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چکیده
یکی از چالشهای اوراق بهادار اسالمی ،تفاوت سلیقههای بانیان انتشار اوراق و سرمایهگذاران در پرداخت

235

سود میاندورهای است .بانیان تمایل کمتری به پرداختهای سود میاندورهای دارند؛ زیرا ممکن است دچار
افزایش هزینه مالی آنها میشود؛ در مقابل ،سرمایهگذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازههای
کوتاهمدت دارند تا به واسطه سرمایهگذاری مجدد ،بازدهی مؤثر خود را افزایش دهند.
در این پژوهش ،به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و
تطبیق آنها با ساختارهای اوراق بهادار اسالمی ،الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه میشود .الگوی
طراحیشده با نام اوراق قابلتفکیک و قابلتبدیل شباهتها و تفاوتهایی با اوراق قرضۀ تفکیکی متعارف
دارد .در الگوی طراحیشده ،عالوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد
مجزا با نامهای «اوراق پایه» و «گواهی سود» ،قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود
دارد .در این تحقیق الگوهای عملیاتی اوراق اجاره ،مرابحه و سفارش ساخت قابلتفکیک و قابلتبدیل ارائه
و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است .ماهیت فقهی معاملۀ گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده
که از نظر مشهور فقهای امامیه بالاشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه
دین با عین از منظر فقهی صحیح است.
واژگان کلیدی :استریپ ،اوراق بهادار اسالمی ،الگوی قابلتفکیک سود از اصل ،الگوی قابلتبدیل.
طبقهبندی .G11 ،G19 ،G23 :JEL
* .این پژوهش حاصل برگزاری جلسههای متعدد کارشناسی با همکاری مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعاا
اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار است.
** .استادیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
*** .دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت مالی دانشگاه امام

Email: tohidi@isu.ac.ir.
صادق ،تهران ،ایران.

Email: me.karimi@isu.ac.ir.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /سال نوزدهم /شماره  / 75پاییز 1398

مشکالت نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیالت کوتاهمدت شوند که این امر منجر به

مقدمه
یکی از نوآوریهای دهۀ اخير در عرصۀ بحثهای پولی و مالی اسالمی ،انتشار انواع اوراق
بهادار اسالمی ( )Sukukاست .انتشار اوراق بهادار اسالمی گامی مهم در راستای توسعه
نظام تأمين مالی اسالمی در جمهوری اسالمی ایران و نقطه عطفی در استقرار بازار سرمایه
اسالمی محسوب میگردد .سابقه انتشار اوراق بهادار اسالمی با مجوز نهاد ناظر بازار
سرمایه به سال  9321و پس از تصویب آیيننامۀ اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکتهای
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پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار در سال  9323برمیگردد که اولين اوراق مشارکت
بورسی منتشر گردید .پيشازاین شرکتها تنها با مجوز بانک مرکزی امکان انتشار اوراق
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مشارکت را داشتند .عالوه بر انتشار اوراق مشارکت ،تاکنون انواعی از اوراق بهادار اسالمی
مانند اوراق اجاره ،مرابحه ،سلف ،جعاله ،منفعت ،سفارش ساخت ،اسناد خزانه اسالمی،
خرید دین (رهنی) ،وقف ،قرضالحسنه ،مضاربه ،مزارعه ،مساقا

و وکالت در کميته فقهی

مورد بحث و بررسی قرار گرفته و الگوهای عملياتی انتشار این اوراق مورد تأیيد این کميته
قرار گرفتهاند که از این ميان ،اوراق اجاره ،مرابحه ،سلف ،سفارش ساخت ،اسناد خزانه
اسالمی ،منفعت و همچنين اوراق رهنی به مرحله انتشار نيز رسيده است؛ اما مابقی اوراق
در مرحله تدوین قوانين و دستورالعملهای مرتبط هستند.
در بين اوراق منتشرشده در ایران ،اسناد خزانه اسالمی به صور

تنزیلای منتشار شاده؛

بدین معنا که بانی (دولت) در طول دوره سود پرداخت نکارده و مبناای ساود اوراق ،نار
تنزیل (تفاو

قيمت اسامی و قيمات خریاد) مایباشاد .همچناين در اوراق سالف ساود

مياندورهای وجود نداشته و مبنای سود تفاو

قيمت پيشخریاد و فاروش کاا در زماان

تحویل میباشد .در سایر اوراق منتشرشده همانند اوراق اجاره ،مرابحه ،مشارکت و سفارش
ساخت ،در طول دوره سود مياندورهای پرداخت شده و اصل مبلا در سررسايد پرداخات
میشود.
در اوراق بهادار اسالمی که سود مياندوره توزیع میکنند ،یکی از چالشهای ميان
متقاضيان وجوه (بنگاهها) برای تأمين مالی و سرمایهگذاران ،زمانبندی پرداخت اصل و
سود است .از یکسو ناشران اوراق بهادار تمایل دارند بازپرداخت تعهدا

خود یعنی اصل

و سود را به انتهای دوره (سررسيد) موکول کنند و از سوی دیگر بازیابی مجدد سرمایه و

افزایش تعدد پرداختهای مياندورهای ،اوراق را برای سرمایهگذاران در شرایط مشابه بسيار
جذابتر مینماید؛ بهگونهایکه سرمایهگذاری مجدد سود به صور

پيوسته اولویت اصلی

سرمایهگذاران است؛ بنابراین به نظر میرسد زمانبندی پرداختها یکی از اختالفنظرهای
ميان ناشران اوراق بهادار و سرمایهگذاران است.
با توجه به عدم فعاليت شرکتهای رتبهبندی در بازار سرمایه ایران *،عدم شفافيت در
مورد ریسک اعتباری شرکتها و عدم تنوع در ابزارهای بازارگردانی ،مشاوران عرضه و
بازارگردانان اوراق نقش چندانی در ارائه مشاوره جهت افزایش جذابيت اوراق نداشته و
صرفاً با تغيير محدود نر بازدهی به ایفای وظيفه خود در انتشار اوراق میپردازند .این
در کشف نظریه...

افزایش نر تأمين مالی ناشر منجر خواهد شد؛ بنابراین طراحی سازوکاری که بتواند نقش
مشاوران عرضه و بازارگردانان را در افزایش جذابيت اوراق بدون آنکه منجر به تحميل
هزینه مالی بيشتری بر ناشر شود ،پررنگتر کند ،ضروری به نظر میرسد .نکته دیگر اینکه
انتشار اوراق متعدد با نر سود مشابه و ثبا

این نر برای یک دوره طو نیمد

سبب

عدم پویایی اوراق بهادار با درآمد ثابت در مقایسه با سایر ابزارهای مشابه گردیده است .به
صور

خالصه سه مسئله اصلی در انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت در کشور وجود

دارد:
 اختالف سليقه بين ناشر در عدم پرداخت سود مياندورهای با سرمایهگذار در
دریافت عواید مياندوره در بازههای کوتاهتر ،موجب کاهش جذابيت اوراق بهادار
با درآمد ثابت برای سرمایهگذاران گردیده است.
 عدم تنوع در ابزارهای بازارگردانی ،در عمل رکن بازارگردان و مشاوره عرضه را
با محدودیتهای جدی مواجه کرده است؛ ازاینرو ،پذیرش این تعهد ،امری
بسيار پرریسک میباشد.

* .خاطرنشان میگردد سازمان بورس و اوراق بهادار بهتازگی اقدام به اعطاای مجاوز در حاوزه تأسايس و
فعاليت شرکتهای رتبه بندی اعتباری نموده و تا زمان نگارش مقاله ،دو مجوز در این زمينه صاادر شاده
است؛ اما فعالً هيچ اوراقی توسط این شرکتها رتبهبندی نشده است.
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موضوع که تنها ابزار افزایش جذابيت اوراق ،افزایش نر

سود میباشد ،در نهایت به
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 با توجه به چالشهای تعيين نر سود سپرده بانکی در بازار پول ،قيمتگذاری
اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه و تعيين نر های جذاب برای سرمایهگذاران
مختلف با محدودیتهای فراوانی روبهرو میباشد.
این پژوهش با ارائه الگویی نوآورانه در پرداخت اصل و سود به نام الگوی اوراق
قابلتفکيک (سود از اصل) و قابلتبدیل و با ایجاد بازار نقدشونده برای سود اوراق ،الگویی
طراحی مینماید که اصل و سود اوراق به صور
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مجزا قابل معامله بوده و قابليت تبدیل

سود اوراق به اصل اوراق وجود داشته باشد .این الگو از یکسو جذابيت اوراق را برای
سرمایهگذاران افزایش داده و از سوی دیگر این امکان را برای بانيان انتشار اوراق فراهم
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میکند که پرداختهای مياندورهای خود را به آینده موکول نمایند .این شيوة انتشار اوراق
بهادار اسالمی در بازار سرمایه ،با ایجاد دو بازار برای گواهی سود و اصل اوراق (اوراق
پایه) و فراهمکردن امکان تبدیل اوراق بين این دو بازار ،بازارگردانی و نقشآفرینی بيشتر
این رکن را تسهيل و کمهزینهتر میکند و همچنين از طریق افزایش تعداد پرداختهای بين
دورهای ،نر بازدهی مؤثر سرمایهگذاران را افزایش خواهد داد.
در مرحله بعد الگوی طراحیشده با سه نوع اوراق بهادار اسالمی اجاره ،مرابحه و
سفارش ساخت تطبيق داده شده و ماهيت گواهی سود و تبدیل گواهی به اصل اوراق،
بررسی و تجزیهوتحليل فقهی شده است .خاطرنشان میشود ،در الگوی پيشنهادی عالوه
بر سازوکار تفکيک سود از اصل اوراق که مشابه اوراق قرضه متعارف تفکيکشده (سود از
اصل) است ،امکان تبدیل سود اوراق به اصل اوراق نيز طی فرایندی امکانپذیر است که به
جذابيت اوراق در بازارهای مالی خواهد افزود.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اگرچه الگوی اوراق بهادار اسالمی قابلتفکيک سود از اصل ،ایدهای بدیع از سوی
نگارندگان این پژوهش در توسعه ابزارهای مالی اسالمی محسوب میشود و طبق بررسی
صور گرفته در تحقيقا

مختلف و در بازارهای مالی کشورهای گوناگون ،ابزاری

که بهطور کامل با آن مشابهت داشته ،یافت نشده است ،اما شبيهترین ابزار از جهت کارکرد
به این الگو ،اوراق قرضه تفکيکشده ( STRIPS: Separate Trading of Registered

 )Interest and Principal of Securitiesاست که اولينبار توسط خزانهداری آمریکا
طراحی و مورد استفاده گرفت؛ ازاینرو ،در این بخش به پژوهشهای مرتبط با این اوراق و
موضوعا

مختلف درباره آن اشاره شده است.

گرین بالت و نگ استاف ( )8999در تحقيقی با عنوان «نوآوری مالی و نقش
ساختارهای مشتقه :تحليلی تجربی از اوراق تفکيکشده خزانه» به بررسی نحوه استفاده
فعا ن بازار از اوراق تفکيکشده خزانه پرداخته و بيان میدارند دليل ایجاد چنين اوراقی
توسط سرمایهگذاران و فعا ن بازار ،ایجاد بازار رقابتیتر و بهرهمندی از مزایای مالياتی و
عدم تقارنهای حسابداری است (.)Grinblatt & Longstaff, 2000
در کشف نظریه...

خزانه آمریکا» به بررسی توسعۀ اوليۀ بازار اوراق تفکيکشده خزانه آمریکا از سال 9028
پرداختهاند .در این پژوهش عنوان شده است که در سال  9021خزانهداری آمریکا به

معاملهگران بازار اجازه تفکيک سود از اصل اوراق خزانه را داده و در سال  9027اجازه
بازسازی مجدد اوراق تفکيکشده و الحاق مجدد آن به اوراق قرضه پایه را داده است .این
دو محقق عنوان کردهاند که در بازارهای کامل با ساختار زمانی نر بهره افزایشی ،تفکيک
سود از اصل اوراق به ارزش بيشتر پرتفوی میانجامد و این مسئله میتواند انگيزش
متعهدان پذیرهنویس را جهت تفکيک سود از اصل اوراق بيشتر نماید ( & Livingston
.)Gregory, 1989

دووپونت و ساک ( )9000در گزارشی با عنوان «بازار اوراق خزانه :بررسی اجمالی و
توسعههای اخير» که برای بولتن فدرال رزرو انجام دادهاند ،عنوان کردهاند :سازوکار تفکيک
سود از اصل ،بيشتر برای اوراق بهادار بلندمد تر مورد استفاده قرار میگيرد؛ زیرا تفکيک
سود از اصل ،سبب ایجاد اوراقی میشود که دیرش* آنها بيشتر از اوراق خزانه کوپندار در
دسترس است که میتواند برای سرمایهگذارانی مفيد باشد که دارای افق سرمایهگذاری

* .دیرش ميانگين وزنی زمان تا سررسيد یک سرمایهگذاری است و مقياسی برای سنجش حساسيت قيمت
به تغيير در نر بهره در اوراق با درآمد ثابت محسوب میشاود
.)236

(Saunders and Cornet, 2014, pp.228-
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ليوینگستون و گریگوری ( )9020در تکنوشتهای با عنوان «تفکيک سود از اصل اوراق
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خيلی بلندمد

هستند .تفکيک سود از اصل و بازسازی مجدد اوراق خزانه اوليه میتواند

بهطور نسبی سریع و با هزینۀ کم اجرایی شود و آربيتراژ ميان بازارها را تسهيل نماید؛
بنابراین بين قيمت اوراق خزانه قابلتفکيک و اجزای تفکيکشده آن ا شامل اصل و
کوپنهای دورهای ا ارتباط تنگاتنگی وجود دارد (.)Dupont & Sack, 1999

اداره مدیریت بدهی انگليس ( )UK Debt Management Office, 2018در گزارشی با
عنوان «عمليا

رسمی در بازار گيلت :یک یادداشت عملياتی» تشریح میکند که بين

سالهای  9007تا  8992همه گيلتهای متعارف جدید خزانهداری انگليس به منظور

 240تسهيل تفکيک سود از اصل آنها و قابليت تعویض کوپن اوراق مختلف ،در یکی از دو
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سری تاریخ کوپن و سررسيد ا  7ژوئن و  7دسامبر یا  7مارس و  7دسامبر ا منتشر شدند.
اوراق تفکيکشده اصل (پرداخت اصل مبل اوراق در سررسيد) قابليت تعویض با اوراق یا
کوپنهای تفکيکشده دیگر با همان تاریخ سررسيد را ندارد .حداقل مقياس برای معامله در
اوراق تفکيکشده یک پنی و حداقل مقدار گيلتهای پایه که قرار است تفکيک و بازسازی
شوند 99 ،هزار پوند است ا به استثنای مواردی که گيلت پایه در دوره پرداخت اولين
کوپنش است که به د یل فنی ،حداقل مقدار گيلت پایه باید یک ميليون پوند باشد ا.
بولدر و بویسور

( )9020در پژوهشی با عنوان «کاهش محدودیتهای تفکيک سود از

اصل و بازسازی اوراق قرضه دولتی کانادا» به دنبال بررسی روشی برای محدودنمودن
توانایی فعا ن بازار برای اثرگذاری روی قيمتهای اوراق بهادار از طریق کاهش
محدودیتهایی هستند که قابليت تغييرپذیری جریانا

نقدی اصل و کوپن اوراق قرضه

تفکيکشده را محدود مینماید .دو محدودیت مورد بررسی در این پژوهش عبار اند از:
تعيين سقف برای بازسازی اوراق تفکيکشده و عدم قابليت تغييرپذیری پرداختهای بهره
و کوپن .نگارندگان این پژوهش در صدد هستند با بررسی تجربه سایر کشورها،
راهکارهای جایگزین ارائه کنند (.)Bolder & Boisvert, 1998

دیویس و ارهار

( )9003در مقالهای با عنوان «نقدشوندگی ،بازسازی و ارزش اوراق

تفکيکشده خزانه آمریکا» بيان میدارند که معامله اوراق تفکيکشده با کوپن صفر حاصل
از پرداخت اصل در قيمتهایی با تر از اوراق تفکيکشده با کوپن صفر حاصل از
پرداختهای کوپن صور

میپذیرد .این مطالعه نشان میدهد که تفاو ها در نقدشوندگی

و ویژگیهای بازسازی مجدد اوراق تفکيکشده چنين تفاو

قيمتی را تبيين میکند

(.)Daves & Ehrhardt, 1993

بالتر و همکاران ( )8991در پژوهشی با عنوان «چشمانداز بلندمد

در عامل تعيينکننده

سطح و ميزان تفکيک سود از اصل» ضمن بررسی درصد کل اوراق تفکيکشده خزانه در
طول تاریخ بازار خزانه امریکا به چند نکته مهم اشاره نمودهاند :اول ،ميزان تفکيک سود از
اصل طی سالهای  9021تا  8999با کاهش بلندمد

نر های بهره ،کاهش چشمگيری

داشته است؛ دوم ،اوراق با درصد کوپن با تر و بلندمد تر ،بيشتر و سنگينتر تفکيک
شدهاند و سوم ،توقف انتشار اوراق قرضه سی ساله طی سالهای  8999تا  8992شکافی
در کشف نظریه...

اوراق قرضه سی ساله منتشره پس از سال  8992شد .همچنين این پژوهش بيان میدارد
چند عامل کليدی سبب انگيزه بيشتر برای تفکيک سود از اصل اوراق میشود که عبار اند
از :مدیریت ریسک نر

بهره ،مسائل مالياتی و رقابتی شدن بازار ( Bulter and et al,

.)2014

خزانهداری ملی آفریقای جنوبی در سال  8999با انتشار گزارشی با عنوان «معامله
جداگانه سود از اصل اوراق بهادار دولتی آفریقای جنوبی» به معرفی اوراق قرضه
تفکيکشده ،ویژگیهای آن ،فرایند تفکيک سود از اصل و بازسازی آن ،معامله ثانوی
اوراق ،محيط قانونی و مقرراتی حول آن و کارمزدهای تفکيک سود از اصل و مباحث
مالياتی مرتبط پرداخته است (.)National Treasury of South Africa, 2001
خاطرنشان میشود تاکنون تحقيقی در زمينه کاربرد سازوکار تفکيک سود از اصل در
اوراق بهادار اسالمی (صکوک) و تحليل فقهی آن ،در داخل و خارج از کشور صور
نپذیرفته است و این پژوهش به نوعی اولين کاری است که سازوکاری مشابه اوراق قرضه
تفکيکشده متعارف ،اما بهمراتب جذابتر و پيچيدهتر از آن ارائه میکند که سازگار با
موازین شریعت اسالم نيز بوده و قابل کاربرد در انواع اوراق بهادار اسالمی دارای سود
مياندوره است .در ادامه ،این پژوهش پس از طرح کلی ایده اوراق بهادار قابلتفکيک (سود
از اصل) و قابلتبدیل و بيان مزایای آن از دیدگاه سرمایهگذار ،ناشر و نهاد ناظر به قابليت
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تطبيق این الگو و انتشار آن در قالب انواع اوراق بهادار اسالمی اجاره ،مرابحه و سفارش
ساخت از منظر فقهی خواهد پرداخت.

معرفی اوراق قرضه تفکیکشده
تفکيک سود از اصل (استریپ کردن) ،فرایند جداسازی کوپنها از اصل و فروختن
کوپنهای مجزاشده به عنوان اوراق تنزیلی و با کوپن صفر است .در بازار اوراق قرضه ،این
فرایند معمو ً توسط کارگزاریها یا دیگر نهادهای مالی از طریق سيستم ثبت سفارش
میپذیرد.

 242صور
اوراق قرضه تفکيکشده (سود از اصل) یکی از ابتکارا

خزانهداری ایا

متحده
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امریکا در معرفی اوراق بهادار بدهی بوده است که بازده آنها بهطور معمول در بازار برای
اندازهگيری ساختار زمانی نر بهره نيز مورد استفاده قرار میگيرد .خزانهداری امریکا از
سال  9021اقدام به فروش این اوراق نمود .البته این اقدام در اوایل دهه  9029توسط
واسطههای مالی بزرگ پایهگذاری شد و نامگذاری آن نيز برگرفته از روش انتشار کاغذی
اوراق بهادار است .بعدها ،خزانهداری بهطور مستقيم نيز امکان ثبت این نوع از تقاضا را
برای متقاضيان فراهم آورد .یک ورقه قرضه تفکيکشده ،پرداختهای دورهای بهره را از
یکدیگر و از بازپرداخت نهایی اصل پول جدا میکند .هنگامی که یک ورق خزانه از
پرداختهای دورهای مجزا میشود ،هریک از پرداختهای بهره و اصل پول به یک ورق
بهادار تنزیلی ( )Discount Bondو بدون کوپن ( )Zero-coupon Bondتبدیل میشود که
بهتنهایی قابليت معامله دارند (دفتر مطالعا

سال  9027وزار

بخش عمومی ،9307 ،ص .)99دو سال بعد در

خزانهداری مجوز تجميع اصل اسناد خزانه و کوپنهایی را که تفکيک

شده بودند ،صادر کرد و بدین ترتيب امکان بازسازی ( )Reconstituteاوراق قرضۀ اوليه
فراهم شد .در این برنامه ،بازسازی اوراق خزانه اوليه حاصل بههمچسباندن همه
پرداختهای کوپن و اصل اوراق است .در برنامه بازسازی ،اصل پول باید مربوط به همان
اوراقی باشد که از قبل تفکيک شده ولی کوپنهای مورد استفاده در برنامه بازسازی ،ممکن
است کوپنهای مربوط به هر اوراق بهاداری باشد که سررسيد آنها مطابق با کوپنهای
اوراق اوليه است؛ بنابراین نيازی نيست کوپنها لزوماً مربوط به اوراق اوليه باشد

( .)Dupont& Sack, 1999, p.792برنامه طراحی و اجرای اوراق قرضه تفکيکشده،
یکی از موفقترین برنامههای عملياتیشده از زمان معرفی آن در سال  9021به شمار
میآید؛ بهگونهایکه تا دسامبر  8990سهم  918ميليارد د ری را که معادل  89درصد از
ارزش اسمی اوراق قرضه خزانه امریکاست ،به خود اختصاص داده است .با گذشت زمان،
اوراق قرضه تفکيکشده نقش مهمی در بازار اوراق قرضه دولتی ایفا کردهاند .پس از
وزار

خزانهداری ایا

متحده ،پانزده کشور دیگر از جمله آلمان ،فرانسه ،انگليس ،کانادا،

ژاپن ،اسپانيا ،ایتاليا ،سوئد و هلند برنامههای مشابهی را برای بدهیهای خزانهداری خود
ارائه دادهاند (.)Bulter and et al, 2014, p.179
در کشف نظریه...

از جمله مزایای اوراق قرضه تفکيکشده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 این اوراق دارای کيفيت اعتباری بسيار با یی هستند؛ زیرا پشتوانه آنها اوراق
خزانه دولتی است.

 با توجه به اینکه اوراق خزانه در مقياسهای د ری با (حداقل  99هزار د ر)
منتشر شده و امکان دسترسی سرمایهگذاران خُرد و عادی به این اوراق کمتر
است ،لذا تفکيک سود از اصل این اوراق و امکان معامله جداگانه هریک ،این
امکان را برای سرمایهگذاران خُرد فراهم میکند تا بتوانند با مبال اندک (به اندازه
کوپن اوراق خزانه) در بازار اوراق خزانه تفکيکشده مشارکت کنند.
 بازدهی قابل پيشبينی اوراق تفکيکشده مزیت دیگر این اوراق است .در
سررسيد ،ارزش اسمی اوراق پرداخت شده و بازدهی اوراق حاصل از تفاو
ارزش اسمی و قيمت تنزیلشدهای است که سرمایهگذار پرداخت کرده است؛
بنابراین در این اوراق سرمایهگذار پيشاپيش ارزش آتی سرمایهگذاری خود را
میداند؛ در مقابل در اوراق قرضه استانداردی که فراخوان و بازخرید میشود،
سرمایهگذار مقدار بهرهای را که تا سررسيد میتوانست دریافت کند ،از دست
میدهد.
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 مزیت دیگر اوراق قرضه تفکيکشده ،تنوع تاریخهای سررسيد به تعداد تاریخهای
پرداخت کوپن و اصل در اوراق قرضه متعارف است؛ بنابراین سرمایهگذار زم
نيست تا سررسيد اوراق قرضه متعارف منتظر بماند و در بازار اوراق تفکيکشده
میتواند طيف وسيعی از سررسيدها را با بازدهیهای متفاو

انتخاب کند.

همچنين در اوراق تفکيکشده ریسک سرمایهگذاری مجدد* وجود ندارد.
 بازار ثانوی اوراق تفکيکشده ،نقدشونده و فعال بوده و قيمت اوراق میتواند بر
اساس بازدهی ،سررسيد و تغيير در نر های بهره متغير باشد.
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روششناسی
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این پژوهش از منظر هدف ،کاربردی ،از منظر ماهيت دادهها کيفی ،از منظر ماهيت و روش،
توصيفی ا تحليلی و از منظر روش گردآوری اطالعا  ،کتابخانهای ا ميدانی محسوب
میشود که طی مراحل زیر انجام گرفته است.
در بخش موضوعشناسی و جهت ارائه راهکاری برای حل مسائل پيشگفته ،ابتدا به
روش مطالعه کتابخانهای با مراجعه به منابع معتبر داخلی و خارجی از جمله کتب ،مقا
گزارشهای تحليلی و  ...به جمعآوری دادهها و اطالعا

،

مرتبط پرداخته که در این بخش

ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف یعنی اوراق قرضۀ تفکيکشده سود از اصل
( )Stripped Bondsو مزایای آن مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است .سپس به روش
توصيفی ا تحليلی الگوی مفهومی پژوهش با نام الگوی اوراق قابلتفکيک و قابلتبدیل که
برگرفته از اوراق قرضه متعارف تفکيکشده ،اما کاملتر از آن بوده مطرح گردیده است .در
مرحله بعد به تحليل و تطبيق ساختار پيشنهادی با انواع اوراق بهادار اسالمی اجاره ،مرابحه
و سفارش ساخت پرداخته شده است .دليل انتخاب این سه نوع اوراق ،ثابت بودن ،قابل
پيشبينی بودن و زمانبندی مشخص بازدهی این اوراق است و در نهایت ماهيت فقهی
گواهی سود ،معامله آن و تبدیل آن به اوراق پایه مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گرفته

* .ریسکی که جریان نقدی ایجادشده در یک سرمایهگذاری ،در نر بازدهی کمتار سارمایهگاذاری مجادد
شود.

است .در این بخش با توجه به شناخت ماهيت موضوع و منابع فقهی بررسیشده ،بر اساس
استد لهای منطقی و روشمند مبتنی بر منابع و مستندهای فقهی و به روش توصيفی ا
تحليلی به تطبيق ابعاد و ضوابط فقهی استخراجشده با انواع اوراق بهادار اسالمی پرداخته
شده است.
خاطرنشان میشود در بخش طراحی الگوی مفهومی و تطبيق آن با ساختارهای صکوک
اجاره ،مرابحه و سفارش ساخت و همچنين جنبههای فقهی هریک از اوراق بهادار اسالمی
از روش گروه کانونی ( )Focus Groupنيز استفاده شده است .این روش نوعی مصاحبه
است که به منظور عميقتر شدن تعامال

در کشف نظریه...

موجب تبادل بيشتر ایدهها نسبت به روش مصاحبه

مستقيم میشود .گروههای کانونی شکلی از مصاحبه گروهی هستند؛ اما تشخيص بين این

دو خيلی مهم است؛ بهطوریکه مصاحبه گروهی شامل مصاحبه همزمان تعدادی از افراد
بوده و تمرکز اصلی بر پرسشها و پاسخهای مطرحشده بين محقق و مصاحبهشوندگان
میباشد؛ اما گروههای کانونی بر تعامل در گروه تأکيد دارد .البته این تعامل بر اساس
موضوعا

ارائهشده از سوی محقق است و در گروههای کانونی ،تعامل بين

شرکتکنندگان در تحقيق مبنای ایجاد دادهها و بينش و آگاهی قرار میگيرد.

الگوی مفهومی پیشنهادی پژوهش
این امکان وجود دارد که سازوکار تفکيک سود از اصل را برای انواع ساختارهای اوراق
بهادار اسالمی پيادهسازی کرد .در این صور

امکان جداسازی سودهای مياندورهای اوراق

بهادار اسالمی و معاملۀ مجزای آن در بازار ثانوی وجود دارد .تفکيک سود از اصل اوراق
بهادار اسالمی در واقع به معنای جداکردن هر یک از جریانهای نقدی اوراق و معاملۀ هر
یک از آنها به عنوان یک ورق بهادار اسالمی تنزیلی است؛ برای مثال ،یک ورق بهادار
اسالمی با سررسيد چهارساله که به صور

ششماهه سود پرداخت میکند ،نُه جریان

نقدی مستقل دارد که شامل هشت پرداخت سود ششماهه و یک پرداخت اصل مبل اوراق
* .این گروه متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعا
و شرکت تأمين سرمایه اميد بوده است.

اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار
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شده است؛ بهگونهایکه این تعامال

بين اعضای گروه* و بحثهای مفصلتر طراحی
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در سررسيد است که طی این سازوکار هر یک از جریانا

نقدی را میتوان به عنوان یک

اوراق تنزیلی مستقل معامله نمود .همچنين بر اساس سازوکار رایج اوراق قرضه متعارف
تفکيکشده ،امکان بازسازی اوراق بهادار اسالمی اوليه از طریق تجميع مجدد تمام
جریانا

نقدی جدا شده و الحاق آن به اصل مبل اوراق وجود دارد .این پژوهش الگویی

ارائه میکند که ضمن شباهتهایی که با سازوکار متعارف دارد ،دارای تفاو هایی نيز
میباشد که در ادامه تبيين خواهد شد.
الگوی ارائهشده با عنوان اوراق قابلتفکيک (سود از اصل) و قابلتبدیل ،یک الگوی
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الگو ،پرداخت سود دورهای میتواند به صور

روزانه یا هفتگی اعطا شود .فرض کنيد

اصل اوراق (اوراق پایه) در نماد شماره یک و گواهی سود که به صور

روزانه تعلق

میگيرد ،نيز در نماد شماره دو مورد معامله قرار گيرد .بدین ترتيب سرمایهگذاران میتوانند
گواهی سود خود را تا سررسيد نگه داشته و یا به صور

روزانه در نماد شماره دو در

بازار ثانوی به فروش رسانيده و ارزش روز آن را دریافت نمایند .از سوی دیگر ناشر نيز
معادل کل اوراق منتشرشده (مجموع اصل اوراق و گواهی سود منتشرشده) را در سررسيد
تسویه مینماید؛ به عبار

دیگر سرمایهگذار در این شيوه میتواند به صور

روزانه نسبت

به دریافت گواهی سود خود اقدام کرده و ناشر نيز در سررسيد نسبت به پرداخت سود
اوراق اقدام مینماید .به منظور انتشار اوراقی که اصل و سود آن قابل معامله بوده و سود
اوراق در مواعد روزانه به دارنده اصل اوراق تخصيص یابد زم است نکا

ذیل رعایت

گردد:


ارزش اسمی اصل اوراق پایينتر از اوراق معمولی پایه باشد.



تعداد مشخصی از گواهیهای سود هر ورق بهادار ،یک بلوک را تشکيل دهند.



اصل اوراق و گواهی سود ،هریک در نمادهای جداگانهای معامله گردند.



در صورتی که سرمایهگذار به اندازه یک بلوک از گواهیهای سود را ا که در نماد شماره
دو مورد معامله قرار میگيرد و به وی تعلق گرفته یا در باازار ثاانوی خریاداری کارده ا
جمعآوری کند ،قادر است هر بلوک از اوراق نماد شماره دو را به تعداد معينای از اصال
اوراق ا که در نماد شماره یک معامله میشود ا تبدیل کند .در واقع ناشار اوراق در ازای

بازدریافت یک بلوک از گواهی سود ،تعداد معينای از اصال اوراق را منتشار کارده و در
اختيار سرمایهگذار قرار میدهد که به این اوراق جدید« ،اوراق جایزه» گفتاه مایشاود و
تفاوتی با اوراق پایه (اصل اوراق) ندارد؛ بناابراین باه انادازه یاک بلاوک از اوراق نمااد
شماره دو کاسته و ناشر به تناسب ارزش اسمی بلوک دریافتشاده ،اوراق جدیاد (اوراق
جایزه) منتشر کرده که به جمع اوراق انتشاریافته نماد شماره یک اضافه گردیده و به ازای
هر ورق از اصل اوراق جدید انتشاریافته ،به صور

مجدد گاواهی ساود تعلاق خواهاد

گرفت.


قيمت اوراق در نمادهای یک و دو متغير بوده و الزاماً با یکدیگر مسااوی نخواهاد باود.
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این موضوع سبب ایجاد عمدی یک فرصت آربيتراژ بين دو بازار شده که نتيجه آن ایجاد
در کشف نظریه...

نقدشوندگی اوراق و تسهيل نقش بازارگردان خواهد شد.

الگوی مفهومی اوراق قابلتفکيک (سود از اصل) و قابلتبدیل به شرح ذیل میباشد:
نمودار  :9الگوی مفهومی اوراق بهادار اسالمی قابلتفکيک سود از اصل

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /طراحی اوراق بهادار اسالمی ...

انگيزه برای ورود سایر بازیگران و معامله گران باه باازار شاده کاه خاود سابب افازایش

در ادامه نحوه انتشار اوراق در قالب یک مثال تشریح میگردد .فرض کنيد اوراق با
شرایط ذیل در قالب الگوی قابلتفکيک (سود از اصل) و قابلتبدیل در دست انتشار
است:

*

جدول  :9مفروضا

مطالعه موردی

عنوان

مقدار

واحد

حجم انتشار اوراق

1111

میلیارد ریال

ارزش اسمی هر ورقه

1111

ریال

تعداد اوراق

1

میلیارد عدد

تعداد اوراق هر بلوک

111

هزار عدد

تعداد بلوکها

11

هزار عدد

نرخ سود اوراق

11

درصد

تعداد اوراق جایزه هر بلوک

57

عدد
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بدین ترتيب هر سرمایهگذار میتواند اوراق بهادار خود را در بستههای  999هزارتایی
(هر بسته معادل  999ميليون ریال) معامله نماید .به هر بسته از اوراق روزانه  17گواهی
سود اختصاص مییابد .تعداد کل گواهی سود در هر روز حداقل  179هزار ورقه میباشد
( 990999بسته ×  17ورقه) .در خرید این نوع از اوراق ،برای سرمایهگذار سه راهبرد وجود
دارد:



راهبرد یک :سرمایهگذار میتواند با فروش روزانه گواهی سود خود در بازار ثانوی ،نار
بازدهی مؤثر با یی کسب نماید.



راهبرد دو :سرمایهگذار میتواند با خرید گواهی سود بيشتر و تشکيل یک بلاوک گاواهی
سود ،هر بلوک را با اوراق پایه (اوراق جایزه) معاوضه نماید که به صاور
اوراق پایۀ جدید به صور

مجادد روی

روزانه گواهی سود تعلاق خواهاد گرفات و باازدهی ماؤثر

سرمایهگذار را افزایش خواهد داد.


راهبرد سه :سرمایهگذار با خرید اصل اوراق و نگهداری آنها به هماراه گاواهی ساود باه
صور

منفعل تا پایان دوره منتظر مانده تا اصل و فارع اوراق در سررسايد توساط باانی

* .در این بخش از مقاله از گزارش تحليلی آقای پيمان تاتایی (مدیر داراییهای شرکت تأمين سرمایه اميد)
استفاده شده که از ایشان تقدیر و تشکر میشود.

پرداخت شود.

با توجه به نکا

پيشگفته ،دو بازار اوراق گواهی سود و اوراق پایه شکل خواهد

گرفت که سرمایهگذاران با توجه به نر بازدهی مؤثر این دو بازار اقدام به معامله در آنها و
تبدیل گواهیهای سود به اوراق جایزه مینمایند .نقش بازارگردان اوراق در این بين ارائه
مظنههای دقيق برای هر دو بازار و تنظيم عرضه و تقاضای بازار بهگونهای است که ضمن
تضمين نقدشوندگی و حضور تمامی بازیگران در بازار حداقل ریسک را برای وی به همراه
داشته باشد؛ به بيان دیگر بازارگردان اوراق وظيفه ایجاد نقدشوندگی در هر دو نماد یک و
دو را بر عهده خواهد داشت؛ بدین صور

که با ایجاد فرصت آربيتراژی بين دو بازار،
در کشف نظریه...

وظيفه خود را در افزایش کارایی بازار انجام خواهد داد.

مقایسه اوراق قرضه تفکیکشده و الگوی اوراق قابل تفکیک (سود از اصل) و
قابل تبدیل
همانگونه که پيشازاین اشاره شد ،الگوی پيشنهادی این پژوهش از جهت تفکيک اصل و
سود اوراق بهادار و معامله هریک به صور

جداگانه با اوراق قرضه تفکيکشده مشابهت

دارد؛ اما تفاو هایی در طراحی و شيوة معاملۀ آن دو نيز وجود داشته که در ادامه به برخی
از آنها اشاره میشود:
 .9در اوراق قرضه تفکيکشده ،ناشر همچنان سود مياندوره پرداخات ماینمایاد؛ ولای در
الگوی پيشنهادی ناشر سود مياندوره پرداخت نمیکند.
 .8در اوراق قرضۀ تفکيکشده ،صرفاً امکان تفکياک کاوپنهاای دورهای از اصال اوراق و
معاملۀ جداگانۀ هر یک به صور

تنزیلی وجود داشته ،اما امکان تبدیل کاوپن باه اصال

اوراق وجود ندارد؛ درحالیکه در الگوی پيشنهادی این امکان طی فرایندی فراهم است.
 .3در بازار اوراق قرضه تفکيکشاده ،کاوپنهاا باه صاور

تنزیلای معاملاه شاده و ساود

مياندوره به آن تعلق نمیگيرد؛ درحالیکه در الگوی پيشنهادی تا قبال از تبادیل گاواهی
سود به اوراق پایه همانند اوراق قرضه تفکيکشاده ،گاواهیهاا باه صاور
فروش رفته ،اما در صور

تنزیلای باه

تبدیل گواهی سود به اوراق بلوک ،سود مياندوره به آن تعلق

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /طراحی اوراق بهادار اسالمی ...

نسبت به حضور سایر بازیگران در بازار اطمينان حاصل نموده و به عنوان یک واسط مالی
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میگيرد.
 .1مواعد پرداخت سود در اوراق قرضه تفکيکشده ،معمو ً ششماهه بوده ،درحاالیکاه در
الگوی پيشنهادی پرداخت ساود مایتواناد روزاناه باشاد کاه مطلوبيات بيشاتری بارای
سرمایهگذار به همراه دارد.
 .1در الگوی قابلتفکياک و قابال تبادیل ،باا حضاور ساایر باازیگران باازار در معاامال ،
نقدشوندگی اوراق بسيار افزایش مییابد.
 .2الگوی اوراق قابل تفکيک (سود از اصل) و قابلتبادیل ،از ایان جهات کاه تعاداد اوراق
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معينی به سرمایه گذار اختصاص یافته و ناشر نيز در سررسيد ،اوراق را تسویه مینماید به
اوراق بهادار با درآمد ثابت شباهت داشته و از این حيث که باازدهی اوراق باا توجاه باه
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تغيير قيمت خریدوفروش اصل و سود متغير است ،به سهام و ابزارهای دارای ساودآوری
متغير شبيه میباشد.

مزایای انتشار اوراق بهادار اسالمی قابلتفکیک و قابلتبدیل
الف) از دیدگاه ناشر
در صورتی که بانی از اوراق قابلتفکيک (سود از اصل) و قابلتبدیل استفاده کند ،از
پرداخت سود مياندوره معاف خواهد بود و بدون آنکه نگرانی از بابت عرضه اوليه و
فروش اوراق وجود داشته باشد ،مجبور به پرداخت نر با تر برای جذابتر نمودن اوراق
خود نيست .بهطورکلی این الگو به دو طریق برای ناشران مزیت ایجاد مینماید:
 .9بهبود وضعيت نقدینگی بانی از طریق عدم پرداخت سود مياندورهای و عدم نياز به
تأمين مالی کوتاهمد

ا مانند دریافت تسهيال

 .8کاهش نر تأمين مالی به صور

ا برای پرداخت کوپن اوراق؛

غيرمستقيم از طریق عدم نياز به پرداخت کارمزد

زیاد به بازارگردان و سایر ارکان اوراق برای جذابتر نمودن آن.
ب) از دیدگاه سرمایهگذار
سرمایهگذاران اوراق بهادار اسالمی قابلتفکيک و قابلتبدیل از یکسو با توجه به افزایش
توالی کسب سود مياندوره ،امکان افزایش نر بازدهی خود را دارند و از سوی دیگر
امکان دریافت سود روی گواهیهای سود مياندوره ا در صور

تبدیل گواهیهای سود به

اوراق پایه جدید ا نيز وجود دارد؛ بنابراین مزیتهای اصلی این الگو پرداخت سود برای
سرمایهگذاران به شرح ذیل است:
 .9افزایش نر

بازدهی مؤثر سرمایهگذاران از طریق افزایش تعداد پرداختهای

مياندورهای؛
 .8امکان سرمایهگذاری مجدد سود دریافتی با نر

مؤثر اوراق و حذف ریسک

سرمایهگذاری مجدد.
ج) از دیدگاه بازارگردان
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در حال حاضر در بازار سرمایه ،بيش از آنکه بازارگردان از محل اختالف مظنههای خرید و
در کشف نظریه...

انتشار اوراق قابلتفکيک و قابلتبدیل ،به شرط عملکرد صحيح بازارگردان ،موجب کاهش
بازارگردانی را سودآور خواهد

شدید منابع مورد نياز برای بازارگردانی گردیده و عمليا

کرد .بازارگردان میتواند با ارائه مظنههای مناسب سایر بازیگران بازار را وارد معامال
اوراق نموده و از درگيرشدن زیاد منابع خود در عمليا

بازارگردانی خودداری نماید.

د) از دیدگاه ناظران بازار

استفاده از الگوی معرفیشده در انتشار اوراق مزایای کلی ذیل را برای متوليان بازار در پی
خواهد داشت:
 .9افزایش تنوع و همچنين افزایش عمق بازار بدهی؛
 .8ایجاد شفافيت در نر سود و کاهش هزیناۀ تاأمين ماالی ناشاران (افازایش کاارایی
عملياتی بازار).

تطبیق الگوی اوراق قابلتفکیک (سود از اصل) و قابلتبدیل با
الگوهای مختلف اوراق بهادار اسالمی
الف) تطبیق الگوی پیشنهادی با اوراق اجاره منتشرشده در ایران
اوراق اجاره را از منظر کاربرد میتوان حداقل به چهار نوع اوراق اجاره به منظور تأمين
مالی ،اوراق اجاره به منظور تأمين نقدینگی ،اوراق اجاره جهت تشکيل سرمایه شرکتهای
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فروش منتفع گردد ،درآمد اصلی خود را از محل دریافت کارمزد از ناشر دریافت مینماید.

ليزینگ و اوراق اجاره به منظور تبدیل داراییهای اجارهای به اوراق بهادار طبقهبندی نمود
(موسویان ،9309 ،ص .)119-119الگویی که در بازار سرمایه جمهوری اسالمی ایران عملياتی
شده ،همان اوراق اجاره تأمين نقدینگی (فروش و اجاره به شرط تمليک مجدد) است .در
این شيوه بانی با مراجعه به مشاور و تعيين نهاد واسط ،آمادگی خود برای فروش یکی از
داراییهایش را به نهاد واسط و سپس انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليک همان دارایی از
نهاد واسط اعالم میکند .نهاد واسط پس از مطالعا

اوليه و گرفتن مجوزهای زم ،اقدام

به انتشار اوراق اجاره میکند .سپس با جمعآوری وجوه ،به وکالت از طرف صاحبان اوراق

 252اجاره ،کا ی سرمایهای را از بانی خریداری و به قرارداد اجاره به شرط تمليک به خود بانی
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واگذار میکند و در سررسيدهای مقرر اجارهبها و حسب مورد سود ناشی از سرمایهگذاری
مجدد بخشی از اجارهبها و وجوه ناشی از فروش دارایی را در سررسيدهای معين به
سرمایهگذاران پرداخت مینماید (سازمان بورس و اوراق بهادار .)9320 ،در ادامه الگوی
عملياتی اوراق اجاره قابلتفکيک (سود از اصل) و قابلتبدیل ارائه میشود.
نمودار  :8الگوی عملياتی اوراق اجاره قابل تفکيک و قابل تبدیل
 .1انتشار گواهی سود بهجای

 .1انتشار گواهی سود بهجای

اجارهبها

اجارهبها

 .3خرید هزار
واحد از دارایی

 .9انتشار اوراق اجاره

سرمایهگذاران

بانی

نهاد واسط
 .8جمعآوری وجوه

 .1اجاره مجدد به
مبنای انتشار اوراق اجاره

811
واحد
دارایی
9999
واحد دارایی

 9999واحد دارایی

شرط تمليک

فرض کنيد دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره  9811واحد است که قرار است مبتنی بر
هر واحد آن  999هزار اوراق اجاره منتشر گردد .در این سازوکار مبتنی بر هزار واحد
دارایی  99909990999اوراق پایه و مبتنی بر  811واحد باقیمانده  8101990999اوراق اجاره
جدید (اوراق جایزه) جهت معاوضه با گواهی سود منتشر خواهد شد .شایان گفتن است که
در این الگو تنها زمانی به گواهی سود ،سود تعلق میگيرد که به تعداد اوراق یک بلوک
( 999هزار اوراق) برسد و تبدیل به اوراق بلوک گردد؛ بنابراین با توجه به عدم تعلق سود
به گواهی سود تا قبل از تبدیل به اوراق پایه ،ماهيت و نوع گواهی سود نمیتواند از نوع
اوراق پایه باشد.
در کشف نظریه...

سود) به دارندگان اوراق بهادار اسالمی میدهد و اعالم میکند که همۀ این اسناد بدهی را
در سررسيد اوراق میپردازد؛ به عبار

دیگر ،شخصی که یک ورقه بهادار اسالمی را

خریداری کرده و بخواهد تا پایان دوره اوراق را نزد خود نگه دارد ،در پایان دوره کل
اجارهبهای خود را به صور
وجود ندارد .در صور

نقد دریافت میکند و در طول دوره ،پرداخت نقدی اجارهبها

نياز سرمایهگذار به وجه نقد میتواند گواهی سود خود را در بازار

به فروش برساند .همچنين در طول دوره به خود گواهی سود ،سودی تعلق نمیگيرد.
البته بانی به افرادی که بتوانند تعداد  999هزار گواهی سود را جمعآوری کنند و به بانی
تحویل دهند ،در عوض ،یک واحد از دارایی مذکور را واگذار میکند ،با این شرط که
سرمایهگذاران نيز دوباره دارایی را که عوض گواهی سود از بانی دریافت کردهاند ،به بانی
اجاره به شرط تمليک دهند که در این صور  ،گواهی سود به اوراق اجاره پایه تبدیل
خواهد شد.

ب) تطبیق الگوی پیشنهادی با اوراق مرابحه منتشرشده در ایران
اوراق مرابحه انواع گوناگونی دارد .از مهمترین اوراق مرابحه میتوان به مواردی نظير
اوراق مرابحه تأمين مالی ،اوراق مرابحه تأمين نقدینگی ،اوراق مرابحه تشکيل سرمایه
شرکتهای تجاری و اوراق مرابحه رهنی اشاره کرد.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /طراحی اوراق بهادار اسالمی ...

بانی در ازای اجارة دارایی و بهجای پرداخت نقدی اجارهبها ،یک سند بدهی (گواهی
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اوراق مرابحه منتشرشده در ایران از نوع اوراق مرابحه تأمين مالی است که بيشترین
کاربرد را دارد .در این نوع بانی با مراجعه به مشاور و تعيين نهاد واسط ،آمادگی خود را
برای خرید نسيه دارایی مشخصی به نهاد واسط اعالم میکند .نهاد واسط بعد از مطالعا
اوليه و گرفتن مجوزهای زم ،اقدام به انتشار اوراق مرابحه میکند .سپس با جمعآوری
وجوه ،به وکالت از طرف صاحبان اوراق مرابحه ،کا ی مشخصی را از فروشنده خریداری
کرده و به صور
254

نسيه تدریجی به بانی میفروشد و در سررسيدهای مقرر اقساط و اصل

مبل را دریافت کرده و به سرمایهگذاران پرداخت مینماید (سازمان بورس و اوراق بهادار،
.)9309

ارائه میشود:
نمودار  :3الگوی عملياتی اوراق مرابحه قابلتفکيک و قابلتبدیل
 .2انتشار گواهی سود

 .2انتشار گواهی سود

 .9انتشار اوراق
مرابحه

 .1فروش
اقساطی دارایی
نهاد واسط

سرمایهگذاران
قيمت

 .1پرداخت

دارایی

 .8جمعآوری
وجوه

بانی
 .3خرید
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در ادامه الگوی پيشنهادی اوراق مرابحه قابلتفکيک و قابلتبدیل در قالب مثال تبيين و

فروشنده
 9999واحد دارایی
مبنای انتشار اوراق
مرابحه
 811واحد
دارایی

9999
واحد دارایی

سازوکار دریافت گواهی سود و معاوضه آن با اوراق مرابحه پایه در اوراق مرابحه مشابه
آنچه در الگوی عملياتی اوراق اجاره قابلتفکيک و قابلتبدیل توضيح داده شد ،میباشد با
این تفاو

که در این الگو فروشنده دارایی ،شخصيتی غير از بانی است؛ بنابراین طی توافق

قبلی که بانی با فروشنده انجام داده است ،ابتدا بانی درخواست تأمين مالی از طریق انتشار
اوراق مرابحه را به نهاد واسط داده ،بهگونهایکه نهاد واسط با وجوه جمعآوریشده ،صرفاً
بخشی از دارایی ا برای مثال  9999واحد از  9811واحد کل دارایی ا را از فروشنده
خریداری مینماید .در طول دوره به صور

روزانه گواهی سود مياندوره در قالب اقساط
در کشف نظریه...

سررسيد منتظر مانده و مبل اصل و سود اوراق را در سررسيد از بانی دریافت کنند؛

کمااینکه میتوانند گواهی سود اوراق خود را در بازار ثانوی تنزیل کنند و یا اینکه تعداد
گواهی سود خود را به حجم معينی (حداقل  999هزار گواهی سود) رسانده و تبدیل به
اوراق مرابحه پایه نمایند .در واقع دارندگان اوراق میتوانند هر  999هزار گواهی سود را با
یک واحد دارایی فروشنده معاوضه نموده؛ بدین معنی که فروشنده به عنوان شخص ثالث
دیون بانی (گواهیهای سود) را برای سرمایهگذاران تنزیل میکند و فروشنده بهجای وجه
نقد بخش باقیمانده دارایی پایه را به سرمایهگذاران واگذار میکند و سپس دارندگان اوراق
(دارندگان جدید باقیمانده دارایی پایه) باقیمانده سهم خود از دارایی پایه را مجدداً به
صور

فروش اقساطی به بانی واگذار میکنند (تبدیل گواهی سود به اوراق مرابحه پایه).

ج) تطبیق الگوی پیشنهادی با اوراق سفارش ساخت منتشرشده در ایران
طبق دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت ،با انتشار این اوراق از طریق نهاد واسط،
رابطۀ وکيل و موکل ميان نهاد واسط و خریداران اوراق برقرار میگردد .نهاد واسط به
وکالت از طرف خریداران اوراق نسبت به انعقاد قرارداد سفارش ساخت با بانی اقدام نموده
و بانی ملزم به اتخاذ تمهيدا

و پيگيری زم جهت ساخت دارایی موضوع انتشار و

تحویل آن به نهاد واسط میباشد .نهاد واسط بعد از تحویلگرفتن دارایی ،میتواند آن را در
قالب عقد قرارداد دیگری مانند اجاره ،مرابحه و  ...تا پایان عمر اوراق در اختيار بانی قرار

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /طراحی اوراق بهادار اسالمی ...

به دارندگان اوراق به تاریخ سررسيد اوراق واگذار شده ،دارندگان اوراق میتوانند تا
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دهد (سازمان بورس و اوراق بهادار .)9308 ،تاکنون تنها یکبار اوراق سفارش ساخت در
ایران توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی منتشر شده است که در آن از قرارداد
اجاره به شرط تمليک جهت واگذاری دارایی ساختهشده استفاده شده است .در این الگو،
بانی ضمن عقد سفارش ساخت ،متعهد به اجاره به شرط تمليک دارایی بعد از دوره
ساخت میگردد .نهاد واسط با انتشار اوراق سفارش ساخت ،وجوه را جمعآوری میکند و
بهتدریج متناسب با پيشرفت پروژه به سازنده طرح (بانی) میپردازد .در طول دورة احداث،
نهاد واسط به نمایندگی از صاحبان اوراق مالک دارایی و بانی سازنده محسوب میشود.

 256پس از ساخت دارایی و تحویل آن توسط بانی به نهاد واسط ،نهاد واسط دارایی را طی
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قرارداد جداگانه در قالب عقد اجاره به شرط تمليک به بانی واگذار میکند .در ساختار
اوراق سفارش ساخت این امکان وجود دارد که قرارداد اجاره در قالب اجاره کلی فیالذمه
همزمان با قرارداد استصناع منعقد شود و اجارهبهای آن از همان دوره ساخت پرداخت
شود.
در ادامه الگوی عملياتی اوراق سود قابلتفکيک و قابلتبدیل سفارش ساخت تبيين
میشود:
نمودار  :4الگوی عملیاتی اوراق سفارش ساخت قابل تفکیک و قابل تبدیل
 .1انتشار گواهی سود بهجای اجارهبها

 .1انتشار گواهی سود بهجای اجارهبها

 .3سفارش ساخت دارایی
 .9انتشار اوراق سفارش

و پرداخت متناسب با

ساخت

پيشرفت پروژه

واسط

سرمایهگذاران
 .8جمعآوری وجوه

بانی
 .2اتمام ساخت و

 9999واحد
دارایی مبنای
انتشار اوراق
سفارش ساخت

تحویل دارایی

 811واحد
دارایی متعلق
به بانی

 9999واحد دارایی
متعلق به دارندگان
اوراق

در الگوی اوراق قابلتفکيک و قابلتبدیل ،بهجای پرداخت اجارهبها گواهی سود به
دارندگان اوراق پرداخت میشود که ماهيت آن بدهی و دین بانی به دارنده اوراق است که
قرار است در پایان مد

اجاره پرداخت گردد .مشابه سایر الگوها ،دارنده گواهی سود ،سه

گزینه پيش رو دارد:
 .9میتواند تا سررسيد اوراق برای دریافت یکجای اجارهبها منتظر بماند.
 .8گواهی سود را در بازار به فروش برساند.
 .3گواهی سود بيشتر خریداری نموده و آن را به اوراق سفارش ساخت پایه تبدیل کند
در کشف نظریه...

یک واحد از دارایی مورد نظر تهاتر و معاوضه میکند).

بررسی و تحلیل ماهیت فقهی الگوهای مختلف اوراق قابلتفکیک و
قابلتبدیل

همانگونه که در بخشهای قبل مطرح شد ،سرمایهگذاران میتوانند تعداد معينی از اسناد
بدهی خود را که معادل یک بلوک بوده و دال بر بهای پرداختنی ا به عنوان اجارهبها یا سود
مرابحه یا  ...ا توسط بانی در سررسيد است را در ازای اوراق پایه جدید (اوراق جایزه)
معاوضه نمایند .ماهيت فقهی گواهی سود (اسناد بدهی) تا قبل از اینکه به تعداد مشخصی
رسيده و به اوراق پایه جدید تبدیل شوند ،دین* بوده و دیاان در اینجا دین مؤجل و
مد دار محسوب میشود** و خرید و فروش آن در بازار ثانوی مبتنی بر تنزیل دین

***

* .دین ،مال کلی ثابت در ذمۀ یک فرد به نفاع دیگاری اسات کاه باه یکای از اسباب دین حاصل میشود.
به کسی که مال بر گردن اوست« ،مدیون» یا «مدین» و به دیگری «دائن» یا «غریم» میگویناد (موساویان،
 ،9309ص.)892
** .دیاان میتواند به صور

دیاان حااال (باادون مااد

یااا مد دار سررسيدشده) یاا دین مؤجل و

مد دار باشااااد .در نوع اول دائن حق دارد هر زمان که بخواهد طلب خویش را مطالبه کند و بر مدیون
واجب اسات در اولاين وقاات تمکن ،پرداخت کند؛ در نوع دوم ،تا زمان سررسيد ،دائن حااق مطالبااه
نادارد و مدیون تکليف پرداخت ندارد (همان).

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /طراحی اوراق بهادار اسالمی ...

(در واقع بانی هر  999هزار گواهی سود (بدهی بانی به سرمایهگذاران) را با سااخت
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است .شش دیدگاه بين فقهای متأخر و معاصر راجع به تنزیل دین وجود دارد که در ادامه
بدان اشاره میشود (موسویان ،9322 ،ص:)27-72
اول :طبق نظریه اول ،بيع دین مطلقاً باطل است (طوسی9197 ،ق ،ج ،3ص.)981
دوم :این نظریه ،بين دین حال و مؤجل تفصيل قائل میشود و بيع دین حال را صحيح
و مؤجل را باطل میداند .صاحب حدائق ،محقق و شهيد این نظر را دارند (مکی عاملی،
9199ق ،ج ،3ص /393بحرانی9191 ،ق ،ج ،89ص.)898
258

سوم :طبق نظریه سوم ،بيع دین به مدیون درست است؛ ولی به شخص ثالث باطل
است .این نظریه را ابن ادریس و امام خمينی در قول جدیدشان مطرح کردهاند (ابن ادریس
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حلی9199 ،ق ،ج ،8ص /19خمينی9182 ،ق ،ص.)291

چهارم :نظریه چهارم که بسياری از فقيهان آن را اختيار کردهاند ،این است که بيع دین
مؤجل به ثمن حال (نقد) جایز است؛ چه به مدیون فروخته شود و چه به شخص ثالث؛
ولی بيع دین به نحو نسيه و ثمن مؤجل ،باطل است و از کسانی که این نظر را برگزیدهاند
میتوان محقق در جامعالمقاصد ،شهيد در لمعه و مقدس اردبيلی را نام برد (مکی عاملی،
9199ق ،ص /982-981محقق ثانی9181 ،ق ،ج ،1ص.)90

پنجم :نظریه پنجم که شيخ طوسی و ابن براج و شهيد در دروس آن را پذیرفتهاند و آن
این است که بيع دین به کمتر صحيح است؛ ولی مشتری ،بيشتر از آن مقدار که به طلبکار
پول داده است نمیتواند از بدهکار بگيرد و ذمه بدهکار از مابقی دین ،بریء میشود
(طوسی9197 ،ق ،ص.)399

ششم :نظریه ششم که بسياری از فقيهان پيشين و فقيهان معاصر چون سيد یزدی،
بروجردی ،خویی ،امام خمينی (طبق نظر اولشان) ،سيستانی ،مکارم شيرازی ،تبریزی ،وحيد

خراسانی و زنجانی آن را اختيار کردهاند ،این است که بيع دین مطلقاً صحيح است و

*** .خرید (تنزیل) دین قراردادی است که به موجب آن دین مد دار بدهکار به کمتر از مبل اسامی آن
به صور
پذیرد.

نقدی از وی خریداری میشود .خرید دین میتواند توسط مدیون یاا شاخص ثالاث صاور

خریدار ،مالک تمام دینی میشود که خریده است (خویی9199 ،ق ،ج ،8ص /973سيستانی،
9188ق ،ص /128شبيری زنجانی9139 ،ق ،ص.)109

همانطورکه مالحظه میشود ،مشهور فقيهان معاصر شيعه ،عمليا

تنزیل اسناد تجاری

چون سفته ،نزد شخص ثالث ا که در اینجا سایر سرمایهگذاران است ا را در صورتى که
سند حقيقى باشد ،از مصادیق بيع دین (فروش دین) دانسته و مجاز میشمرند (موسویان،
 ،9309ص.)887

همچنين از منظر حقوقی ،عمده بحث بيع دین در حقوق ایران در تنزیل اسناد تجاری از
طرف بانکها مطرح است .در حال حاضر عمليا

در کشف نظریه...

اجرایی آن که در جلسه مور 9329/92/82

شورای پول و اعتبار به تصویب رسيده و متعاقب آن در شورای نگهبان نيز مطرح و به
اکثریت آراء مخالف با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است ،انجام میپذیرد (هدایتی و
همکاران ،9329،ص.)910

در صور

رسيدن حجم گواهی سود (اسناد بدهی) به تعداد معين (به اندازه یک بلوک

یعنی  999هزار) و فراهمشدن امکان تبدیل به اوراق پایه جدید ،ماهيت فقهی این عمل در
اوراق اجاره ،مرابحه و سفارش ساخت معاوضه دیون با دارایی عينی است که از نظر
شرعی بالاشکال است .در فقه ،معاوضه به عنوان عقد معين محسوب نشده ،درحالیکه
قانون مدنی آن را جزو عقود معين آورده است :بر اساس ماده  121قانون مدنی« ،معاوضه،
عقدی است که به موجب آن ،یکی از طرفين مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف
دیگر اخذ میکند؛ بدون مالحظه اینکه یکی از عوضين ،مبيع و دیگری ثمن باشد»؛ بنابراین
اراده مشترک طرفين مشخصکننده ماهيت قرارداد است .تفاو

دیگر عقد معاوضه و بيع

این است که در بيع ،مبيع باید عين باشد؛ اما در معاوضه میتواند عين یا منفعت یا حق
مالی باشد .در نمودار  1ماهيت فقهی گواهی سود بهاختصار تبيين شده است.
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نمودار  :1تقسيمبندی ماهيت فقهی گواهی سود
تا قبل از تبدیل شدن به

مبتنی بر خرید

اوراق بلوک و تعلق

(تنزیل) دین

سود

معاوضه دیون با دارایی عينی (واگذاری
ماهیت فقهی

جمعا  811واحد باقیمانده دارایی به

در اوراق اجاره

دارندگان گواهی سود و اجاره به شرط

گواهی سود

260

تمليک مجدد آن توسط بانی)
حواله دارندگان اوراق به فروشنده

در صورت رسیدن
گواهی سود به تعداد
مشخص مثالً  111هزار

جهت معاوضه دیون با دارایی عينی
فروشنده (واگذاری جمعا  811واحد

در اوراق مرابحه

باقیمانده دارایی به دارندگان گواهی
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و تبدیل به اوراق پایه

سود و فروش اقساطی آن به بانی)
معاوضه دیون با دارایی عينی (واگذاری
در اوراق استصناع

جمعا  811واحد باقیمانده دارایی به
دارندگان گواهی سود و اجاره به شرط
تمليک مجدد آن به بانی)

جمعبندی و نتیجهگیری
در اوراق بهادار اسالمی که سود مياندوره توزیع میکند ،یکی از چالشهای ميان متقاضيان
وجوه (بنگاهها) برای تأمين مالی و سرمایهگذاران ،زمانبندی پرداخت اصل و سود است .از
یکسو ناشران اوراق بهادار تمایل دارند بازپرداخت تعهدا

خود یعنی اصل و سود را به

انتهای دوره (سررسيد) موکول کنند و از سوی دیگر بازیابی مجدد سرمایه و افزایش تعداد
پرداختهای مياندورهای ،اوراق را برای سرمایهگذاران در شرایط مشابه بسيار جذابتر
مینماید؛ بهگونهایکه سرمایهگذاری مجدد سود به صور

پيوسته اولویت اصلی

سرمایهگذاران است؛ بنابراین به نظر میرسد زمانبندی پرداختها یکی از اختالفنظرهای
ميان ناشران اوراق بهادار و سرمایهگذاران است.
همانطورکه مالحظه شد ،این تحقيق با ارائه الگویی نوآورانه در پرداخت اصل و سود
به نام الگوی اوراق بهادار اسالمی قابلتفکيک سود از اصل و با ایجاد بازار نقدشونده برای
سود اوراق ،از یکسو جذابيت اوراق را برای سرمایهگذاران افزایش داده و از سوی دیگر

این امکان را برای بانيان انتشار اوراق فراهم نمود که پرداختهای مياندورهای خود را به
آینده موکول نمایند.
الگوی طراحیشده با وجود شباهتهایی که با اوراق تفکيکشده سود از اصل متعارف
دارد ،تفاو هایی نيز دارد همچون عدم پرداخت سود مياندوره ،کاهش مواعد پرداخت
سود به کمتر از شش ماه (حتی روزانه) ،امکان تعلق سود به گواهی سود ا در صور
تبدیل به اوراق پایه جدید ا و . ...
از جمله مزیتهای اوراق بهادار اسالمی قابلتفکيک و قابلتبدیل میتوان به بهبود
وضعيت نقدینگی بانی از طریق عدم پرداخت سود مياندورهای ،کاهش هزینه تأمين مالی
در کشف نظریه...

مياندورهای ،افزایش عمق بازار بدهی از طریق مشارکت همه بازیگران و  ...اشاره نمود.

با توجه به رشد اوراق دولتی در ایران و سابقه انتشار انواع اوراق بهادار دولتی مانند
اسناد خزانه اسالمی ،اوراق اجاره ،مرابحه و منفعت دولتی به نظر میرسد اجرای الگوی
قابلتفکيک سود از اصل دارای جذابيت فراوانی برای دولت باشد تا بتواند با انتشار چنين
اوراقی و انتشار گواهی سود مياندوره بهجای پرداخت سود نقدی مياندوره ،ایفای تمام
تعهدا

خود را شبيه اسناد خزانه اسالمی به سررسيد منتقل نماید.
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