاله مدل بانک اسالمی بیت الزکات

13

Noor, Abd Halim Mohd, Mohamed Saladin Abdul Rasool, and
Rahman RA Ali RMYSM
14 Ershad UDDIN
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بررسی شده و سرمایهگذاری صندوق زکات از طریق (IBZH) 15را
پیشنهاد داده است.
سعد و همکاران )2016( 16با ارائه یک مدل تأثیر عوامل داخلی
و خارجی در رفتار سازمانی زکات تجاری در میان بازرگانان در
مالزی را بررسی کردهاند و دو عامل داخلی و دو عامل خارجی را
شناسایی کردهاند.
در این زمینه در منابع علمی التین و عربی مطالعات متعددی
وجود دارد که به جهت اختصار از بیان آن خودداری میشود.

 .4-1مبانی نظری پژوهش
در مالیاتهای اسالمی نکات نظری زیر مورد توجه است:
 -1زکات از همان آغاز از طرف دولت اسالمی گرفته
و در موارد تعیین شده مصرف میشد .اگر زکات دهنده از
پرداخت امتناع میکرد ،طبق قانون فقه ،ولی امر قهراً از
وی میستاند و او را تعزیر میکرد و اگر امتناع از روی عدم

15

)Islamic Banks’ Zakat House (IBZH
Ram Al JaffriSaad.Muhammad Syahir AbdulWahabMohd. Amir
MatSamsudin

16
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اعتقاد بود ،کار به ارتداد میکشید که مجازاتی سنگین را
در پی داشت.
 -2در قرآن هشت مورد مصرف برای زکات ذکر شده
است که باید بین منابع و مصارف توازن برقرار باشد :فقرا و
مساکین ،عامالن زکات ،ایجاد الفت ،آزادگی بردگان،
بدهکاران ،در راه خدا و در راه ماندگان( .سوره توبه ،آیه
)60
 -3در مورد اموال و کاالهای مشمول زکات سه
نظریه در بین فقها و محققین اسالمی وجود دارد :نظریه
انحصار نهگانه موارد زکات ،نظریه تعمیم موارد زکات و
نظریه حکومتی بودن زکات به همه اقالم با توجه به شرایط
زمان و مکان ..در این پژوهش نیز نظریه انحصار زکات در
موارد نهگانه مورد پذیرش است زیرا خمس دامنه شمول بر
تمامی اموال غیر زکوی را دارد و نیازی به تعمیم موارد
زکات وجود ندارد و در تعمیم موارد زکات مشکل اصلی
تعیین نرخ و نصاب زکات است زیرا در این نه مورد ،نصاب
اقالم توسط شارع مشخص شده است و با وجود نرخ 20
درصد ی خمس بر انواع اموال ،نیازی به تعمیم اقالم زکات
وجود ندارد.
-4

اکثر مطالعات انجام شده در کشور در رابطه با

فقه زکات و دامنه شمول و برآورد میزان آن انجام شده
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ولی مدلی برای اجرای همزمان زکات و خمس مبتنی بر
تجربه کشورهای اسالمی ارائه نشده است .اگر تمرکز اصلی
روی اجرای منبع مالی خمس و اجرا و عملیاتی کردن آن
در ایران باشد چون پایه مالیاتی گستردهای دارد ،اگر با
نگاه منابع مالی دولت اسالمی به آن توجه شود ،با توجه به
خمس ارباح مکاسب میتواند در گسترش یایههای مالیاتی
و ایجاد درآمد پایدار به دولت کمک کند.
 -5خمس که از آن به عنوان «حق االماره» یاد
میشود17

و برای حکومت اسالمی قرار داده شده دارای

اهمیت فراوان است .امام خمینی (ره) در این زمینه
میفرمایند« :مالیاتهایی که اسالم مقرر داشته و طرح
بودجهاى که ریخته نشان مىدهد تنها براى سد رمق فقرا
17

چنین درآمد هنگفتى قاعدتاً باید در اختیار کسى و نهادى قرار گیرد که با احاطه

کامل بر اوضاع مملکت اسالمى ،بتواند آن را در مصالح اسالم و مسلمانان مصرف نماید.
در وسائل الشیعه آمده :واما مـاجاءَ فـی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقد
اعلمنا سبحانه ذلک من خمسة اوجـه :وجـه االمـارة ووجه العمارة ووجه االجارة ووجه
التجارة ووجه الصدقات ،فاما وجه االمارة فقوله( :انما غنمتم مـن شـیء فان لله
خمسه ...فجعل لله خمس الغنائم(...حرعاملی  :1403ج  6ص  )383آنچه در قرآن برای
بیان چگونگی معیشت مردمان و راههای اداره امـور آنـان آمـده است ،خداوند سبحان،
آن را در پنج چیز قرار داده :وجه امارات و فرمانروایی ،وجه عمارت ،وجه اجاره وجـه
تـجارت و وجـه صدقات .اما وجه امارت ،همانا در آیه شریفه (واعلموا انما غنمتم من
شـیء )...بـیان گردیده ،پس خمس غنائم برای خداوند قرار داده شده است.
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و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین
مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است :مثالً خمس یکى از
درآمدهاى هنگفتى است که به بیتالمال مىریزد و یکى از
اقالم بودجه را تشکیل مىدهد ... .منظور رفع نیاز مالى
تشکیالت بزرگ حکومتى است .اگر حکومت اسالمى تحقق
پیدا کند ،باید با همین مالیاتهایی که داریم ،یعنى خمس
و زکات ،جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضى ملى
کشاورزى) اداره شود( .امام خمینی  :1379صص -31
 »)32همچنین تمکین مالیاتی در صورت وجود شفافیت و
نهاد متولی مشخص باال میرود .رویه سنتی اجرای
مالیاتهای اسالمی توسط مراجع تقلید ،با وجود ظرفیت
بالقوه باالی خمس و زکات در کشور نتوانسته است حتی
هزینههای حوزههای علمیه و نهادهای مرتبط با آن را
تأمین نماید و از اینرو دولت در بودجه سنواتی مبالغی را
اختصاص میدهد ،بخشی از این ناکارآمدی به دلیل نبود
شفافیت و نهاد مشخص متمرکز در جمعآوری است با
نهادسازی و ارائه الگوی عملیاتی در خمس و زکات ضمانت
اجرایی ایجاد میشود و به دلیل وجود هنجارهای دینی در
تشویق مردم به دادن وجوهات شرعی ،فرار مالیاتی کاهش
مییابد.
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 -6پیامبر اسالم

صلیاهلل علیه و آله

براى زکات ،کارگزارانى

تعیین کرده بود که در قرآن از آنان به نام «عاملین» یاد
شده است ،این افراد از طرف حضرت مسئول جمعآورى
زکات بودند(.سوره توبه آیه  )60حضرت على علیهالسالم
نیز افرادى را براى جمعآورى زکات مىفرستاد و در
نهجالبالغه حدود  20دستور براى شیوه برخورد زکات-
گیرندگان با مردم بیان شده است و با توجه به نامههای
 26 ،25و  67باید اختیار زکات به دست حاکم اسالمی
باشد( .قرائتی )85-81 :1391 ،در روایات براى حاکم
اسالمى وظایفى تعیین شده است ،از جمله اینکه بدهى
بدهکاران را بپردازد« .فعلى االمام ان یعطیه» بنابراین
مکتبى که براى امام و حاکم اسالمى هزینه تعیین مىکند
باید منبع درآمد هم معین نماید؛ پس باید زکات نزد امام
المسلمین جمعآورى و توسط او تقسیم شود.
.2

تجربه اجرای زکات در کشورهای اسالمی

استفاده از تجربه کشورهای اسالمی در اجرای زکات مستلزم
شناخت سیستمها و نهادهای مالی زکات آنان است که در این
پژوهش 10کشور اسالمی که به دو صورت داوطلبانه و اجباری در
دریافت زکات فعال هستند تبیین میشود .هدف از انجام این
پژوهش ،بررسی مقایسهای سیستمهای پرداخت و دریافت زکات در
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کشورهای اسالمی میباشد و تعیین داللتهای آن برای اجرای
مالیاتهای اسالمی در ایران است.

 .1-2وضعیت کشورهای اسالمی در دریافت زکات
اداره زکات در دو حوزه جمعآوری و توزیع ،مورد توجه اکثر
کشورهای اسالمی بوده و به تبعیت از این دو حوزه ،منجر به ایجاد
نهادهای الزم شده است .علیرغم توافق بر اصل زکات در بین
مذاهب مختلف مسلمانان ،تفاوتهای فقهی در روشهای اجرا در
مذاهب مختلف ،منجر به عدم انسجام در نحوه مدیریت زکات شده
است؛ استفاده از تجارب برخی از کشورهای مسلمان که همت به
سازماندهی و مدیریت ،برای اجرای این واجب الهی کردهاند ،برای
کشوری چون ایران ،در چارچوب فقه شیعه میتواند مفید باشد.

(ناجی میدانی؛ مرتضوی کاخکی و ارشدی)1391:582 ،

در کشورهایی لیبی ،پاکستان ،عربستان سعودی ،سودان ،مالزی
و یمن پرداخت زکات الزام قانونی دارد و در کشورهای اردن ،کویت،
بحرین ،مصر و بنگالدش پرداخت زکات به صورت داوطلبانه است.
به دلیل گسترده بودن موارد شمول زکات در فقه اهل سنت در
دهههای اخیر قانون زکات به صورت اجباری یا اختیاری در بعضی از
کشورهای اسالمی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد .تحوالتی که
در قانون و اجرای آن در این کشورها رخ داده است میتواند منبع
مطالعاتی مناسبی برای تصویب و اجرای قانون زکات و تصویب قانون
خمس در کشور باشد ،قانون زکات اردن (سال تصویب و اجرا:
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 ،)1944بنگالدش (داوطلبانه) ،سودان ( ،)1984پاکستان (تصویب
در  1979و اجرا در  ،)1983کویت ( ،)1982مالزی ( ،)1986مصر
( 1971داوطلبانه) ،لیبی ( )1973و یمن ( )1980مورد تصویب و
اجرا قرار گرفته است( .عزتی و شهریاری1391 ،؛)45-40
بیش از  40درصد جمعیت کشورهاى مسلمان در فـقر زنـدگى
میکنند؛ زیرا از جمعآوری زکات به عنوان سازوکار مبارزه بـا فقر در
بیشتر کشورهاى مـسلمان غـفلت شده است .از  57کشور عضو
سـازمان کنـفرانس اسالمى تنها سیزده کشور ،جمعآوری زکات را تا
اندازهای سامان دادهاند که در این میان ،فقط شش کشور یمـن،
عـربستان ،لیبى ،سودان ،پاکستان و مالزى زکات را بر اساس قـانون
جمعآوری میکنند و در هفت کشـور مـصر ،اردن ،بنگالدش،
بحرین ،ایران ،کویت و عراق مـؤسسات خـاصى را براى جمعآوری
زکات به طور داوطلبانه تأسیس کردهاند .زکات در سودان ،پاکستان،
یمن و مالزى براى تمام محصوالت کشـاورزى و میوهها گرفته
میشود ،در عربستان ،سودان و کویت درآمدهاى حـاصل از امـوال
سرمایهای و در لیبـى و سـودان ،فـلزات و مواد معدنى را نیز
مـشمول زکات میدانند و قانون پاکستان فعالیتهای سرمایهگذاری،
حسابهای پسانداز ،اوراق قرضه و سهام در بانکهای خصوصى را
مشمول زکات کرده است( .سلیمانی و امیری )222 :1390 ،زکات
در کشورهای اسالمی به دلیل ضعف در ساختار مالیاتی این کشورها،
ابزار مؤثر و کارایی در جهت توزیع درآمد نیست.
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 .2-2اصول کلی حاکم بر نهادهای مالی زکات در

کشورهای اسالمی

قوانین و مقررات عمده در بخش سیستم زکات به شرح زیر است
که بر نهادهای مالی زکات در کشورهای اسالمی نیز برقرار است:
 -1جنبههای عمومی اداری و سازمانی زکات
در این مبحث باید اصول اصلی و چارچوب قانونی اداره
زکات و مقررات آن در دین اسالم مورد بررسی قرار گیرد و
چارچوب اصلی قانون زکات و تصویب آن ،مرجع قانونی در
اجرای زکات ،تشویق پرداخت زکات جهت استقبال
مردمی ،جمعآوری و توزیع زکات توسط یک سازمان یا
سازمانهای مجزا مشخص شود.
ساختار اداری و سازمانی موسسه مالی زکات شامل:
استقالل سازمان زکات ،ساختار و بودجه سازمان و اصول
برنامهریزی و فرآیندهای کاری سازمان زکات ،تمرکز و
عدم تمرکز جغرافیایی ،کنترلهای شرعی ،استفاده از
تکنولوژی مدرن ،روشهای تأمین هزینههای اداری سازمان
زکات ،نقش کمیتههای داوطلبانه و غیر داوطلبانه ،ارتباط
عمودی و افقی سازمان با سایر بخشهای دولتی و
غیردولتی میباشد.
 -2قوانین و مقررات و کنترل مالی
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اهداف کنترل مالی:
 -3داراییهای مشمول زکات که پرداخت آنها بر
اساس قانون اجباری است و باید به موسسه زکات پرداخت
شود.
 -4روشهای جمعآوری زکات
تضمین جمعآوری زکات ،جرائم مربوط به کسانی که
زکات نمیدهند تشویقها و معافیتهای مالیاتی برای
کسانی که زکات میپردازند .فرآیندهای ارزیابی زکات،
تشریح الزم و شناسایی جمعیت مشمول زکات و نحوه
تعامل با آنها از اصول کلی و چارچوب قانونی جمعآوری
زکات است.
 -5هزینه برای زکات و روشهای توزیع زکات
هزینه کردن زکات و ابزارها و فرآیندهای توزیع محلی
زکات و انتقال از یک منطقه به منطقه دیگر( .صالحآبادی
)21-19 :1383
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 .3-2بررسی تجربه ایجاد نهادهای زکات در چند

کشور اسالمی
.1-3-2

نهادسازی زکات در پاکستان

تجربه عملى پاکستان درباره زکات و عشر (عشر از سال
 1983م) به عنوان یک ابزار ضد فقر در سیاست اقتصادى با تشکیل
هیئت انتصابى زکات در سال 1980م شروع شد و نظام بانکى ،بـه
ظاهر اسالمى شد و دولت شروع به اسالمى کردن اقتصاد و فرمان
جمعآوری زکات را صادر کرد.
ماده  31قانون اساسی پاکستان تصریح میکند که حکومت
پاکستان سعی میکند بهترین سازماندهی را برای زکات داشته
باشد .در این کشور در سال  1979میالدی قانون اجمالی زکات
صادر شد و قانون تفصیلی زکات و عشر در تاریخ 1980 /6 / 20
میالدی صادر گردید که تاکنون جریان دارد .جز تعدادی مواد خاص
مربوط به عشر ،اجرای عملی آن از  1983 /3 / 15شروع شده است.
(محمد ،فیض  1995م .ص .)241
قانون زکات پاکستان ،زکات را تنها بر مسلمانان پاکستانی وضع
کرده است و قانون مذاهب مختلف اعتقادی و فقهی را رعایت کرده
است( .اسماعیلپور  :1392ص  .)140جمعآوری زکات در پاکستان
به دو روش انجام میشود :از طریق مشارکت اختیارى مردم،
جمعآوری اجبارى با کسر از اصل حسابهایی که در دسترس قرار
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دارد .موارد مشمول زکات در این کشـور شـامل پول نقد ،وامهای
قابل دریافت ،سرمایه تجارى معامالت ،تولیدات کشاورزى و حیوانات
است .تقسیم زکات توسط هیئت زکات انجام میگیرد؛ بدین صورت
که وجوه به دست آمده را با واگذارى ابزار کار ،بین افراد مـستحقى
که از نظر بدنى سالم هستند و پرداخت نقدى به افراد مستحقى که
قادر به امرار معاش نیستند ،تقسیم میکند .همچنین هیئت مذکور
تأمین کمک هـزینه دانـش آموزان مستحق براى همه سطوح
آمـوزشى را بـا رعایت حق تقدم با مناطق روستایى به عهده دارد.
بدینوسیله در پاکستان حدود  50درصد از خانوادههای روستایى
تحت پوشش برنامههای کمکى زکات قرار گرفتهاند .قانون پاکستان
 90درصد از پول زکات را بـه فـقرا اختصاص میدهد( .سلیمانی
امیری و فرشی)223 :1390 ،

سازمان زکات پاکستان با نام «شورای مرکزی زکات» 18از جهت
شوراها با شوراهای مصوب قانون زکات در ایران شباهت بسیاری
دارد .در پاکستان بخش اداری زکات در وزارت اقتصاد و دارایی
است ،اما زیر نظر  16شورای مرکزی زکات که عضو به ریاست رئیس
دادگاه عالی پاکستان دارد کار میکند( .عزتی و شهریاری؛ :1391
)45

)Central Zakat Council (CZC
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.2-3-2

نهادسازی زکات در عربستان

در عربستان سعودی ،در تاریخ  1370/6/29ه.ق برابر با
 1951/4/7م .فرمان سلطنتی 19برای استیفای کامل زکات ،از افراد
و مؤسسات صادر شد .به دنبال آن در  1370/9/7ه.ق مصوبهای
برای ایجاد نهادی خاص که کارهای دریافت مالیات بر درآمد را بر
عهده بگیرد ،صادر شد که «مدیریت سازمان زکات و درآمد»20
نامگذاری شد و تابع وزارت مالیه و اقتصاد ملی بود( .21عبداهلل
احمدعلی :1995 ،ص )175
بنا بر مقتضیات زمان و تحوالت تاریخی در کشور عربستان ،دو
اداره مستقل و جدا از هم ،متولی زکات هستند .اولین اداره مربوط
به اداره امارتهای مختلف میشود که از گذشته بر جمعآوری و
توزیع زکات زراعت و اثمار و انعام اشراف داشتند و آن را اداره می-
کردند .دومین اداره مربوطه «مدیریت سازمان زکات و درآمد» است
که زیر نظر وزارت مالیه و اقتصاد ملی جمعآوری زکات مال التجاره
را از تاریخ  1370 /8/7ه.ق بر عهده دارد و پس از جمعآوری در
اختیار سازمان تأمین اجتماعی که تابع وزارت کار و امور اجتماعی
تحویل میدهد تا در بین مستحقین تقسیم شود( .عبداهلل احمدعلی،
)180 :1995

 19مرسوم ملکی
 20مصلحه الزکاه و الدخل
 21عبداهلل احمدعلی ،دراسه مقارنه لنظم الزکاه فی االطار المؤسسی للزکاه
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در عربستان سعودی ،اداره زکات و درآمد با کمیتههای محلی (با
همکاری و هماهنگی امرای روستاها و شهرهای کوچک) در مناطق
مختلف کشور همکاری دارد( .22العمر فؤاد عبداهلل ،1995 ،ص )93
در قانون زکات این کشور ،زکات بر سعودیها واجب است و با
اهل بحرین ،کویت و قطر معامله سعودی میشود؛ اما غیر اینها
مشمول مالیات بر درآمد هستند( .منذر قحف ،1995 ،ص  )331در
این قانون از معادن (هر نوع) ،کارخانجات ،هتلها ،شرکتهای فنی
تولیدی و صاحبان ماشینهای کرایهای و دفاتر ساختمانی زکات
دریافت میشود( .اسماعیلپور)155 :1392 ،
هزینههای اداری و حقوق پرسنل سازمان زکات و درآمد از
طریق بودجه عمومی دولت تأمین میشود .نظارت شرعی بر حسن
اجرای امور بر طبق شرع و همه مسائل مبتالبه به شورای عالی
قضائی جهت انشاء رأی ارجاع میشود( .العمر  :1995ص )95
ادارات زکات جهت اندازهگیری و تعیین مقدار زکات اموال
مکلفین با دیگر دستگاههای حکومتی ارتباط دارند؛ هیچ یک از
دستگاهها به موجب قانون نمیتوانند از دادن اطالعات خودداری
کنند( .العمر ،1995 ،ص )96
هم اکنون اداره کل زکات و درآمد عربستان ( )GAZT23یکی از
نهاد های دولتی است که به صورت سازمانی با وزیر مالیه مرتبط
 22دراسه مقاره لنظم الزکاه الجوانب العامه و االداریه و التنظیمیه فی االطار الموسسی
 = General Authority of Zakat and Tax 23الهیئة العامة للزکاة والدخل
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است و دفتر مرکزی آن در ریاض واقع شده است و  19اداره در
دیگر شهرهای عربستان دارد که وظیفه جمع آوری زکات و مالیات
از موسسات را مطابق با مقررات و دستورالعمل های مربوطه بر عهده
دارد( .پورتال زکات عربستان )https://www.gazt.gov.sa/ar

.3-3-2

از صندوق زکات تا دیوان زکات در سودان

زکات در سودان سابقهی طوالنی دارد و برای اولین بار به طور
رسمی در سال  1884پس از سقوط شهر ابید ،در ایالت مهدیا مورد
استفاده قرار گرفت( .پورتال زکات سودان) سودان «قانون صندوق
زکات» را در  13شوال  1400ه.ق مطابق با  1980 /8 /23میالدی
برای پرداخت داوطلبانه زکات صادر کرد .در این قانون دستور ایجاد
هیئت امنای صندوق زکات جهت اداره زکات و جمعآوری و توزیع
آن تحت نظارت شورای عالی اوقاف و امور دینی داده شده است .در
تاریخ اول محرم  1405ه.ق یعنی پنج سال پس از اجرای داوطلبانه
زکات ،حکومت قانون پرداخت الزامی زکات را در شش فصل و 46
ماده صادر کرد و بر اموال باطنی و اموال ظاهری وضع گردید.
همچنین دیوان «دیوان زکات و مالیات» تابع ریاست جمهوری شد.
سپس در سال  1406ه.ق زکات و مالیات از هم جدا شدند و به
موسسه زکات« ،دیوان زکات» گفته شد که تابع وزارت امور
اجتماعی و برنامهریزی زکات و امور آوارگان گردید و سپس در سال
 1989میالدی به وزارت ارشاد و تبلیغ ملحق شد( .قانون الزکاه و
الضرائب فی السودان)1984،
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شورای فتاوای شرعی بر اجرای این قانون نظارت دارد و متولی
آن است .در سودان نهاد مالی زکات زمانی که عنوان «صندوق
زکات» را داشت ،زیر نظر مجلس اعالی اسالمی بود .سپس دارای
شخصیت مستقل شد و دیوان زکات و مالیات نامگذاری شد که
زیرمجموعه ریاست جمهوری شد؛ پس از آن با نام «دیوان زکات»
زیرمجموعه وزارت امور اجتماعی قرار گرفت و در نهایت
زیرمجموعهی وزارت ارشاد و تبلیغ شد.
«دیوان زکات» براى تمام انـواع امـوال و درآمدها ،زکات در نظر
گرفته است و به جز زکات فطریه ،تمام زکاتها باید از طریق قانون
به دولت پرداخت شود و درعین حال ،قانون اجازه میدهد تا زکات
دهنده بتواند  20درصد از زکات خود را به مردم پرداخت کند،
تعیین چـگونگى تـوزیع و اولویت هزینههای زکات با مسئولیت
«دیوان زکات» است ،اداره کل اطالعات زکات نیز روشن کردن ذهن
مردم را ،در رابطه با وظیفهای که در قبال پرداخت زکات دارند
عهدهدار است .هـمچنین این اداره راهنمایى مسئوالن و سرپرستان
کمیتههای جمعآوری زکات و تحقیقات مورد لزوم درباره آن را انجام
میدهد .در سـودان زکات اجـبارى است( .سلیمانی امیری و فرشی،
)223-224 :1390

دستگاه زکات در این کشور بر اساس عدم تمرکز عمل میکند تا
بتواند هر چه بهتر «قاعده منطقهای بودن جمعآوری و توزیع زکات»
را محقق کند( .محمد محمد ابراهیم ،تطبیقات عملیه فی جمع
الزکاه ،حاله تطبیقیه فی السودان ،االطار ص  )325گرچه در برخی
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فعالیتها مانند تحقیق و تفحص و برخی موارد جمعآوری و توزیع
بر اساس مرکزیت عمل میکند.

.4-3-2

صندوق زکات اردن

در اردن ،ابتدا قانون زکات در سال  1944میالدی صادر شد .در
این قانون تصریح شده است که جمعآوری زکات به الزام قانون است
و باید به طور نقدی از دامها ،زمینهای زراعی ،کاالهای تجاری و
اموال و کاالهای وارداتی ،دریافت گردد .این قانون همچنین بر
تشکیل شورای اداره صندوق و بر جوانب صرف اموال زکوی تصریح
دارد .این قانون به مدت  9سال اجرا شد تا اینکه در سال 1953
میالدی ،به موجب قانون شماره  ،89لغو گردید .قانون جدید با نام
«مالیات خدمات اجتماعی» بر اخذ قیمت و مبلغی که بر عین اموالی
مثل دامها و کاالهای تجاری و وارداتی وارد شده است تصریح
میکند و نیز به آن ،برداشت ده درصد مالیات بر درامد اضافه شد .به
قانون تا سال  1978میالدی عمل شد تا اینکه در این سال ،به
موجب قانون موقت شماره  3که در آن پرداخت زکات داوطلبانه
گردید ،لغو شد و شورای اداره صندوق زکات تشکیل شد .سپس
قانون موقت شماره  ،2در سال  1982میالدی صادر گردید .در این
قانون به تخفیف کامل مبلغ زکات از مالیات بر درآمد اجازه داده
شد .صندوق زکات اردن اکنون زیر نظر اداره اوقاف و امور اسالمی
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این کشور است و دار االفتا در سال  2009طی فتوایی پرداخت
زکات واجب و مستحب اموال به این صندوق را جایز دانست.24

.5-3-2

نهادسازی زکات در مصر

در مصر بانک اجتماعی ناصر به موجب قانون شماره  66سال
 1971میالدی تأسیس شد 25که یکی از وظایف این بانک،
جمعآوری و توزیع زکات از طریق بخش تأمین اجتماعی است.
(العمر فؤاد عبداهلل :1995 ،ص )74

.6-3-2

صندوق زکات امارات

صندوق زکات امارات متحده عربی بر اساس قانون اتحادی
شماره  4توسط شیخ زاید بن سلطان آل نهیان در نوامبر  2003برابر
با ذیالحجه  1423ه.ق تشکیل شد و متولی دریافت و مصرف زکات
و مبارزه با فقر در این کشور است .این صندوق دارای برنامه و
استراتژی  2016-2014هست که در آن ارزشهای ذاتی و اهداف
صندوق زکات این کشور تدوین شده است .تعهد و همکاری ،امانت،
 24یجوز التوکیل بدفع الزکوات الواجبة ،والصدقات المستحبة إلى من یثق بدینه وأمانته
لیصرفها إلى مستحقیها .والدفع إلى صندوق الزکاة من قبیل التوکیل فی صرف الزکاة
لمستحقیها .واهلل أعلم .
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=314#.V9es4zWvirY
 / http://baitzakat.org.eg 25سایت بیت الزکاه مصر -صندوق زکات قطر
/http://www.zakat.gov.qa
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شفافیت ،نوآوری و توجه به توسعه مستمر و کیفیت از ارکان
صندوق ذکر شده است (.سایت صندوق زکات امارات متحده عربی:
http://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/Page_Zak
)atFoundation.aspx

.7-3-2

نهادسازی برای زکات در کویت

قبل از اکتشاف نفت در کویت زکات اجباری از دام و شتر و
محصوالت کشاورزی و شیالت برقرار بود که مردم به زکات
گیرندگان دولتی «مزکی» (پاککننده) میگفتند و پس از کشف
نفت دریافت زکات لغو گردید و کمیتههای محلی از سال 1972
جمعآوری داوطلبانه زکات را شروع کردند و اکنون در کویت
پرداخت زکات داوطلبانه است 26و برای آن «بیت الزکاه» بر اساس
قانون شماره  5سال  1982میالدی تشکیل شده است که هیئتی
حکومتی دارای بودجه مستقل است .هدف بیت الزکات موارد زیر
است:
الف -جمعآوری و توزیع اموال زکوی و خیرات و مصرف آن در
مصارف شرعیه

 26سایت بیت الزکاه کویت:
http://www.zakathouse.org.kw/ar/Pages/default.aspx

709

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

ب -برپایی و انجام کارهای خیری که دین حنیف اسالم به آن
دعوت کرده است.
ج -تبلیغ و آگاهی دادن در مورد فریضه زکات و نقش آن در
زندگی و افزایش روحیه همیاری و تعاون در بین افراد جامعه .این
قانون تنها پنج ماده دارد( .ضاحی العجیل ،عبدالقادر ،دراسه النشطه
الهیات الزکویه التی ال تقوم علی االلزام القانونی للزکاه فی االطار ص
)279

.8-3-2

نهادسازی برای زکات در مالزی

اداره امور زکات در مالزی توسط نهادهای زکات انجام میشود.
البته این به معنای آن نیست که کار اداره امور زکات در ایالتهای
مختلف مالزی به صورت سازمانیافته و منسجم انجام میگیرد .از
آنجایی که مالزی از ایالتهای مختلف تشکیل شده و این کشور بر
اساس قانون اساسی آن به صورت فدرالی اداره میشود ،در نتیجه
برای هر یک از ایالتها اعمال حاکمیت قوانین دینی در محدوده
خاصی اجازه میدهد؛ بنابراین اداره زکات در هر ایالتی ویژه آن
ایالت است و نتیجهاش الگوهای مختلف اداری است( .اسماعیلپور
)149-150 :1392
در مالزی ،در سطح ایالتها تنها از محصول برنج زکات دریافت
میشود ،هر چند در بین ایالتهای مختلف ،در مورد نصاب زکات
برنج ،اختالف وجود دارد .در سال  1980میالدی تأسیس «بیت
زکات و مال» کامل شد و تحت نظارت و سلطه حکومتهای محلی
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ایالتهای مالزی که بالغ بر  14ایالت میشد قرار گرفت .سپس در
سال « 1986قانون فدرالی زکات» مبنی بر هماهنگسازی زکات در
ایالتهای مختلف صادر شد( .العمر ،فؤاد عبداهلل ،اداره مؤسسات
الزکاه فی المجتمعات المعاصره ،کویت  ،1996صص )22-20
شورای زکات مرکزی بر آن نظارت دارد .در این قانون بر وجوب
زکات مشاغل آزاد و حقوق کارمندان تأکید شده است.

.9-3-2

بنیاد زکات در امریکا

در کنار کشورهای اسالمی برخی سازمانهای مردمنهاد و خیریه

نیز برای دریافت زکات وجود دارد به عنوان مثال «بنیاد زکات

امریکا») 27(ZFAکه از جامعه مسلمانان این کشور وجوهات شرعی
دریافت میکند و در سراسر دنیا خدمات خیریه انجام میدهد .این
مؤسسه در سال  2001میالدی در ایاالت متحده ساخته شده است
و هدف از آن ،کمک به به پروژههای مختلف است که منجر به
توانمندسازی افراد و جوامع برای رفع مشکالت معیشتی میگردد.
بنیاد زکات آمریکا در بیش از چهل کشور در قارههای گوناگون
جهان فعال است ،فعالیت اصلی خود را در چهار حوزه زیر متمرکز
کرده که عبارتند از:

/http://www.zakat.org 27
)Zakat Foundation of America (ZFA
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 -1تهیه غذا و آب برای نیازمندان :این نیازهای
اساسی برای پاسخگویی به نیازهای فوری نیازمندان فراهم
شده است.
 -2ساخت مدارس :ساخت مدارس مخصوص ًا برای
اطفال از برنامههای بنیاد زکات آمریکا است.
-3

تأمین مسکن برای نیازمندان و ساخت یتیم-

خانهها
-4

ساخت مراکز بهداشتی :ارائه خدمات اولیه

مراقبت های بهداشتی برای کمک به حفظ جوامع سالم
( http://www.zakat.orgبنیاد زکات آمریکا)

 .4-2نهادسازی برای زکات در ایران و اقدامات انجام

شده

برای اجرا و پیادهسازی زکات« ،ستاد احیای زکات» در سال
 1383ایجاد شد و در سال  1387الیحه «قانون زکات» در مجلس
شورای اسالمی مطرح و کلیات آن در سال  1388تصویب و در
نهایت این طرح در سال  1390با هفت ماده و سه تبصره نهایی شد
و بر اساس مصوبه شورای زکات روند دریافت محلی و منطقهای
زکات در کشور اجرایی شد .با تأیید شورای نگهبان طرح زکات به
صورت داوطلبانه و به کمک نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره)
اجرایی و عملیاتی گردید اما در مورد خمس با وجود نظرات فقهی
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که آن را منبع مالی حکومت اسالمی میدانند ،هنوز اقدامی صورت
نگرفته است .از سال  1383دبیرخانه اجرایی زکات و مسئولیت
جمعآوری زکات در سطح کشور بنابر امر مقام معظم رهبری به
کمیته امداد واگذار شده است؛ اعضاء شورای مرکزی زکات کشور
توسط ولیفقیه انتخاب میشوند و سازوکار اجرایی دریافت زکات زیر
نظر این شورا است که بر اساس قانون وظایف زیر را بر عهده دارد:
ماده  2ـ وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از:
الف ـ تعیین خطمشیهای اساسی در خصوص جمعآوری و
مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه
ب ـ سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی
و هدایت مردم به ادای زکات
پ ـ برنامهریزی جهت ایجاد هماهنگی ،نظارت و مشارکت
مؤثر استانداران ،فرمانداران ،بخشداران ،شوراهای اسالمی شهر و
روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون
ماده  3ـ هرگونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمعآوری و
اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولیفقیه و با اذن ایشان انجام
میگیرد .وظایف دولت نیز در ماده  4قانون زکات مشخص شده
است.
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شورای زکات بر اساس حکم مقام معظم رهبری فعالیت
میکند و زکاتها نیز بر اساس فقه و مذهب هر منطقه جمعآوری و
مصرف میشود و طبق این قانون عمل میشود.
زکات در ایران اختیارى است و سازمانى در این زمینه وجود
ندارد .اقالمى که زکات به آنها تعلق میگیرد و نرخ زکات ،بر اساس
نظر عـلماى شـیعه محاسبه میشود .آنچه مهم است این است که
روند پرداخت زکات هر سال رو به افزایش بوده است و به دلیل
ساماندهی نسبی و ایجاد سازوکار اداری اندک نسبت به گذشته
درآمدهای زکات افزایش چمشگیری داشته است.

 .5-2جمع بندی و مقایسه اقدامات کشورهای اسالمی
در راستای زکات

زکات را در کشورهای اسالمی از سه جهت میتوان بررسی نمود:
الف -بررسی قوانین زکات در کشورهای اسالمی (سیر تکاملی قوانین
و اصول کلی آنان در بخش جمعآوری و توزیع) که به دو صورت
قانون اخذ زکات داوطلبانه و الزامی وجود دارد .در بخش قوانین
زکات الزامی ،ابواب و فصول وجود دارد .زکات داوطلبانه ابواب و
فصول ندارد و مادههای قانونی آن به صورت پیوسته و پشت سر هم
بیان شده است .مرجع صالحی برای تفسیر نصوص وارده در قوانین و
مقررات وجود دارد.
ب -مدیریت و سازماندهی اداری زکات  -1استقالل یا عدم
استقالل نهاد زکات و ارتباطات اداری آن
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– نهاد زکات در کشورهای عربستان و پاکستان با وزارت مالیه و
خزانهداری در ارتباط است و با آن مانند یکی از ادارههای تابعه رفتار
میشود .تفاوت نهاد زکات پاکستان این است که دارای شورای
مرکزی است.
در یمن ،عنوان نهاد زکات« ،سازمان واجبات» است .این اداره
زیر نظر وزیر مالیه است و دارای شعب مختلف در سطح کشور یمن
است.
در مالزی ،اداره زکات در تمام ایالتهای آن ،ویژهی آن ایالت
است .هر ایالت دارای رئیس و قانون اساسی است .رئیس ایالت
مسئول امور دینی است .سازمان اصلی اداره زکات در این ایالتها،
مجلس امور دینی است.
در کویت ،نهاد زکات زیر نظر و به ریاست وزیر اوقاف و امور
اسالمی اداره میشود.
در مصر ،بانک ناصر در جمعآوری و توزیع زکات مستقل بوده و
از نظر مالی تحت نظارت بانک مرکزی عمل میکند.
 -2ساختار اداری و جغرافیایی
سازمان واجبات یمن ،دارای اداره کل اندازهگیری و تعیین
واجبات و اداره کل بازرسی است .یک اداره کل امور مالی و اداری
است.
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در عربستان ،بر اساس مقتضیات زمان و تحوالت تاریخی در این
کشور ،دو اداره مستقل و جدا از هم اداره زکات را بر عهده دارند.
اولین اداره مربوط به امارتهای مختلف است که از گذشته بر
جمعآوری و توزیع زکات غالت و احشام چهارپایان نظارت داشتند و
به صورت غیرمتمرکز عمل میکند .دومین اداره به دو شاخه اصلی
زکات و درآمد (مصلحه الزکاه و الدخل) تقسیم میشود که
زیرمجموعه وزارت مالیه و اقتصاد ملی است که زکات اموال تجاری
را به صورت مرکزی اخذ میکند .در هریک از شهرهای اصلی دفاتر
فرعی سازمان زکات (مصلحه الزکاة) فعالیت میکند.
نهاد زکات از نظر ساختار اداری در پاکستان و سودان ،دارای
ادارههای مرکزی ،منطقهای و محلی است و به صورت متمرکز در
بازرسی و نظارت و عدم تمرکز در جمعآوری و توزیع زکات عمل
میکنند.
در کویت ،نهادهای زکات بر اساس داوطلبی بنیان شدهاند .این
نهادها عموماً پیچیده و متعدد نیست .در شهر کویت پایتخت ،هشت
اداره و دفتر مختلف وجود دارد .این ادارهها به سه بخش اصلی
توسعه منابع ،بخش توزیع و بخش خدمات اداری ،فنی و مالی
تقسیم میشوند .دفاتر زیرمجموعه به دفتر مدیرکل ملحق است:
دفتر شرعیات ،دفتر برنامهریزی و توسعه و دفتر حقوقی.
 -3نقش کمیتههای داوطلب مردمی که برای تبلیغات و آگاهی
بخشی به مردم تأثیر دارد.
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در قوانین زکات لیبی ،سودان ،پاکستان ،عربستان و مالزی
پرداخت زکات زراعت و اثمار ،به صورت نقدی و غیر نقدی از سنخ
همان مورد زکوی جایز است .در موارد پرداخت نقدی زکات ،افزایش
بهرهوری ،کاهش هزینههای مختلف حملونقل و نگهداری و  ...وجود
دارد( .اسماعیلپور )102 :1392
ج -جمعآوری و توزیع زکات :اموال موضوع زکات ،بخشودگی،
روشهای جمعآوری و توزیع ،محل تأمین هزینههای اداری و
کارکنان
در پاکستان تمام هزینههای اداری بر عهده دولت است و تنها به
کمیتههای محلی اجازه داده شد که  10درصد زکات جمعآوری
شده را صرف هزینههای اداری و کارکنان نمایند .توزیع آن نیز تنها
منحصر به فقرا و مساکین است و نیمی از زکات توسط مؤسسات
خیریه توزیع میشود.
در عربستان و کویت ،هزینههای اداری نهادهای زکات از بودجه
عمومی دولت تأمین میشود .در عربستان اداره تأمین اجتماعی
وزارت کار ،زکات حاصله را بین فقرا و مساکین تقسیم میکند.
در سودان بر اساس قاعده خودگردانی ،جهت مصارف اداری 10
درصد ،برای پرداخت حقوق کارکنان نیز دوازده ونیم درصد در نظر
گرفته شده است و توزیع آن در مصارف هشتگانه توسط اداره
زکات است.
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در مالزی ،کل هزینههای اداری و عامالن از اصل زکات
جمعآوری شده برداشت میشود که گاهی سهم عامالن بیشتر از
نیازمندان میشود.
توزیع زکات از طریق مؤسسات آموزشی ،بهداشتی و خیریه در
رسیدن کمکهای زکوی به افراد حقیقی به دلیل شناخت نیازمندان
از طریق این نهادها ،بهتر عمل میکند.
نهادسازی برای زکات در سه کشور مصر (توسط بانک ناصر،
الجمعیه الشرعیه ،بانک اسالمی فیصل ،جمعیه مسجد محمود و
بانک بینالمللی اسالمی) ،پاکستان (کمیتههای ایالتی و محلی زکات
و  )...و سودان (دیوان الزکاه) دارای سابقه طوالنی است.

 .6-2داللتها و تجربیات نهادسازی زکات برای اجرای

مالیاتهای اسالمی در ایران
.1-6-2

استفاده از تجربیات مجمع مقامات مالیاتی

کشورهای اسالمی
«مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسالمی» 28برای اولین بار در
 15اکتبر سال  2003میالدی همزمان با برگزاری دهمین اجالس
سازمان کنفرانس اسالمی در کواالالمپور مالزی توسط ماهاتیر
Association of Tax Authorities in Islamic Countries :ATAIC 28
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محمد ،نخستوزیر وقت مالزی پیشنهاد گردید و در ادامه ،نخستین
جلسه این مجمع در همان تاریخ در کشور مالزی برگزار شد که
هدف اصلی و اولیه آن ،توسعه سیاستهای مالیاتی و زکات و
همچنین مدیریت مالیاتی در کشورهای اسالمی عضو به منظور
مواجهه با تحوالت اخیر اقتصادی در جهان بود .اهداف این مجمع و
فعالیتهای آن گسترده است؛ برگزاری جلسات و گردهماییهای
آزاد برای مقامات مالیاتی و زکات کشورهای اسالمی ،بهبود ،ارتقا و
تسهیل سیاستهای مالیاتی و زکات بین کشورهای اسالمی در
تمامی جوانب مالیاتی ،ارتقای سیستمهای مالیاتی ،بهبود ساختار
اداری و اجرایی سیستمهای اخذ مالیات و زکات در بین کشورهای
عضو و برگزاری کنفرانسهای دورهای ساالنه بین اعضای مجمع از
مهمترین اهداف این مجمع به شمار میرود .همچنین تبادل تجارب
فنی و اجرایی در زمینه مسائل و موضوعات مالیاتی ،اجرای مشترک
برنامههای علمی و فنی بین اعضای مجمع و ارتقای تواناییهای
تخصصی و علمی و دانش فنی کارکنان بومی مجری سیستمهای
مالیات و زکات در کشورهای عضو ،از دیگر اهداف این مجمع
محسوب میگردد.
نخستین کنفرانس این مجمع در سال  ،1383با حضور 16
کشور در مالزی برگزار شد که یکی از وظایف این مجمع تبادل
تجربیات اجر ای زکات در دیگر کشورها است که ایرانی نیز میتواند
از آن استفاده کند و بسترسازی الزم برای مالیات ستانی اسالمی را
طرح جامع نظام مالیاتی بگنجاند .در حال حاضر جایگاه مالیات
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اسالمی در قانون مالیاتهای مستقیم وجود ندارد و از نظر شرعی
توجهی نشده است.
به عنوان نمونه صندوق خیریه اداره دینی مسلمانان تاتارستان
صندوق زکات را با تجربه دیگر کشورها به منظور اشاعه فرهنگ
زکات تأسیس کرد .صندوق خیریه وابسته به اداره دینی مسلمانان
تاتارستان با همکاری وزارت اوقاف کویت ،بیت الزکات کویت،
صندوق زکات قطر و بانک توسعه اسالمی در سال  1387برای زکات
تأسیس شد و شورای خاص «کمیته زکات» از چند پیش به منظور
راهاندازی این صندوق تأسیس شد .هدف این صندوق محاسبه مقدار
زکات ،توزیع اموال زکات بر اساس شریعت اسالم و اشاعه فرهنگ
زکات در جمهوری تاتارستان اعالم شده است.

.2-6-2

ایجاد سازمان و نهاد مشخص اداری و

دریافت داوطلبانه
در این قوانین داوطلبانه اسم موسسه ،مشخصات ویژه و جوانب
توزیع زکات و شورای اداری آمده است؛ نهادهای اداری زکات در
کشورهایی مانند بنگالدش ،کویت ،بحرین ،مصر و عراق تشکیل شده
و در قانون آمده که پرداخت زکات به دولت اختیاری و داوطلبانه
است.
شوراها و کمیتههای محلی در برخی کشورها وظیفه جمعآوری
زکات را بر عهده دارند .در شش کشور بر اساس قانون ،زکات
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جمعآوری میشود :یمن ،عربستان ،لیبی ،سودان ،پاکستان و مالزی؛
و حدود ده کشور نیز مانند ایران سازمانهایی داوطلبانه برای
جمعآوری و توزیع زکات ایجاد کردهاند؛ بنابراین در زمینه دیگر
مالیاتهای اسالمی مانند خمس نیز میتوان اقدامی سازمانی و با
دریافت داوطلبانه صورت داد.

.3-6-2

ایجاد صندوق زکات

همان طور که بررسی اکثر کشورهای اسالمی دارای صندوق
زکات هستند و معموالً زیر نظر اداره اوقاف و امور اسالمی مدیریت
میشوند و دارای پورتال اینترنتی برای دریافت زکات هستند.
کشورهای عربی حوزه همکاری خلیجفارس مانند عربستان ،قطر،
عمان ،بحرین و کویت یک پورتال راهاندازی کردهاند و منابع این
صندوق در راستای فقرزدایی و تکافل اجتماعی استفاده میشود29؛
بنابراین ایجاد نهاد مالی جمعآوری انفاقات واجب برای عملیاتی
شدن آنان الزم است و برای تحقق این امر با توجه به ردیف مصارف
مختلف درآمد خمس و زکات ،امام خمینی (ره) پیشنهاد میکنند
که « طرح بودجه اسالم این طور است که هر درآمدى مصارف اصلى
معینى دارد .یک صندوق مخصوص زکات ،و صندوق دیگر براى
صدقات و تبرعات ،و یک صندوق هم براى خمس است( .امام
خمینی 1376 ،ص  »)32پس با تجربه کشورهای اسالمی ایجاد
 29صندوق زکات شورای همکاری خلیجفارس
http://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/Page_gcc.asp
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صندوق متمرکز دریافت وجوهات شرعی پیشنهاد اجرایی مناسبی
در ایران است.

.4-6-2

اجرای گامبهگام و منطقهای

اجرای داوطلبانه و اختیاری زکات در چند کشور اسالمی وجود
دارد و برخی نیز پس از آن به اجرای اجباری روی آوردند .طبق
مبانی موجود ،دولت اسالمی نمیتواند افراد را به پرداخت خمس
مجبور کند و اختالفنظر در فروع مسئله بسیار است؛ بنابراین اجرای
گامبهگام و داوطلبانه میتواند به عملیاتی شدن بهتر آن کمک کند.
البته در زمینه زکات ،فقیهان شیعه ،تردیدی ندارند که در صورت
حضور پیامبر علیهالسالم و امام علیهمالسالم و درخواست آنها،
پرداخت زکات به آنها واجب است و در صورت عدم حضور معصوم
علیهالسالم ،پرداخت به فقیه جامع شرایط مستحب است
(طباطبایی :1414،ج  ،5ص  .)189در صورت درخواست ولی فقیه،
بنا بر ادله مثبته والیتفقیه ،پرداخت زکات به وی واجب است.
اجرای آزمایشی دریافت خمس و زکات به صورت متمرکز در یک
ناحیه و یا منطقه و یا در یک سال میتواند گامی عملی در این
زمینه باشد.

722

پژوهشیدر نهادسازی زکات در کشورهای اسالمی؛ داللتهایی برای اجرای مالیاتهای اسالمی در ایران

.5-6-2

استفاده از زیرساختهای نرمافزاری و

سختافزاری جدید در نهادسازی
کشورهای اسالمی از زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری
جدید در دریافت و توزیع زکات استفاده کردهاند و با راهاندازی
پورتال اینترنتی نسبت به دریافت زکات از همه مردم اقدام میکنند
این راه سبب آسانی در پرداخت شده است و با استقبال مردم نیز
مواجه شده است .در ایران نیز برای دریافت متمرکز مالیاتهای
اسالمی ،میتوان «صندوق زکات» و «صندوق خمس» راهاندازی
نمود.

.6-6-2

تصویب قوانین برای ضمانت اجرایی

عالوه بر قانونهای شرعی که توسط کمیسیون و شوراهای فقهی
در کشورهای اسالمی بر جمعآوری زکات نظارت میکنند و برقرار
است در کنار آن قوانین دولتی نیز تصویب شده و دارای الزامات
حقوقی میباشد  .در ابتدای فصل به اصول کلی این قوانین اشاره شد.
در این زمینه با اصالح قانون مالیاتهای مستقیم میتوان ضمانت
اجرای قانونی خمس و زکات را نهادینه نمود.

.7-6-2

لزوم طراحی سازوکار و تمرکزگرایی

سازمانی برای دریافت خمس و زکات در ایران
تجربه کشورهای اسالمی در اجرای زکات ،ابتدا اجرای داوطلبانه
و سپس اجباری کردن اخذ آن در برخی کشورها بود؛ نظام سنتی
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دریافت وجوهات شرعی خمس و زکات پاسخگو نیست و مردم حتی
به اندازه مخارج حوزههای علمیه واجبات مالی پرداخت نکردهاند و
حوزه وابسته به بودجههای دولتی سالیانه شده است .با توجه به توان
و امکانات و تشکیالت سازمان امور مالیاتی ایجاد صندوق خمس و
صندوق زکات برای دریافت این منابع میتواند بهترین الگوی
مطلوب باشد .سازوکارهای اجرایی نظارتی برای مالیاتهای متعارف
در سازمان امور مالیاتی وجود دارد و میتوان برای مالیاتهای
شرعی نیز به کار گرفت.
.1-7-6-2

ایجاد چارچوب اجرایی الگوی عملیاتی

(سازوکارهای اجرایی)
با توجه به وضعیت کنونی و قوانین موجود در کشور الگوی
نهادسازی برای مالیاتهای اسالمی این است که در ذیل سازمان
امور مالیاتی صندوق خمس و صندوق زکات ایجاد گردد؛ صندوق
زکات در چندین کشور اسالمی ایجاد شده است و تجربه عینی برای
سازوکار و مکانیسم اجرایی است و ساختار سازمانی آن بر اساس
قوانین مالیاتی ایران باشد.

 .7-2جمعبندی و نتیجهگیری
عدم وجود نهاد مالی مشخص و متولی منسجم در انفاقات واجب
مالی سبب سردرگمی متدینین شده است و گاهی افراد مجبورند
پرداختهای دوگانه داشته باشند و نوعی مالیات مضاعف بر آنان
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تحمیل میشود .این دوگانگی در پرداخت فرار مالیاتی را بیشتر
میکند .با اجرای مالیاتهای اسالمی فقرزدایی در کشور انجام
میشود و کمکی در جهت هزینههای دولت اسالمی و نهادهای دینی
است و تأمین مالی گستردهای برای دولت ایجاد میکند.
تجربه کشورهای اسالمی حاکی از آن است که از سالها قبل
برای این مالیاتها مکانیزمهای مشخصی طراحی و اجرا کردهاند.
بنابراین بررسی و شناسایی تجربیات سایر کشورها در زمینه قوانین
و مقررات ،سازمان (دستگاه) وصولکننده ،نحوه مصرف این مالیاتها
و ارتباط آنها با سایر انواع مالیاتها با مدنظر قرار دادن سایر
مشابهتهای ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی این کشورها از
جمله موضوعات مورد نظر این محور میباشند.
با توجه به تجربه وجود نهادهای زکات در کشورهای اسالمی،
امکان ایجاد سازوکار و تمرکز سازمانی دریافت وجوهات شرعی مانند
خمس و زکات در سازمان امور مالیاتی برای گسترش پایههای
مالیاتی نیز وجود دارد که مالحظات فقهی ،قانونی و اداری آن باید
در نظر گرفته شود.
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فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم
نهجالبالغه
 .1اسماعیلپور ،مهدی ( ،)1392نهادهای مالی زکات در
کشورهای اسالمی و جمهوری اسالمی ایران ،دانشگاه امام صادق
علیهالسالم ،تهران
 .2اسماعیلپور دره ،مهدی (« ،)1387الگوی مناسب
مؤسسات مالی زکات در جمهوری اسالمی ایران» ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع).
 .3توسلی ،محمداسماعیل ( ،)1382امکانسنجی اجرای زکات
در ایران (با بهرهگیری از تجربیات کشورهای اسالمی) ،تهران،
مجموعه مقاالت سومین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی «نظریه
اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد ایران»
 .4خمینی ،امام روحاهلل ( ،)1376والیتفقیه ،تهران :موسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .5خمینی ،امام روحاهلل ( ،)1389صحیفه امام (مجموعه آثار
امام خمینی (بیانات ،پیامها ،مصاحبهها ،احکام ،اجازات شرعی و
نامهها)) 22 ،جلد ناشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
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 .6خمینی ،امام روحاهلل (« ،)1389صحیفه نور» ،رهنمودهای
امام خمینی 22 ،جلد وزارت ارشاد.
 .7رضایی دوانی ،مجید؛ خادمی جامخانه ،علیاکبر؛ (پاییز
« )1390اصالح ساختار و بسط پایههای مالیاتی در تطبیق با الگوی
مالیاتهای اسالمی با تأکید بر مالیات بر عایدی سرمایه»
پژوهشنامه مالیات؛ شماره  59علمی-پژوهشی ،صص  121تا 140
 .8سلیمانی امیری ،غالمرضا ،فرشی ،زهرا ( ،)1390ارزیابی
روش محاسبه زکات در بنگاههای اقتصادی کشورهای اسالمی،
مجله فقه اهلبیت ،ش  ،66-67صص 249-205
 .9شعبانی احمد و عبدالمحمد کاشیان ،)1395( ،طراحی
سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه
اقتصادی آن ،دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی ،مقاله  ،2دوره ،8
شماره  ،16صفحه 74-39
 .10صالحآبادی علی (تیر )1383؛ موسسه مالی زکات و نقش
آن در تأمین مالی نیازهای جامعه اسالمی (بررسی موردی تجربه
کویت)؛ گزارش تحقیقاتی  1383-3-9مرکز تحقیقات دانشگاه امام
صادق علیهالسالم
 .11صدر ،سید کاظم؛ حمزه پور ،محمدحسین؛ کفایی ،سید
محمدعلی ( :)1381بررسی مالیات بر شرکتها در ایران بر اساس
الگوی مالیاتهای اسالمی .پژوهشهای اقتصادی ایران)، 3 (6
صص13–40.
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 .12عبیری حمیدرضا ()1389؛ بررسی تطبیقی احکام خمس و
زکات با قوانین مالیاتی ایران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،استاد
راهنما :علیاصغر موسوی رکنی ،دانشگاه قم
 .13عزتی مرتضی ،شهریاری لیال ( .)1391ارزیابی عملکرد
کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه جمعآوری زکات؛
پژوهشنامه مالیات؛ .)16( 20
 .14قحف منذر ( 1995م) ،تحصیل و توزیع الزکاه ،تجربه
المملکه العربیه السعودیه ،کتاب االطار المؤسسی للزکاه ،ابعاده و
مضامینه المعهد االسالمی للبحوث و التدریب ،البنک االسالمی
للتنمیه ،جده.
 .15قرائتی ،محسن ( ،)1391خمس و زکات ،تهران :مؤسسه
تحقیقات و نشر معارف اهلالبیت (ع).
 .16کتاب مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید و دفتر
مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور (،)1392
مجموعه مقاالت سومین همایش مالیاتهای اسالمی همگرایی
مالیاتهای اسالمی و مالیاتهای موجود و جدید؛ دانشگاه مفید.
 .17کوزهگر کالجی ،عبدالمجید ()1383؛ بررسی عوامل مؤثر بر
فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمی
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 .18کیاءالحسینی ،سید ضیاءالدین (« ،)1390مالحظاتی
پیرامون پیادهسازی مالیاتهای اسالمی» ،پژوهشنامه مالیات ،شماره
.11
 .19کیاءالحسینی ،سید ضیاءالدین و اسماعیل ملکش (،)1381
« نقش زکات در امحاء فقر غذایی کشور (مطالعه موردی -79
 ،»)1370اقتصاد اسالمی ،شماره .31
 .20محمد زمان رستمی و محمدهادی رستمی ()1394
«پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسالم» ،دو
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی .مقاله  ،1دوره ،8
شماره .15
 .21محمد ،فیض ( 1995م) العالقه بین التحصیل الرسمی
للزکاه و اداء الزکاه للجمیعات الخیریه؛ کتاب االطار المؤسسی للزکاه،
ابعاده و مضامینه المعهد االسالمی للبحوث و التدریب ،البنک
االسالمی للتنمیه ،جده.
 .22معمارزاده ،عباس و نرگس برزگر ،)1393( ،درآمدی بر
مالیاتهای اسالمی  -ایرانی (مطالعه موردی زکات) ،اولین کنفرانس
ملی اقتصاد ،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی ،اردبیل ،موسسه
پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر ،اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان اردبیل،
 .23موحدی ،مهدی و محمدجواد رضایی (« ،)1391ارتباط
وجوهات شرعیه و مالیاتهای حکومتی در الگوی پیشرفت اسالمی-
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ایرانی؛ داللتهایی برای حل پرداختهای دوسویه» ،پژوهشنامه
مالیات ،شماره .59
 .24ناجی میدانی ،علیاکبر ،مرتضوی کاخکی ،مرتضی و
ارشدی ،وحید ( )1391روشهای پیادهسازی مالیاتهای اسالمی در
قوانین مالیاتی عصر حاضر :مطالعه موردی زکات در مالزی و
عربستان ،در مجموعه مقاالت پنجمین همایش مالیاتهای اسالمی:
پیشنیازها و الزامات مالی دولت اسالمی ،صص .602-582
 .25نایف الحمدانی خالد اسماعیل ،شاهآبادی ،محمدعلی
( :)1380پژوهشی تاریخی در زمینه نظام مالی در حکومتهای
اسالمی ،نامه مفید )3(7؛ صص .54-31
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 سایتهای اینترنتی.8-2
:کویت

الزکاه

بیت

 پورتال.16

http://www.zakathouse.org.kw/ar/Pages/default
.aspx
http://baitzakat.org.eg  پورتال بیت الزکاه مصر.17
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:اردن

زکات

صندوق

 پورتال.18

http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&
p=h
قطر

زکات

صندوق

 پورتال.19

/http://www.zakat.gov.qa
http://zakat-

:سودان

زکات

دیوان

 پورتال.20

/chamber.gov.sd/arabic
:عربی

متحده

امارات

زکات

صندوق

 پورتال.21

http://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/Page_Zak
atFoundation.as
:عربستان

درآمد

و

زکات

 پورتال.22

https://dzit.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=a
r
:امریکا

زکات

صندوق

 پورتال.23

/http://irusa.org/zakat--- /http://www.zakat.org
خلیجفارس

همکاری

شورای

زکات

 صندوق.24

http://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/Page_gcc
 پورتال شورای مرکزی زکات کشور.25
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http://www.nasirsamaneh.com/uploads/dem
o/index.html
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بررسی و تحلیل معیارهای تامین مالی مبتنی بر
فلسفه اقتصاد مقاومتی
رضا یارمحمدی 1امیر یوسفی مقدم 2امیر آذرفر 3سید محمد علی ترابی

4

چکیده:
امروزه ضرورت به کارگیریسیاستهای اقتصاد مقاومتی جهت
توسعه پایدار اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20
سالهبه وضوح قابل مشاهده است .از این رو الزم است؛ ابزارهای تامین
مالی به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی ،متناسب با
سیاستهای مذکور انتخاب شوند .مسئله مورد بررسی در این پژوهش
تعیین رتبه عوامل موثر در انتخاب ابزار تامین مالی بر اساس سیاست-
های اقتصاد مقاومتی میباشد .سیاستهایی که جانمایه اصلی تمامی
آنها لزوم استفاده از حداکثر توان داخلی با اتکا به تولید ملی و البته
استفاده مفید و مؤثر از فرصتهای جهانی و بینالمللی است.
پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سه سوال زیر است:

 . 1دانشجوی دکتری ،مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق(ع)
 . 2کارشناسی ارشد ،مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق(ع) و نویسنده مسئول
 .3دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 4کارشناسی ارشد ،مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق(ع
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 -1معیارهای مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی با توجه به
سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی چیست؟
 -2اولویتبندی میزان اهمیت معیارهای انتخاب روش تأمین
مالی با توجه به ابالغیه اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
 -3بررسی و تحلیل معیارهای احصاء شده با توجه به سیاست
های اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
جهت پاسخ به پرسشهای فوق از روش تحقیق دیمتل استفاده شد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار انعطاف پذیری ابزاربرای
سرمایه گذاران از اهمیت باالتری نسبت به سایر معیارها برخوردار
بوده و همچین معیار پایین بودن هزینه انتشار برای نهادهای مکمل،
ریسک از منظر نهاد ناشر ،و قابلیت ابزارها برای سیاست مالی،
بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.

واژگان کلیدی :تامین مالی ،ابزارهای مالی ،اقتصاد مقاومتی،
روش«دیمتل»
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مقدمه

تأمین مالی یکی از انواع مختلف خدماتی است که توسط

شرکتهای فعال در صنعت مالی و بنا به نقش آنها ارائه میگردد.
تأمین مالی به معنای فراهم آوردن سرمایه (وجوه) برای یک پروژه،
یک شخص ،یک کسبوکار و یا هر دو نوع نهاد دولتی یا خصوصی
میباشد .این دسته وجوه قابل تخصیص برای دورههای کوتاه و یا
بلندمدت میباشند .سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،سیاستهایی
است که از مهمترین ملزومات آن حمایت از سرمایه و
سرمایهگذاری ،توسعه نظام مالی و بسترسازی الزم دراینارتباط
است.
پژوهش در خصوص رتبه بندی روشهای مختلف تامین مالی
از آن جهت مهم است که استفاده از هریک از ابزارهای تأمین مالی
بر روی ارزش شرکت تأثیرگذار است.از سوی دیگر باید توجه داشت
که هریک از روشهای تامین مالی اثرات متفاوتی بر روی وضعیت
مالی شرکت دارند .برخی روشهای تامین مالی ،تامین مالی شونده
را به عنوان یک شریک در نظر میگیرند و برخی آن را به عنوان
یک بدهکار میبینند .هر یک از ابزارهای تامین مالی ریسک و
هزینه خاص خود را دارد .به عنوان مثال ،در تامین مالی از طریق
ابزارهای مالی مشارکت محور ،تامین مالی شونده ریسک کمتری را
متحمل میشود درحالیکه هزینه تامین مالی باالیی را پرداخته
است و در تامین مالی از طریق ابزارهای مالی بدهی محور ،ریسک
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بیشتر و هزینه کمتری را متحمل شده است .بنابراین تعریف
معیارهایی که از طریق آن بتوان روشهای تأمین مالی مختلف را
با یکدیگر مقایسه نمود برای انتخاب روش مناسب ضروری میباشد.
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن  3مسئله ذیل به عنوان سواالت
پژوهشی خود و با استفاده از روش تحقیق دیمتل ،پاسخهایی علمی
به سواالت ارائه نموده است:
 .1معیارهای مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی با توجه به
سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی چیست؟
 .2اولویتبندی میزان اهمیت معیارهای انتخاب روش تأمین
مالی با توجه به ابالغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
 .3بررسی و تحلیل معیارهای احصاء شده با توجه به
سیاستهای اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
در این تحقیق ،ابتدا پیشینه پژوهش و سپس مبانی نظری
تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.درمرحله بعد با استفاده از
مطالعات کتابخانهای و نظرات خبرگان ،معیارهای تأمین مالی
مطلوب با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی شناسایی شد.
معیارهای احصاء شده ،از منظر تامین مالی کننده ،تامین مالی
شونده ،نهادهای مکمل و باالخره از منظر کالن اقتصادی دسته-
بندی گردید .درگام بعد پرسشنامههایی مبتنی بر عوامل بدست
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آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت .در
ادامه بر اساس روش «دیمتل» معیارها رتبه بندی شد.
این پژوهش نشان میدهد بر اساس سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،چه عواملی در انتخاب روش تامین مالی اهمیت بیشتری
داردو با توجه به این سیاستها معیارهای تأمین مالی مطلوب را
مشخص کند .با توجه به اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،از
مهمترین سیاستهای اقتصادی کشور است بنابراین نظام مالی
کشور باید مبتنی بر همین سیاستها بازتعریف شوند.
نتایج تحقیق نشان میدهد؛ توجه به انعطاف پذیری ابزارهای
تامین مالی و پیچیدگی آنها ،مهمترین معیار برای سرمایهگذاران
جهت سرمایهگذاری در طرحها و پروژهها میباشد .از منظر کالن
اقتصادی ،نیز حمایت از زیرساختهای عمومی کشور و کمک به
رشد و توسعه مهمترین معیار سیاستگذار اقتصادی در انتخاب
روش تامین مالی میباشد .نهادهای مکمل نیز کاهش هزینه انتشار
را مهمترین معیار در انتخاب روش تامین مالی میدانند.

پیشینه پژوهش
در زمینه شناسایی و رتبه بندی معیارهای تامین مالی مبتنی بر
اقتصاد مقاومتی تحقیق مستقلی انجام نشده است اما برخی
پژوهشهایی که تا حدی دارای ارتباط با این موضوع می باشند به
شرح ذیل است:
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رضایی( )1380در مطالعه خود با عنوان «روشهای اسالمی
تأمین مالی جای پای محکمی در بازار مالی مییابد» ،ابزارهای
مالی همچون مرابحه ،مشارکت ،اجاره ،مضاربه و سلف را
موردبررسی قرار داده است .در این تحقیق اشارهشده است که
بانکهای اسالمی باید محصوالت خود را در دسترس کل جامعه
قرار دهند.
صدیقی ()1383در موضوع «تأمین مالی اسالمی و مسائل
فراروی آن» ،بر ارتباط و پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با بخش
مالیو مقدم بودن اولی (اقتصاد) بر دومی (مالی) تأکید زیادی داشت،
در این مقاله به فعالیتهایی مانند مرابحه ،سلم ،استصناع و اجاره
که در سالهای اخیر بهوسیلهی بانکهای اسالمی مورداستفاده
قرارگرفتهاند ،توجه خاصی شده است.
حسینی و داودیان ( )1388پژوهشی با عنوان «اولویتبندی
روشهای تأمین مالی پروژههای پاالیشگاهی ایران» و نظری پور و
دیگران( )1391پژوهشی با عنوان «تأثیر شیوههای تأمین مالی بر
روی ارزش سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند؛
در این مقاالت عمده معیارهای تأمین مالی عبارتاند از :نسبت
بدهی به سرمایه ،نرخ بهره ،مالیات ،انعطافپذیری ،ریسک ،نرخ
بازگشت سرمایه ،نرخ بازده و کنترل ،درآمد و ...
حسینی و داودیان( ،)1390عوامل مؤثر بر تصمیم تأمین مالی
را فقط در یک یا دو حوزه و عمدت ًا شاخصهای مالی و ریسک
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شناسایی کردهاند .عمده این معیارها عبارتاند از :هزینه تأمین مالی
یا هزینه انتشار ،انگیزههای مالیاتی برای سرمایهگذاران،
انعطافپذیری ،مدیریت ریسک.
میرمعزی ( )1391در مقاله ای با عنوان"اقتصاد مقاومتی و
ملزومات آن (با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)" ،در صدد ارائه
تفسیری روشن از اقتصاد مقاومتی است که نخست ،مستند به
بیانات مقام معظم رهبری باشد؛ دوم ،مطالبی را که ایشان از سال
 88تاکنون درباره اقتصاد بیان کرده اند در قالب نظریه ای منسجم
توضیح دهد.
آقا محمدی ( ،)1393در مقاله خود با عنوان «سهم بازار سرمایه
در اقتصاد مقاومتی افزایش می یابد» ،بیان می کند که در شرایط
فعلی که تجهیز منابع توسط بازار سرمایه صورت می گیرد می توان
تامین مالی طرح های حوزه انرژی را در این بازار به طور جدی
پیگیری کرد .در حقیقت باید سهم بازار سرمایه را برای تجهیز منابع
افزایش داد.
فشاری و پورغفار( )1393در مقاله خود با عنوان «بررسی و
تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران» ،ضمن تعریف و بیان
مفهومی اقتصاد مقاومتی و همچنین شاخص ها و مولفه های آن به
ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و راه
حل مقابله با تحریم ها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی
می پردازند.
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پیغامی ( )1394در کتاب «درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی»،
با تمرکز بر اندیشه های رهبر معظم انقالب ،با استفاده از مثال های
بومی روز ،بررسی مقایسه ای سیاست ها و الگوهای رایج و استناد به
تجربیات داخلی و خارجی سعی در تبیین اقتصاد مقاومتی دارد.
برایلی ،جار و کیم ( 1)1984طی پژوهشی در ارتباط باوجود
ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی
شرکتها پرداختند .در این مطالعه اثر عوامل عمدهای چون نوع
صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکتها مورد بررسی
قراردادند .نتایج این پژوهش که بر روی  80شرکت انجامگرفته حاکی
از این است که نوع صنعت بهطور مؤثر بر نسبت بدهی شرکتها
تأثیر داشته است.
هادوک و جیمز ( 2)1993پژوهشی در خصوص نحوه تأمین
مالی  500شرکت آمریکایی طی سالهای  1980تا  1993انجام
دادند .آنها نتیجهگیری کردند که انتخاب نوع تأمین مالی شرکتها
(بدهی یا سرمایه) اساس ًا با توجه به ارزشگذاری سهام آنها در بازار
صورت میگیرد .همچنین نتیجهگیری کردند که شرکتهای
سودآورتر از بدهی بهعنوان منبع اصلی تأمین مالی استفاده
میکنند ،یعنی شرکتهای سودآور ،بیشتر استقراض میکنند.

1.Bradley &Kim,1984

2.Hadloch & James,1993
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کایو و کیمرا ( 1)2010پنج عامل تعیینکننده ساختار سرمایه
را تحلیل کردند این عوامل عبارتاند از:
-1فرصتهای رشد  -2سودآوری  -3فاصله تا ورشکستگی -4
اندازه  -5مشهود بودن.2
با توجه به اینکه موضوعات و پژوهشهای باالتا حدودی با
موضوع این پژوهش وجه اشتراک دارند اما نتوانستهاند بخوبی به
جایگاه تأمین مالی از منظر اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه ایران
بپردازند و صرفاً به بررسی روشهای تأمین مالی پرداختهاند .در
حقیقت نوآوری این پژوهش مشخص کردن میزان تاثیر هر معیار
بردیگر معیارهای تامین مالی در حوزه اقتصاد مقاومتی است که می
تواند فعالیت تجاری شرکت ها را جهت دهی کرده و مبنای خوبی
برای پژوهش های پیشرو باشد.
ادبیات موضوع
-1-3تعریف اقتصاد مقاومتی
اقتصاددانان در تعریف اقتصاد مقاومتی می گویند ،اقتصاد
مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار
می گیرد ،منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی
می کند و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی

1.Kayo & kimura,2011
4.eeeeeeeeeee
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آن بنابر جهان بینی و اهداف دارد .اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص
حوزه های فشار و متعاقبا تالش برای کنترل و بی اثر کردن آنها و در
شرایط آرمانی تالش برای تبدیل این فشارها به فرصت است .اقتصاد
مقاومتی در راستای کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید
داخل و تالش بر خود اتکایی است .اقتصاد مقاومتی ماهیتا اقتصادی
مردمی است و ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود
رانت خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند .اگر ما فضا را برای حضور
ج وانان مومن و خالق ایران اسالمی در عرصه اقتصادی فراهم کنیم،
قطعا تحوالت مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
شاخصه های اقتصاد مقاومتی این است که ما باید به دنبال شدت
فشاری که نظام سلطه به کشور ما وارد می کند و حوزه هایی را که
این فشارها اعمال می شود تشخیص دهیم و با تشخیص کامل از این
حوزه ها پادزهر را در درون تولید کنیم تا بتوانیم در اقتصاد خود
اثرگذار و نهادینه کنیم ،به گونه ای که تاثیر کمتری از فشارها و تحریم
های جهانی ببینیم( .عرب نژاد.)14-11 :1391 ،
 -2-3سیاستهای اقتصاد مقاومتی
با توجه به بندهای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی
رهبر معظم انقالب  ،برخی از این بندها به تأمین مالی از طریق بازار
سرمایه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط پیدا میکندکه
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پژوهش حاضر به بررسی و تبیین این بندها توجه دارد .شکل شماره
 ،1به طور مختصر به این بندها اشاره مینماید.
مشارکت

توسعه

آحاد جامعه

افزایش

کارآفرینی

در تامین

پوشش

استاندارد

مالی

پیشتازی اقتصاد

رصد برنامه
های تحریم

دانش بنیان

شفاف

تقویت

سازی

رقابت

اقتصاد و

پذیری

سالم سازی

اقتصاد

آن

هدفمند

تبیین ابعاد اقتصاد

سازی یارانه

مقاومتی

ها

تامین مالی

اصالح نظام

از طریق

سهم بری

درآمدی

بازار سرمایه

عادالنه

دولت و

عوامل تولید

صرفه جویی

افزایش تولید
داخلی نهاده

افزایش

ها و تامین

ارزش

افزوده

امنیت غذا و
دارو

مقابله با ضربه
پذیری درآمد
حاصل از نفت

اصالح
الگوی

مصرف
تقویت نظام
مالی

کاهش
حمایت از
صادرات
کاال

وخدمات

توسعه

مناطق آزاد و
ویژه

و گاز

آسیب

پذیری
اقتصاد

شکل  :1حوزههای اقتصاد مقاومتی مرتبط با تأمین مالی از طریق بازار
سرمایه
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مطالعه بندهای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی نشان
میدهد ،در برخی از حوزههای اقتصاد مقاومتی چون توسعه
کارآفرینی ،پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،مشارکت آحاد جامعه در
فعالیتهای اقتصادی ،تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،مدیریت
مخاطرات اقتصادی ،تقویت نظام مالی ،شفافسازی اقتصاد و
سالمسازی آن ،بازار سرمایه میتواند نقشی بسیار مهم و کلیدی
داشته باشد و در برخی حوزهها نیز مانند هدفمندسازی یارانهها،
حمایت از صادرات کاالها و خدمات ،رصد برنامههای تحریم ،افزایش
ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،مقابله
با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و تأمین امنیت
غذا و دارو می توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تحقق این امور در
کنار سایر اقدامات دستگاههای اجرایی استفاده نمود .به عنوان مثال
در بند چهارم سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،یعنی استفاده از
ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانهها در جهت افزایش تولید،
اشتغال و بهره وری ،کاهش شدت استفاده از انرژی و ارتقای
شاخصهای عدالت اجتماعی؛ می توان گفت که بازار سرمایه آیینه-
ای از خواست بخش خصوصی در مقابل تصمیمات دولتی است .بازار
سرمایه می تواند شاخصی برای شدت اعمال سیاست های
هدفمندی باشد چرا که مقصود از هدفمندی یارانهها بهبود معیشت
و افزایش رفاه اجتماعی بوده است .از سوی دیگر بازار سرمایه می
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تواند وجوه مازادی را که به افراد مشمول بابت هدفمندی یارانه
اختصاص می یابد سازماندهی کرده و با ارائه محصوالت متنوع خود
به آنان باعث افزایش ثروت ایشان گردد و از سوی دیگر ،نیرویی
جدید برای چرخش نظام تامین مالی کشور بیافریند .یا به عنوان
مثال براساس بند  17یعنی راه کارهای اصالح نظام درآمدی دولت،
می ت وان به راه کار انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی
اشاره کرد که راه کاری مناسب برای تامین مالی و افزایش انضباط
مالی دولت است .خالصه بحث اینکه اقتصاد مقاومتی عبارت است
از :اقتصادی راهبردی که محیط سنج است و درون و برون را به
خوبی می بیند و برای شرایطی که هر لحظه ممکن است تغییر کند،
واکنش مناسبی دارد( .یارمحمدی.)36 :1395 ،
 -3-3تعریف تامین مالی
بنگاههای اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و
یک جریان هزینهای میباشند که لزوما بر هم منطبق نبوده و
شکافی بین جریان درآمدی و هزینهای وجود دارد و الزم است که
طی فرآیندی این شکاف پر شود .به چنین فرآیندی که بهدنبال
ایجاد ،جمعآوری و افزایش منابع مالی یا سرمایهای برای هر نوع
مخارجی است ،تأمین مالی میگویند .بهعبارتدیگر مصرفکنندهها،
بنگاههای تولیدی و تجاری و دولتها اغلب منابع مالی در دسترس
برای رسیدن ب ه اهداف ،پرداخت بدهی یا معامالت دیگر را ندارند و
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باید از طرق مختلف ،پولی را که آنها برای عملیات خود نیاز دارند
بهدست آورند ،به فرآیندی که عامالن اقتصادی ،این میزان منابع
مالی را بهدست میآورند تأمین مالی میگویند( .هافمن:1957 ،
 .)65-66مرتون ( ،)1995تعریفی از نظریه تأمین مالی ارائه داده
است که شاید در نوع خود کوتاهترین و دقیقترین تعریف باشد:
«مطالعه رفتار کارگزاران درروند تخصیص و توزیع منابع از هر دو
بعد مکان و زمان در شرایطی نامطمئن ،پایه و اساس نظریه تأمین
مالی را تشکیل میدهد .زمان و عدم اطمینان اصلیترین عناصر
تأثیرگذار بر رفتار مالی به شمار میآیند»( .مرتون.)7 :1995 ،
 -4-3معیارهای تامین مالی

میتوان معیارهای تأمین مالی در بازار سرمایه اسالمی از منظر
اقتصاد مقاومتی را طبق جدول ذیل خالصه کرد.
از منظر تامین مالی
کننده

از منظر تامین مالی
شونده

از منظر نهادهای
مکمل

از منظر کالن اقتصادی

توجه به ریسک

پایین بودن هزینه
تامین مالی

پایین بودن هزینه
انتشار

حمایت از زیرساخت های عمومی
کشور

پیچیدگی ابزار

ترکیب تامین مالی

نقدشوندگی
ابزارهای مالی

تامین مالی در جهت توسعه
کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان

انگیزه های مالیاتی
برای سرمایه
گذاران

انعطاف پذیری ابزار

در نظر گرفتن افق
زمانی سرمایه
گذاری

همسو با عدالت اقتصادی

مالکیت و کنترل

ترکیب تامین مالی

قابلیت برای سیاست پولی

نقدشوندگی
ابزارهای مالی
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انعطاف پذیری
ابزارها

ریسک

بازاریابی اوراق

قابلیت برای سیاست مالی

ترکیب تامین مالی

انگیزه های مالیاتی

افزایش پوشش
استاندارد

منطبق با موازین شرعی و قانونی

 -5-3تعریف ابعاد مدل مفهومی
در مدل مفهومی این پژوهش معیارهای تامین مالی از بعد
تامین مالی کنندگان  ،ناشران ،نهادهای مکمل و شرایط کالن
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .1به منظور واضح شدن
ابعاد مذکور در اینجا توضیحات مختصری راجع به هر یک از ابعاد
داده میشود:
 -1-5-3تامین مالی کنندگان :اشخاصی هستند که دارای

منابع مالی مازاد هستند و این منابع را به منظور کسب بازدهی در
قالب عقود مختلف در اختیار متقاضیان قرار میدهند یا اقدام به
خرید اوراق بهادار منتشر شده توسط آنان میکنند .از دید این
اشخاص موارد ذیل در انتخاب روش تامین مالی اثرگذار است:

 1جهت اطالع بیشتر از انواع تقسیم بندی معیار تامین مالی بر اساس بازار سرمایه
ر.ک :فدایی ،میثم ،مایلی ،محمد رضا( ،اولویت بندی عوامل موثر بر تامین مالی در ایران
با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) ،فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی ،تابستان
1-5 :1393
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الف) توجه به ریسک :تامین مالی کنندگان ریسک را مهمترین
عامل در تخصیص وجوه خود ذکر نمودهاند .ریسک به معنای
انحراف بازدهی بدست آمده از بازدهی مورد انتظار است که در
اینجا انحراف منفی از بازدهی مد نظر است.
ب) پیچیدگی ابزار :پیچیدگی ابزارهای تامین مالی به گونهای
که باعث عدم وضوح در نحوه تخصیص وجوه ،کسب بازدهی یا سایر
ارکان تامین مالی شود ،موجب کاهش مشارکت تامین مالی
کنندگان میشود.
ج) انگیزههای مالیاتی سرمایهگذاران :سرمایهگذاران همواره
ابزارهای مالی را ترجیح میدهند که در همان سطح بازدهی مالیات
کمتری را به سرمایهگذار تحمیل میکند .به عبارت دیگر سرمایه-
گذاران بازدهی واقعی(بازدهی -مالیات) را مبنای تصمیمگیری قرار
میدهند.
د) نقدشوندگی ابزارهای مالی :ابزارهای مالی که در کوتاه ترین
زمان و با کمترین افت قیمت به نقد تبدیل میشوند ،به اصطالح
نقدشوندگی باالیی دارند .بدیهی است که سرمایهگذاران ابزارهای
مالی با نقدشوندگی بیشتر را ترجیح میدهند.
هـ) انعطاف پذیری ابزار :هرچه ابزارهای تامین مالی ،از انعطاف
الزم برخوردار باشند بدین معناست که در برابر نوسانات بازار ،با
واکنش سریع و برنامه ریزی نشده مواجه نخواهیم بود .سرمایه-
گذاران نیز ابزارهای با انعطاف بیشتر را ترجیح میدهند.
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و) ترکیب تامین مالی :ترکیب تامین مالی ،تحت تاثیر عوامل
گوناگون همچون عوامل سیاسی ،اقتصادی و مقررات قانونی قرار
دارد ،لذا تعیین استراتژی ترکیب تامین مالی عالوه بر آنکه متاثر از
برخی متغیرهای کالن اقتصادی همچون تورم ،نرخ بهره و ...است؛
تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی ،ریسک مالی و تجاری
شرکت ها نیز قرار دارد.

 -2-5-3ناشران :اشخاصی هستند که به منظور تجهیز منابع
مالیاقدام به انتشار اوراق بهادار مینمایند و در صورتی که اوراق
بهادار منتشره توسط تامین کنندگان مالی(سرمایهگذاران)
خریداری شود ،موفق به تامین مالی میشوند.ناشران موارد ذیل را
در انتخاب روش تامین مالی با اهمیت میدانند.

الف) پایین بودن هزینه تامین مالی :بدیهی است که ناشران
عالقمند هستند از روشهای تامین مالی استفاده کنند که هزینه
کمتری به آنها تحمیل میکند.
ب) ترکیب تامین مالی :به طور کلی روشهای تامین مالی
شرکتها یا از طریق سهام اتفاق میافتد یا از طریق انواع بدهی .در
انتخاب روش تامین مالی نیز ،ترکیب بدهی ها و سرمایه عاملی در
انتخاب روش تامین مالی است.
ج) انعطاف پذیری ابزار :انعطاف ابزار تامین مالی و امکان ایجاد
تغییر در آن در مواجهه با شرایط جدید نیز از معیارهای ناشران در
انتخاب روش تامین مالی است.
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د) مالکیت و کنترل :ناشران ترجیح میدهند از ابزارهای تامین
مالی استفاده کنند که مالکیت و کنترل آنها را سلب نکند و نحوه
استفاده از وجوه در اختیار ناشران باقی بماند.
هـ) ریسک :هر چه ریسک ابزارهای تامین مالی کمتر باشد
برای ناشران مطلوب تر است.
و) انگیزههای مالیاتی :ابزارهای تامین مالی باید به گونهای
باشند که کمترین مالیات را بر ناشر تحمیل نماید.
 -3-5-3نهادهای مکمل :نهادهایی هستند که نقش مکمل

و حلقه واسط را در فرآیند تامین مالی بازی میکنند .این نهادها با
ایجاد ارتباط بین تامین کنندگان مالی و ناشران زمینه جذب منابع
مالی را فراهم میکنند .شرکتهای تامین سرمایه نمونهای از
نهادهای مکمل هستند.
الف) پایین بودن هزینههای انتشار :هر چه هزینههای انتشار
اوراق بهادار کمتر باشد ،نهادهای مکمل راحتتر میتوانند اوراق را
به فروش برسانند و در زمان جذب اشخاص نیازمند به منابع مالی
نیز موفقتر عمل کنند.
ب) نقد شوندگی ابزارهای مالی :قابلیت تبدیل به نقد اوراق
بهادار از اهمیت باالیی برخوردار است و نهادهای مکمل نیز ترجیح
میدهند از اوراق بهاداری استفاده نمایند که نقدشوندگی بیشتری
دارد.
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ج) در نظر گفتن افق زمانی سرمایهگذاران :نهادهای مکمل در
انتخاب روش تامین مالی ،به افق زمانی ناشر و سرمایهگذار توجه
میکنند و در مواقع مناسب از اوراق بهادار با سررسید بلند مدت یا
کوتاه مدت استفاده میکنند.
د) ترکیب تامین مالی :نهادهای مکمل سعی میکنند مجموعه-
ای از تمام ابزارهای تامین مالی را ارائه نمایند .به همین دلیل در
انتخاب روش تامین مالی به متنوع کردن محصوالت خویش نیز
توجه دارند.
هـ) بازاریابی اوراق :اوراقی که در بازار با سهولت بیشتری به
فروش میرسد برای نهادهای مکمل جذاب تر است .بنابراین
بازارپسندی اوراق نیز یکی از معیارهای انتخاب روش تامین مالی
در نهادهای مکمل است.
و) افزایش پوشش استاندارد :تامین مالی به وسیله ابزارهای
مالی که دارای استانداردهای ملی یا بین المللی هستند نیز مطابق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی با اهمیت است.
 -4-5-3شرایط کالن اقتصادی :در این قسمت ،معیارهای

تامین مالی مطلوب از بعد شرایط کالن اقتصادی بررسی شده است
و میزان اهمیت متغیرها و شرایط اقتصادی در انتخاب روش تامین
مالی رتبهبندی شده است.مهم ترین معیارها در این حوزه عبارتند
از:
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الف) حمایت از زیر ساختهای عمومی کشور :از دید
سیاستگذار اقتصادی ابزارهای تامین مالی مناسب هستند که
از زیرساختهای عمومی کشور مانند تأسیساتی از قبیل خطوط
برق و خطوط لوله گاز ،شبکه تهیه و توزیع آب ،خطوط تلفن
(تلفن ثابت و همراه) ،حملونقل (فرودگاه ،بندر ،جاده ،تونل،
پل ،پارکینگ ،راهآهن و تجهیزات ریلی) ،زیرساختهای
اجتماعی (آموزشوپرورش ،بیمارستان ،زندان و غیره) و
داراییهای ارتباطی از قبیل برجهای رادیو و تلویزیون حمایت
کنند.
ب) تامین مالی در جهت توسعه کارآفرینی :به منظور توسعه
کارآفرینی الزم است شرایطی فراهم گردد که بنگاه های کوچک و
متوسط نیز بتوانند جهت انجام فعالیت های اقتصادی مولد از طریق
بازار سرمایه اقدام به تامین مالی کنند .کارآفرینی یعنی ریسک
پذیری به همراه نوآوری.
ج) منطبق با موازین شرعی :ابزارهای تامین مالی باید منطبق
با موازین شرعی و قانونی باشند چون در غیر اینصورت اجازه انتشار
پیدا نخواهند کرد.
د) همسویی با عدالت اقتصادی :بدون تردید یکی از آموزههایی
که دین اسالم بر آن تأکید دارد ،عدالت است .چیزی که مهم است
تعریف کاربردی عدالت اجتماعی بهویژه عدالت اقتصادی آنهم در
بازارهای مالی است .بر این اساس بازارهای مالی و ابزارهای مالی
باید از ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی بهگونهای طراحی شوند که
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صاحبان وجوه مازاد (سرمایهگذاران مالی) به ارزشافزوده حاصل از
بهکارگیری سرمایه خود برسند .اقتصاد مقاومتی بهعنوان روشی از
اقتصاد اسالمی باید متضمن افزایش رفاه و عدالت اجتماعی ،مطابق
بر الزامات مطرح شده در اقتصاد اسالمی باشد .خود چنین نمودی
موجب می گردد تا ویترین اقتصاد اسالمی با رشد و پیشرفت
همگون گشته و سرمایه گذاران جامعه ی اسالمی در مسیر سرمایه
گذاری خود عالوه بر اطمینان خاطر از آورده های مالی مطابقت
مبانی بینشی آنها ،توسعه ی درآمدی خود را محتمل تر بدانند .این
نتیجه را می توان در راستای تحقق بند چهارم به شمار آورد.
هـ) قابلیت برای سیاست مالی:سالمترین راه برای تامین مالی،
استفاده از سرمایههای خود مردم ،از طریق انتشار و فروش اوراق
بهادار است ،در این روش اوالً ،سرمایههای مردم به سمت پروژههای
عمرانی سوق داده میشود که در بلندمدت برای اقتصاد مفید است،
ثانیاً ،نهتنها موجب افزایش حجم پول نمیشود بلکه بخشی از حجم
پول جامعه را جذب کرده ،از فشار تورم میکاهد .ثالثاً مشکالت
مربوط به خروج سرمایه از کشور و وابستگی را به همراه
ندارد؛بنابراین یکی از معیارهایی که بایستی طراحان ابزارهای مالی
در نظر بگیرند ،قابلیت ابزار برای سیاست مالی است.
و) قابلیت برای سیاست پولی :یکی از مسئولیتهای مهم بانک
مرکزی هر کشوری ،کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کالن
از طرق اجرای سیاستهای پولی است .بانک مرکزی هر زمان که
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بخواهد سیاست انقباض پولی اجرا کند ،با فروش اوراق قرضه به
بانکهای تجاری و مردم ،نقدینگی را کاهش میدهد و هر زمان که
بخواهد سیاست انبساط پولی داشته باشد ،با خرید اوراق قرضه از
بانکهای تجاری و مردم ،حجم پول جامعه را افزایش میدهد .در
حقیقت قابلیت ابزارهای مالی برای سیاستهای پولی و مالی ،همسو
با اصالح نظام مالی کشور دربند اقتصاد مقاومتی در نظر گرفتهشده
است( .موسویان.)341-334 :1391 ،
 .1روش پژوهش
در این مقاله و به منظور مدلسازی مولفه های نظام تامین مالی
از روش «دیمتل» استفاده شده است .این روش در واقع کاربردی
سیستمی از نظریه گرافها برای مدلسازیهای الگوهای پیچیده
میباشد)malone, 1975(.که اولین بار توسط فونتال و گابوس در
سال  1971ارائه شد .در واقع این روش مدلسازی میتواند سه نوع
از متغیرها را که در بیشتر روشهای کمی امکان تحلیل آنها به
صورت همزمان وجود ندارد را تحلیل نماید که عبارتند از:
()Bolanos, et.al, 2005
 .1متغیرهای مرتبط با تاریخ ،حافظه و تجربه
 .2متغیرهای مرتبط با انتظارات و پیشبینیها
 .3متغیرهای مرتبط با نیازها ،اهداف و ارزشها
از آنجا که موضوعات اجتماعی اغلب موضوعاتی بدرفتار ،پیچیده
و پویا هستند نیاز است تا روششناسی متناسب با این مسائل انتخاب
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شود )Bolanos, et.al, 2005( .این رویکرد افراد و گروهها را
قادر میسازد تا روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک
موقعیت بدرفتار و پویا تحلیل نماید( .آذر و همکاران )1392 ،اما مزیت
این روش بر روشهایی چون «مدلسازی ساختاری تفسیری»
مدلسازی علی آن است که میتواند مشخص کند که یک مفهوم یا
متغیر تا چه سطحی و چه مقداری در سیستم تاثیرگذار است.
(بیدختی و دیگران .)1392
نهادهای مکمل

ناشران

شرایط کالن اقتصادی

تامین کننده مالی

این تحقیق که به منظور فهم میزان اهمیت و تاثیرگذاری عوامل
مختلف در تامین مالی در چهار بعد 1ذکر شده انجام شده است از
روش دیمتل برای رتبهبندی اهمیت عوامل در هر یک از ابعاد استفاده
کرده است .مدل مفهومی تحقیق در بین ابعاد به صورت زیر است .در
هر یک از ابعاد عواملی احصا شدهاند .به منظور فهم میزان اهمیت هر

 .1حاصل مصاحبه نیمه ساختار یافته از خبرگان
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یک از این عوامل در ارتباط با یکدیگر در هر بُعد از روش دیمتل
استفاده شده است.
برای انجام این روش مراحل زیر دنبال شده است:
 .1مقایسات زوجی به منظور ایجاد ماتریس روابط
مستقیم در هر بعد :در این مرحله از خبرگان خواسته می-
شود تا میزان تاثیرگذاری هر عنصر بر عنصر دیگر را در قالب
ماتریس مقایسات زوجی بین عوامل در هر بعد به صورت
جداگانه مشخص کنند.
 .2تجمیع نظرات خبرگان :در این مرحله از میانگین
حسابی طبق نظر آذر و همکاران ( )1392برای تجمیع
نظرات خبرگان استفاده میشود.
 .3بی بعد سازی ماتریس :در ماتریس تجمیع شده
کلیه درایهها بر بزرگترین درایه ماتریس تقسیم میشوند
یعنی:

𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌
) 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐚𝐚 𝟏𝟏=𝐢𝐢𝐧𝐧∑ 
𝐣𝐣

𝟏𝟏

∝ 𝐌𝐌 𝐍𝐍 =∝.
𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌

 ∑𝐧𝐧𝐣𝐣=𝟏𝟏 𝐚𝐚𝐢𝐢𝐢𝐢 ,

𝐢𝐢

(𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌

=

 .4محاسبه ماتریس روابط کل در هر بعد :برای
محاسبه این ماتریس طبق نظر آذر و همکاران ( )1392از
روش زیر استفاده میشود:
𝐭𝐭𝐍𝐍 𝐒𝐒𝐓𝐓 = 𝐍𝐍 + 𝐍𝐍𝟐𝟐 + 𝐍𝐍𝟑𝟑 + ⋯ +
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در این روش با توجه با توجه به آنکه 𝐎𝐎 = 𝐭𝐭𝐍𝐍 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥
∞→𝐭𝐭

پس میتوان ماتریس روابط کل را بدین صورت نیز حساب
کرد:

𝐭𝐭

) 𝐍𝐍 𝐍𝐍(𝐈𝐈 −
𝐍𝐍
=
𝟏𝟏= 𝐍𝐍(𝐈𝐈 − 𝐍𝐍)−
𝐍𝐍 𝐈𝐈 −
𝐍𝐍 𝐈𝐈 −
 .5محاسبه خالص روابط شبکه ( :)NRMبرای
= 𝐓𝐓𝐒𝐒

محاسبه ماتریس خالص روابط شبکه که نشاندهنده خالص
تاثیرگذاری عوامل در هر بعد بر یکدیگر میباشند نیز ابتدا

میانگین ماتریس  STبا عنوان آستانه محاسبه شده و سپس
از روش زیر محاسبه میگردد:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝐓𝐓𝐒𝐒𝐢𝐢𝐢𝐢𝟏𝟏
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝐓𝐓𝐒𝐒𝐢𝐢𝐢𝐢𝟎𝟎
 .6رتبهبندی عوامل :درمرحله آخر نیز و به منظور
{ = 𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐭𝐭

رتبهبندی عوامل در هر بعد ابتدا تاثیرگذاری( )Rو
تاثیرپذیری( )Cبرای هر عامل با توجه به ماتریس NRM

محاسبه میشود و سپس خالص تاثیرگذاری ( )RMCبا
استفاده از روش زیر محاسبه گردیده و رتبه هر عامل در هر
بعد با توجه به این معیار مشخص میشود:
𝐧𝐧

𝐢𝐢𝐢𝐢𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 ∑ = 𝐑𝐑
𝟏𝟏=𝐢𝐢
𝐧𝐧

𝐢𝐢𝐢𝐢𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 ∑ = 𝐂𝐂
𝟏𝟏=𝐣𝐣
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𝐂𝐂 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 = 𝐑𝐑 −
در این تحلیل اگر  RMCمثبت شود یعنی این عامل تاثیرگذار

قطعی است و اگر منفی شود یعنی تاثیرپذیر قطعی است و مقدار آن
نیز تعداد عواملی را نشان میدهد که روی این عامل تاثیرگذار هستند
و یا این عامل بر روی آن تاثیر میگذارد .همچنین علت استفاده از
ماتریس NRMنیز آن است که از تفاوتهای جزئی در رتبه بندی
صرف نظر شود.
 .2جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق نیز شامل خبرگانی بودند که همگی این
سه ویژگی را داشتهاند:
 .1حداقل به مدت پنج سال در بازارهای مالی تجربه
داشتهاند.
 .2تحصیالت دانشگاهی مرتبط با بازارهای مالی
حداقل کارشناسی ارشد داشتهاند.
 .3هماکنون در یک نهاد دولتی مرتبط با بازارهای
مالی مشغول به کار حداقل نیمهوقت هستند.
تعداد خبرگانی که از نظرات آنها در این تحقیق استفاده
شد 30 ،نفر بودند.
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 .3اجرای روش دیمتل
شیوههای تأمین مالی زمانی میتوانند در بازار سرمایه
نقشآفرین بوده و برای خود جای باز کنند که برای ناشران ابزارهای
مالی و خریداران آنها قابل توجیه باشند ،اگر ابزارهای مالی همسو
با اهداف و انگیزهها و همچنین سلیقهها و روحیات ناشران و
سرمایهگذاران طراحی شوند ،موجب تسهیل و تشویق همکاریهای
جمعی و ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط جامعه
خواهد شد و این امر بهخوبی دربند اول اقتصاد مقاومتی بدان تأکید
شده است( .موسویان.)330-327 :1391 ،
اولویت بندی معیارهای تامین مالی نیز باید از منظر خبرگان
انجام گیرد .بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش میزان اهمیت
عوامل طراحی گردید و بین خبرگان توزیع شد .در پرسشنامه
مذکور،برای سنجش از طیف لیکرت استفاده گردید چرا که
اطالعات خروجی این طیف قابل استفاده در تکنیک های زیادی از
فنون نرم آماری است .خبرگانی که پرسشنامه ها را تکمیل نمودند
همگی از تحصیالت عالیه در رشته مالی برخوردار بوده و آشنایی
کاملی با بازار سرمایه اسالمی داشتند.
تجزیه و تحلیل نتایج بدین صورت است:
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بعد اول :تامین مالی کننده

1

١

بعد اول :تامين مالي كننده

١

٢

٣

٤

٥

٦

١

توجه به ريسك

١,١٤٧٠٦٣٥٥١

١,٠٧٤٩٨٠٩٣٢

٠,٩٠٨٢٤٥٦٧٧

١,١٣٦٨٤٣٧١٦

١,١٠٣١٩٩٦٩٦

١,٢١٧٧٤٥٧٠٩

از منظر تامين مالي كننده
٢

پيچيدگي ابزار

١,١٨٦٣٢٨١١٩

٠,٨٧٣٩٣٢٤٨٣

٠,٨٥٥٧٤٢٧٧٧

١,٠٣١٢٨٢٦٤٧

١,٠١٤٠٤٠٧٢

١,٠٨٧٦٠٣٨٣٩

٠,٩٩٨٠٩٧٤٧٥

٠,٨٤٥٤٥٠٣

٠,٦٥٠٩٠٧٥٠١

٠,٨٩٤٥٢٩٦٧٤

٠,٨٥٠٥٤٢٥٠١

٠,٩٤١١٠٣٥٥

٤

نقدشوندگي ابزارهاي مالي

١,٢١٤٢٦٨٩١٥

١,٠٣٤٥٨٦٧٤٦

٠,٨٩٢٥٠٦٦٦٢

٠,٩٧٥٣٤٣٢٦٦

١,٠٥٧٢١٩٧٣٣

١,١٤٦١٠٠٠٠٢

٥

انعطاف پذيري ابزار

١,١٧٥٧٠٦١٥٣

١,٠١١٧٠٧٢٨

٠,٨٦١٥٦٠٤٦٤

١,٠٧٣١٥٠٢٢٨

٠,٩٠٨٥١٨٧٢٨

١,١٢٣١٥٧٤٦١

٦

تركيب تامين مالي

١,٢٠١٧٣٧٩٨٦

١,٠٠٥١١٩٦٠٥

٠,٨٧٧٦٤٧٥٦٤

١,٠٦٢٩٣٣٤٢٣

١,٠٢٢٦١٣٦٥

١,٠١٢٣٩٧٩٣٥

٣

انگيزههاي مالياتي بر
سرمايهگذاران

جدول -٢ماتريس اثرکل برای بعد تامين مالی کننده

جدول -2ماتریس اثرکل برای بعد تامین مالی کننده

١
٢
٣
٤
٥
٦

از منظر تامين مالي كننده

R
٩,٠٩٤٨

C
٩,٣٤٤٩

RMC
-٠,٢٥٠١

Rank
٥

٧,١٥١١

٦,٧٥٧٩

٠,٣٩٣١

٤

نقدشوندگي ابزارهاي مالي

٨,٧١٣٥

٨,٣٠٢١

٠,٤١١٣

٣

تركيب تامين مالي

٨,٥٢٣٣

٨,٨٠٤٦

-٠,٢٨١٢

٦

توجه به ريسك

پيچيدگي ابزار
انگيزههاي مالياتي بر
سرمايهگذاران
انعطاف پذيري ابزار

٧,٨٢٢٣

٨,٢٧٩٤

٧,٩٧٣٢

٨,٤٤٦١

٠,٤٥٧١

٠,٤٧٢٩

٢

١

جدول  -٣ماتريس تحليلی و رتبه بندی برای بعد تامينکننده مالی

جدول  -3ماتریس تحلیلی و رتبه بندی برای بعد تامینکننده مالی

 .١حاصل مصاحبه نيمه ساختار يافته از خبرگان

١٦
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بعد دوم :نهادهای مکمل

1

١

بعد دوم :نهادهاي مكمل

از منظر نهادهاي مكمل
)در مقام مشاور(
پايين بودن هزينههاي
١
انتشار
نقد شوندگي ابزارهاي
٢
مالي
در نظر گفتن افق زماني
٣
سرمايهگذاران
٤
٥

تركيب تامين مالي
بازاريابي اوراق

 ٦افزايش پوشش استاندارد

١

٢

٣

٤

٥

٦

٠,٤٤٩١٠١١٠

٠,٦٧٣٧١٧٦٢

٠,٦٦٩٢١٣١٧

٠,٧٢٢٨٣٣٥٨

٠,٨٢١٥٦٩١٢

٠,٦٠٢٢١٩٤١

٠,٦١٦٦٢٠٧١

٠,٦٥٣٥٦٣٩٢

٠,٨٠٦٨٠٩٢٥

٠,٨٣٠٥١٣٩٦

٠,٩٧٦٤١٢٤٣

٠,٦٩٧١٨٢٠٠

٠,٦٠٥٦٣١٦٨

٠,٧٨٧٤٩٣٧٨

٠,٦٠٣٣٦٠٩٤

٠,٧٨٩١١٨٨٦

٠,٩٠٤٨٨٤١٥

٠,٦٥٦٢٤٣٤٧

٠,٥٥٧٧٩٣١٣

٠,٦٤٧٢٥٧٤٢

٠,٦٧٢٢٦٨٣٤

٠,٥٤٠٤٢٩٦٤

٠,٧٥٦٨٢٥٤٥

٠,٥٧٢٨٤٦٦١

٠,٥٣٦٦٠٩٣٣

٠,٦٩٧٧٨٣٧٨

٠,٦٣٤٩٧٨٦٣

٠,٦٥٥٢٧٠٦٣

٠,٦٢٣٩٠٤٦٢

٠,٥٧٠٣٤٠٧٣

٠,٥٣٢٤٣٢٩٦

٠,٦٤٩٣١٧٢٤

٠,٦٢٥٨٠٣٤٩

٠,٦٣٦٢٥٣٩٥

٠,٧٥٦٤٨٠٥٧

٠,٤٤٦١٠٤٠٧

جدول -٤ماتريس اثرکل برای بعد نهادهای مکمل

جدول -4ماتریس اثرکل برای بعد نهادهای مکمل

از منظر نهادهاي مكمل
)در مقام مشاور(

R

C

RMC

١

پايين بودن هزينههاي انتشار

٠٫٦٤٠٤٦٥ ٣٫٢٩٨١٨٩ ٣٫٩٣٨٦٥٤

١

٢

نقد شوندگي ابزارهاي مالي

٠٫٤٧١٩٦٩ ٤٫١٠٩١٣٤ ٤٫٥٨١١٠٢

٢

٠٫٣٣٤٢٩٩ ٤٫٠١٢٤٣٤ ٤٫٣٤٦٧٣٣

٣

٣

در نظر گفتن افق زماني سرمايهگذاران

٤

تركيب تامين مالي

٤٫١٧٤٤٢١ ٣٫٧٤٧٤٢١

-٠٫٤٢٧

٥

٥

بازاريابي اوراق

٤٫٨٤٠٠٧٦ ٣٫٧١٨٨٨٨

-١٫١٢١١٩

٦

٦

افزايش پوشش استاندارد

٠٫١٠١٤٥٦ ٣٫٥٤٤٩٣٦ ٣٫٦٤٦٣٩٢

٤

جدول -٥ماتريس تحليلی و رتبه بندی برای بعد نهادهای مکمل

جدول -5ماتریس تحلیلی و رتبه بندی برای بعد نهادهای مکمل
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بعد سوم :ناشران

1

١

بعد سوم :ناشران

١

از منظر ناشران

پايين بودن هزينه تامين

٣

٢

٥

٤

٦

١

مالي

٠,٧٠٠٩٨٠٣٤٥ ٠,٦٤٨٣٦٢٤٣٤ ٠,٦٦٢٢٨٤٥٦٨ ٠,٨١٢٠٠٦٨٣٨ ٠,٦١٨٩١٦٠٣٤

٠,٥٨٣٧٧٩

٢

تركيب تامين مالي

٠,٨٠٩٩١٤٧٤

٠,٨٣٢٩٨٤٢٣٩ ٠,٧٨٥٣٦٩٩٣٩ ٠,٧٤٥١٠٨٥٢٥ ٠,٧٩٣٠٩٨١٨٢

٠,٦٩٨٦٧٨

٣

انعطاف پذيري ابزار

٠,٧٤١٤١٦٣٤٦ ٠,٦٩٧٢٤٣١٧٩ ٠,٥٩٣٥٨٤٧٤٣ ٠,٨٣١٠٨٥٢٠٥ ٠,٧٣٣٩٧١٧٤٥

٠,٦٠٧٦٣٥

٤

مالكيت و كنترل

٠,٦٧٤٧٨٣٥٤٧ ٠,٥٥٠١٣٣٦٥١

٠,٥٧٢٣٠٧

٥

ريسك

٠,٦٩٣٥٢٣٣٠٣ ٠,٧٤٩١١١٧٦٨ ٠,٧٥٣٧٩٢٠٨٣ ٠,٩١٠٠٩٧٣٩٧ ٠,٨٣٠٠٧٤٢٨٨

٠,٦٥٣٧٦٨

٦

انگيزههاي مالياتي

٠,٦٤٦٤٢٩٦٠٦ ٠,٦٠٨٥١١٦٦٧ ٠,٦٠٢٦٨٢٥٢٣

٠,٤٦٩٠٣٩

٠,٧٦٦٤٢٢٩٧١ ٠,٦٦٨٩١٢٨٦٣

٠,٦٦١٧٩٩٨٨٥

٠,٧٢٩٠٩٧٤

٠,٦٢٢٥٧٨٦٣

جدول -٦ماتريس اثرکل برای بعد ناشران

جدول -6ماتریس اثرکل برای بعد ناشران

از منظر ناشران

١

پايين بودن هزينه تامين مالي

٣

انعطاف پذيري ابزار

٢
٤
٥
٦

R

C

RMC

Rank

-٠٫٠٠١٧١ ٦٫٣٣٦٨٨٢ ٦٫٣٣٥١٧٦

٦

٠٫١٠٦٢٤٧ ٧٫١١٩٢٩٤ ٧٫٢٢٥٥٤١

٤

٥٫٨٧٨٩١٧ ٦٫٥٤٤٠٢٨

٠٫٦٦٥١١

٢

٥٫٩٢١١٥٤ ٦٫٠٢٢٢٠٤

٠٫١٠١٠٥

٥

٠٫٨٤٩٢١١ ٦٫٢٩٣٣١١ ٧٫١٤٢٥٢٢

١

انگيزههاي مالياتي
٠٫٥١٩٢٦٢ ٥٫٢٦٢٥٦ ٥٫٧٨١٨٢٢
جدول -٧ماتريس تحليلی و رتبه بندی برای بعد ناشران

٣

تركيب تامين مالي
مالكيت و كنترل
ريسك

جدول -7ماتریس تحلیلی و رتبه بندی برای بعد ناشران
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شرایط کالن
چهارم:
ببعدعد
كﻼن اقتصادي
چهارم :شرايط
١

از منظر شرايط كﻼن اقتصادي

١

)سياستگذاري(

حمايت از زير ساختهاي
١

عمومي كشور
تامين مالي در جهت

اقتصادی1
٢

٤

٣

٦

٥

١,١٠٦١٨٤٢١٦

١,٣٧٤٦٢١٤٩

١,٣٥٨٤٨٩٨٤٨

١,١٢٦١٥٥٤٥٦

١,١٧٧٦٨١٢٠١

١,٢٤٢٩٩٣٨٢٧

١,٢٥٩١٦٣١٩٤

١,٢٦٠٤٢١٤٣٦

١,٣٨٥٢٠٥٤٩٤

١,١٥٥١٧٩٨٣٣

١,١٩٦٢٨٢١٥٤

١,٢٨٠٦٥٢٩٢٨

١,٣٧٥٨٥٤٨٥٤

١,٢٥٨٧٤٩٨٨٥

١,١٥٩١٠٧٦١٥

١,٢٠٠١٤٠٨٩٧

١,٢٩٠٨٩٠٣٢٦

١,٢٣٩٠٨٧٨٤٦

١,٢٢٢٨٤٩٦٧٥

٠,٩٣٧٥٢٥٩٧١

١,٠٦٩٦٠٣٥٣١

١,١٥٣٥٣٦٥٢١

١,٢٤٧١٨٥٦٩٤

١,٠٣٥٥٤٣٥٩٨

٠,٩٩٣٠٨٧٦٦

١,١٧١٣٧٦٦٤٤

١,٣٨١١١٥٦٣٤

١,١٥٠٠٨١٦٤

١,١٩٠٤٤٢١١٧

١,١٥١١٢٦٩١٧

٢

توسعه كارآفريني

٣

همسو با عدالت اقتصادي

١,٢٤٦٩٠٣١١٩

٤

قابليت براي سياست پولي

١,١١٣٠٩٢٥٧١

٥

قابليت براي سياست مالي

١,١٢٣٦٢٧٤٥٦

١,٢٦٢٩١٢٠٥٨

٦

منطبق با موازين شرعي

١,٢١٢٤٧٠٣٦٥

١,٣٦٣٨١١٧

جدول -٨ماتريس اثرکل برای بعد شرايط کﻼن اقتصادی

جدول -8ماتریس اثرکل برای بعد شرایط کالن اقتصادی

از منظر شرايط كﻼن اقتصادي
)سياستگذاري(

C

R

RMC

Rank

١

حمايت از زير ساختهاي عمومي كشور

٠٫٦٠٥٤٨٩ ٩٫٤٨٥٩٥٥ ١٠٫٠٩١٤٤

١

٢

تامين مالي در جهت توسعه كارآفريني

-٠٫٢٧٩٥٥

٦

٣

همسو با عدالت اقتصادي

-٠٫٢٧٨٣٨ ١٠٫٥٧٩٦٤ ١٠٫٣٠١٢٦

٥

٤

قابليت براي سياست پولي

٠٫٣٨١٦٢٢ ٨٫٨٢١١٥٩ ٩٫٢٠٢٧٨١

٣

٥

قابليت براي سياست مالي

٠٫١٧٥٠٤٨ ٩٫١٨٥٦٠٦ ٩٫٣٦٠٦٥٤

٤

٦

منطبق با موازين شرعي

٠٫٤٠٥٣٠٨ ٩٫٧٨٣٨٩٣

٢

١٠٫٣٠٨٣٦

١٠٫١٨٩٢

١٠٫٥٨٧٩

جدول -٩ماتريس تحليلی و رتبه بندی برای بعد شرايط کﻼن اقتصادی
٢٢
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 .4نتیجه گیری
در قسمت قبل ،معیارها به ترتیب اهمیت رتبه بندی شد .حال

 .٧نتيجه گيري

می توان میزان اهمیت هر معیار را در هر طبقه به صورت جدول 10

در قسمت قبل ،معيارها به ترتيب اهميت رتبه بندي شد .حال مي توان ميزان اهميت هر معيار را در هر

نشان داد
جدول ١٠ .نشان داد.
طبقه به صورت

زان اهمیت
درهرطبقهﺚاز ﻣيحیزانث م
ارهایارها
کردني مع
بندی
اولوی
اهمیيﺖ
درهرطبقه از ﺣي
كردن ﻣﻌ
ﺖتﺑﻨدي
.10اولوي
جدول.١٠
جدول

رديف
)به
ترتيب
اولويت(

١
٢
٣

از منظر تامين مالي
كنندگان

از منظر تامين مالي
از منظر نهادهاي مكمل

)سرمايه گذاران(
انعطاف پذيري

شونده
)ناشران(

پايين بودن هزينه انتشار

ريسك

پيچيدگي ازارهاي

نقدشوندگي ابزارهاي

انعطاف پذيري

تامين مالي

تامين مالي

ابزارهاي تامين مالي

نقد شوندگي

در نظر گرفتن افق

ابزارهاي مالي

زماني سرمايه گذاري

ابزارهاي تامين مالي

از منظر كﻼن اقتصادي

افزايش پوشش

٤

انگيزه هاي مالياتي

٥

ريسك

تركيب تامين مالي

٦

تركيب تامين مالي

بازاريابي اوراق

انگيزه هاي مالياتي
تركيب تامين مالي

استاندارد

مالكيت و كنترل
پايين بودن هزينه
تامين مالي

حمايت از زيرساخت هاي
عمومي كشور
منطبق با موازين شرعي
قابليت ابزارهاي تامين مالي
براي سياست هاي پولي
قابليت ابزارهاي تامين مالي
براي سياست هاي مالي
همسويي ابزارهاي تامين مالي
با عدالت اقتصادي
توسعه كارآفريني

براساس نتایج حاصله ،مشخص می شود که توجه به انعطاف

براساس نتايج حاصله ،مشخص مي شود كه توجه به انعطاف پذيري ابزارهاي تامين مالي و پيچيدگي آنها،

برای
مهمترین
پیچیدگی
جهت مالی
گذارانتامین
ابزارهای
پذیری
معیار شود.
محسوب مي
آنها،پروژه ها
طرح ها و
سرمايه وگذاري در
براي سرمايه
مهمترين معيار

داشتهپروژه
ﻻزم راها و
پذيريطرح
گذاری در
طوريجهت
گذاران
محسوبﻻزم نيز
ها از سادگي
باشند و
سرمایهكه انعطاف
طراحي شوند
سرمایه مالي
اگر ابزارهاي تامين

شود.امر سبب جذب حداكثري مردم در بازار سرمايه خواهد شد.
باشند ،اين
برخوردار می
در حال حاضر محدوديت هايي در بازار سرمايه وجود دارد و مانع توسعة بازار است ،كه اين محدوديت ها
بايد حذف شود.

٢٤
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اگر ابزارهای تامین مالی طوری طراحی شوند که انعطاف پذیری
الزم را داشته باشند و از سادگی الزم نیز برخوردار باشند ،این امر
سبب جذب حداکثری مردم در بازار سرمایه خواهد شد.
در حال حاضر محدودیت هایی در بازار سرمایه وجود دارد و مانع
توسعۀ بازار است ،که این محدودیت ها باید حذف شود.
بر اساس یافته های تحقیق ،از منظر کالن اقتصادی ،یک سیاست
گذار به دنبال ابزاری است که از زیرساخت های عمومی کشور حمایت
کرده و سبب رشد و توسعه گردد .همچنین برای نهادهای مکمل نیز
کاهش دادن هزینه انتشار از اهمیت الزم برخوردار است.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا و بهبود
شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز
 20ساله ،و با رویکردی جهادی ،انعطاف پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درون
زا ،پیشرو و برون گرا ابالغ می شود .هدف اقتصاد مقاومتی ،ایجاد تحول
اساسی در نظام اقتصادی کشور برای گسترش عدالت اجتماعی ،ارتقای
بهره وری و رشد پایدار اقتصادی ،تعامل سازنده با اقتصاد بین الملل
وکاهش آسیب پذیری از مخاطرات است و این امر به کمک مردمی
کردن اقتصاد ،کاهش وابستگی به کشورهای محدود ،مقابله با ضربه
پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز و افزایش قدرت مقاومت حاصل می
شود.
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های اقتصاد مقاومتی" ،مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات
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مالیات اسالمی مقتضی اقتصاد مقاومتی؛
درسهای بحران مالی جهانی

چکیده

دکتر علیرضا رام روز 1دکتر ساسان مهرانی

2

ﺑﺪنﺒال موج ضررهای ناشی از ﺑحران مالی جهانی  ،ﺑسیاری از
کشورها در صﺪد ﺑازسازی مﺒانی تخریب شﺪۀ اقتصادی خویش
ﺑرآمﺪنﺪ و راهکارهایی اعم از ریاضت اقتصادی را ﺑه کار ﺑستنﺪ .اما یکی
از نکات قاﺑل توجه ﺑحران مالی جهانی ثﺒات نهادهای مالی اسالمی
درقیاس ﺑا نهادهای مالی مرسوم در طول این ﺑحران ﺑوده است.
جمهوری اسالمی ایران ﺑا ﺑینش روشنگر رهﺒر معظم انقالب در
راستای ﺑرون رفت از شرایط متاثر از ﺑحران های اقتصادی ،در مسیر
عملیاتی نمودن رویکرد اقتصاد مقاومتی که مؤیﺪ اصل عﺪالت
اجتماعی می ﺑاشﺪ ،قﺪم ﺑرداشته است .ﺑر اساس فرمایشات رهﺒر فرزانه
انقالب ،تمامی نهادها ﺑا توسل ﺑه اﺑزارها و ارائۀ راهکارهای مناسب و
همچنین ﺑا اتخاذ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اﺑالغ شﺪه از
سوی ایشان و تعهﺪ ﺑه آنها ،موظف هستنﺪ ﺑه اقتصاد مقاومتی جامۀ
عمل ﺑپوشاننﺪ .از این رو ﺑا تمرکز ﺑر رکن دوم رویکرد اقتصاد مقاومتی،
مﺒنی ﺑر استفاده از ظرفیتهای دولتی و مردمی ،و سیاست مرتﺒط ﺑا
 1استادیار موسسه آموزش عالی رسام (غیرانتفاعی-غیردولتی)
a.ramrouz@rasam.ac.ir
 2دانشیار گروه حساﺑﺪاری دانشگاه تهران
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این رکن ﺑا عنوان شفافسازی و سالمسازی اقتصاد ،تاثیر مالیات
اسالمی ﺑر تسریع اجرای این سیاست مقتضی رکن مذکور نتیجه
ﺑخش تلقی میگردد .در واقع ﺑا تکیه ﺑر فرمایشات راهگشای مقام
معظم رهﺒری و ﺑررسی مناﺑع موجود در خصوص مالیات اسالمی
ﺑعنوان اﺑزاری در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی ضروری شناخته
میشود.
کلیدواژه :اقتصاد مقاومتی ،مالیات اسالمی ،ﺑحران مالی جهانی
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مقدمه

ﺑحران مالی جهانی ﺑا رقم زدن موارد ﺑیشمار ورشکستگی و
مشکالت مالی یکی از مهمترین ﺑحرانهای مالی تاریخ مﺪرن محسوب
میشود .این ﺑحران پایههای مالی متعارف را ﺑه لرزه درآورد .کروگمن
ﺑرنﺪه نوﺑل اقتصاد سال  2008ﺑر شکست قاﺑل پیشﺑینی
اقتصاد سرمایهداری تاکیﺪ گذاشت و حتی همکاران خود را ﺑه ایجاد
تغییرات اساسی در مﺒانی این نظام اقتصادی دعوت نمود.
عﺒﺪو دیاو ( )2012سه عامل کلیﺪی ،شﺪت ﺑحران مالی جهانی که از
ﺑخش وامهای رهنی درجه دو آمریکا آغاز گردیﺪ را توجیه مینماینﺪ:
نخست ،نظام مالی در اقتصاد مﺪرن ،چنان نقش تاثیرگذاری ﺑه دست
آورده است که هرگونه ناپایﺪاری در این نظام ﺑه اقتصاد واقعی تسری
خواهﺪیافت .ﺑرای مثال نسﺒت ارزش ادعاهای مالی ﺑه تولیﺪ ناخالص
داخلی در ﺑریتانیا ﺑه چهار و در ایسلنﺪ ﺑه هشت رسیﺪه است .ﺑه
همین ترتیب انﺪازه ﺑخش مالی در اقتصاد آمریکا ﺑا افزایش چشمگیر
از  11درصﺪ در سال  1۹۷۵در سال پیش از آغاز ﺑحران مالی یعنی
سال  200۷ﺑه  ۳۵درصﺪ رسیﺪ( .لوییس 2010 ،و السوویلم)2010 ،
مورد دوم یکپارچگی فزاینﺪه ﺑازارهای مالی است .ﺑا توجه ﺑه
پیشرفتهای روزافزون فناوری اطالعات ،ﺑازیگران ﺑازار ﺑه سرعت می-
تواننﺪ ﺑه اطالعات مورد نیاز خود دست یاﺑنﺪ .ﺑناﺑراین ،هر تغییری در
ﺑازارهای یکپارچه ،سرمایهگذاران در سراسر جهان را متاثر خواهﺪ
ساخت.
نهایتا ،ﺑحران از آمریکا ﺑه عنوان ﺑزرگترین اقتصاد دنیا آغاز
شﺪ .امروزه تراز مثﺒت ﺑازرگانی و صادرات سایر کشورها ﺑه خصوص
کشورهای آسیایی ﺑه مصرفگرایی خانوارها و دولت آمریکا دامن زده
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است .در سال  200۶ﺑﺪهیهای آمریکا  ۵تریلیون دالر ﺑود که ۴۴
درصﺪ از این مﺒلغ یعنی  2.2تریلیون آنرا ﺑﺪهیهای خارجی تشکیل
میداد.
اما یکی از نکات قاﺑل توجه ﺑحران مالی جهانی ثﺒات نهادهای مالی
اسالمی درقیاس ﺑا نهادهای مالی مرسوم در طول این ﺑحران ﺑوده
است .پژوهش نشان میدهﺪ که طی ﺑحران مالی جهانی ،قاﺑلیت
انعطاف نهادهای مالی ﺑه دلیل مﺪل تجاری آنها در قیاس ﺑا ﺑانک های
مرسوم ﺑسیار ﺑیشتر ﺑوده است .این نتایج ﺑاعث انجام تحقیقاتی درﺑاره
دیﺪگاه اقتصاددانان اسالمی در مورد ﺑحران مالی جهانی گردیﺪ (حسن
و دریﺪی.)2010 ،

دالیل بحران مالی جهانی

در مورد دالیل ﺑحران مالی جهانی نظرات متناقضی وجود دارد.
میراخور و کریچن ( )200۹طی پژوهشی جامع که در مورد ﺑحران
مالی جهانی انجام شﺪ موضوع را از دو دیﺪگاه مرسوم و جایگزین مورد
ﺑررسی قرار دادنﺪ .ﺑر اساس دیﺪگاه مرسوم چنﺪ عامل ﺑرای ﺑروز
ﺑحران مالی جهانی متصور است:
 وجود نقﺪینگی ﺑیش از حﺪ

 حرکت سریع مهنﺪسی مالی و شکلگیری اﺑزارهای مالی
پیچیﺪه و غیر شفافی که فراتر از سرعت توسعه ﺑازار ایجاد می
شﺪنﺪ
 مشکالت اطالعاتی ناشی از نﺒود شفافیت در قیمت ﺑازار داراییها
ﺑه طور خاص در مورد اﺑزارهای اعتﺒاری ساختارمنﺪ
نظارتهای سهل انگارانه که ﺑه پذیرش ریسک های ﺑیش از حﺪ
انجامیﺪ

777

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

 مﺪل های حساﺑﺪاری و مﺪیریت ریسک معیوب
ظهور یک ساختار انگیزشی در قالب ائتالفی مجرمانه از نهادهای
مالی ،فعاالن حوزه امالک ،ارزیاﺑان شرکتهای ﺑیمه و نهادهای رتﺒه-
ﺑنﺪی اعتﺒاری ،ارزیاﺑی کمتر از واقع ریسک را در پی داشت .نهادهایی
ماننﺪ صنﺪوق ﺑینالمللی پول ،ﺑانک تسویه ﺑینالمللی ،ﺑانک مرکزی
اروپا و شماری از محققان ﺑرجسته از مهمترین طرفﺪاران این رویکرد
محسوب میشونﺪ.
در مقاﺑل ،دیﺪگاه جایگزین ﺑحران مالی جهانی را از اثرات ذاتی
نظام سرمایهداری غرب میدانﺪ که زیرﺑنای ساختارهای مالی غرب
محسوب میگردد .چنین ساختاری ذاتا شکننﺪه است و موجﺪ
شرایطی است که ﺑیثﺒاتی را در پی خواهنﺪ داشت .کینز ﺑهعنوان
یکی از ﺑزرگترین طرفﺪاران این دیﺪگاه قراردادهای ﺑﺪهی مﺒتنی ﺑر
ﺑهره را ﺑزرگترین نقیصه اقتصاد سرمایهداری میدانﺪ .زیرا هیچ
تضمینی وجود نﺪارد پولی که ﺑا انگیزه اضافه دریافت قرض داده شﺪه
در پروژه های اشتغالزا و مولﺪ سرمایهگذاری شود (میراخور و کریچن،
 .)200۹احمﺪ ( )200۹ضمن حمایت از دیﺪگاه مرسوم ،مﺪیریت
ریسک ناکارآمﺪ را اصلیترین دلیل ﺑحران میدانﺪ و ﺑحران مالی
جهانی را از پیامﺪهای اقتصاد آزاد ارزیاﺑی مینمایﺪ .در واقع ،ﺑا خالء
نظارت دولتی ،سازمانهایی که ﺑه دنﺒال ﺑیشینهسازی سود خود
هستنﺪ اﺑزارهای مالی نوآورانه و پیچیﺪهای را معرفی مینماینﺪ که
اساسا ساختار مالی اقتصاد را تغییر میدهنﺪ .از این رو مﺪل واسطه-
گری سنتی ﺑانکها که نقشه کانال واسط ﺑین سپردهگذار و وامگیرنﺪه
را ایفا مینمود ﺑه تﺪریج ﺑا تامین مالی از طریق ﺑازار سرمایه و تﺒﺪیل
ﺑه اوراق ﺑهادار کردن داراییها جایگزین گردیﺪ .نمود این تحول در
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افزایش چشمگیر ﺑﺪهیهای وثیقهدار و ﺑازار اﺑزارهای مشتقه ظهور و
ﺑروز یافت .ریسک های حاصل از این تغییر اساسی ،ﺑستر الزم ﺑرای
وقوع ﺑحران مالی فراهم نمود.
اﺑراهیم ( )2008دالیل ﺑحران را ﺑه شکست ﺑازار نسﺒت
میدهﺪ .ﺑه عقیﺪه وی اگرچه نوآوری مالی ﺑه عنوان اﺑزاری ﺑرای
خانهدار شﺪن قشر محروم جامعه در نظر گرفته میشﺪ ،اما در عمل
نتیجه عکس داد و خود ﺑاعث عﺪم خانهدار شﺪن این قشر گردیﺪ.
ﺑسیاری از اقتصاددانان اسالمی ﺑا ترکیب دو دیﺪگاه یاد شﺪه ﺑه تشریح
دالیل ﺑحران مالی جهانی پرداختنﺪ .صﺪیقی ( )2008دلیل ﺑحران
مالی را نه شکست ﺑازار ﺑلکه شکست اخالق میدانﺪ .وی موضوع را در
چارچوب تئوری نماینﺪگی مورد ﺑحث قرار میدهﺪ .جایی که مﺪیر
ﺑرای حفظ شغل و ﺑیشینهسازی پاداش خود ﺑه دنﺒال ﺑیشینهسازی
سود شرکت است .در شرایطی که مالکان ﺑه دنﺒال افزایش ارزش
شرکت و قیمت سهام آن هستنﺪ ،مﺪیران ﺑه حفظ شغل خود و ارتﺒاط
ﺑیتنش اهمیت میدهنﺪ .این محیط فردگرا و تضاد منافع موجود در
آن نظارت تضمینکننﺪه منافع عموم را ﺑه عنوان حلقه مفقوده اقتصاد
نئوکالسیک ﺑه خصوص در کشورهای در حال توسعه ﺑرجسته
میسازد .ﺑناﺑراین از نظر صﺪیقی ،فاصله ﺑین اقتصاد و اخالق زمینه را
ﺑرای ﺑروز فساد و سوء استفاده از ترکیب ﺑﺪهی و محصوالت سوداگری
و سفتهﺑازی پیچیﺪه فراهم نمود.
پژوهشگران مالی و اقتصاد اسالمی ،رﺑا را از مهمترین دالیل ﺑحران
مالی جهانی دانستهانﺪ .السوویلم ( )2010رﺑا را ﺑه عنوان عامل اصلی
ﺑحران و ﺑی ثﺒاتی مالی و اقتصادی معرفی مینمایﺪ .ﺑه عقیﺪه وی رﺑا
عامل تفاوت ﺑین اقتصاد واقعی و ﺑخش مالی و دلیل رشﺪ روزافزون
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ﺑﺪهی و رکود تولیﺪ محسوب میگردد .صﺪیقی ( )2008معتقﺪ است
تامین مالی شرکتهای تولیﺪی از طریق ﺑﺪهی میتوانﺪ ﺑه انتقال
غیرمنصفانه ریسک و تنزل تولیﺪ ﺑیانجامﺪ .در حالی که شرکتهای
تولیﺪکننﺪه تضمینی ﺑرای کسب سود و افزایش شرکت نﺪارنﺪ موظف
ﺑه پرداخت اصل و فرع مﺒلغ ﺑﺪهیهای دریافت شﺪه هستنﺪ .در چنین
شرایطی اعتﺒاردهنﺪگان ﺑﺪون تقﺒل ریسک ﺑه سود خود میرسنﺪ و
ثروت از تولیﺪکننﺪه ﺑه اعتﺒار دهنﺪه منتقل میگردد .طﺒق نظر
عثمانی ( )200۹رﺑا و تامین مالی مﺒتنی ﺑر ﺑهره زمینه را ﺑرای
مشکالتی هماننﺪ تمرکز مخرب ثروت ،ناکارآمﺪی سامانههای مالی و
عﺪم ثﺒات اقتصادی فراهم میآورد.
مینسکی ( )1۹۹1در نظریه فرضیه ﺑیثﺒاتی مالی خود ﺑه ﺑیثﺒاتی
ذاتی نظام سرمایهداری مﺒتنی ﺑر ﺑهره میپردازد.
ﺑه عقیﺪه وی ﺑهره در سطوح مختلفی در ﺑحران مالی جهانی تاثیرگذار
ﺑودهاست .وام های درجه دو ﺑر پایه ﺑهره قرار داشتنﺪ .از سوی دیگر
فروش ﺑﺪهیهای وثیقهدار ﺑه کسر ،ذیل موضوع فروش ﺑﺪهی در قانون
تجارت اسالمی قرار میگیرد .ﺑا توجه ﺑه حرمت رﺑا در اسالم ،فروش
ﺑﺪهیهای وثیقهدار تنها ﺑه ارزش اسمی مجاز میﺑاشﺪ .رعایت این
اصل کارآمﺪترین روش ﺑرای پرهیز از شکلگیری حﺒاب قیمتی
محسوب میگردد .زیرا استقراضدهنﺪگان رهنی میداننﺪ از آنجایی
که هیچ سرمایهگذاری اوراق ﺑهادار را ارزش اسمی نخواهﺪ
خریﺪ ناچارم ﺑایﺪ وامها را در دفاتر خود حفظ کننﺪ.
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درسهای بحران مالی جهانی از منظر مالی اسالمی

اقتصاددانان مسلمان چنﺪ عنصر را ﺑرای دستیاﺑی ﺑه یک سامانه
اقتصادی ﺑا ثﺒاتتر و کارآمﺪتر الزم می داننﺪ .مواردی از قﺒیل نظارت
جامع و قویتر ،تسهیم ﺑیشتر ریسک و نه انتقال آن ،و توجه ﺑه زکات.
نظارت جامع و قدرتمند

در حال حاضر در ﺑسیاری از نهادهای مالی در سراسر جهان ،مالی
اسالمی درکنار مالی مرسوم و ﺑﺪون توجه کامل ﺑه رهنمودهای اسالم
مورد استفاده قرار میگیرد .ﺑﺪینترتیب ،مالی اسالمی ﺑا ریسکهای
مرﺑوط ﺑه مالی مرسوم مواجه است ،ریسک هایی که ﺑه سادگی
میتواننﺪ توسعه مالی اسالمی را ﺑا اختالل مواجه سازنﺪ .طﺒق نظر
میراخور ( ،)2008اﺑزارها و نهادهای مالی اسالمی نیازمنﺪ یک
چارچوب نظارتی قﺪرتمنﺪ و کارآمﺪ هستنﺪ که استانﺪاردهای اسالمی
مجزایی را ﺑرای نظارت تﺪوین نمایﺪ .احمﺪ ( )200۹نیز وجود یک
نهاد نظارتی ملی ﺑا توجه ﺑه فقه هر کشور ﺑرای هﺪایت سامانه و
محصوالت مالی اسالمی آن کشور را الزم می دانﺪ.

تسهیم بیشتر ریسک

ﺑا توجه ﺑه اینکه اﺑزارهای مشتقه مﺒتنی ﺑر ﺑهره از عوامل ﺑحران
مالی جهانی محسوب میشود ،تسهیم ریسک ﺑه جای انتقال آن راه
حل مطلوﺑی ﺑرای پرهیز از چنین ﺑحرانهایی محسوب میگردد .چاپرا
( )2008معتقﺪ است ﺑا تسهیم ریسک ﺑین قرضدهنﺪه و قرض-
کننﺪه ،قرضدهنﺪه ﺑرای کسب اطمینان در مورد استفاده اثرﺑخش
استقراضکننﺪه از وجوه ،ناچارا ارزیاﺑی دقیقتر ریسک را در دستور
کار خود قرار میدهﺪ.
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نقش فعالتر نهادهای مالیات اسالمی ،زکات و خیریه

اگرچه نظارت جامع و تسهیم ریسک ﺑاعث ثﺒات نظام مالی می-
گردد ،اما استقراضکننﺪگان درجه دو نیز ﺑایﺪ از دستیاﺑی ﺑه اعتﺒار و
توان استقراض محروم شونﺪ .چاپرا ( ،)2008ادغام نهادهای تامین
مالی کوچک و نهادهای مالیات اسالمی ،زکات و خیریه را راه حلی
ﺑرای مسئله میدانﺪ .ﺑر این اساس ،مناﺑع الزم ﺑرای وامهای قرض-
الحسنه نیز تامین میگردد .السوویالن ( )2010ﺑر نقش مالیات
اسالمی و ﺑخش خیریه ﺑه عنوان راه حلی ﺑاثﺒات ﺑرای ﺑحران مالی
تأکیﺪ مینمایﺪ ﺑه عقیﺪه وی تزریق پول ﺑیشتر ﺑه ﺑازار راه حل
محسوب نمیشود ﺑلکه تقویت نهادهای خیریه در کنار ﺑخش خصوصی
کارگشا خواهﺪ ﺑود.

اقتصاد مقاومتی نمود بصیرت اقتصادی

یکی از نکات قاﺑل توجه ﺑحران مالی جهانی ثﺒات نهادهای مالی
اسالمی درقیاس ﺑا نهادهای مالی مرسوم در طول این ﺑحران ﺑوده
است .پژوهش نشان میدهﺪ که طی ﺑحران مالی جهانی ،قاﺑلیت
انعطاف نهادهای مالی ﺑه دلیل مﺪل تجاری آنها در قیاس ﺑا ﺑانک های
مرسوم ﺑسیار ﺑیشتر ﺑوده است .این نتایج ﺑاعث انجام تحقیقاتی درﺑاره
دیﺪگاه اقتصاددانان اسالمی در مورد ﺑحران مالی جهانی گردیﺪ (حسن
و دریﺪی.)2010 ،
درحالی که ﺑسیاری از کشورها ﺑا توجه ﺑه شرایط خاص خود در
صﺪد مقاومسازی اقتصاد و ﺑکارگیری راه حلهای متفاوتی از جمله
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سیاست ریاضت اقتصادی ،۳در جهت ﺑرون رفت از این وضعیت ﺑحرانی
ﺑودنﺪ ،مﺒحث اقتصاد مقاومتی ﺑه عنوان راهکاری ﺑی ﺑﺪیل از سوی
رهﺒر معظم انقالب مطرح گردیﺪ .ایران اسالمی ﺑا استعﺪادهای معنوی
و مادی سرشار و ذخائر و مناﺑع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده
و مهمتر از همه ،ﺑرخورداری از نیروی انسانی متعهﺪ و کارآمﺪ و دارای
عزم راسخ ﺑرای پیشرفت ،در صورت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی که
الگوی اقتصادی ﺑومی و علمی ﺑرآمﺪه از فرهنگ انقالﺑی و اسالمی
محسوب می گردد ،نه تنها ﺑر همه مشکالت اقتصادی فائق آمﺪه و
دش من را که ﺑا تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در ﺑراﺑر این
ملت ﺑزرگ صفآرایی کرده ،ﺑه شکست و عقبنشینی وا میدارد ،ﺑلکه
خواهﺪ توانست در جهانی که مخاطرات و ﺑیاطمینانیهای ناشی از
تحوالت خارج از اختیار ،ماننﺪ ﺑحرانهای مالی ،اقتصادی ،سیاسی و
 ...در آن رو ﺑه افزایش است ،ﺑا حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای
مختلف و تﺪاوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و
سنﺪ چشم انﺪاز ﺑیست ساله ،اقتصاد متکی ﺑه دانش و فناوری ،عﺪالت
ﺑنیان ،درونزا و ﺑرونگرا ،پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی
الهامﺑخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت ﺑخشﺪ (مقام معظم
رهﺒری.)1۳۹2 ،

مفهوم اقتصاد مقاومتی

طی قرون شانزده تا قرن ﺑیست و یک ،فعالیت های اقتصادی در
عرصه جهانی ،ﺑا توجه ﺑه ساختار فرهنگی و تولیﺪی کشورها در قالب
مکاتب اقتصادی متفاوتی تعریف شﺪه انﺪ .ﺑه طوری که در قرون
Austerity
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شانزدهم ،هفﺪهم و هجﺪهم شاهﺪ تفکرات مختلفی از جمله مکتب
سوداگری (مرکانتلیسم طال) ،کالسیک و پس از آن نئو کالسیک ،
مارکسیسم و در نهایت اقتصاد سرمایه داری در عرصه مﺒادالت
اقتصادی ﺑوده ایم (آهنگری و جعفری .)1۳۹1 ،امروزه ﺑا توجه ﺑه
فراگیری روش ها و مﺪل های اقتصادی مرسوم در سراسر جهان (حتی
در کشورهای اسالمی) ،سرایت مشکالت ناشی از اقتصاد سرمایه داری
غرب ﺑه ﺑسیاری از کشورها در سراسر جهان ،عالوه ﺑر ضررهای
اقتصادی عظیم ،خالئی ﺑزرگ در چارچوب منطق اقتصاد را نمایان
ساخته است .این امر سﺒب گردیﺪ تا کشورها در صﺪد مقاوم سازی
اقتصاد خود ﺑرآمﺪه و این سیاست را ﺑه شکل متناسب ﺑا کشورهای
خود ﺑرنامهریزی کرده و در پی تحقق آن در عرصه های مختلف ﺑاشنﺪ
(مقام معظم رهﺒری.)1۳۹2 ،
اقتصاد مقاومتی یک ﺑحث تئوریک نیست ،ﺑلکه ﺑیشتر جنﺒۀ
کارﺑردی دارد .این دیﺪگاه جﺪیﺪ ﺑه اقتصاد را می توان ﺑا واژگان
اقتصاد سیاسی مقاومتی ﺑه مجامع علمی معرفی نمود و ﺑرای ارزیاﺑی
آن شاخصهای اقتصاد سیاسی تعریف و استخراج کرد ،زیرا این واژه
یک مفهوم اقتصاد سیاسی است تا یک مفهوم اقتصادی و ﺑه دنﺒال راه
حل های اقتصاد سیاسی می ﺑاشﺪ که در عمل و کارﺑرد ﺑتوانﺪ .ﺑا توجه
ﺑه اقتصاد اسالمی ،نه تنها ﺑر ﺑحران های اقتصادی فائق آیﺪ ،ﺑلکه
مسیر اقتصاد را در جهتی قرار دهﺪ که آمادگی و آینﺪه نگری الزم
نیز اتخاذ شﺪه ﺑاشﺪ (درویش زاده و ﺑهشتی فر.)1۳۹2 ،
در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی ،تعاریف متفاوتی ارائه شﺪه که هر
کﺪام از جنﺒه ای ﺑه این موضوع پرداخته انﺪ .واژۀ اقتصاد مقاومتی
نخستین ﺑار توسط مقام معظم رهﺒری در  1۶شهریور سال 1۳8۹
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در دیﺪار ﺑا جمعی از کارآفرینان سراسر کشور پا ﺑه عرصۀ ادﺑیات
سیاسی و اقتصادی کشور نهاد .در همین دیﺪار ،رهﺒر معظم انقالب
«اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و ﺑرای نیاز
اساسی کشور ﺑه کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و
«آمادگی کشور ﺑرا۶ی جهش» را معرفی نمودنﺪ (مقام معظم رهﺒری،
.)1۳8۹
در این میان ،تعریفی جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی از سوی
رهﺒر فرزانه انقالب ارائه شﺪه است .ایشان در دیﺪار ﺑا دانشجویان
فرمودنﺪ:
« اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار ،در
شرایط تحریم ،در شرایط دشمنی ها و خصومت های شﺪیﺪ می توانﺪ
تعیین کننﺪه رشﺪ و شکوفایی کشور ﺑاشﺪ» (مقام معظم رهﺒری ،
.)1۳۹1

ارکان اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری

 .1مقاوم ﺑودن اقتصاد
ایشان کشف نقاط ضعف ،کاهش آسیب پذیری و حفظ و مقاومت
اقتصاد کشور در مقاﺑل نفوذ و تاثیر دشمنان را از ارکان اساسی اقتصاد
مقاومتی ﺑر شمردنﺪ (مقام معظم رهﺒری)1۳۹2 ،
 .2استفاده از همهى ظرفیت هاى دولتى و مردمى
کمک ﺑه مقاوم سازی و توانﺒخشی ﺑخش خصوصى از طریق تکیه
ﺑر ظرفیت های ناب مردمی و یا ﺑه ﺑیان دیگر مردمی کردن ﺑخش
خصوصی از سوی رهﺒر معظم انقالب ﺑه عنوان رکنی از ارکان سیاست
اقتصاد مقاومتی شناخته شﺪ .ایشان فرمودنﺪ:
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« ...سیاستهاى اصل  ۴۴ﺑا تأکیﺪ و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه
ﺑیشتر ﺑایﺪ دنﺒال شود ،در ﺑعضى از موارد ،من از خود مسئولین کشور
میشنوم که ﺑخش خصوصى ﺑه خاطر کمتوانىاش جلو نمىآیﺪ .خب،
ﺑایﺪ فکرى ﺑکنیﺪ ﺑراى اینکه ﺑه ﺑخش خصوصى توانﺒخشى ﺑشود؛ حاال
از طریق ﺑانکهاست ،از طریق قوانین و مقرراتِ الزم است؛ از هر طریقى
که الزم است ،کارى کنیﺪ که ﺑخش خصوصى ،ﺑخش مردمى ،فعال
شود .ﺑاالخره اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى
داشته ﺑاشیم که هم رونﺪ رو ﺑه رشﺪ اقتصادى در کشور محفوظ ﺑمانﺪ،
هم آسیبپذیرىاش کاهش پیﺪا کنﺪ .یعنى وضع اقتصادى کشور و
نظام اقتصادى جورى ﺑاشﺪ که در مقاﺑل ترفنﺪهاى دشمنان که
همیشگى و ﺑه شکلهاى مختلف خواهﺪ ﺑود ،کمتر آسیب ﺑﺒینﺪ و
اختالل پیﺪا کنﺪ .یکى از شرائطش ،استفاده از همهى ظرفیتهاى
دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و انﺪیشهها و راهکارهائى که
صاحﺒنظران میﺪهنﺪ ،استفاده کنیﺪ ،هم از سرمایهها استفاده شود .ﺑه
مردم هم ﺑایﺪ واقعا میﺪان داده شود»...
همچنین درﺑارۀ مﺒارزه ﺑا مفاسﺪ اقتصادی نیز فرمودنﺪ:
«...واقعا نمی شود ما کار اقتصادی درست و قوى ﺑکنیم ،اما ﺑا
مفاسﺪ اقتصادى مﺒارزه نکنیم؛ این واقعا نشﺪنى است  ....تصور نشود
ما می توانیم سرمایهگذارى مردمى و کار سالم مردمى داشته ﺑاشیم،
ﺑﺪون مﺒارزهى ﺑا مفاسﺪ اقتصادى؛ و تصور نشود که مﺒارزهى ﺑا مفاسﺪ
اقتصادى موجب می شود که ما مشارکت مردم و سرمایهگذارى مردم
را کم داشته ﺑاشیم؛ نه ،چون اکثر کسانى که می خواهنﺪ وارد میﺪان
اقتصادى ﺑشونﺪ ،اهل کار سالم هستنﺪ ،مردمان سالمى هستنﺪ؛ ﺑایﺪ
ﺑا چشم هاى تیزﺑین ،ریزﺑین و دورﺑین مراقﺒت کنیﺪ که کسانى نیاینﺪ
786

مالیات اسالمی مقتضی اقتصاد مقاومتی؛ درسهای بحران مالی جهانی

ﺑه عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار و کارآفرینى تسهیالت ﺑانکى
ﺑگیرنﺪ ،اما کارآفرینى واقعى انجام نگیرد .این را ﺑایﺪ مراقﺒت کنیﺪ؛
هم شما مراقﺒت کنیﺪ ،هم قوهى قضائیه مراقﺒت کنﺪ .ﺑه نظر من
همکارى قوهى مجریه و قوهى قضائیه در اینجا یک کار ﺑسیار الزامی
است» (مقام معظم رهﺒری.)1۳۹1 ،
 .۳حمایت از تولیﺪ ملى
مقام معظم رهﺒری حمایت از تولیﺪ ملی یعنی ﺑخش صنعت و
کشاورزی را از ارکان اقتصاد مقاومتی ﺑر شمردنﺪ .ﺑنا ﺑر فرمایش
ایشان ﺑا وجود فعالیت گستردۀ واحﺪه های صنعتی عظیم کشور
همچون فوالد و سیمان مسئولین ﺑایﺪ ﺑه رفع تعطیلی ﺑخش های
کوچکتر صنعت نیز ﺑپردازنﺪ .زیرا تاثیرات مستقیمی در زنﺪگی مردم
دارد (همان منﺒع).
 .۴مﺪیریت مناﺑع ارزى
ایشان ضمن تاکییﺪ ﺑر اهمیت مسئلهى مناﺑع ارزى مسئولین را
ﺑه مﺪیریت صحیح این مناﺑع مهم اقتصادی فراخوانﺪه و خواستار
قطعیت آنان در تصمیمات خود راجع ﺑه ارز و پیگیری موضوع از سوی
آنها گردیﺪ (همان منﺒع).
 .۵مﺪیریت مصرف
مقام معظم رهﺒری در این ﺑخش ﺑر اهمیت مﺪیریت مصرف تاکییﺪ
داشته و فرهنگ سازی در این زمینه را امری ضروری و وظیفۀ رسانه
ها خوانﺪنﺪ .ﺑنا ﺑر فرمایش ایشان دولت خود مصرف کننﺪه ای ﺑزرگ
محسوب می گردد و می توان ﺑا اقﺪامات عملی فرهنگ صرفه جویی
و خریﺪ محصوالت و اقالم داخلی را رواج داد .ایشان مسئولین را
موظف دانستنﺪ تا ﺑا صرفه جویی در خریﺪ و اجﺒار خریﺪ محصوالت
787

مجموعه مقـاالت برتـــرچهارمین همایش مالیاسالمی

داخلی در وزراتخانه ها ﺑه فرهنگ سازی در مﺪیریت مصرف یاری
رساننﺪ (همان منﺒع).

نسبت مالیات و اقتصاد مقاومتی

ایران اسالمی ﺑا ﺑهره گیری از ﺑینش روشنگر رهﺒر معظم انقالب
و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی که مؤیﺪ اصل عﺪالت اجتماعی می
ﺑاشﺪ ،در راستای ﺑرون رفت از شرایط متاثر از ﺑحران های اقتصادی
گام ﺑرداشت .ﺑناﺑر فرمایشات مقام معظم رهﺒری ،اقتصاد مقاومتی،
رویکردی همه جانﺒه داشته و نیازمنﺪ ﺑهﺒود ،توانمنﺪسازی و ﺑه
خصوص مقاوم سازی تمامی ارگان ها ،صنایع ،ﺑنگاه های اقتصادی و
غیر اقتصادی می ﺑاشﺪ .ﺑه ﺑیان دقیق تر ،رهﺒر فرزانۀ انقالب خواستار
جریان یافتن خون مقاومت در رگ های نظام جمهوری اسالمی ایران
و مقاومتی شﺪن تمامی فعالیت ها اعم از حساﺑﺪاری ،ﺑانکﺪاری،
سیاستهای مالیاتی و ﺑه طور کلی اقتصاد کشور شﺪنﺪ .ایشان عزم
ملی ،خواست درونی و اقﺪامات مؤثر تمامیت جامعه اعم از فعالین
اقتصادی ،دانشجویان و دانش پیشگان که هر یک ﺑا فعالیت خویش
در ﺑخش مرﺑوطه اثری یگانه و منحصر ﺑه فرد ﺑر جای جای پیکرۀ
اقتصاد ایجاد نماینﺪ را الزامات تحقق انﺪیشۀ واالی مقاومت همه جانﺒه
در ﺑراﺑر نوسانات جهانی خوانﺪنﺪ .همانطور که ایشان در تشریح ارکان
سیاست اقتصاد مقاومتی ﺑه یکپارچگی دولت و مردم اشاره داشتنﺪ،
خواستار ﺑهره گیری از تمامی ظرفیت های مردمی در راستای
توانمنﺪسازی اقتصاد ﺑه ویژه ﺑخش خصوصی شﺪنﺪ ﺑه ﺑیان دیگر
مردمی سازی دولت و اقتصاد را از اصول ﺑنیادین اجرایی نمودن این
رویکرد نوین اقتصادی دانستنﺪ (مقام معظم رهﺒری .)1۳۹1 ،مقام
معظم رهﺒری ﺑا اشاره ﺑه این موضوع اساسی ،نقش مردم را نقشی
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موثر دانسته و دولت را موظف ﺑه استفاده از اﺑزارهای گوناگون در
جهت ارتقای تقاضا و حضور مردم در میﺪان های فعالیت اقتصادی
نمود تا مردم از نقش مصرف گرای صرف ﺑه نقش مولﺪ در اجتماع
سوق داده شونﺪ .از سوی دیگر در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
که ﺑه ارگان های دولتی اﺑالغ گردیﺪ ،رهﺒر معظم انقالب شفاف سازی
و سالم سازی اقتصاد و همچنین ایجاد ﺑستری جهت ارتقا و تقویت
رقاﺑت پذیری در جامعه را از جمله مﺒانی کار ارگان های دولتی
خوانﺪنﺪ.
مالیات در واقع انتقال ﺑخشی از درآمﺪهای جامعه ﺑه دولت و یا
ﺑخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میشود؛
زیرا اﺑزار و امکانات دست یاﺑی ﺑه درآمﺪ و سودها را دولت فراهم کرده
است .دولتها ﺑرای جﺒران هزینههای خﺪماتی که ﺑه شهرونﺪان
میدهنﺪ ،از راه وضع مالیات اقﺪام میکننﺪ و الﺒته هﺪف از وضع
مالیات ﺑرای اغلب کشورها جﺒران هزینه نیست ،زیرا از راه مالیات،
نقﺪینگی دچار تغییرات میشود که ﺑعﺪ از جﺒران هزینه ،مهمترین
عامل وضع مالیات میﺑاشﺪ.
مالیات ،واژه ای عرﺑی است که در زﺑان فارسی ﺑه معانی ﺑاج ،خراج،
ارتفاع ،حاصل و محصول ﺑه کار می رود .این واژه جمع مالیه ﺑه معنای
چیزی است که ﺑه دارایی و اموال تعلق دارد .مالیات در اصطالح،
سهمی است که ﺑه موجب اصل تعاون ملی و ﺑر اساس مقررات،
شهرونﺪان موظفنﺪ از ثروت و درآمﺪ خود ،ﺑه منظور تأمین هزینه های
عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی کشور ،ﺑه قﺪر و
توانایی خود ﺑه دولت ﺑﺪهنﺪ تا دولت در هر موردی که مصلحت ﺑﺪانﺪ،
مصرف کنﺪ .امروزه دولتها ﺑراى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف
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گوناگونى ﺑه عهﺪه مىگیرنﺪ و ﺑازارهاى اقتصادى و قیمتها را تعیین
و کنترل مىکننﺪ و ﺑر توزیع فرآوردهها و سایر درآمﺪها نظارت
مىکننﺪ؛ اما آنچه از همه در تعادل اقتصادى و تأمین عﺪالت اجتماعى
نقش ویژهاى دارد ،مالیات است.
مالیات دولت را قادر مىسازد که ﺑر جریانها و مسائل اقتصادى
کشور و افزایش درآمﺪها و ثروتها نظارت و کنترل داشته و از رکود،
فساد و کساد اقتصادى جلوگیرى کنﺪ .الﺒته روشن است در میان انواع
مالیاتها ،مالیاتهاى مستقیم ،از آنجا که اشخاص پرداخت کننﺪه
نمىتواننﺪ آن را ﺑه دیگرى منتقل سازنﺪ ،اگر ﺑر اساس درآمﺪ تنظیم
گردد ،مانع از تمرکز ثروت و انﺪوختههاى سرسام آور خواهﺪ ﺑود .این
جهت فاصلههاى وحشتناک طﺒقاتى ترمیم یا تعﺪیل و از سوی دیگر
موجب رونق اقتصادى خواهﺪ ﺑود (امینی.)1۳8۴ ،

اهدف مالیات در اسالم

ﺑا توجه ﺑه اهﺪاف ﺑسیار متنوع اقتصاد اسالمی در مقایسه ﺑا مکتب
های دیگر ،دولت ﺑرای تأمین مخارج مالی خود ،ﺑه درآمﺪهای
گوناگونی نیاز دارد که مالیات ﺑه عنوان یکی از مهم ترین راه های
درآمﺪ دولت ،در رسیﺪن ﺑه این اهﺪاف ،اهمیت خاصی دارد.
اهﺪاف دریافت مالیات
الف) تأمین مالی مخارج مشخص :نظام مالیاتی اقتصاد اسالمی ،از
این نظر شﺒیه ﺑه عوارض عمل می کنﺪ؛ ﺑا این تفاوت که مالیات ،ﺑه
طور کلی ﺑه خزانه داری دولت واریز می شود و دولت مخارج مختلف
خود را ﺑا آن تأمین می کنﺪ؛ ولی عوارض گردآوری شﺪه ،تنها ﺑایﺪ در
موارد و مکان های مشخص مصرف شود.
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ب) عﺪالت اجتماعی :هر شهرونﺪی در جامعه اسالمی ﺑه نسﺒت
ﺑهره ای که از امکانات جامعه و کشوری می ﺑرد ،ﺑایﺪ در تأمین مخارج
و هزینه ها سهیم ﺑاشﺪ.
ج) اجرای سیاست های اقتصادی :ﺑه هر میزان که ﺑیشتر مالیات
گرفته شود ،هزینه مالیات دهنﺪه ،افزایش و در نتیجه ،سود وی کاهش
می یاﺑﺪ و دولت ﺑا افزایش مالیات در ﺑرخی ﺑخش ها ،می توانﺪ از
گسترش غیر ضروری آنها جلوگیری کنﺪ یا ﺑا کاهش مالیات و در نظر
گرفتن انواع معافیت ها و تخفیف ها ،ﺑخش های دیگر را رونق ﺑخشﺪ.
حضرت علی(ع) درﺑاره اثر مالیات در اداره جامعه اسالمی می
فرماینﺪ« :ولم یستقم امره اال قلیال؛ حکومت ،ﺑا ناﺑودی مالیات جز
انﺪکی دوام نمی آورد (».شرح نهج الﺒالغۀ) ﺑا این حال می فرماینﺪ:
« و ال تضرﺑن احﺪا سوطا لمکان درهم؛ ﺑرای گرفتن درهمی(مالیات)
کسی را ﺑا شالق نزنیﺪ( ».شرح نهج الﺒالغۀ)
همچنین آن حضرت درﺑاره گرفتن مالیات ﺑه فرستاده های در
نامه های  2۵و  ۵۳نهج الﺒالغه این گونه می فرماینﺪ:
 – 1نامه  2۵نهج الﺒالغه:
جملههایى از این نامه مشخص میکنﺪ که حضرت على(ع) عﺪالت
را در کارهاى کوچک و ﺑزرگ اداره امور حکومت رعایت می کرد.
ﺑه حرکت درآى ،ﺑا پرهیزگارى و ترس از خﺪاونﺪى که یگانه است
و او را شریکى نیست .زنهار ،مسلمانى را مترسانى و اگر خود نخواهﺪ
ﺑه سراغش مروى و ﺑیش از آنچه حق خﺪاونﺪ است ،از او مستانى .چون
ﺑه قﺒیلهاى ﺑرسى ﺑر سر آب آنها فرود آى و ﺑه خانههایشان داخل مشو.
آنگاه ﺑا آرامش و وقار ﺑه سوى ایشان رو تا ﺑه میانشان ﺑرسى .سالمشان
کن و تحیّت گوى و در سالم و تحیّت امساک منماى .سپس ،ﺑگوى
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که اى ﺑنﺪگان خﺪا ،ولىّ خﺪا و خلیفه او مرا ﺑه نزد شما فرستاده تا
سهمى را که خﺪا در اموالتان دارد ،ﺑستانم .آیا خﺪا را در اموالتان
سهمى هست ،که آن را ﺑه ولىّ خﺪا ﺑپردازیﺪ؟ اگر کسى گفت :نه ،ﺑه
سراغش مرو و اگر کسى گفت آرى ،ﺑىآنکه او را ﺑترسانى یا تهﺪیﺪش
کنى ،یا ﺑر او سخت گیرى ،یا ﺑه دشواریش افکنى ،ﺑه همراهش ﺑرو و
آنچه از زر و سیم دهﺪ ،ﺑستان و اگر او را گاو و گوسفنﺪ و شتر ﺑاشﺪ،
جز ﺑه اجازت صاحﺒانش ﺑه میان رمه مرو ،زیرا ﺑیشتر آنها از آن اوست
و چون ﺑه رمه چارپایان رسیﺪى ،ماننﺪ کسى مﺒاش که خود را ﺑر
صاحب آنها مسلط مىشمارد یا مىخواهﺪ ﺑر او سخت گیرد .چارپایى
را رم مﺪه و مترسان و صاحﺒش را در گرفتن آن مرنجان .پس مال را
هر چه هست ﺑه دو ﺑخش کن و صاحب مال را ﺑه گزینش یکى از آن
دو ﺑخش مخیّر گردان و در آنچه ﺑراى خود ﺑر مىگزینﺪ ،متعرضش
مشو ( .نامه  2۵نهج الﺒالغه).
 – 2نامه معروف  ۵۳که حضرت ﺑه مالک اشتر نخعی نوشته ﺑود:
در کار خراج نیکو نظر کن ،ﺑه گونهاى که ﺑه صالح خراج گزاران
ﺑاشﺪ .زیرا صالح کار خراج و خراج گزاران ،صالح کار دیگران است و
دیگران حالشان نیکو نشود ،مگر ﺑه نیکو شﺪن حال خراج گزاران ،زیرا
همه مردم روزی خوار خراج و خراج گزارانانﺪ.
ولى ﺑایﺪ ﺑیش از تحصیل خراج در انﺪیشه زمین ﺑاشى ،زیرا خراج
حاصل نشود ،مگر ﺑه آﺑادانى زمین و هر که خراج طلﺒﺪ و زمین را آﺑاد
نسازد ،شهرها و مردم را هالک کرده است و کارش استقامت نیاﺑﺪ،
مگر انﺪکى .هرگاه از سنگینى خراج یا آفت محصول یا ﺑریﺪن آب یا
نیامﺪن ﺑاران یا دگرگون شﺪن زمین ،چون در آب فرو رفتن آن یا
ﺑى آﺑى ،شکایت نزد تو آوردنﺪ ،از هزینه و رنجشان ﺑکاه؛ آن قﺪر که
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امیﺪ مىدارى که کارشان را سامان دهﺪ و کاستن از خراج ﺑر تو گران
نیایﺪ ،زیرا انﺪوختهاى شود ﺑراى آﺑادانى ﺑالد تو و زیور حکومت تو
ﺑاشﺪ ،که ستایش آنها را ﺑه خود جلب کردهاى و سﺒب شادمانى دل
تو گردد ،که عﺪالت را در میانشان گستردهاى و ﺑه افزودن ارزاقشان و
ﺑه آنچه در نزد ایشان انﺪوختهاى از آسایش خاطرشان و اعتمادشان
ﺑه دادگرى خود و مﺪارا در حق ایشان ،ﺑراى خود تکیهگاهى استوار
ساختهاى .چه ﺑسا کارها پیش آیﺪ که اگر رفع مشکل را ﺑر عهﺪه آنها
گذارى ،ﺑه خوشﺪلى ﺑه انجامش رساننﺪ ( نامه  ۵۳نهج الﺒالغه.)۴

انواع مالیات در اسالم

 - 1مالیات های ثاﺑت:
مالیات هایی است که نسﺒت ،مقﺪار ،مورد وضع یا مجموع آنها را
دین اسالم مشخص کرده است؛ ماننﺪ خمس ،زکات ،جزیه و...
خمس:
خمس یکی از واجﺒات مالی مسلم اسالمی است و عالوه ﺑر ریشههای
قوی در سنت پیامﺒر و اهلﺑیت علیهم السالم ،مﺒنای قرآنی هم
دارد(.تقوی دامغانی1۳۶۹ ،و یوسفی و همکاران)1۳۷۹ ،
حکمت تشریع خمس ،تأمین هزینههای امام و حاکم اسالمی در
انجام اهﺪاف اصالحگرانه خود در جایگاه رئیس حکومت اسالمی است،
که ناچار است در موارد الزم ﺑه مصرف ﺑرسانﺪ .این درآمﺪ ،وسیلهای
ﺑرای طراحی و اجرای ﺑرنامههای گوناگونی که در جهت تأمین رشﺪ و
کمال جامعه اسالمی ﺑایﺪ هزینه شود و اگر امام ﺑخواهﺪ این ﺑرنامهها
را انجام دهﺪ ،ﺑه این درآمﺪها نیازمنﺪ است (.انفال)۴1 ،
امام خمینی(ره) ﺑر این ﺑاورنﺪ که خمس ،هماننﺪ زکات و انفال،
ملک هیچ کس نیست؛ نه ملک شخص امام و نه ملک منصب او ،ﺑلکه
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متعلق ﺑه ﺑیت ا لمال است و امام یا ولی فقیه ،فقط والیت ﺑر تصرف
دارنﺪ .حتی سهم سادات نیز ملک سادات نیست ،ﺑلکه از آن ﺑیت المال
است ،منتها حاکم جامعه اسالمی(امام معصوم یا ولی فقیه) موظف
است گروههای سه گانه (یتیمان ،مسکینان و در راهمانﺪگان) را تأمین
کنﺪ و ﺑر حسب صالح دیﺪ خود ،ﺑاقیمانﺪه آن را در راستای تأمین
مصالح جامعه اسالمی ﺑه مصرف ﺑرسانﺪ.
ایشان میفرمایﺪ :مالیاتهایی که اسالم مقرر داشته است و طرح
ﺑودجهای که ریخته ،نشان میدهﺪ که تنها ﺑرای سﺪ رمق فقرا و سادات
فقیر نیست ،ﺑلکه ﺑرای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک
دولت ﺑزرگ است( .یوسفی و همکاران.)1۳۷۹ ،
امام خمینی(ره) ﺑه عنوان نمونه «خمس» میگوینﺪ :مثال خمس
یکی از درآمﺪهای هنگفتی است که ﺑه ﺑیت المال میریزد و یکی از
اقالم ﺑودجه دولت اسالمی را تشکیل میدهﺪ .طﺒق مذهب شیعه ،از
تمام مناﺑع کشاوری ،تجارت ،مناﺑع زیرزمینی و روزمینی و ﺑه طور
کلی از کلیه منافع و عوایﺪ ،ﺑه طرز عادالنهای(خمس) گرفته میشود...
در آمﺪی ﺑا این عظمت ،ﺑرای اداره کشور اسالمی و رفع همه احتیاجات
مالی آن جعل شﺪه است (امام خمینی.)1۳۷۳ ،
از منظر فقه اسالمی «خمس» یک واجب الهى و عﺒادى است که
در آن قصﺪ قرﺑت معتﺒر است؛ ولى «مالیات» یک حکم قانونى و
حکومتى و تاﺑع شرایط زمان و مکان است و هیچگونه منافاتى ﺑا خمس
نﺪارد .از این رو پرداخت مالیات ،نمىتوانﺪ جایگزین خمس گردد(.
امام ،استفتاءات ،س 1۹۹؛ مکارم ،استفتاءات ،س ۳۳۳؛ تﺒریزى،
استفتاءات ،س8۵۳؛ صافى ،جامعاالحکام؛ دفتر :سیستانى ،وحیﺪ،
خامنهاى ،فاضل ،نورى و ﺑهجت)۹ ،
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زکات

زکات مهمترین واجب مالی دینی است که مورد قﺒول تمام مسلمانان
در همه زمان ها ﺑوده و از ضروریات اسالم ﺑه شمار می رود و انکار
کننﺪه آن اگر ﺑا علم ﺑه ضرورت الزمه آن ﺑاشﺪ ،مرتﺪ می گردد.
زکات تا آنجا قاﺑل توجه است که در قرآن در ردیف نماز آمﺪه و
ﺑه آن امر شﺪه است و در روایات پیغمﺒر اکرم صلی اهلل علیه و آله و
ائمه علیهم السّالم ﺑیش از سایر حقوق مالی ﺑه آن اهمّیت داده شﺪه
و از ترک و کوتاهی در دادن آن شﺪیﺪا نکوهش شﺪه است تا جایی
که فرموده انﺪ کسی که از دادن زکات(هر چنﺪ مختصر ﺑاشﺪ)
خودداری کنﺪ ،از مؤمنین و مسلمانان نﺒوده(وسائل الشیعه ،ج  ،۶ص
 ،18حﺪیث  )۳و در وقت مرگ ﺑه او گفته می شود(یهودی یا ارمنی)
هر کﺪام که می خواهی ﺑمیر!(یعنی تو مسلمان و دینﺪار نمی ﺑاشی)
(وسائل الشیعه ،حﺪیث .)۵
زکات در لغت ﺑه معنای طهارت و پاکیزگی ،تقﺪس ،نمو و رشﺪ،
تﺒرئه ،صﺪقه ،نیکی ،تصﺪیق ،حرمت ،روی سفیﺪ و خیرات ،آمﺪه است.
در اسالم زکات که گاهی ﺑه آن هم صﺪقه گفته می شود ،عﺒارت
است از اینکه افرادی که ﺑالغ ،عاقل ،مالک و مجاز در تصرف انﺪ ،در
صورتی که گنﺪم ،جو ،خرما ،کشمش ،گاو ،گوسفنﺪ ،شتر ،طال ،نقره،
داشته ﺑاشنﺪ و ﺑه انﺪازه نصاب(مقﺪار معینی در هر کﺪام در فقه ﺑیان
شﺪه) مال آنها ﺑرسﺪ ،ﺑا شرائط و مقرراتی ﺑایﺪ مقﺪاری از آنها را ﺑه
حاکم شرع یا مستمنﺪان ﺑﺪهنﺪ یا در اموری که اجازه داده شﺪه
مصرف نماینﺪ.
زکات نیز ﺑه ﺑخشى از مال در صورت رسیﺪن ﺑه حﺪ نصاب تعلق
مى گیرد .در حقیقت مالیات پرداخت مخارج زنﺪگى خود فرد است؛
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ولى خمس و زکات تأمین خألها و نیازهاى مستمنﺪان و مصارف
دیگرى است که مشخص شﺪه است .در مورد پرداخت زکات ﺑر خالف
خمس اذن و اجازه مجتهﺪ الزم نیست و هر کسی می توانﺪ زکات
خویش را در موارد آن ﺑه مصرف ﺑرسانﺪ؛ هر چنﺪ ﺑهتر است زکات را
در اختیار مجتهﺪ قرار دهنﺪ و ﺑا اجازه وی ﺑه مصرف ﺑرساننﺪ.
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله فرموده انﺪ« :االفضل ﺑل
االحوط دفع الزکاه الی الفقیه فی عصر الغیﺒه سیما اذا طلﺒها النه اعرف
ﺑمواقعها و ان کان االقوی عﺪم وجوﺑه؛ ﺑهتر ﺑلکه احوط این است که
در زمان غیﺒت زکات را ﺑه مجتهﺪ ﺑﺪهنﺪ؛ خصوصا اگر مجتهﺪ در
خواست زکات کنﺪ؛ چون مجتهﺪ آشناتر ﺑه مواقع و مصارف زکات
است؛ اگر چه اقوی عﺪم وجوب دفع زکات ﺑه مجتهﺪ است( ».امام
خمینی ره ،تحریر الوسیله) [الﺒته در مقاﺑل نظریه اکثر فقهاء که قائل
ﺑه عﺪم لزوم اذن مجتهﺪ در پرداخت هستنﺪ؛ ﺑرخی از فقهاء ماننﺪ
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی و حضرت آیت اهلل سیستانی در ﺑعضی
موارد اذن مجتهﺪ را ﺑنا ﺑر احتیاط واجب ،الزم می داننﺪ] ﺑناﺑراین
زکات را هم خود افراد می تواننﺪ پرداخت نماینﺪ و هم می تواننﺪ آن
را در اختیار مراجع تقلیﺪ قرار دهنﺪ که ﺑه مصارف مشخص آن
ﺑرساننﺪ.
 - 2مالیات های متغیر:
آن دسته از دریافت هایی هستنﺪ که حاکم اسالمی ،ﺑر اساس
مصلحت مسلمانان ،در شرایط خاصی ﺑه طور موقت وضع می کنﺪ.
این گونه مالیات ها می تواننﺪ ﺑه طور مستقیم ماننﺪ مالیت ﺑر حقوق
کارمنﺪان دولت یا ﺑه طور غیر مستقیم ماننﺪ افزایش قیمت کاال ﺑاشنﺪ.
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امروزه که در عصر غیﺒت ﺑه سر می ﺑریم ،افزون ﺑر مالیات های
ثاﺑت اسالمی یعنی خمس ،زکات ،خراج و جزیه ،مردم مالیات های
دیگری نیز تحت عنوان مالیات های متغیر یا حکومتی ﺑه دولت می
پردازنﺪ که اختیار وضع آنها ﺑر عهﺪه حاکم اسالمی است.
ﺑه طور کلی در نظام مالیاتی کشور چهار نوع مالیات از جمله
مالیات ﺑر درآمﺪ ،مالیات ﺑر ارزش افزوده ،مالیات تکلیفی و مالیات ﺑر
اجاره توسط دولت و حکومت دریافت می گردد.
ﺑه غیر از مالیات ﺑر درآمﺪ که مستقیما ﺑه میزان سودی که فرد
مالیات دهنﺪه(مؤدی) کسب می کنﺪ ﺑستگی دارد ،سایر مالیات ها ﺑه
سود و زیان ﺑستگی نﺪاشته و ﺑایﺪ پرداخت شود؛ ﺑناﺑراین تمام
کاالهایی که مشمول قانون مالیات ﺑر ارزش افزوده هستنﺪ و نام آنها
ﺑه تفکیک در قانون آمﺪه ،ﺑایﺪ مالیات ﺑر ارزش افزوده خود را پرداخت
نماینﺪ.

اهداف مالیات

ﺑا توجه ﺑه اهﺪاف ﺑسیار متنوع اقتصاد اسالمی در مقایسه ﺑا مکتب
های دیگر ،دولت ﺑرای تأمین مخارج مالی خود ،ﺑه درآمﺪهای
گوناگونی نیاز دارد .مالیات ﺑه عنوان یکی از مهم ترین راه های درآمﺪ
دولت ،در رسیﺪن ﺑه این اهﺪاف اهمیت خاصی دارد:
الف) تأمین مالی مخارج معیّن :نظام مالیاتی اقتصاد اسالمی ،از
این نظر شﺒیه ﺑه عوارض عمل می کنﺪ .ﺑا این تفاوت که مالیات ،ﺑه
طور کلی ﺑه خزانه داری دولت واریز می شود و دولت مخارج مختلف
خود را ﺑا آن تأمین می کنﺪ ،ولی عوارض گردآوری شﺪه ،تنها ﺑایﺪ در
موارد و مکان های معیّن مصرف شود.
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ب) عﺪالت اجتماعی :هر شهرونﺪی در جامعه اسالمی ﺑه نسﺒت
ﺑهره ای که از امکانات جامعه و کشوری می ﺑرد ،ﺑایﺪ در تأمین مخارج
و هزینه ها سهیم ﺑاشﺪ.
ج) اجرای سیاست های اقتصادی :ﺑه هر میزان که ﺑیشتر مالیات
گرفته شود ،هزینه مالیات دهنﺪه ،افزایش و در نتیجه ،سود وی کاهش
می یاﺑﺪ .دولت ﺑا افزایش مالیات در ﺑرخی ﺑخش ها می توانﺪ جلو
گسترش غیر ضروری آنها را ﺑگیرد یا ﺑا کاهش مالیات و در نظر گرفتن
انواع معافیت ها و تخفیف ها ،ﺑخش های دیگری را رونق ﺑخشﺪ.

ویژگی های مالیات اسالمی

مالیات ها در اسالم ویژگی های متعﺪدی دارد که در این جا ﺑه
چهار مورد می پردازیم:
الف) عﺒادی ﺑودن :ﺑرخی از مالیات های اسالمی ماننﺪ خمس و
زکات ﺑایﺪ ﺑا قصﺪ قرﺑت انجام شود ،ولی در مکتب های دیگر ،مالیات
ﺑا عنوان عﺒادت پرداخت نمی شود.
ب) معیّن ﺑودن موارد مصف هر مالیات :هر یک از مالیات ها،
مصرف معیّنی دارد .ﺑرای مثال ،پرداخت کننﺪگان خمس و زکات می
داننﺪ مال خود را ﺑا چه هﺪفی و ﺑرای انجام چه مقاصﺪی ،می پردازنﺪ.
ج) مردمی و اخالقی ﺑودن :ﺑرخی مالیات های اسالمی ماننﺪ زکات
فطره را خود افراد در موارد تعیین شﺪه هزینه می کننﺪ .این ویژگی
سﺒب آشنایی ﺑیشتر پرداخت کننﺪگان مالیات ﺑا مستمنﺪان جامعه و
موجب افزایش روح ﺑرادری نزد آنان می شود.
د) داوطلﺒانه ﺑودن مالیات ها :از نظر اسالم ،انفاق ،عملی است که
افراد ﺑه صورت داوطلﺒانه انجام می دهنﺪ و مسلمانان در طول تاریخ
اسالم ،انفاق های واجب ماننﺪ زکات را ﺑا کمال اشتیاق می پرداخته
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انﺪ .این نشان می دهﺪ که دین مقﺪس اسالم ﺑا آیات و روایات توانسته
است ﺑه ترﺑیت اخالقی مردم ﺑپردازد و ﺑیشترین اثر را در رفتارهای
مسلمانان ﺑر جای گذارد.
اصل در دریافت مالیات در حکومت نﺒوی (ص) و شریعت اسالمی
ﺑر اساس دارایی مازاد یا سود خالص است .در حالی که اقتصاد سرمایه
داری دریافت مالیات ﺑر اساس درآمﺪ ناخالص است .ﺑه عﺒارت دیگر
در مالیات اسالمی اﺑتﺪا هزینه های ضروری و مایحتاج زنﺪگی شهرونﺪ
محاسﺒه می شود و اگر مالی ﺑرای شهرونﺪ ﺑاقی مانﺪ ،از آن مال
ﺑاقیمانﺪه یا همان پس انﺪاز ،مالیات دریافت می شﺪ .اما در نظام
سرمایه داری گویا اصل و مﺒنای دریافت مالیات؛ درآمﺪ شهرونﺪ است
یعنی دولت کاری ﺑه هزینه های شهرونﺪ نﺪارد و اگر درآمﺪ مشخصی
داشته ﺑاشﺪ ﺑناﺑرآن درآمﺪ ﺑایﺪ مالیات پرداخت کنﺪ .ﺑناﺑراین نه تنها
نظام مالیاتی اسالم ﺑه خصوص در حکومت نﺒوی (ص) ناعادالنه و
ظالمانه نیست ﺑلکه چنان مترقی و متمﺪنانه است که می توان آن را
ﺑا پیشرفته ترین نظام های اقتصادی امروز هم سنجیﺪ و مقایسه کرد.
یکی دیگر از شﺒهاتی که ﺑسیار روی آن مانور می دهنﺪ و ﺑه خصوص
ﺑا تکیه ﺑر این شﺒهه ﺑه جامعه روحانیت شیعه ،می تازنﺪ این است که
مالیات خمس  ،ناعادالنه است و  20درصﺪ از اموال مسلمانان را ﺑه
عنوان مالیات خمس دریافت کردن ،زنﺪگی مادی مودیان مالیات
خمس را تحت تاثیر قرار می دهﺪ و صﺪمه می زنﺪ .اما وقتی منصفانه
ﺑه ﺑررسی مالیات ها پر داختیم مشاهﺪه کردیم که مالیات خمس
چنﺪان زیاد نیست و کمترین نرخ ممکن را ﺑه عنوان مالیات خمس
دریافت می کننﺪ .ﺑایسته و شایسته است که تحقیقات و پژوهش های
ﺑیشتری در این زمینه صورت ﺑگیرد .می توان نظام مالیاتی اسالم را
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ﺑا حکومت های هم دوره ی آن در زمان صﺪر اسالم مقایسه کرد.
مطمئنا اگر نظام مالیاتی دوره صﺪر اسالم را ﺑا نظام مالیاتی ساسانیان
و رومیان در همان مقایسه کنیم متوجه خواهیم شﺪ که یکی از دالیل
استقﺒال و گرایش جوامع ایران و روم و غیره ﺑه اسالم؛ همین مﺒنای
مترقی نظام مالیاتی در اسالم است.همچنین ﺑایسته است که پژوهش
های ﺑیشتری در مورد چگونگی توزیعِ مالیات های اخذ شﺪه صورت
ﺑگیرد.

نتیجه

ﺑﺪنﺒال موج ضررهای ناشی از ﺑحران اقتصادی در سراسر جهان،
ﺑسیاری از کشورها در صﺪد ﺑازسازی مﺒانی تخریب شﺪۀ اقتصادی
خویش ﺑرآمﺪنﺪ و راهکارهایی اعم از ریاضت اقتصادی را ﺑه کار ﺑستنﺪ.
اما یکی از نکات قاﺑل توجه ﺑحران مالی جهانی ثﺒات نهادهای مالی
اسالمی درقیاس ﺑا نهادهای مالی مرسوم در طول این ﺑحران ﺑوده
است .پژوهش نشان میدهﺪ که طی ﺑحران مالی جهانی ،قاﺑلیت
انعطاف نهادهای مالی ﺑه دلیل مﺪل تجاری آنها در قیاس ﺑا ﺑانک های
مرسوم ﺑسیار ﺑیشتر ﺑوده است .جمهوری اسالمی ایران ﺑا ﺑینش
روشنگر رهﺒر معظم انقالب در راستای ﺑرون رفت از شرایط متاثر از
ﺑحران های اقتصادی ،در مسیر عملیاتی نمودن رویکرد اقتصاد
مقاومتی که مؤیﺪ اصل عﺪالت اجتماعی می ﺑاشﺪ ،قﺪم ﺑرداشته است.
ﺑر اساس فرمایشات رهﺒر فرزانه انقالب ،تمامی نهادها ﺑا توسل ﺑه
اﺑزارها و ارائۀ راهکارهای مناسب و همچنین ﺑا اتخاذ سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی اﺑالغ شﺪه از سوی ایشان و تعهﺪ ﺑه آنها ،موظف
هستنﺪ ﺑه اقتصاد مقاومتی جامۀ عمل ﺑپوشاننﺪ .از این رو ﺑا تمرکز ﺑر
رکن دوم رویکرد اقتصاد مقاومتی ،مﺒنی ﺑر استفاده از ظرفیتهای
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دولتی و مردمی ،و سیاست مرتﺒط ﺑا این رکن ﺑا عنوان شفافسازی و
سالمسازی اقتصاد ،تاثیر مالیات اسالمی ﺑر تسریع اجرای این سیاست
مقتضی رکن مذکور نتیجه ﺑخش تلقی میگردد.
مالیات در واقع انتقال ﺑخشی از درآمﺪهای جامعه ﺑه دولت و یا
ﺑخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میشود؛
زیرا اﺑزار و امکانات دست یاﺑی ﺑه درآمﺪ و سودها را دولت فراهم کرده
است .دولتها ﺑرای جﺒران هزینههای خﺪماتی که ﺑه شهرونﺪان
میدهنﺪ ،از راه وضع مالیات اقﺪام میکننﺪ و الﺒته هﺪف از وضع
مالیات ﺑرای اغلب کشورها جﺒران هزینه نیست ،زیرا از راه مالیات،
نقﺪینگی دچار تغییرات میشود که ﺑعﺪ از جﺒران هزینه ،مهمترین
عامل وضع مالیات میﺑاشﺪ.
امروزه دولت ها ﺑراى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى ﺑه
عهﺪه مىگیرنﺪ و ﺑازارهاى اقتصادى و قیمتها را تعیین و کنترل
مىکننﺪ و ﺑر توزیع فرآوردهها و سایر درآمﺪها نظارت مىکننﺪ؛ اما
آنچه از همه در تعادل اقتصادى و تأمین عﺪالت اجتماعى نقش ویژهاى
دارد ،مالیات است.
ﺑا توجه ﺑه آسیبهای نظام مالیاتی موجود ،لزوم حرکت ﺑه سمت
مالیات اسالمی در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را
ضروری میسازد .اصل در دریافت مالیات در حکومت نﺒوی (ص) و
شریعت اسالمی ﺑر اساس دارایی مازاد یا سود خالص است .در حالی
که اقتصاد سرمایهداری دریافت مالیات ﺑر اساس درآمﺪ ناخالص است.
ﺑه عﺒارت دیگر در مالیات اسالمی اﺑتﺪا هزینههای ضروری و مایحتاج
زنﺪگی شهرونﺪ محاسﺒه می شود و اگر مالی ﺑرای شهرونﺪ ﺑاقی مانﺪ،
از آن مال ﺑاقیمانﺪه یا همان پس انﺪاز ،مالیات دریافت می شﺪ .اما در
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نظام سرمایهداری گویا اصل و مﺒنای دریافت مالیات؛ درآمﺪ شهرونﺪ
است یعنی دولت کاری ﺑه هزینه های شهرونﺪ نﺪارد و اگر درآمﺪ
مشخصی داشته ﺑاشﺪ ﺑناﺑرآن درآمﺪ ﺑایﺪ مالیات پرداخت کنﺪ .ﺑناﺑراین
نه تنها نظام مالیاتی اسالم ﺑه خصوص در حکومت نﺒوی (ص) ناعادالنه
و ظالمانه نیست ﺑلکه چنان مترقی و متمﺪنانه است که می توان آن
را ﺑا پیشرفته ترین نظام های اقتصادی امروز هم سنجیﺪ و مقایسه
کرد.
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سیاست گذاری در حسابداری بمنظور تحقق

برخی از سیاست های ابالغی اقتصادمقاومتی

سید محمد مهدی شمس الدینی  1محبوبه بهرامی

چکیده

2

های کلی اقتص ا مقاومتی این غدغه را نز
ابالغ س یاس
حسابداران و حسابرسان کشور ایجا کر که تحقق این سیاس ها
تنها به عهده اقت صا انان و م سئوالن اجرایی ک شور نی س و جامعه
حسابداری نیز می تواند نقشی ر این زمینه اشته باشد بنابراین بند
 9سیاس های کلی اقتصا مقاومتی ،بر اصالح و تقوی همه جانبه
نظام مالی ک شور با هدف پا سخگویی به نیازهای اقت صا ملی ،ایجا
ثبات ر اقتص ا و پیش گامی ر بخش واقعی اقتص ا تککید ار لذا
شرایط اقتصا ی از عوامل اصلی سیاس گذاری ر حسابداری اس ،
پژوهش حاضر بیان می ار که با توجه به ا سالمی بو ن کشور ما و
تهدیدات و تحریم هایی که از سوی شمنان بر ما تحمیل می شو
اقتصا مقاومتی باید به عنوان سیاس گذاری ر حسابداری استفا ه
 1نویسنده مسئول  ،انشجوی کارشناسی ارشد انشگاه آزا اسالمی قم و
مدرس انشگاه فنی قم hesabdar313@chmail.ir
 2کارشناسی ارشد انشگاه الزهرا سالم اهلل علیها و مدرس انشگاه
Mahbobebahrami1990@gmail.com
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شو زیرا اقتصا مقاومتی همگام با شرایط اقتصا ی کشور می باشد
و بند نهم از سیا س های کلی اقت صا مقاومتی ر ارتباط با تقوی
و اصالح همه جانبه ی نظام مالی کشور می باشد فلذا پژوهش حاضر
بدنبال بررس ی عوامل موثر س یاس تگذاری ر حس ابداری ،بند نهم
اقت صا مقاومتی که همان ا صالح و تقوی همه جانبه ی نظام مالی
اس  ،می باشد .ا ه های این پژوهش با پرسش از  34نفر از اساتید
و ص احن نظران حس ابداری و اقتص ا با آزمون  tتک نمونه ای و با
ا ستفا ه از نرم افزار  Excelجمع آوری و تحلیل شده و این نتیجه
به س آمده اس که سیاس گذاری ر حسابداری ،تاثیر بسزایی
ر برخی از سیاس های ابالغی اقتصا مقاومتی ار .
واژه های كلیدی :سیا س گذاری رح سابداری ،اقت صا مقاومتی،

تقوی و اصالح همه جانبه ی نظام مالی کشور ، XBRL،نخبگان.
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-1مقدمه

به نبال افزایش تهدیدات و فش ار اقتص ا ی بر ایران الگوی
اقتصا مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد ایجا تغیرات
ر اهداف ،مبانی سیاس ها و برنامه ها از الزامات حرک ر راستای
وهراونی و خو کالم
س ت یابی به اقتص ا م قاومتی اس
خسروشاهی)1395،
سیاس های اقتصا مقاومتی به عنوان مکمل سیاس های کلی
اصل  44قانون اساسی ابالغ شد تا با اجرای آن ها مسیر ستیابی به
آرمان ها و اهداف نظام ا سالمی هموار شو ابالغیه ی مذکور شامل
 24سیاس کلی اس که الزم اس نقشه راهی برای هریک از آنها
تهیه شو ر سیا س هی اقت صا مقاومتی ا شاره ای به ح سابداری
نش ده اس اما برخی از اص ول آن ارتباط تنگاتنگی با حس ابداری
ار ر نتیجه جامعه ح سابداری ک شور وظیفه ار زمینه الزم برای
تحقق سیاس های اقتصا مقاومتی را فراهم نماید.
بند نهم از ابالغیه س یاس های کلی اقتص ا مقاومتی ر
ارتباط با ا صالح و تقوی همه جانبه ی نظام مالی ک شور ا شاره ار
با توجه به رابطه این مو ضوع با سیا س گذاری ر ح سابداری این
مو ضوع مطرح می شو سیا س گذار ر ح سابداری چگونه باعث
تحقق بخش یدن به اص ول مذکور می گر بنابراین هدف پژوهش
حاض ر اص الح س یاس گذاری ر حس ابداری ر راس تای تحقق
بخ شیدن به سیا س های اقت صا مقاومتی ا س  .ر این را ستا پس
ازبررس ی بند نهم ونقش آن ر س تیابی به اقتص ا مقاوتی ،نقش
سیاس گذاری ر حسابداری ر ستیابی به بند نهم از سیات های
اقتصا مقاومتی بررسی می شو .
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-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ر بند  9سیاس های کلی اقت صا مقاومتی ،بر اصالح و تقوی
همه جانبه نظام مالی ک شور با هدف پا سخگویی به نیازهای اقت صا
ملی ،ایجا ثبات ر اقتصا و پیشگامی ر بخش واقعی اقتصا تککید
شده ا س  .این سیا س چند نکته ار  .نکته اول تقوی سی ستم
های ح سابداری به عنوان بخ شی از نظام مالی ک شور ا س  .ر این
خص وا باید برخی از ایرا ات موجو اص الح ش و  .و با توجه به
اسالمی بو ن نظام اقتصا ی کشور سعی بر آن شو که سیستم های
حسابداری به سم اسالمی شدن بروند که برای تحقق این مهم باید
با همکاری ولتمر ان ،وزارت اقت صا و مجلس و نخبگان مالی حرفه
ی حس ابداری و اس اتید حوزههای علمیه که از طریق بهرهگیری از
مبانی فقهی ین مبین اس الم میتوانند نقش خو را ر این بخش
ایفا کنند .ر واقع نظام مالی ک شور باید ترکیبی از حرفه ح سابداری
ونخب گان مالی ر زمی نه ی حس ا بداری) مر م ومجلس به عنوان
نماینده ی مر م) و اساتید حوزه علمیه وبیان احکام فقهی ین مبین
اس الم) گام بر ار ند برای اص الح ه مه جان به ن ظام مالی وب ند
 9سیا ستهای ابالغی) و از میان بر ا شتن موانع موجو ک شور تال
نمو ر واقع نظام حاکم بر هر حرفه باید ترکیبی از قوانین و مقررات
ونورو و
تدوین ش ده ر ا خل و خار آن حر فه اس
همکاران )1395،تدوین س یس تم های حس ابداری باید بتواند
پا سخگوی نیاز اقت صا ملی هم به لحاظ تکمین سرمایه هم به لحاظ
ایجا فر ص برای پس اندار و سرمایه گذاری با شد .بحث یگر که
ر این بند به آن تککید شده ا س ایجا ثبات ر اقت صا ملی ا س .
یعنی نظام مالی کش ور چطور تدوین ش و که باعث ایجا ثبات ر
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اقتصا کشور شو که این یک نکته و بحث اساسی اس  .باید راین
خصوا بر روی ابزارهای مدیری ریسک بیشتر کار شده و مشتقات
مالی که به ثبات اقتصا کمک کند ،طراحی شو  .بحث یگر ر این
بند پی شگامی ر بخش واقعی اقت صا ا س که به معنی تقوی بازار
اولیه ا س  .باید بازار اولیه به گونه ای تقوی شو که بتواند نیازهای
بخش واقعی را تکمین کند و سهم بازار سرمایه ر تکمین مالی بخش
واقعی اقتصا افزایش ا ه شو ورحمانی.)1392،
اقتص ا مقاومتی یک رویکر کوتاه مدت س لبی و اقدامی ص رفا
پدافندی نی س ؛ این رویکر چ شم اندازی کالن به اقت صا جمهوری
ا سالمی ایران ار و یک اقدام بلندمدت را شامل می شو  .ر این
مقوله اس که اقتص ا مقاومتی مش تمل بر اقتص ا کارآفرینی و
ری سک پذیری و نوآوری می شو و رویکر ی وراندی شانه ار که
عالوه بر ر نظر گرفتن اقتص ا اس المی که پایه و س اختار اص لی
ایرانی و بومی بو ن آن نیز
اقتصا کشور ماس  ،به بعد اسالمی
توجه مطلوب ار وسای بسیج کارکنان.)1392،
رابطه ی بین تئوری و فرآیند تدوین اس تاندار ر نمو ار زیر
نش ان ا ه ش ده اس  .ورو ی های فرآیند س یاس گذاری ر
حس ابداری از  3منبع اص لی ،ش رایط اقتص ا ی ،عوامل س یاس ی و
تئوری حسابداری تامین می شو واسکندر.)1394،
شرایط اقتصا ی بر هر و عوامل سیاسی و تئوری حسابداری اثر
ارند مهم ترین نکته ای که سیاس گذاران ر زمان تدوین سیاس
ها به آن ق می کنند پیامد اقتص ا ی یک اس تاندار حس ابداری
می باشد.
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تاریخ تحوالت حسابداری نشان از آن ار که سیاس گذاری ر
حس ابداری باید نتیجه یک فرآیند تعاملی بین گروه های تاثیر پذیر
از ا ستاندارها با شد .سیا س گذاری پ ش رب های ب سته اغلن با
واکنش شدید از سوی نظارت شوند گان همراه بو ه اس ؛ به همین
گذار رویکر تعاملی را برای تدوین
لیل اکثر نها های س یاس
استاندار برگزیده اند.
س یاس گذاری ر حس ابداری امری بس یار پی یده بو اس
سیا س گذاران باید بتوانند قبل از اعمال هر ا ستاندار پیامد های
احتمالی آن را پیش بینی کنند.وکرمی وهمکاران.)1396،
از آنجا که هدف ح سابداری ،تامین اطالعات برای ت صمیم گیری
اقتص ا ی اس  ،والبته می توانیم هدف حس ابداری را چیز یگری
تعریف کر ه و از زیر بار مس وول ی ش ا نه خالی کنیم ،ه مان ند
حس ابداران و حس ابرس انی که ر ش رایط کنونی گواهی می
هند«ص ورتهای مالی از همه جهات با اهمی  ،به نحو مطلوب تهیه
شده اس  )».لذا باید با همکاری ولتمر ان ،وزارت اقتصا و مجلس
برای اص الح همه جانبه نظام مالی وبند 9س یاس تهای ابالغی) و از
م یان بر اش تن کش ور موانع موجو تال نمو زیرا ر غیر این
صورت باید به جرات اعالم کنیم ارقام ترازنامه ها و صورت های سو
 .از آن جایی که
و ز یان برای تص میم گیری گمراه کن نده اس
حسابداری محصول نیاز بشر اس و وظیفه آن ارزیابی وقایع گذشته،
حال و پیش بینی آینده اس ؛ بنابراین باید متناس ن با فرهنگ،
قانون ،شرع و مسائل اجتماعی و سیاسی و منطبق با محیط اقتصا ی
تعریف و اجرا شو ومشایخ و همکاران.)1392،
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سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی

سیاس های کلی اقتصا مقاومتی 24مور اس که به شرح زیر
به اختصار بیان می شو ). (ir Khamenei.
 -1کارآفرینی و مشارک عمومی
 -2اقتصا انش بنیان
 -3بهره وری و مزی های اقتصا ی استان ها
 -4یارانه ها
 -5سهم بری عوامل تولید
 -6کارتولید کاالهای اساسی
 -7امنی غذایی
 -8اصالح الگوی مصرف
 -9اصالح نظام مالی
 -10توسعه صا رات
 -11استفا ه از مناطق آزا ویژه
 -12بحث یپلماسی اقتصا ی
 -13بحث صنع نف و گاز
 -14میا ین مشترک و الگوی بهره بر اری از آن ها
 -15زنجیره ارز
 -16هزینه های عمومی
 -17اصالح نظام مالیاتی
 -18قطع وابستگی به نف
 -19مبارزه با مفاسد اقتصا ی
 -20فرهنگ جها ی وترویج آن
 -21گفتمان سازی اقتصا ی
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 -22بسیج امکانات ول
 -23نظام رمانی ونظارت بر بازار)
 -24استاندار
های کلی اقتص ا مقاومتی این غدغه را نز
ابالغ س یاس
حسابداران و حسابرسان کشور ایجا می کند که آیا تحقق سیاس
های مزبور تنها به عهده اقت صا انان و مسئوالن اجرایی کشور ا س
یا اینکه جامعه حرفه ای حسابداری و حسابرسی کشور نیز می تواند
نقشی ر این زمینه اشته باشد؟ ومشایخ و همکاران. )1392 ،

ر ا امه س ه یدگاه مختلف پیرامون حس ابداری مور
بررسی قرار می گیر .
 -1حسابداری بعنوان یک زبان

زبان از و جز نما وقواعد ساخته شده ا س .1 .نما ها :عبارات
معنا اری ه ستند که ر شنا سایی یک مفهوم بکار گرفته می شو
مثل بدهکار -ب ستانکار  .2قواعد ستوری زبان :نظمی که ر ترکین
لغات بکار می رو و ر ح سابداری رویه هایی که ر ایجا رویدا های
مالی برای یک واحد تجاری به کار می رو ) .به این ترتین حسابداری
فعال ی های اقتص ا ی را ر قالن عالیم خط ،طبق قواعد خاا
ترکین و به زبان ح سابداری ثب و نهایتا گزار از و ضعی مالی و
نتایج عملیات به صوت پدیده های واقعی ارائه می کند
 -2حسابداری بعنوان یک كاال

ح سابداری به مثابه کاالیی ا س که با عر ضه و تقا ضا می تواند
های عمومی و نظارت بر قرار ا های فی
تاثیر زیا ی به س یاس
مابین س ازمان و محیط پیرامونش فراهم می کند .حس ابداری به
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عنوان یک کاال منجر به ورو به بحث اقتص ا اطالعات به حیطه
حسابداری شده اس .
 -3حسابداری اسالمی

ا سالم هم ون سایر ا یان الهی ،تفکر و ایدئولوژی خاا خو را
ر موار گون اگون ار و این ن ه تنه ا ر بع د فر ی بلک ه ر
بعداجتماعی نیز تکثیر خواهد گذاش  .تحقیقات بسیار زیا ی صورت
گرفته اس که نش ان هنده این موض وع اس که حس ابداری با
محیط اطراف خو ارتباط و تعامل ار  .محققان بر این عق یده اند
که زیربنای اقتص ا اس المی با زیربنای اقتص ا غربی کامال متفاوت
اس  .ماهی نظریه حس ابداری اس المی به مانند رهنمو ی اس
رباره این که کارها چگونه باید انجام شوند تا اهداف اسالمی برآور ه
شو و ر نهای این که کارها ر عمل چگونه انجام می شوند .اکنون
ب سیاری از ک شورهای ا سالمی سعی می کنند اقت صا شان را به ویژه
ر زمینه ی بانکداری با اص ول اس المی تطبیق هند.با نک های
اس المی نه تنها ر کش ورهای مس لمان ر حال توس عه اس بلکه
چنین بانک هایی ر کش ور انگلیس و بقیه کش ورهای اروپا ش کل
گرفته اس  .اگر قرار باش د که احکام اس الم ارتباطی با اس تفا ه
گنندگان مس لمان اش ته باش د الزم اس توس عه نظریه حرفه
حسابداری از این احکام پیروی کند .چارچوب مفهومی سیستم های
حس ابداری وابس ته به غرب ،با ش ناخ تفاوت بین اص ول اخالقی
شخصی توسعه یافته اس  ،بنابراین با جوامعی که اصول و اخالقیات
آنها بر تمام جنبه های اجتماعی  ،اقت صا ی و سیا سی زندگی حکم
و مان ند آن ه ر جوامع اس المی وجو ار ) ،ارت باط
فر ما اس
محدو ی ار  .اقتص ا غرب بر حاکمی خص وص ی تککید ار ر
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حالی که ر اقت صا ا سالمی مالک حقیقی همه اموال خداوند متعال
اس و این اموال ر س ما یک امان اس .

-2پیشینه پژوهش

پژوهش و توس عه ،نحوه بانکداری اس المی و بدون ربا،
حسابداری مالی و سیاس  ،نقش نخبگان ،نقش اقتصا مقاومتی سبز
ر کارکر های حس ابداری ،نقش اقتص ا س بز ر کارکر های
ح سابداری ،تعریف ا ستا ندار های ا سالمی برای ح سابداری ،نقش
مراجع تقلید ،احکام شرعی مالی و اقت صا ی و ح سابداری ا سالمی
توسط پاسخ هندگان به عنوان کارکر های حسابداری ر قالن ابزار
گذاری به مثابه نظام فکری انتخاب ش ده اندوفراهانی و
س یاس
شمس الدینی .)1397
میرمعزی س یدحس ین و )1391ر مقاله خو با اس تنا به
سخنان مقام معظم رهبری و مطالبی که ایشان از سال  1388رباره
اقتصا بیان کر ه اند رصد ارائه تفسیری روشن از اقتصا مقاومتی
برآمده اس  .به نظر ایش ان اقتص ا مقاومتی از یدگاه مقام معظم
رهبری ،شکل خا صی از نظام اقت صا ی ا سالم ا س که ر و ضیع
حمله ی همه جانبه ی اقت صا ی شمن ،که کیان نظام اقت صا ی را
به خطر می انداز  ،پدید می آید.
تراب زا ه جهرمی محمد صا ق و همکارانو )1392با رو
«نظریه پر ازی ا ه بنیا » ،س خنان مقام معظم رهبری را تحلیل
نمو ه و الگوی مفهومی س خنان ایش ان رباره ی ابعا  ،ویژگی ها و
الزامات اقتصا مقاومتی را استخرا نمو ه اند.
حسین زا ه بحرینی و )1392ر مقاله ای پس از طرح چند
مقدمه ،به تبیین مفهوم اقتص ا «اقتص ا مقاومتی» پر اخته اس .
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ایش ان معتقد اس « :اگر بخواهیم تعریفی آکا میک از واژه اقتص ا
مقاومتی ا شته با شیم ،بدون آنکه بخواهیم به رهبری منت سن کنم،
عرض می کنم که اقت صا مقاومتی ،اقت صا ی ا س که مدیری آن،
مدیریتی راهبر ی و همه جانبه نگر اس ».
سیفلو و )1393ر مقاله ای با عنوان «مفهوم شناسی اقتصا
مقاومتی» مفهوم اقتص ا مقاومتی را از طریق تعیین جایگاه آن ر
پارا ایم علم اقتص ا با بهره گیری از رو تحلیل گفتمان س خنان
مقام معظم رهبری و تحلیل منطقی روش ن تر نماید ض منا اقتص ا
مقاومتی یک راهبر اقت صا ی متناظر با مفهوم تاب آوری اقت صا ی
که به به مقاوم س ازی فعاالنه اقتص ا توجه ار یافته های
اس
پژوهش نش ان می هد که بر اس اس ب یانات مقام معظم رهبری
اقتص ا مقاومتی بهترین تفس یر را ر قالن یک راهبر اقتص ا ی به
خو می گیر راهبر ی که مقطعی و منفعالنه نیس .
بورمن و همکاران 3و )2013ر مقاله ای با عنوان"ش اخ
تاب آوری صد ساله :اندازه گیری تاب آوری ک شورها ر مقابل شوک
ها" مقدار تاب آوری کش ور های ر حال توس عه و بازارهای نوظهور
برای مقابله با شوک ها را برر سی کر ند برای ساخ شاخ تاب
رنظر گرفته ش د که ش امل  5ش اخ مالی می
آوری 10ش اخ
باش ند که عبارتند از :س الم س یاس مالی ،حاکمی ش رکتی،
کیفی ارایی ،پایه سرمایه و ریسک رآمد.

Borman etl
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 -3روش و سوال های پژوهش

رو پژوهش از لحاظ نوع هدف ،کاربر ی و از لحاظ ش یوه
ی گر آوری ا ه ها ،از نوع پژوهش های توصیفی اس  .هم نین از
لحاظ رو پژوهش از نوع پیمایشی اس .

سوال اصلی

س وال اص لی پژوهش این اس که آیا س یاس تگذاری ر
حسابداری ر جه تقوی همه جانبه ی نظام مالی موثر اس ؟
گذاری ر
با مطال عه ر مور عوا مل موثر بر س یاس
حس ابداری و عوامل موثر بر تقوی نظام همه جانبه مالی  20گویه
ا ستخرا گر ید و برای برر سی روایی محتوایی ،پر س شنامه ی بین
خبرگان و اساتید حرفه ای حسابداری و اقتصا توزیع گر یده اس .
برای بررسی روایی محتوایی از شاخ نسب روایی محتوایی )(CVR
معروف به شاخ الوشه استفا ه گر ید جه محاسبه این شاخ
ر زمینه محتوای آزمون مور نظر
از نظرات کار شنا سان متخ ص
استفا ه می شو و با توضیح اهداف آزمون برای آن ها و ارائه تعاریف
عملیاتی مربوط به محتوای س الاالت به آن ها ،از آن ها خواس ته می
شو تا هریک از سالاالت را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت :وگویه
ض روری اس ) ،وگویه مفید اس ولی ض روری نیس ) ،وگویه
ض رورتی ندار ) طبقه بندی کنند که به ش کل جدول  1-1طراحی
گر ید.
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جدول و )1-1گزینههای گویه های پرسشنامه

ضروری اس

گویه ها

مفید اس ولی ضروری نیس

ضرورتی ندار

س الاالتی که مقدار  CVRمحاس به ش ده برای آن ها کمتر از
میزان مور نظر با توجه به تعدا متخص ص ین ارزیابی کننده س الال
با شد ،بای ستی از آزمون کنار گذا شته شوند به عل اینکه بر ا ساس
ش اخ روایی محتوایی ،روایی محتوایی قابل قبولی ندارند .ر این
پژوهش چون تعدا متخ ص صین و خبرگان پا سخ هنده 18نفر می
باشد مقدار CVRمطابق جدولو )1-2باید از  0/42بیشتر باشد.
جدول و )1-2حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس تعدا متخصصین
نمره گذار

تعداد

متخصصین

مقدار
CVR

متخصصین

۶

۹۹/۰

12

۵

۷

۹۹/۰
۹۹/۰

۸

۷۵/۰

1۰

۶2/۰

۹
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تعداد

۷۸/۰

11

مقدار
CVR

متخصصین

۵۶/۰

3۰-2۵

۵۹/۰

13

۵۴/۰

1۵

۴۹/۰

1۴

2۰-1۵

تعداد

۵1/۰

۴2/۰

2۵-2۰

3۵-3۰
۴۰-3۵

مقدار
CVR

33/۰

3۷/۰
31/۰

2۹/۰
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بنابراین ر نهای پس از انجام ا صالحات مور نظر و ا ستخرا
گویه ها و س واالت مربوط به هر مولفه از بین  17گویه  10گویه
استخرا شد و سواالت پژوهش بر مبنای گویه ها تهیه گر ید.

سواالت فرعی

سوال:1آیا پژوهش و توسعه به عنوان یک عامل سیاستگذاری ر
حس ابداری ر جه تحقق اص الح و تقوی هم جانبه نظام مالی
کشور موثر اس ؟
طبق سوال 1پژوهش و تو سعه ر ح سابداری و تحمل مخار و
هزینه های آن ر جه بهس ازی و افزایش تولید و رآمد بیش تر و
پیشرف و توسعه می باشد.
سوال:2آیا نحوه بانکداری اسالمی و بدون ربا به عنوان یک عامل
س یاس تگذاری ر حس ابداری ر جه تحقق اص الح و تقوی هم
جانبه نظام مالی کشور موثر اس ؟
که ر
طبق س وال 2نحوه بانکداری اس المی و بدون ربا اس
روایات معتبری از امام صا ق علیهالسالم میخوانیم:
ربای حرام ،عبارت ا س از این که فر ی به یگری قرض هد و
ش رط کند که بیشتر از آن چه گرفته ،برگر اند .این همان ربای
حرام اس وعاملی.)454/12 :
نظام بانکداری بدون ربا ری شه ر ایدئولوژی و ارز های اقت صا
اسالمی ار و تحقق آن مستلزم استقرار عدال اقتصا ی و اجتماعی
و نیز توزیع عا النه رآمد و ثروت ر جامعه اس .
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به عنوان یک عامل
س وال:3آیا حس ابداری مالی و س یاس
س یاس تگذاری ر حس ابداری ر جه تحقق اص الح و تقوی هم
جانبه نظام مالی کشور موثر اس ؟
طبق س وال 3که حس ابداری مالی و س یاس اس و برمبنای
تجزیه و تحلیل اقت صا ی ،فرآیند سیا سی و تاثیر آن بر ح سابداری،
انگیزههای مدیران شرک های بزرگ ر انتخاب رو های حسابداری
کاهنده سو  ،مور بحث اس  .حسابدارن مالی می توانند سیاستمدار
با شند .سیا س ها هم می تواند مطابق نظر ح سابداری مالی با شد و
ر سیاس می توان ابعا مالی را هم مدنظر قرار ا .
س وال:4آیا نقش نخبگان به عنوان یک عامل س یاس تگذاری ر
حس ابداری ر جه تحقق اص الح و تقوی هم جانبه نظام مالی
کشور موثر اس ؟
طبق س وال  4که نقش نخبگان اس و بعنوان ش اخ ترین
گویه مش ترک ر پژوهش کارکر های حس ابداری ر تحقق جنبه
های مالی سیاس های اقتصا مقاومتی شناخته شد .
شش نقش ا سا سی را میتوان برای نخبگان ر اقت صا مقاومتی
ر نظر گرف :
- 1به عقیده برخی صاحننظران ،میتوان اقت صا مقاومتی را به
معنای مقاومسازی اقتصا کشور قلمدا کر .
- 2یکی از عرص ههای مهم ر اقتص ا مقاومتی و انشبنیان،
تقوی بنیۀ علمی کشور اس  .نخبگان انشگاهی ،میتوانند با سوق
ا ن پژوهش های خو به س م نیازهای کش ور ،ر تولید فکر و
ارائه راهحل به سیاس گذاران و صنعتگران ،پیشرو باشند.
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- 3عمق انش ی نخبگان ،به عنوان یکی از مزایای عمده ایش ان
محس وب میگر  .از اینرو ،حض ور ایش ان ر فرآی ند های
سیاس گذاری و تصمیمگیری کشور ،امری الزم محسوب می شو .
نخبگان می توانند ر  2قالن  )1مش اوره و  )2حض ور ر اتاق های
فکر و اندیشکده ها ،ر جریان مسائل اصلی کشور مرتبط با تخص
خو قرار گرفته و به تقوی چرخه س یاس گذاری و حل مس ائل
کالن کشور از این طریق کمک نمایند.
- 4تک سیس شرک های انش بنیان تو سط نخبگان انشگاهی و
کارآفرین ،میتواند ر حرک کش ور به س م تقوی ابعا انش ی
اقتصا  ،نقش بسزایی اشته باشد.
- 5نخبگان و گروه های نخبگانی ر کش ور میتوانند از طریق
فعالی های ترویجی مانند فعالی های ر سانهای یا ت شکیل گروههای
جها ی ،ر گس تر فرهنگ مقاومس ازی اقتص ا ر بین مر م و
مسالولین ،نقش ایفا کنند.
- 6بس یاری از مس تعدان برتری که از ش هرس تانها به تهران
مهاجرت میکنند ،پس از اتمام وره تحص یل ترجیح می هند ر
که
پایتخ به ا امۀ فعال ی های خو بپر ازند .این ر حالیس
ش هرهای مبدأ ایش ان ،ر ص ورت فراهمش دن امکان بازگش ،
های زیا ی برای کار و بهبو کیفی زندگی خو ارند .لذا
فرص
بازگش این افرا به شهرهای خو و نقشآفرینی ر توسعۀ شهری،
فرصتی اس که حضور نخبگان را میطلبد.
سوال :5آیا ایکس بی آرال به عنوان یک عامل سیا ستگذاری ر
حس ابداری ر جه تحقق اص الح و تقوی هم جانبه نظام مالی
کشور موثر اس ؟
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طبق سوال  5ایکس بی آرال ،یک سیستم گزارشگری مبتنی
که برای تهیه و مبا له الکترونیکی گزار های
بر منبع باز اس
بازرگانی ر سرا سر جهان ،ایجا شده ا س  .این زبان ر کل رباره
برچ سن گذاری الکترونیکی ا ه ها ا س و آن را می توان با رمزینه
مقایسه کر  .ایکس بی آرال ،شکل بسط یافته ایکس ام ال اس  .این
و زبان تو سعه پذیر ه ستند .زبان تو سعه پذیر بدین معنی ا س که
بعد از طراحی ،ر تاریخ های بعدی به سهول می توان ترکین هایی
جدید را به آن افزو  .هم چنان که انتظار می رو الزم ا س قواعد یا
خ صو صیات این زبان ها به گونه ای مدیری شو که ر طراحی آن
س ازگاری و یکنواختی منظور ش و  .هدف ایکس بی آرال ،فراهم
ساختن مجموعه ای استاندار از برچسن های ایکس ام ال اس که
می توان از آن برای ایجا م ستندات نمونه ا ستفا ه کر  .سپس این
مس تندات نمونه را می توان ر فرم های گوناگون نمایش ا .
ایکس بی آرال ،ر پی و ضع ا ستاندار های جدید ح سابداری نی س ؛
بلکه می کوش د تا بر چس ن های مبتنی بر ایکس ام ال را که ر
گزار شگری بازرگانی مور ا ستفا ه ا س ا ستاندار نماید ،به طوری
که گزار های بازرگانی تهیه شده به وسیله سازمان ها را به منظور
نظارت یا سایر اهداف بتوان راح تر مقایسه یا مقابله کر  .وسعیدی
و همکاران ،پاییز )1385
س وال :6آ یا نقش حس ا بداری س بز به عنوان یک عا مل
س یاس تگذاری ر حس ابداری ر جه تحقق اص الح و تقوی هم
جانبه نظام مالی کشور موثر اس ؟
طبق سوال  6که نقش حسابداری سبز ر کارکر های حسابداری
اس  .حس ابداری س بز نوعی حس ابداری با هدف کاهش خطرات
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محیطی ،کمبو های اکولوژیکی و تو سعه پایدار بدون تجزیه محیطی
ا س  .نظام ح سابداری هزینه کامل که ر آن هزینه ها ی برون یابی
شده ر جامعه به و سیله اکو سی ستم ها به طرز معتبری ر یابی می
شوند و به عنوان مسئولی های واحدی مور توجه قرار می گیرند و
تص ور می ش وند که به هیچ ارایی زیان وار نمی کنند یا آن را کم
اهمی نمی پندارند.
س وال :7آیا تعریف اس تاندار های اس المی به عنوان یک عامل
س یاس تگذاری ر حس ابداری ر جه تحقق اص الح و تقوی هم
جانبه نظام مالی کشور موثر اس ؟
طبق سوال  7که تعریف ا ستاندار های ا سالمی برای ح سابداری
اس .
جنبه های اقت صا ا سالمی تا حد زیا ی با اقت صا غربی متفاوت
اس  .تکنیک های حس ابداری انگلیس ی و آمریکایی نمی توانند به
آسانی ر اقتصا اسالمی به کار گرفته شوند و بنابراین استاندار های
حس ابداری بین المللی بنا ش ده بر چنین تکنیکهایی مش کالتی را
برای م سلمانان ر سرا سر جهان ایجا خواهد کر  .به این لیل برای
حسابداران مسلمان مهم اس که استاندار های حسابداری را توسعه
هند که به طور خاا مناسن نیازهای اسالمی شان باشد.
سوال :8آیا نقش مراجع تقلید به عنوان یک عامل سیا ستگذاری
ر ح سابداری ر جه تحقق ا صالح و تقوی هم جانبه نظام مالی
کشور موثر اس ؟
طبق سوال  8که نقش مراجع تقلید اس .
یکى از عرص ههاى مهم انش فقه ،احکام عقو یا معامالت
ا س که امروزه با شکلگیرى مباحث نوین اقت صا ی و مالی ،شکل
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پی یدهتری به خو گرفته ا س  .یا گیرى احکام شرعی ،پیش شرط
ا وستد و ورو به هر نوع کسن وکاری اس  .این ر حالی اس که
فعالی هاى اقتص ا ى اگر طبق معیارها و ض وابط ش رعى و فقهى
صورت نگیر  ،از سوى اسالم به رسمی شناخته نمىشو .
الگوی اجت ها چ ند مرح لهای ر ف قه مالی ،با ای جا حل قه
واس ط از خبرگان فقهی -مالی بین مراجع عظام تقلید و پژوهش گر
فقه مالی ،از یک س و به پژوهش گر برای س یابی به بینش فقهی
عمیقتر کمک میکند و از س وی یگر فرایند موض وعش ناس ی ر
مسائل مالی را برای فقها و مراجع عظام تقلید تسهیل میکند.
س وال :9آیا احکام ش رعی مالی و اقتص ا ی به عنوان یک عامل
س یاس تگذاری ر حس ابداری ر جه تحقق اص الح و تقوی هم
جانبه نظام مالی کشور موثر اس ؟
طبق سوال  9که احکام شرعی مالی و اقتصا ی اس .
یا گیرى احکام ش رعی ،پیشش رط ا وس تد و ورو به هر نوع
کسن وکاری اس .
سوال :10آیا حسابداری اسالمی به عنوان یک عامل سیاستگذاری
ر ح سابداری ر جه تحقق ا صالح و تقوی هم جانبه نظام مالی
کشور موثر اس ؟
طبق سوال  10که حسابداری اسالمی اس .
از فرایند ش ناس ایی،
حس ابداری اس المی عبارت اس
اندازهگیری و گزارش گری مش روع ی فعال ی های مالی که برای
تص میمگیری ،محاس ب ه زکات و محاس به س و واقعی عملیات
سرمایهگذاری اسالمی براساس ستورات اسالم ،مفید باشد.
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ر ضمن ر پژوهش حا ضر از آزمون کرونباخ برای آزمون ثبات
نتایج اندازه گیری ا ستفا ه شد .نتیجه این آزمون برای پر س شنامه
مور استفا ه 0/941 ،اس  ،که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه اس .
از آنجا که این پژوهش با نظر خبرگان انشگاهی صورت گرفته
اس جامعه و نمونه آماری این پژوهش برخی از اساتید رشته
حسابداری و اقتصا ی انشگاه های کشور می باشند که  80پرسشنامه
از طریق مراجعه حضوری و اینترنتی ،توزیع و ر نهای با پیگیری
های انجام شده 34پرسشنامه تکمیل و عو ت ا ه شد.

با توجه به نتایج جدول1-3و اینکه ر تمامی موار  ،س طح
و مقا یر حد باال بیش تر از مقا یر حد
معنا اری کمتر از0/05اس
پایین ا س  ،لذا با اطمینان  0/095تمامی سوال های پژوهش تایید
می شو .
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 -۴نتایج و بحث

مقام معظم رهبری اقت صا مقاومتی را به عنوان یک اقت صا
اس المی معرفی نمو ند.و )khamenei. irاقتص ا مقاومتی محقق
نمی شو مگر ر سایه توجه به ارکانش که یکی از مهمترین ارکان
اقت صا مقاومتی ،ا شتن تولید ملی ا س  .تولید ملی نیز زمانی می
توان به ثمر بنشیند و موفق آمیز با شد که قبل از شروع به کار ،ابتدا
با ق جوانن امر سنجیده شده باشد وتجزیه و تحلیل بازار) و نقاط
قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها مشخ شده با شد و یانتی یلمی،
 .)1394جهانبینی و ارزش های مختلف به س یس تم های اقتص ا ی
متفاوتی منجر می ش و و س یس تم های اقتص ا ی به نوبه خو
سی ستم های ح سابداری خاا خو را می طلبدو یانتی و م شهدی،
.)1395
عوامل اقتصا ی مهم ترین عامل سیاستگذاری ر حسابداری
می با شد با توجه به تهدیدات وتحریم هایی که از سوی شمنان بر
کش ور ما تحمیل می ش و باید س یاس گذاری ر حس ابداری ر
را ستای اقت صا مقاومتی با شد ر بند نهم ابالغیه ی سیا س های
کلی اقتص ا مقاومتی بر اص الح و تقوی همه جانبه ی نظام مالی
کشور تاکید ار بنابراین سیاس گذاری ر حسابداری باید اصالح
و تقوی شو و ر راستا اقتصا مقاومتی که اقتصا ی اسالمی اس
گام بر ار .با توجه به پرس ش نامه های عو ت ا ه ش ده تحقیق و
توس عه ،نحوه ی بانکداری اس المی بدون ربا ،حس ابداری مالی و
سیاس  ،نقش نخبگان ،XBRL ،تعریف استاندار های اسالمی ،نقش
مراجع تقلید ،احکام شرعی مالی و اقتصا ی و حسابداری اسالمی از
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جمله عواملی می باش ند که می توانند ر تقوی همه جانبه نظام
مالی کشور گام بر ارند.
پیش نها می گر هر یک از این عوامل به ص ورت قیق تر
مور قرار گیرند و انش پژوهان به تفکیک برر سی این 10عاملی که
توسط اساتید انشگاهی حسابداری و اقتصا ی تایید شده ،بپر ازند.
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