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چکیده
اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسالمی که به دلیل کارایی و انعطافپذیری باالیی که دارد مورد
توجه کشورهای اسالمی از جمله مالزی قرار گرفته است .اوراق وکالت دولتی بینالمللی مالزی از جمله
مهمترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تأمین مالی خود منتشر میکند و با استقبال زیادی از سوی
خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی
این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه میدانی ،ضمن معرفی نمونهای از اوراق وکالت
دولتی مالزی ،به این پرسش پاسخ میدهد که ابعاد ،ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق از چه
محدودیتهایی برخوردار است و الگویی تکمیلی و بومیشده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در
اقتصاد ایران چیست؟ نتایج پژوهش ،محدودیتهای نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی بنا به مالحظات فقه
اهل تسنن را معرفی میکند؛ همچنین این مطالعه نشان میدهد که میتوان با استفاده از ظرفیتهای فقه
امامیه ،الگوی مذکور را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهرهبرداری قرار داد.
واژگان کلیدی :تأمین مالی ،اوراق وکالت ،اجاره ،مرابحه ،دولت.
طبقهبندی .Z12, E22, G15, G11 :JEL
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آن برای اقتصاد ایران تاکنون در مطالعات داخلی مدنظر قرار نداشته است.
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مقدمه
تنوع و کارآمدی ابزارهای مالی اسالمی موجب اقبال گسترده دولتها و بنگاههای اقتصادی
به استفاده از آن با هدف تأمین مالی چه از نوع تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و چه
از نوع تأمین دارایی و کاال و خدمات شده است .اوراق بهادار اسالمی (صکوک) زمینهای
برای بهکارگیری ابزارهای تأمین مالی با شرایط منطبق با موازین شریعت است.
یکی از انواع اوراق بهادار اسالمی که در چند سال اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته
است اوراق وکالت است .سهم این اوراق در میان اوراق بینالمللی ،قبل از  0202میالدی
بهطور متوسط  0۱درصد بوده ( .)Sheikh, 2016, p.20این سهم از ژانویه  0202تا دسامبر
 020۲به  ۱9درصد ،از ژانویه  0202تا دسامبر  0202به  1۲درصد و از ژانویه  0201تا
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دسامبر  0201به  ۲0درصد رسیده است ()IIFM, 2018, pp.48-49؛ همچنین در خصوص
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اوراق وکالت با ناشر دولتی ،سهم این اوراق نسبت به سایر اوراق دولتی دیگر برای دوره
ژانویه  0220تا دسامبر  0201معادل  1۲درصد بوده است که تنها در حدفاصل ژانویه 0201
تا دسامبر این سال ،این سهم به  30درصد میرسد (.)IIFM, 2018, p.51
در این راستا دولت مالزی جهت تأمین مالی خود در سال  0200اوراق وکالت دولتی
به حجم دو میلیارد دالر را در دو سررسید پنج و ده سال منتشر کرد .این اوراق که
بزرگترین اوراق دولتی این کشور در بازارهای بینالمللی به ارز دالر تا آن روز بوده است
از بیع ،اجاره ،مرابحه و تورق در بخش سرمایهگذاری استفاده نموده و شدیداً مورد استقبال
خریدارانی از سراسر جهان مواجه شده است.
با توجه به انعطافپذیری و کارکرد مناسب اوراق وکالت و ضرورت الگوگیری از
تجربه موفق کشورهای جهان برای بازطراحی و بومیسازی ابزارهای کارآمد مالی اسالمی
برای اقتصاد ایران ،این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به این پرسش پاسخ
میدهد که ابعاد ،ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق نمونه از چه محدودیتهایی برخوردار
است و الگویی تکمیلی ،بومیشده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در اقتصاد ایران

چیست؟ ازاینرو در ادامه پس از معرفی سابقه پژوهش ،معرفی اجمالی از اوراق وکالت و
احکام و ضوابط آن طرح میشود .سپس نمونهای از اوراق بینالمللی وکالت دولتی مالزی
به عنوان یک الگوی موفق جهانی از حیث ابعاد ،ارکان و ساختار عملیاتی معرفی میشود.
تحلیل و بررسی این اوراق بخش دیگری از این پژوهش را شکل میدهد؛ در این بخش
سعی میشود به محدودیتهای موجود در این اوراق اشاره شود و ظرفیتهای مناسب فقه
امامیه در افزایش انعطافپذیری آن مورد طرح و بررسی قرار گیرد .ارائه الگوی پیشنهادی
اوراق وکالت با استفاده از چهار دسته از ابزارهای مالی منطبق با موازین شرعی فقه امامیه و
بیان مزایای این الگوی پیشنهادی ،بخش پایانی این پژوهش را شکل میدهد.

پیشینه تحقیق
فدایی واحد و صفایی ( )0932در مقاله «صکوک وکالت؛ ابزاری برای تأمین مالی با رویکرد
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کاهش ریسک» بیان میکنند که نیازهای روزافزون کشور به ابزارهای مالی منطبق با شریعت
کوتاهمدت و بلندمدت با استفاده از این ابزارها و تشکیل پرتفویی برای کاهش ریسک غیر
سیستماتیک سرمایهگذاری از سوی دیگر ،لزوم ارائه ابزارهای جدید تأمین 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 ( )0930در مقاله «اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب
برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی» با ذکر اهمیت صـنعت پتروشـیمی در توسـعه
اقتصـادی کشـورها ،نیاز به تأمین مالی این صنعت را مهم شمردهاند .این مطالعه بر اساس
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 نشان میدهد که الگوی پیشنهادی اوراق وکالت
با رعایت راهکارهای مدیریت ریسک ،ابـزاری مناسـب بـرای تأمین نیازهای گوناگون مالی
در صنعت پتروشیمی از جمله تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی طرحها است.
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از یکسو و نیاز مدیران مالی به اختیارات بیشتر در زمینه انتخاب فرصتهای سرمایهگذاری

کاوند ( )0932در گزارش «نگاهی به تجربه جهانی اوراق وکالت و امکانسنجی انتشار
آن در بازار سرمایه ایران» با ذکر این مطلب که یکی از انواع اوراق که امروزه از سوی
ناشران دولتی و شرکتی مورد استقبال قرار گرفته و از سال  0209حجم انتشار آن در جهان
افزایش یافته است ،اوراق وکالت میباشد ،به معرفی الگوهای مختلف اوراق وکالت
پرداخته و آن را از برخی ابعاد محدود مورد بررسی قرار داده است.
مؤسسه مالی بینالمللی دبی ( )0223( )Dubai International Financial Centerدر
بخشی از کتاب «راهنمای صکوک» به معرفی اوراق وکالت پرداخته و برخی از مزایای این
نوع اوراق را مورد اشاره قرار میدهد.
علوی ( )Alviو همکاران ( )0200در گزارشی با عنوان «مطالعه جامع بازار جهانی
صکوک» در بخشهایی از گزارش خود به چندین نوع از انتشار صکوک با استفاده از
186

الگوی وکالت در کشورهای گوناگون از جمله ترکیه اشاره کردهاند.
بشیر و امین ( )0200( )Bashir & Amineدر کتاب صکوك جهانی و بازار تبدیل
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داراییها به اوراق بهادار اسالمی به الگوهای جهانی عملیاتی انواع صکوک از جمله صکوک
وکالت پرداختهاند.
فتری الیاس ( )Fitri Elliasو همکاران ( ،)0209در مقالهای تحت عنوان «مباحث
شریعت در صکوک» ،ضمن معرفی اوراق وکالت ،به تشریح ویژگیها و خصوصیات این
اوراق و موضوع بازار ثانویه آن با مطالعه موردی بازارهای مالی کشور مالزی میپردازد.
ایشان در این مقاله بیان میکنند که اوراق وکالت به سرعت به یکی از محبوبترین اوراق
بهادار در بین کشورهای اسالمی بدل شده است که یکی از دالیل آن وابستگی کم این
اوراق به داراییهای مشهود بر خالف اوراق اجاره و مشارکت است.
الکمن ( )020۲( )Lackmannدر مقاله «انواع صکوک و سابقه انتشار آن در ژاپن» ضمن
معرفی اوراق بهادار و انواع آن ،به اوراق وکالت اشاره کرده و ارکان و ساختار عملیاتی آن
را تشریح میکند .الکمن در ادامه نمونههایی از انتشار اوراق توسط شرکتهای ژاپنی را
معرفی نموده و چشماندازی از آینده انتشار انواع اوراق از جمله اوراق وکالت در کشور
ژاپن را بیان میدارد.

سوودی ( )0202( )Suwadiضمن معرفی سابقه مالی اسالمی و استفاده از ابزارهای
تأمین مالی در کشورهای اسالمی ،کلیات صکوک از جمله اوراق وکالت را تشریح کرده و
با تمرکز بر کشور اندونزی ،وضعیت این دسته از اوراق را در بازارهای مالی این کشور
مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار داده است .عمده مباحث طرحشده در این پژوهش به
اوراق دولتی و بررسی خصوصیات و چالشهای آن مرتبط میشود.
محمد و همکاران ( )0201ضمن تشریح اوراق اجتماعی ،به عنوان ابزاری نوین در
تأمین مالی خدمات اجتماعی ،به قابلیتهای اوراق و عقد وکالت در این حوزه اشاره
کردهاند .ایشان در این مقاله به مقاصد شریعت توجه ویژهای داشتهاند و از کارکرد نهادهایی
همانند دولت ،صندوقهای خیریه ،بازارهای مالی در مکانیسم معرفیشده استفاده بردهاند.
پژوهش پیش رو سعی دارد به مطالعه موردی اوراق بینالمللی وکالت دولتی مالزی
پرداخته و ضمن نقد و بررسی آن ،الگویی جایگزین و توسعهیافته ،متناسب با فقه امامیه
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برای تأمین مالی دولت ایران و بنگاههای تولیدی کشور ارائه کند.
بوده و مشابهی برای آن در بین سابقه پژوهش یافت نشده است.

اوراق وکالت
معرفی اوراق وکالت
اوراق وکالت مبتنی بر عقد وکالت است .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 نائب خود قرار میدهد .امام خمینی 1وکالت 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 ،0902 ،ص .)021ماده  2۲2قانون مدنی ایران عقد وکالت را عقدی میداند که به
موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود مینماید.
اوراق وکالت یکی از انواع اوراق بهادار اسالمی است که برخالف بازار سرمایه ایران،
در برخی کشورهای اسالمی مورد استفاده قرار میگیرد .در این نوع اوراق ،سرمایهگذاران و
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این مطالعه از حیث نوع مطالعه موردی و الگوی پیشنهادی ،جدید و دارای نوآوری

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 تجمیعشده در راستای اهداف و اقدامات پیشبینیشده گام بردارد.
بازدهی حاصل از سرمایهگذاری و تأمین مالی 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 بهدستآمده را از طریق ناشر که نقش رابط را
دارد به موکلین پرداخت کرده و با آنان تسویه مینماید (کاوند ،0932 ،ص.)09

فروش اوراق وکالت در بازار ثانوی از باب فروش سهمالشرکه فرد در داراییها و
خدمات مشاع است که از جهت فقهی بدون اشکال بوده و قیمت فروش میتواند با توافق
طرفین مقرر شود .پس از معامله ،دارنده جدید اوراق در تمام موضوعات حقوقی جایگزین
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دارنده قبلی اوراق خواهد بود.
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الگوی سادهشده اوراق وکالت
کشورهای مختلف در انتشار اوراق وکالت از الگوهای عملیاتی متفاوت اما نزدیک به
یکدیگر استفاده میکنند؛ همانند اوراق بینالمللی وکالت دولتی مالزی ،اوراق ایثمار
( ،)Ishmarاوراق راکیا ( )RAKIAو غیره .با توجه به این الگوها میتوان قالب کلی ارکان و
ساختار عملیاتی این اوراق را به شرح ذیل به اختصار معرفی نمود:
الف) سرمایهگذاران :خریداران و دارندگان اوراق وکالت که نقش موکلین را ایفا
مینمایند.
ب) وکیل :شخصیتی حقوقی که وظیفه دارد بنا بر مفاد و توافقات انجامشده ،وجوه
تجمیعشده را طبق ضوابط قرارداد و موازین شریعت اسالمی ،جهت کسب بازدهی بهکار
گیرد و بازدهی حاصل را بهنحو شفاف در بازههای زمانی مقرر اعالم بدارد؛ همچنین وظیفه
دارد اصل وجوه اوراق و مبلغ کوپنهای بازدهی را در سررسیدهای مشخصشده پرداخت
نماید .عموماً بانی نقش وکیل را هم بر عهده دارد.
ج) واسط :شخصیتی حقوقی است که وظیفه انعقاد قرارداد وکالت را با وکیل و نیز
انتشار و پذیرهنویسی اوراق و  ...را بر عهده دارد.

د) امین :شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از دارندگان اوراق جهت حفظ منافع
آنان وظیفه نظارت بر کل فرآیند عملیاتی انتشار ،رتبهبندی ،پرداخت اصل و سود سرمایهها،
نظارت بر پرتفوی شکلگرفتهشده توسط وکیل و اجرای سایر مفاد عقد وکالت را بر عهده
دارد.
ه) دارایی :مال منقول یا غیر منقول با مشخصات تعیینشده در دستورالعملهاست که
میتواند مبنای انتشار اوراق واقع شود.
البته ارکان دیگری همچون بازارگردان ،ضامن ،صندوقهای سرمایهگذاری ،مشاور
عرضه و غیره هم میتواند بنا به مدل عملیاتی اوراق وکالت وجود داشته باشد که از شرح
آن میگذریم .ساختار عملیاتی اوراق وکالت به شکل سادهشده به شرح ذیل ارائه میشود:
نمودار شماره  :0ساختار عملیاتی سادهشده اوراق وکالت
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 .0مؤسسه رتبهبندی اعتباری اقدام به رتبهبندی اوراق نموده تا در امیدنامه ذکر شود.
 .9وکیل اقدام به انتشار امیدنامه میکند.
 .۱واسط اقدام به پذیرهنویسی و انتشار اوراق میکند.
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 .0امین بر تمامی فرآیندهای اجرایی اوراق وکالت نظارت و کنترل دارد.

 .۲وجوه تجمیعشده اوراق به نهاد واسط منتقل میشود.
 .2واسط به عنوان وکیل در توکیل ،قرارداد وکالت را بین خود و وکیل منعقد کرده تا
مطابق آن ،وکیل در چارچوب مشخصشده پرتفویی از سرمایهگذاری را تشکیل دهد.
 .1وکیل در چارچوب تعیینشده اقدام به تشکیل پرتفویی از سرمایهگذاری میکند.
 .0بازدهی حاصل از استخراج منابع به دست وکیل میرسد.
 .3بازدهی بهنحو دورهای جهت تسویه کوپنها از طرف وکیل به واسط منتقل میشود.
 .02پرداختهای دورهای از طرف واسط به دارندگان اوراق انجام میپذیرد.
 .00اصل سرمایه ناشی از فروش استخر منابع به دست وکیل میرسد.
 .00این وجوه از طرف وکیل به واسط منتقل میشود.
 .09اصل سرمایه دارندگان اوراق از طرف واسط پرداخت میشود و اوراق توسط
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دارندگان آن جهت تسویه نهایی به واسط تحویل داده میشود.
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وضعیت اوراق وکالت در بازارهای مالی اسالمی
اوراق وکالت از جمله ابزارهای تأمین مالی اسالمی است که در چندین سال گذشته مورد
توجه بیشتر دولتها و بنگاههای اقتصادی واقع شده است .بر اساس جدیدترین آمار بازار
بینالمللی مالی اسالمی ( )IIFMحدفاصل ژانویه  0220تا دسامبر  0201معادل ده درصد از
حجم اوراق کوتاهمدت داخلی (حداکثر یکساله) منتشرشده ،به اوراق وکالت اختصاص
داشته است؛ درحالیکه در این بازه اوراق مرابحه با حدود  10درصد بیشترین سهم را در
این بین به خود اختصاص داده است .در عرصه اوراق بینالمللی این آمار برای اوراق
وکالت کوتاهمدت بینالمللی (حداکثر یکساله) در دوره ژانویه  0201تا دسامبر 0201
معادل  21درصد بوده است؛ درحالیکه اوراق مرابحه تنها  02۰۲درصد سهم این دسته از
اوراق را از آن خود کرده است (.)IIFM, 2018, p.31

نمونهای از اوراق بینالمللی وکالت دولتی مالزی
دولت مالزی در تاریخ  00ژوئن  ،0200اوراق دولتی بینالمللی به حجم دو میلیارد دالر
منتشر نمود؛ این اوراق در دو شاخه ( )Dual-Trancheشامل  0۰0میلیارد دالر با سررسید
پنجساله و  2۰0میلیارد دالر با سررسید دهساله منتشر شد .نکته جالب توجه اینکه این اوراق

اولین اوراق دولتی منتشرشده به دالر در سطح جهانی در سال  0200و بزرگترین اوراق
دولتی مالزی به دالر در بازارهای بینالمللی تا آن روز بوده است؛ همچنین از لحاظ
سررسید ،این اوراق اولین اوراق دولتی به دالر آمریکا با سررسید دهساله به حساب میآید؛
ازاینرو این اوراق را میتوان موفقیتی چشمگیر و نمایشی از قدرت دولت مالزی در
استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسالمی به شمار آورد.
سرمایهگذاران این اوراق از بازارهای مالزی ،خاورمیانه ،سایر بازارهای آسیایی ،اروپا و
آمریکا بودند که سهم هریک در اوراق با سررسید پنجساله به ترتیب  02درصد ۱9 ،درصد،
 00درصد 3 ،درصد ۱ ،درصد و در اوراق با سررسید دهساله به ترتیب  00درصد1 ،
درصد 03 ،درصد 00 ،درصد و  0۲درصد بوده است .سرمایهگذاران در این اوراق ترکیبی
از بانکها ،صندوقهای سرمایهگذاری ،مؤسسات دولتی و بیمهها بودند که سهم هریک در
اوراق با سررسید پنجساله به ترتیب  ۲1درصد 01 ،درصد 0۱ ،درصد و  0درصد و در
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اوراق با سررسید دهساله به ترتیب  00درصد ۱۲ ،درصد 03 ،درصد و  0درصد بوده است؛
یک به ثبت رسیده است (.)HSBC Amanah, 2012, p.18
الزم است ذکر شود  ۲0درصد از وجوه جمعآوریشده توسط انتشار اوراق بینالمللی
وکالت دولتی مالزی در داراییهای مشهود ( )Tangible Assetsـ که از این بین حداقل 02
درصد در داراییهای اجارهای و حداکثر  02درصد در سهام شرکتهایی که معیارهای
شرعی را احراز نمودهاند ـ و نیز  ۱0درصد از این وجوه در مرابحه کاالیی مورد استفاده
قرار گرفته است.

*

ساختار عملیاتی این اوراق وکالت به شرح ذیل است:

* .در بخشهای بعدی به علت این نوع درصدبندیها اشاره خواهد شد.
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همچنین نرخ سود  0۰330درصد و  ۱۰2۱2درصد ارزش اسمی ساالنه به ترتیب برای هر

نمودار شماره  :0ساختار عملیاتی اوراق وکالت دولتی مالزی
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منبع.)HSBC Amanah, 2012, pp.16-17( :
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 .0ناشر با انتشار اوراق وکالت ،وجوه را از سرمایهگذاران دریافت و اوراق را به آنان
تحویل میدهد.
 .0ناشر با اختصاص  ۲0درصد وجوه جمعآوریشده به خرید داراییهای مشهود اعم
از ساختمان و سهام تحت مالکیت بانی 00 ،درصد وجوه را در داراییهای قابل اجاره بانی
و مابقی آن ( 0۱درصد وجوه) را در سبد سهام بانی سرمایهگذاری میکند .پیرو آن ،بانی
متعهد خرید ( )Purchase Undertakingداراییهای پایه مشهود در سررسید به قیمت
اعمال ( )Exercise Priceمعادل  ۲0درصد وجوه دریافتی میشود .سهام خریداریشده
میتواند سهام خود بانی بوده و یا سهام شرکتی در سبد سهام تحت مالکیت بانی باشد.
 .9ناشر پس از تملک داراییهای پایه در قالب یک پرتفوی مشخص ،آن را از طرف
دارندگان اوراق ،به بانی اجاره میدهد.
 .۱ناشر ،از طرف دارندگان اوراق ،بانی را به عنوان وکیل خود در عملیات کارگزاری و
مدیریت سبد داراییها و سهام انتخاب میکند.

 .۲بانی به وکالت از ناشر با استفاده از مابقی وجوه جمعآوریشده از فروش اوراق
وکالت ( ۱0درصد کل وجوه) به خرید نقدی کاالهای مشخص از بازار بورس کاال
(معاملهگر الف) اقدام میکند.
 .2ناشر ،کاالهای خریداریشده را به قیمت اسمی معادل  ۱3درصد کل وجوه حاصل از
انتشار اوراق ،بهصورت نسیه به بانی (دولت مالزی) میفروشد.
 .1بانی فوراً کاالها را در بورس کاال به ارزش خرید ( ۱0درصد کل وجوه) به
«معاملهگر ب» میفروشد و وجوه نقدی را تصاحب میکند.
 .0بانی به وکالت از طرف ناشر به مدیریت داراییها میپردازد .نگهداری و بیمه
ساختمانها و اعمال حق رأی در مجامع سهامها از جمله وظایف این مدیریت است.
 .3بانی ،اجارهبهای پرتفوی اجارهکرده را به صورت دورهای به حساب ناشر واریز
میکند.
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 .02ناشر پس از کسر حقالوکاله و پرداخت آن به وکیل ،به صورت دورهای سود را
 .00بانی مطابق تعهد خود مبنی بر خرید داراییهای پایه مشهود یعنی ساختمانها و
سهام ،آنها را در سررسید از ناشر به قیمت اعمال که معادل  ۲0درصد ارزش اسمی اوراق
منتشرشده است ،خریداری میکند.
 .00بانی در سررسید وجوه کاالهای خریداریشده به نسیه را به قیمت اعمال (معادل
 ۱3درصد کل وجوه) به ناشر میپردازد.
 .09ناشر کل وجوه که معادل صد درصد ( ۲0درصد ۱3+درصد) ارزش اسمی انتشار
اوراق است را به دارندگان اوراق پرداخت کرده و اوراق را پس میگیرد.
نتیجه استفاده از این اوراق آن است که دولت مالزی در ابتدای امر معادل  ۲0درصد
ارزش اسمی انتشار اوراق را از طریق فروش داراییهای مشهود خود (پرتفوی اجارهای) و
معادل  ۱0درصد این ارزش را از طریق مرابحه کاالیی به دست میآورد و بدین نحو تأمین
مالی میشود با این تعهد که معادل  022درصد ارزش مذکور را در سررسید پرداخت کرده
و در ضمن اجارهبهای پرتفوی فروختهشده را در فواصل زمانی مشخص نیز بپردازد و کل
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میان دارندگان اوراق توزیع میکند.

داراییهای مشهود فروختهشده را بازخرید نماید؛ همچنین دارندگان اوراق از اجارهبهای
پرداختی دولت بهرهمند خواهند شد و در پایان اصل سرمایه خود را بازپس میگیرند.
تحلیل و بررسی اوراق بینالمللی وکالت دولتی مالزی
جای تردید نیست که اوراق وکالت بهکارگرفتهشده در تأمین مالی دولت مالزی یکی از
مصادیق استفاده مفید از ابزارهای مالی اسالمی است؛ اما این پژوهش در ادامه به نقد و
بررسی الگوی استفاده از این اوراق میپردازد .بدیهی است چنانچه قصد آن باشد که از این
ابزار در سطح داخلی بهرهگیری کرد ،ظرفیتهای موجود در فقه امامیه میتواند این الگو را
در وضعیتی بهتر از حیث انعطافپذیری ،مدیریت ریسک و انطباق با موازین شریعت
بازطراحی و اجرایی کند .در ادامه ،بررسی اوراق مذکور در دو بخش ارائه میشود:
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تحلیل و بررسی بخش اول

در بخش اول از اوراق معرفیشده ،ناشر با اختصاص  ۲0درصد وجوه جمعآوریشده ،به
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خرید داراییهای پایه مشهود اعم از ساختمان و سهام تحت مالکیت بانی اقدام میکند و
سپس آن را به خود بانی اجاره میدهد و با اجارهبهای آن سود اوراق را تأمین میکند .پیرو
آن ،بانی متعهد خرید داراییهای پایه مشهود در سررسید به قیمت اعمال معادل  ۲0درصد
وجوه دریافتی میشود.
الف) محدودیت اختصاص الزامی سهم بیشتر به داراییهای مشهود در سبد دارایی
الزام به اختصاص  ۲0درصد وجوه جمعآوریشده به خرید داراییهای مشهود (پرتفوی
اجارهای) در اوراق وکالت دولتی مالزی از آن حیث است که با خرید این دارایی و اجاره
آن به بانی ،مالکیت دارایی نزد دارندگان اوراق باقی میماند؛ ازاینرو دارایی عینی حساب
میشود؛ در صورتی که در بخش دوم اوراق (مرابحه کاالیی) ،مالکیت کاالی خریداریشده
به بانی واگذار شده تا مبلغ مرابحهای کاال در سررسید (معادل  ۱3درصد وجوه
جمعآوریشده از فروش اوراق) توسط او پرداخت شود؛ ازاینرو دارندگان اوراق نسبت به
بهای مرابحهای تا زمان سررسید که موعد پرداخت است از بانی طلبکار هستند؛ بنابراین
این دارایی از نوع دین به حساب میآید.

با توجه به آنکه در بین اکثر مذاهب اهل تسنن معامالت ثانویه خریدوفروش دین
اختالفی است؛ ازاینرو بنا به نظر بزرگان اهل تسنن ،برای آنکه بتوان برای این اوراق بازار
ثانوی ایجاد کرد ،باید بیش از نیمی از سبد دارایی پایه اوراق ،دارایی عینی و فیزیکی باشد
و بخش کمتر آن را دین تشکیل بدهد .با این روش سبد دارایی مصداق دارایی عینی شده و
جواز خریدوفروش اوراق در بازار ثانوی فراهم میشود ( Safari & Mohamad, 2014,

 / p.234جزیری0۱2۲ ،ق ،ص.)000

روشن است که برای تبعیت از این قاعده ،اعطای سهم بیشتر از وجوه جمعآوریشده به
واسطه فروش اوراق وکالت ،به بخش اول اختصاص یافته و سهم کمتر به بخش دوم که
همان مرابحه کاالیی باشد پرداخت شده است؛ این در حالی است که با توجه به جواز
خریدوفروش دین و ایجاد بازار ثانوی برای آن نزد مشهور فقهای امامیه (موسویان و بهاری

قراملکی ،0930 ،ص )923-000چنانچه قصد آن باشد که از این ابزار برای تأمین مالی بنگاهها
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و شرکتهای اقتصادی در سطح داخل کشور بهرهگیری کرد ،این محدودیت وجود نخواهد
حتی خرید دین به وکالت از دارندگان اوراق بهکار گرفت.
ب) محدودیت اختصاص الزامی سهم بیشتر به داراییهای اجارهای در سبد
داراییهای مشهود
الزام به اختصاص حداقل  02درصد وجوه جمعآوریشده (بیش از نیمی از  ۲0درصد
وجوه جمعآوریشده) به خرید داراییهای اجارهای در سبد داراییهای مشهود ـ در مقابل
اختصاص حداکثر  02درصد وجوه جمعآوریشده به خرید سهام ـ در اوراق وکالت دولتی
مالزی از آن حیث است که بتوان این سبد را به عنوان یک پرتفوی اجارهای واحد به
حساب آورد و آن را به بانی اجاره داد.
این در حالی است که مطابق نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در
 093۲/23/09و با توجه به شرایط عین مستأجره (موسویان و بهاری قراملکی ،0930 ،ص)909

و نظر به اینکه مشهور فقهای امامیه ،سهام را نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی
شرکت میدانند ،اجاره سهام از نظر فقهی صحیح است .البته محدودیتهایی برای سهامی
که مبنای اجاره قرار میگیرد وجود دارد و آن اینکه قابلیت اجاره سهام بستگی به
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داشت؛ به عبارتی میتوان سهمی بیشتر از نصف وجوه اوراق را در مرابحه کاالیی و یا

داراییهای فیزیکی و قابل انتفاع مورد اجاره شرکت دارد؛ همچنین در مصوبه 0931/21/00
کمیته فقهی مذکور در مورد سهام قابل اجاره دو نکته مورد تأکید قرار گرفته است :سهامی
میتواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد که سایر داراییهای شرکت (غیر قابل اجاره)
نسبت به داراییهای قابل اجاره آن (دارایی ثابت در ادبیات حسابداری) جنبه تبعی داشته
باشد؛ نکته دوم اینکه برای تعیین سهام مبنای انتشار اوراق اجاره ،ابتدا مبلغ کل بدهیها از
کل داراییها کسر ،سپس نسبت دارایی ثابت به این عدد محاسبه میگردد .در صورتی که
این نسبت بیشتر از شصت درصد باشد ،سهام میتواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
از این جهت همانند مورد قبل ،چنانچه قصد آن باشد که از این ابزار برای تأمین مالی
بنگاهها و شرکتهای اقتصادی در سطح داخل کشور استفاده شود ،این محدودیت وجود
نخواهد داشت؛ به عبارتی میتوان کل سبد دارایی که قرار است به بانی به وکالت از
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دارندگان اوراق ،اجاره داده شود از خرید سهام بانی تشکیل شده باشد .البته این نظر نیازمند
بررسیهای فقهی بیشتر نیز هست.
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ج) کاهش ریسک نوسان سود سهام در سبد دارایی
در عقد اجاره ،سود بهنحو پیشینی ( )Ex-Anteاست؛ درحالیکه در مشارکت (سهام) سود
بهنحو پسینی ( )Ex-Postحاصل میآید؛ در این حالت چنانچه سهام به بانی اجاره داده
نشود ،سود اوراق وکالت غیر ثابت و همراه با نوسان مبتنی بر تغییرات سود سهام خواهد
شد؛ ازاینرو سهام هم همراه سایر داراییها در یک پرتفوی واحد به بانی اجاره داده
میشود تا سطح درآمد ثابتی از آن به عمل آید .در این وضعیت ،سود سهام متعلق به
مستأجر (بانی) است و صرفاً اجارهبها از کانال ناشر به دارندگان اوراق میرسد.
با توجه به مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس ،اگر کل وجوه اوراق وکالت در عقد
اجاره سهام استفاده شود ،میتوان سود اوراق را فارغ از نوسانات سود سهام برای دارندگان
اوراق تعیینشده مقرر کرد .در این حالت سود غیر معیّن سهام به مستأجر (بانی) رسیده و
اجارهبهای معیّن آن به موجر (ناشر به وکالت از دارندگان اوراق) خواهد رسید.
د) استفاده از عقد ضمان
با توجه به ای نکه در بخش اول از عقد اجاره استفاده شده و با توجه به احکام عقد اجاره،
در صورت تلفشدن دارایی در شرایط عدم تعدی و کوتاهی مستأجر ،وی ضامن نیست؛

چراکه مستأجر (بانی) ید امانی دارد .در این بین جبرانی بر عهده ناشر به عنوان وکیل هم
نیست؛ چراکه بنا به احکام عقد وکالت ،وکیل نیز نسبت به آنچه از موکل خود در اختیار
دارد ید امانی دارد ،بدین معنا که چنانچه دارایی موکل که به وکیل سپرده شده است تلف
شود وکیل ضامن نیست مگر آنکه در حفظ آن کوتاهی کرده باشد و یا بیش از حد متعارف
آن را به کار بسته باشد (موسوی خمینی ،0902 ،ص)013؛ بنابراین چنانچه دارایی
خریداریشده بدون تقصیر و تعدی بانی (مستأجر) و ناشر (وکیل) از بین برود ،به حساب
دارندگان وجوه و مالکان اصلی دارایی خواهد بود.
در اینجا برای کاهش ریسک دارندگان اوراق ،نیاز به نهاد بیمه وجود دارد تا اصل
دارایی را به نفع مالکان آن ،بیمه و ضمانت نماید .در کشورهای اسالمی از جمله مالزی نیز
بعضاً از ارکان ضامن و یا تکافل استفاده میشود؛ همانگونه که این ارکان در این اوراقِ
مورد بررسی ،موضوعیت دارد؛ همچنین در فقه امامیه نیز امکان استفاده از نهاد بیمه (عقد
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التأمین) و ضامن وجود دارد (موسویان و بهاری قراملکی ،0930 ،ص)900-902؛ ازاینرو در
قرار داد .نکته دیگر آنکه در سازوکار اوراق وکالت ،بانی به عنوان وکیل ،مسئول مدیریت
دارایی نیز است؛ از این جهت وظیفه حراست و نظارت بر استفاده از داراییها بر عهده او
خواهد بود؛ در این حال ریسک از بینرفتن دارایی کاهش خواهد یافت.
تحلیل و بررسی بخش دوم

در بخش دوم اوراق وکالت دولتی مالزی ،بانی به وکالت از ناشر با استفاده از  ۱0درصد
کل وجوه جمعآوریشده از فروش اوراق وکالت به خرید نقدی کاالهای مشخص از
«معاملهگر الف» اقدام میکند .سپس ناشر کاالهای خریداریشده را به صورت نسیه به
قیمت اسمی معادل  ۱3درصد کل وجوه حاصل از انتشار اوراق ،به بانی میفروشد .بانی
فوراً کاالها را به ارزش خرید  ۱0درصد کل وجوه مذکور به «معاملهگر ب» میفروشد و
وجوه نقدی را تصاحب میکند .در سررسید بانی وجوه کاالهای خریداریشده به نسیه را
به قیمت اعمال (معادل  ۱3درصد کل وجوه) به ناشر میپردازد.
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بازطراحی اوراق وکالت میتوان نهاد بیمه و ضامن را جهت مدیریت ریسک مورد استفاده

الف) تاملی بر انجام تورق متشکل ()Organized Tawarruq
تورق به دو نوع سنتی (( )Classic Tawarruqساده) و متشکل اجرایی میشود .در تورق

یشوند؛ نفر اول کاالیی را بهطور
سنتی ،سه نفر حقیقی در بازار با یکدیگر وارد معامله م 

یخرد و همان کاال را بهطور نقد به نفر سوم میفروشد؛ اما در تورق
نسیه از نفر دوم م 
یگیرد تا بین اشخاص حقیقی ،در ابتدا بانک
متشکل که بیشتر بین افراد و بانکها صورت م 
(به درخواست و وکالت از مشتری) کاال را بهطور نقدی از فروشنده میخرد؛ سپس آن کاال

را بهصورت نسیه به مشتری (متقاضی تسهیالت) میفروشد؛ در ادامه بانک به وکالت از
مشتری همان کاال را بهصورت نقدی به فروشنده دیگر به فروش میرساند و وجه آن را به
مشتری پرداخت میکند.
آنچه در بخش دوم از اوراق وکالت دولتی مالزی رخ میدهد در واقع همان تورق
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متشکل است که اینبار با وجود بانی ،دارندگان اوراق ،ناشر و دو معاملهگر به ظاهر مستقل
از هم اتفاق میافتد .در این مرحله در کسری از دقیقه ،سه معامله انجام میشود و در نتیجه
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بانی بهنحو فوری تأمین نقدینگی میشود؛ گرچه تورق سنتی در نظر اکثر فقها بدون اشکال
است؛ ولی صحت تورق متشکل به سختی مورد اجماع آنان قرار دارد .جواز شرعی استفاده
از تورق متشکل ،منوط به رعایت مجموعهای از ویژگیهاست که عدم توجه به آنها باعث
خدشهدارشدن جواز استفاده از آن میشود .از جمله این ویژگیها میتوان به موارد زیر
اشاره داشت (قلیچ ،0930 ،ص:)00

 کاال بایستی ویژگیهای یک کاالی قابل معامله را داشته باشد؛ مثالً تورق رویآلومینیوم از بین رفته ،از نظر کارشناسان باطل و غیر مجاز است.
 کاال بایستی به یک فرد فروخته شود؛ ازآنجاکه انتقال کاال بهطور ملموس صورتنمیپذیرد ،احتمال فروختهشدن یک کاال به بیش از یک خریدار وجود دارد.
قراردادها باید نسبت به هم وابسته و مشروط نباشند.-

توانایی در تسلیم کاالها نباید دچار ابهام باشد.

-

کاال نباید به فروشنده اول بازگردد؛ ازآنجاکه حجم کاالها در بازار بسیار زیاد

است ،تشخیص این امر بهسختی ممکن است.

گفتنی است که یکی از عواملی که باعث شبههدارشدن تورق متشکل میشود آن است
که گاهی اوقات ،تورق همانند بیعالعینه اجرا میشود .البته مشخص است که بین تورقی که
صحیح اجرا شود و بیعالعینه ،تفاوت وجود دارد .در بیعالعینه ،دو نفر حضور دارند (دو
معامله مشروط به یکدیگر است) ،ولی در تورق ،سه نفر؛ نفر اول کاالیی را بهطور نسیه به
نفر دوم میفروشد ،سپس فرد دوم کاال را بهطور نقدی به فرد سومی با قیمت کمتر به
فروش میرساند .در تورق ،فرد سوم متفاوت از فرد اول است؛ اما در بیعالعینه ،بین نفر اول
و سوم تفاوتی وجود ندارد (همان).
به هر تقدیر تورق به خودی خود ممنوع نیست؛ بلکه رعایتنشدن شرایط آن باعث
ممنوعیت آن میشود .اگر تورق به درستی اجرا شود و از انحراف و نقض شرایط به دور
باشد ،استفاده از آن در نظام مالی اسالمی بدون مانع خواهد بود؛ ازاینرو سازمان
حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی و شورای بینالمللی انجمن فقه بیان میکنند
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که تورق در صورت انجام صحیح و رعایت تمامی شرایط ،مجاز است؛ ازاینرو یک پیام
اصالً انجام ندهید» (.)Khan, 2009, P.18

اما تورق متشکل آنگونه که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد ،دارای شبهه قرض ربوی
است؛ چراکه این فرآیند در ظاهر امر شباهت زیادی به این دارد که بانی مبلغی را دریافت
کرده و در سررسید با اضافه بازپرداخت خواهد نمود بدون آنکه عرف رخداد پیشآمده را
معامله واقعی بداند .البته صرف این شباهت منجر به حکم قطعی بطالن معامله نخواهد بود؛
لیکن آیا هدفی که شریعت مقدس برای پیوند معامالت پولی به بخش واقعی اقتصاد در نظر
دارد با انجام اینگونه از معامالت خلقالساعه محقق میشود؟ بود و نبود اینگونه معامالت
چه اثر متفاوتی بر اقتصاد واقعی برجای میگذارد؟ آیا در صورتی که بانی بخواهد کاال را
برای خود نگه دارد و آن را به معاملهگر (ب) به فروش نرساند ،این امکان وجود دارد؟
ازاینرو شاید بهتر است که گفته شود به علت دشواری و پیچیدگی رعایت موازین شریعت
در اجرای تورق متشکل از یک سو و وجود ابزارهای مشروع دیگر در بازارهای مالی
اسالمی ،توصیه به ترک آن بهترین توصیه باشد.
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مشترک در خصوص تورق وجود دارد و آن هم این است که «یا درست انجام دهید یا

ب) ریسک نکول تعهدات بانی در سررسید
آنگونه که بیان شد در بخش اول اوراق وکالت دولتی مالزی ،داراییهای قابل اجاره و
سهام دولت (بانی) خریداری و به خود دولت اجاره داده میشود .طبق تعهد اخذشده از
دولت ،این نهاد ملزم است که در سررسید کل پرتفوی اجارهکرده را به قیمت تعیینشده
( ۲0درصد کل وجوه جمعآوریشده) بهطور یکجا خریداری کند؛ همچنین در بخش دوم
این اوراق ،دولت بنا به مرابحه دفعی باید در سررسید مبلغ نسیهای (معادل  ۱3درصد کل
وجوه جمعآوریشده) کاالیی را که در بدو امر خریداری کرده است را یکجا پرداخت
کند .بدیهی است پرداخت یکجا و کامل وجوه جمعآوریشده از فروش اوراق در
سررسید اوراق میتواند تعهد سنگینی برای بانی باشد و ریسک نکول تعهدات را باال ببرد.
این ریسک در بهکارگیری این سازوکار در اوراق وکالت شرکتی که بانی صرفاً یک شرکت
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اقتصادی نیازمند به تأمین مالی است ،در حد باالتری قابل تصور است؛ ازاینرو میتوان در
بخش اول فرآیند اوراق وکالت ،به جای عقد اجاره از عقد اجاره به شرط تملیک و در
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بخش دوم فرآیند اوراق مذکور به جای مرابحه دفعی از مرابحه اقساطی جهت تخفیف
ریسک استفاده شود .در این وضعیت به مرور زمان اصل سرمایه دارندگان اوراق ،در قالب
اجارهبها و اقساط مرابحه بازگشت داده خواهد شد و ایفای تعهد بانی و ریسک متعاقب آن
تخفیف داده میشود.

ارائه الگوی پیشنهادی
اوراق وکالت از جمله ابزارهای انعطافپذیر مالی است که چنانچه به درستی مورد استفاده
قرار گیرد میتواند به تأمین مالی دولت و یا بنگاههای اقتصادی منجر شود .با توجه به
تحلیل و بررسی نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی که در بخش قبلی صورت گرفت،
میتوان بخش اول این اوراق را که مبتنی بر اجاره بود را با لحاظ اصالحاتی نگه داشت و
از بخش دوم که مبتنی بر تورق بود عبور نمود .جهت تقویت و افزایش کارایی این اوراق
میتوان از ظرفیت فقه امامیه در تأیید سایر ابزارهای مشروع مالی استفاده کرد و به تکمیل
الگوی مذکور اقدام نمود.

الگوی پیشنهادی هم برای تأمین مالی دولت و هم برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی و
اقتصادی دارای کاربرد است که در ادامه از عنوان کلی «بانی» برای نهاد نیازمند تأمین مالی
استفاده میشود .بدیهی است اوراق دولتی تفاوتهایی جزئی با اوراق شرکتی دارد که
توجه به آن در نحوه استفاده از هر یک ضروری است.
تأمین مالی بانی عموماً یا در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بانی ،یا در تأمین
دارایی فیزیکی و ابزارآالت و تجهیزات مورد نیاز بانی ،یا در تأمین خدماتِ مورد نیاز بانی
و یا در هر سه حالت قابل تصور است .از این بابت ،در این الگوی پیشنهادی استفاده از
چهار عقد اجاره به شرط تملیک ،سلف ،خرید دین و مرابحه در چهار بخش توصیه
میشود.

*

در بخش اول ،با استفاده از قسمتی از وجوه جمعآوریشده توسط اوراق وکالت،
بخشی از داراییهای بانی ،شامل سبد داراییهای مشهود اعم از ساختمان و سهام تحت
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تملک بانی از او توسط ناشر (یا وکیل او) خریداریشده و به خود او اجاره به شرط تملیک
به بازپرداخت مینماید .در بخش دوم ،چنانچه بانی محصوالتی را در آینده تولید کند ،ناشر
ـ یا وکیل اوـ میتواند با قسمتی دیگر از وجوه جمعآوریشده ،آن دسته از محصوالت را
تحت شرایط و احکام عقد سلف از بانی پیشخرید نماید .پیش از سررسید جهت استفاده
از بازار ثانویه ،امکان استفاده از ابزار سلف موازی با رعایت مالحظات الزم قابل تصور
است؛ همچنین با تولید محصوالت در آینده ،ناشر قادر است با استفاده ابزار مشتقه همانند
اختیار خریدوفروش آن را به بانی یا شخص ثالث فروخته و وجوه را دریافت کند .در این
عملیات ،بانی در مرحله اول تأمین مالی میشود و سپس با تولید محصول به ادای دین
میپردازد .در بخش سوم ،چنانچه بانی از افرادی طلب واقعی داشته باشد ،ناشر ـ یا وکیل
اوـ میتواند با قسمتی دیگر از وجوه جمعآوریشده ،دیون واقعی بانی را که مستلزم وجود
اسناد و مدارک حقیقی و غیر صوری است را به کسر خریداری (تنزیل) کند و بدین نحو
* .استفاده از این تعداد و نوع عقود صرفاً یـک پیشـنهاد اسـت و امکـان افـزایش و کـاهش آن در
طراحیهای دیگر وجود دارد.
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داده میشود .در این عملیات ،بانی در مرحله اول تأمین مالی میشود و به مرور زمان اقدام

بانی را تأمین مالی نماید .در این عملیات اصل مبلغ تأمین مالی به همراه سود آن از بازار
ثانوی و یا (در سررسید) از خود بدهکاران دریافت میشود؛ اما در بخش چهارم ،چنانچه
بانی به داراییهایی همچون کاال و یا تجهیزات خاصی نیازمند باشد ،ناشر با قسمتی دیگر از
وجوه جمعآوریشده ،آن ملزومات را از بازار بهطور نقدی خریداری کرده و بهنحو مرابحه
به بانی به فروش میرساند؛ بدیهی است بانی در سه بخش اول تا سوم تأمین نقدینگی و در
بخش چهارم تأمین دارایی میشود.
ساختار عملیاتی الگوی جایگزین به شرح ذیل است.

*

نمودار شماره  :9ساختار عملیاتی الگوی پیشنهادی اوراق وکالت
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منبع :یافتههای پژوهش

* .استفاده از این تعداد و نوع عقود صرفاً یـک پیشـنهاد اسـت و امکـان افـزایش و کـاهش آن در
طراحیهای دیگر وجود دارد.

مرحله ابتدایی
 . 0ناشر با انتشار اوراق وکالت ،وجوه را از سرمایهگذاران دریافت و اوراق را به آنان
تحویل میدهد.
 .0نهاد واسط به عنوان وکیل دارندگان اوراق ،بخشی از وظایف را برای ساماندهی امور
سرمایهگذاری به شرکت تخصصی مدیریت دارایی توکیل میکند .این شرکت زیرمجموعه
بانی تشکیل میشود.
 .9وجوه جمعآوریشده از انتشار اوراق به شرکت تخصصی مدیریت دارایی واگذار
میشود.

مرحله بهکارگیری عقد اجاره به شرط تملیک
 .۱شرکت به وکالت از ناشر با اختصاص یک درصد وجوه جمعآوریشده ،سبد داراییهای
مشهود اعم از ساختمان و سهام را از بانی خریداری میکند .سهام خریداریشده میتواند
 .۲شرکت ،داراییها را از طرف ناشر به خود بانی اجاره به شرط تملیک میدهد و در
مواعد مشخص اجارهبها را که شامل اجزایی از اصل ارزش دارایی ( iدرصد وجوه
جمعآوریشده) به عالوه سود مشخص است را دریافت میکند .با دریافت آخرین اجارهبها
در سررسید ،مالکیت کل دارایی بنا به شرط فعل به بانی عودت داده میشود.

مرحله بهکارگیری عقد سلف
 .2چنانچه بانی محصوالتی را در آینده تولید میکند ،شرکت میتواند به وکالت از ناشر
(توکیل) با اختصاص sدرصد وجوه جمعآوریشده ،محصوالت را تحت شرایط و احکام
عقد سلف ،از بانی پیشخرید نماید.
 .1شرکت جهت مدیریت ریسک تغییر قیمت محصوالت پیشخرید شده ،با استفاده از
ابزار مشتقه خرید اختیار فروش ،بانی را متعهد میکند که در سررسید کاالی تهیهشده را به
قیمت مشخص خریداری نماید.
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سهام خود بانی بوده و یا سهام شرکتی در سبد سهام تحت مالکیت بانی باشد.
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 .0در سررسید پس از تهیه و تولید کاالی پیشفروش شده ،بانی به تعهد خود عمل کرده و
کاال را از شرکت (به وکالت از ناشر) خریداری کرده و وجه آن را که شامل  sدرصد وجوه
جمعآوریشده به عالوه سود مشخص است را به شرکت پرداخت مینماید.

مرحله بهکارگیری عقد خرید دین
 .3شرکت به وکالت از ناشر (توکیل) ،دیون واقعی بانی را که مستلزم وجود اسناد و مدارک
حقیقی و غیر صوری است را به کسر خریداری (تنزیل) میکند .بهای پرداختی در مقابل
این تنزیل برابر با  dدرصد وجوه جمعآوریشده توسط اوراق وکالت خواهد بود.
 .02شرکت میتواند تا سررسید دیون (زمانی پیش از زمان سررسید اوراق وکالت) صبر
کرده و در سررسید ،دیون را به ارزش اسمی آن (معادل  dدرصد وجوه جمعآوریشده
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توسط اوراق وکالت به عالوه سود) نقد کند و یا آنکه با قبول سود کمتر آن را در بازار
ثانوی به فروش برساند.
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مرحله بهکارگیری عقد مرابحه
 .00چنانچه بانی به دارایی همچون کاال و یا تجهیزات خاصی نیازمند باشد ،نوع نیاز خود
را به شرکت اعالم داشته و متعهد به خرید آن پس از تهیه توسط شرکت میشود.
 .00شرکت به وکالت از ناشر (توکیل) ،آن کاال و یا تجهیزات خاص را از بازار به ارزش
 mدرصد وجوه جمعآوریشده بهطور نقدی خریداری میکند.
 .09شرکت آن کاال و یا تجهیزات خاص را بهنحو مرابحه اقساطی به بانی به فروش
میرساند .بانی بنا به تعهد خود ،کاال را خریداری کرده و اقساط آن را که در مجموع معادل
ارزش نقدی مبیع ( mدرصد وجوه جمعآوریشده) به عالوه سود مرابحهای است را به
شرکت تحویل میدهد.

مرحله پرداخت سود و تسویه
 .0۱همانند آنچه در بندهای فوق توضیح داده شد ،در هر چهار مرحله وجوه دریافتی در
طی دوره و یا در سررسید اوراق از بانی به ناشر منتقل میشود و امکان تسویه اوراق با
دارندگان آن فراهم میشود.

 .0۲ناشر بنا به برنامهریزی انجامشده نسبت به جریان ورودی وجوه از سوی شرکت ،در
طی دوره و به صورت متناوب سود اوراق به دارندگان اوراق اعطا میکند.
 .02در انتهای دوره ،اصل سرمایه دارندگان اوراق در عوض دریافت اوراق به دارندگان
اوراق پرداخت میشود.

بررسی مزایای الگوی پیشنهادی
الف) توزیع وجوه جمعآوریشده در ابزارهای مشروع و متنوع
بنا به الگوی معرفیشده بایستی معادله ( )0برقرار باشد:
)i + s + d + m =022 (0
به عبارتی در این الگوی پیشنهادی ،کل وجوه جمعآوریشده از فروش اوراق وکالت
در بین چهار عملیات مذکور تقسیم میشود .الزم است ذکر شود نحوه تقسیم وجوه به
دارایی است .چنانچه بانی تولیدکننده محصوالتی است که بازار فروش خوبی دارد میتوان
سهم بیشتری برای  sقائل شد؛ یا چنانچه بانی دیون فراوانی از بدهکاران در اختیار دارد
ولی در حال حاضر امکان وصول آن مهیا نیست میتوان سهم  dرا افزایش داد؛ یا چنانچه
بانی بیش از سرمایه در گردش ،نیازمند تجهیزات و ابزارآالت است میتوان با قراردهی
سهم بیشتر به  mبه تأمین دارایی بانی اقدام کرد؛ ازاینرو حذف استفاده از ابزار تورق با
شبهات شرعی پیش رو و نیز استفاده از ابزارهای مشروع و متنوع متناسب با ظرفیتها و
امکانات بانی میتواند یکی از مزایای این الگوی پیشنهادی به حساب آید.
نکته دیگر آن است که استفاده از بازار ثانوی برای تمامی عقود معرفیشده مطابق فقه
امامیه دارای جواز و مشروعیت است؛ اما چنانچه بانی قصد جذب منابع مازاد اهل تسنن
کشور را داشته باشد و یا بازارهای بینالمللی کشورهای اهل تسنن همچون کشورهای
حاشیه خلیج فارس را که عموماً معامالت ثانویه خریدوفروش دِین را مجاز نمیدانند
هدفگذاری کند ،باید همانند اوراق وکالت دولتی مالزی سهم کمتری از پرتفوی را به
داراییهای غیر عینی تخصیص دهد؛ ازاینرو معادله ( )0الزماالجرا میشود:
(i < d+s+m )0
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وضعیت مالی ،فنی و اقتصادی بانی بستگی داشته و بر عهده شرکت تخصصی مدیریت

205

الزم به اشاره مجدد است که در مرابحه ،کاالی خریداریشده به بانی فروخته شده و
آنچه تحت اختیار شرکت و ناشر ـ به وکالت از دارندگان اوراق ـ باقی میماند صرفاً دین
بانی است .در عقد سلف هم تا پیش از تولید محصول ،دین بانی وجود خواهد داشت؛
ازاینرو همانند خرید دین ،خریدوفروش این سهم از داراییها مشمول احکام
خریدوفروش دین خواهد بود؛ این در حالی است که در اجاره به شرط تملیک ،دارندگان
اوراق صاحب دارایی عینی هستند و تا پرداخت آخرین اجارهبها توسط بانی ،مالک این
دارایی باقی خواهند ماند.

ب) کاهش هزینه انتشار چند اوراق
آنگونه که مسلم است در این الگو با استفاده از ظرفیتهای عقد وکالت و انعطافپذیری
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اوراق وکالت میتوان به جای انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک ،سلف ،مرابحه و خرید
دین که هریک مستلزم صرف هزینهای جداگانه و قابل توجه است تمامی این عقود را با
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انتشار صرفاً یک اوراق مورد استفاده قرار داد .البته این مزیت خاص اوراق وکالت است و
اختصاصی به الگوی پیشنهادی ندارد.
با توجه مباحث طرحشده در خصوص محدودیت معامله برخی از اوراق فوق در بازار
ثانوی مطابق با نظر فقهای اهل تسنن و از دسترفتن بازارهای جهان اسالم و نیز بازار
دارندگان وجوه مازاد از اهل تسنن ایران ،میتوان با ترکیب این عقود در الگوی پیشنهادی
و قراردهی سهم کمتر به آن دسته از عقود مورد بحث ،از این چالش به راحتی عبور نمود.

ج) نحوه پرداخت سود اوراق
با توجه به انعطافپذیری اوراق وکالت در ایجاد پرتفوی سرمایهگذاری و استفاده از عقود
مبادلهای با نرخ سود ثابت و عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ،هر دو قسم سود ثابت و
متغیر برای این نوع اوراق قابل تصور است.
ازآنجاکه در الگوی جایگزین پیشنهادی از عقود مبادلهای با نرخ سود ثابت ـ غیر از عقد
سلف که دارای سود متغیر است؛ ولی در این الگو با استفاده از ابزارهای مشتقه سود آن نیز
ثابت تعیین میشود ـ استفاده شده است ،نرخ سود اوراق برای دارندگان آن ثابت است.

روشن است که ثابتبودن نرخ این اوراق مبتنی بر استفاده از عقود شرعی است و ایرادی از
حیث انطباق با شریعت بر آن وارد نخواهد بود.
اما در خصوص پرداخت تدریجی و یا دفعی سود اوراق ،این الگو ظرفیت بهکارگیری
هر دو روش را دارد؛ گرچه جهت جذابسازی بیشتر اوراق برای متقاضیان بهتر است از
کوپنهای سود دورهای استفاده شود .تبیین این ظرفیت بدین نحو است که در بخش اول
ساختار عملیاتی این اوراق که مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است ،اجارهبها که شامل
اصل ارزش دارایی ( iدرصد وجوه جمعآوریشده) به عالوه سود مشخص است توسط
بانی بهنحو دورهای پرداخت میشود .این پرداخت تدریجی در بخش چهارم ساختار
عملیاتی این اوراق هم بهنحو دیگری وجود دارد .در این بخش اقساط خرید مرابحهای بانی
که شامل ارزش نقدی مبیع به عالوه سود مرابحهای است بهنحو دورهای پرداخت میشود.
این در حالی است که در بخش دوم و سوم این ساختار عملیاتی ،بازگشت اصل وجوه
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و سود آن بهنحو دفعی و در سررسید است .در بخش دوم با فروش کاالی پیشخریدشده
جمعآوریشده) به عالوه سود مشخص دریافت خواهد شد .در بخش سوم نیز چنانچه
اسناد و مدارک بدهی تنزیلشده تا سررسید دیون نزد شرکت باقی بماند و در سررسید با
استرداد آنان به بدهکاران ،دیون نقد شود ،اصل وجه خرید دیون ( dدرصد وجوه
جمعآوریشده) به همراه سود مشخص آن دریافت خواهد شد.
در اینجا شرکت تخصصی مدیریت دارایی وظیفه دارد جریان وجوه دریافتی از بانی را
به نحوی مدیریت کند که به دارندگان اوراق سود دورهای پرداخت کرده و در سررسید
اوراق ،اصل مبلغ اسمی اوراق را به ایشان بازپرداخت نموده و اوراق را تسویه نماید .از
این جهت پرداخت سود ثابت و دورهای میتواند یکی دیگر از نقاط مثبت این الگوی
پیشنهادی باشد .البته این مزیت ،خاص اوراق وکالت است و اختصاصی به الگوی
پیشنهادی ندارد.
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به بانی و یا شخص ثالث در سررسید ،مبلغی معادل اصل وجه پیشخرید ( sدرصد وجوه

د) امکان بهکارگیری سهام بانی در بخش عملیات اجاره به شرط تملیک
اوراق
آنگونه که پیشتر اشاره شد ،مشهور فقهای امامیه ،سهام را نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده
آن از دارایی شرکت دانسته و اجاره آن را از نظر فقهی صحیح برمیشمارند .الگوی
پیشنهادی با استفاده از این ظرفیت این امکان را میدهد که در بخش عملیات اجاره به
شرط تملیک ،ـ برخالف الگوی اوراق وکالت دولتی مالزی ـ صرفاً سهام تحت تملک بانی
مورد بیع و اجاره قرار گیرد .این امر میتواند بر مدیریت ریسک و بیمه داراییهای مورد
اجاره ،شفافیت داراییهای مورد اجاره و تشویق شرکتهای اقتصادی به حضور بهتر در
بازار سرمایه و تعمیق این بازار کمک برساند.

ه) کاهش ریسک نکول تعهدات بانی در سررسید
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بر خالف اوراق وکالت دولتی مالزی که تعهد بانی به عودت اصل سرمایه دارندگان اوراق
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به روز سررسید موکول شده است ،در این الگوی پیشنهادی ،این ریسک با استفاده از عقد
اجاره به شرط تملیک ،مرابحه اقساطی ،تنزیل دیون و استفاده از بازار ثانوی برای آن تا حد
مطلوبی کاهش خواهد داشت؛ به عبارتی بانی در طی دوره بهصورت تدریجی ،اصل وجوه
دارندگان اوراق را در کنار سود منابع پرداخت میکند و عملیات پرداخت اصل دارایی به
روز سررسید موکول نمیشود .بدیهی است این موضوع به کاهش ریسک نکول تعهدات
بانی و مدیریت بهتر اوراق کمک میکند.

جمعبندی و نتیجهگیری
یکی از انواع اوراق که در چند سال اخیر مورد توجه کشورهای اسالمی از جمله مالزی
قرار گرفته است اوراق وکالت است .دولت مالزی نیز همانند بسیاری دیگر از دولتهای
کشورهای اسالمی سعی در بهرهگیری از این اوراق در جهت تأمین مالی خود داشته است.
نمونه تحت بررسی از اوراق بینالمللی وکالت دولتی مالزی که از بیع ،اجاره ،مرابحه و
تورق استفاده میکند یک الگوی موفق جهانی در استفاده از ابزارهای مالی اسالمی است که
البته با محدودیتهایی نیز همراه میباشد .این اوراق در دو بخش از عقود اجاره و مرابحه
استفاده میکند؛ در بخش اول محدودیت اختصاص الزامی سهم بیشتر به داراییهای مشهود

در سبد دارایی و محدودیت اختصاص الزامی سهم بیشتر به داراییهای اجارهای در سبد
داراییهای مشهود از مهمترین این محدودیتهاست؛ همچنین در بخش دوم این اوراق از
ابزار تورق متشکل استفاده میشود که همراه با شبهات و محدودیتهایی است.
ازاینرو در الگوی پیشنهادی سعی شد با حذف ابزار تورق ،عقود دیگری همچون
سلف ،مرابحه اقساطی و خرید دین و ابزار مشتقه اختیار فروش بنا به وضعیت بازار و
الگوی کسبوکار بانی انتخاب و استفاده شود .بهرهگیری از این عقود ضمن منعطفسازی
اوراق و متنوعسازی سبد داراییهای شکلگرفته از وجوه جمعآوریشده ،امکان پرداخت
سود معیّن به دارندگان اوراق را فراهم میسازد؛ همچنین تالش شد تا با طراحی سازوکار
خاصی برای پرداخت اصل سرمایه و سود دارندگان اوراق ،ریسک نکول تعهدات و
جذابیت خرید اوراق بهبود یابد .انتظار میرود الگوی پیشنهادی برای تأمین مالی قابل
کاربرد باشد .البته الزم است ذکر شود که الگوی پیشنهادی نیازمند مداقههای فقهی و

209
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