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ارائه الگوی تأمين مالی صنعت نفت و گاز مبتنی بر اوراق وکالت
حسین شیرمردی احمدآباد ،دانشگاه امام صادق

چکیده

اطالعات مقاله

تأثیرات اقتصادی و غیر اقتصادی درآمدهای نفتی در کش��ور ،نیاز به افزایش ظرفیت تولید و زیرس��اختهای حوزه
انرژی ،کافی نبودن منابع دولتی ،وجود برخی موانع در ورود ش��رکتهای خارجی ،لزوم بهرهبرداری س��ریع از میادین
تاریخ پذیرش د   اور98/09/29 :
مشترک و لزوم سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف؛ ضرورت تأمين منابع مالی مناسب برای اجرای پروژههای صنعت نفت
و گاز را میرساند .لذا هرگونه ايجاد اختالل در تأمين مالی صنعت نفت ،عالوه بر ایجاد بحران اقتصادي و اجتماعی در
جامعه ،دس��تيابي به اهداف  20س��اله صنعت نفت و كشور را ناممکن خواهد نمود .این پژوهش با استفاده از مطالعات
کتابخانهای و بر اس��اس روش تحلیلی توصیفی ،به دنبال تبیین این اس��ت که از نظر فقهی ،اقتصادی ،مالی و ریس��ک
امکان طراحی و انتش��ار اوراق وکالت بهعنوان یک ابزار نوین مالی اس�لامی در بازار سرمایه ایران وجود دارد .یافتههای
ف و انگيزههاي مشتريان،
تحقیق نشان میدهد اوراق وکالت طبق مهمترين معيارهاي اقتصاد خرد شامل تطابق با اهدا 
ق و درجه کارايي؛ همچنین از جهت مهمترين
تناس��ب با روحيات و س�لايق س��رمايهگذران ،ميزان نقدش��وندگي اورا 
واژگان کلید ی:
ي و قابليت براي اجراي سياستهاي پولي
معيارهاي اقتصاد کالن شامل اثرگذاري بر روي رشد اقتصادي ،عدالت توزيع 
تأمين مالي انرژی ،ابزارهای مالی اس�لامی،
و مالي؛ ميتواند به عنوان ابزار مالي مناسب ،جهت تأمين مالي صنعت نفت کشور بکار گرفته شود.
صکوک ،صکوک وکالت
تاریخ ارسال نویسند   ه98/04/12 :
تاریخ ارسال به د   اور98/04/23 :

مقدمه

عدم وابستگی یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بلندمدت از ضرورتهای
کشور است ،ا ّما با توجه به تأثیرات اقتصادی و غیر اقتصادی درآمدهای نفتی در
کوتاهمدت و میانمدت در کشور ،نقش درآمدهای نفتی در بودجه و نیاز به افزایش
ظرفیت تولید و زیرساختهای حوزه انرژی جهت پاسخگویی به نیازهای مصرفی
و تولیدی ،کافی نبودن منابع دولتی جهت بهرهبرداری و توسعه طرحهای حوزه
انرژی ،وجود برخی موانع قانونی جهت سرمایهگذاری بخش دولتی ،وجود برخی
موانع قانونی داخلی و خارجی در ورود شرکتهای خارجی ،لزوم بهرهبرداری سریع
از میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه ،لزوم استفاده از فناوریهای
روز و لزوم سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف میادین جدید نفت و گاز در کشور؛
ضرورت تأمين منابع مالی و اعتباری مناسب برای اجرای پروژههای مختلف صنعت
نفت و گاز در بخشهای باالدستی ،میان دستی و پایین دستی را میرساند .لذا
هرگونه ايجاد اختالل در تأمين مالی صنعت نفت ،عالوه بر ایجاد بحران مالی و
به دنبال آن بحران اقتصادي و اجتماعی در جامعه ،دستيابي به اهداف  20ساله
صنعت نفت و كشور در افق سال  1404را ناممکن خواهد ساخت.
از طرفی حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدکننده نفت خام در اوپک ،دستیابی به
جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی ،دستیابی به جایگاه اول منطقه به
لحاظ ظرفیت پاالیشی ،دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و
کاالهای پتروشیمیایی ،نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه ،از اهداف
مندرج در سند چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق  1404کشور میباشد.
به همين دليل تأمین مالي پایدار صنعت نفت و گاز در راستای سیاستهای اقتصاد

مقاومتی؛ همواره و مخصوصاً در شرايط موجود اقتصادي و تنگناهاي اعتباري
داخلي و بينالمللي ،يکي از دغدغههاي اصلي نهادهاي سياستگذار و اجرايي
کشور و شرکتهاي مربوطه بوده است.
طي سالهاي پيش ،روشهای مختلفي جهت تأمين مالي پروژههای نفت و گاز
بکار گرفته شده يا پيشنهاد شده که عبارتنداز :بيـع متقابـل داخلـي ،بيع متقابل
خارجي ،بيع متقابل خارجي با شريك داخلي ،بيع متقابل داخلي بـا شـريك
خارجي ،فاينانس ،منابع صـندوق ذخيـره ارزي و منـابع داخلي ،تشكيل صندوق
از طريق سپردهگذاري مشترك بانك مركزي و بانكها ،ايجاد صندوق از طريق
سپردهگذاري مشترك بانكها و صندوق توسعه ملي ،ايجاد صندوق ارزي و ريالي
براي جذب منابع از بازار پول و سرمايه با وثايق معتبر ،انتشار اوراق مشاركت
ریالی و ارزی ،انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام براي پروژههاي درحال
انجام نفت و گاز با بازدهي باال ،انتشار اوراق سلف موازی استاندارد ،انتشار اوراق
استصناع؛ که هر یک از این روشها شرایط و پیامدهای خاص خود را دارد .با توجه
به اينكه تأمين مالی پروژههای نفت و گاز به سرمايه بااليي نياز دارد ،جهت جذب
منابع سرمایهگذاران مسلمان و غیرمسلمان داخلی و خارجی ،ناچار به توسعه و
تنوع در طراحی و بکارگیری انواع ابزارهای تأمين مالی هستیم که هم منطبق با
اصول شريعت باشند و هم توجيه اقتصادي و مالی داشته باشند .از جمله رايجترين
اين روشها صکوک (اوراق بهادار اسالمي) ميباشد .در حال حاضر در صنعت نفت
کشور از بين انواع مختلف صکوک؛ تنها اوراق مشارکت ،اوراق سلف و اوراق اجاره
منتشر شدهاند.

* نويسند    ه عهد 
   هد   ار مکاتبات ()shirmardy@isu.ac.ir
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مقاالت کاربرد ی/مروری

با توجه به مباحث فوق ،به نظر میرسد راهکار جديدي که بتواند منابع مالي مورد
نياز صنعت نفت را فراهم کند و در عين حال مسائل تأمين مالي خارجی ،دولتي،
مبتني بر بانک و ديگر روشها را نداشته باشد امري ضروري به نظر میرسد .از
طرفی روشهای تأمين مالی پيشنهادی ،بايد از نظر معيارهای فقهی ،تخصصی و
اقتصادی قابليت کاربرد در کشور را داشته باشند؛ لذا اين پژوهش به دنبال بررسی
اين است که طبق معيارهاي فقهی ،اقتصادي و مالی؛ اوراق وکالت ميتواند به
عنوان ابزاري مناسب در جهت تأمين مالي صنعت نفت و گاز کشور بکار گرفته
شود.
از آنجايي که اين پژوهش به طراحي يکي از روشهاي تأمين مالي صنعت نفت
و گاز ميپردازد کاربردي است .در اين تحقيق از روش مطالعات کتابخانهاي
در گردآوري اطالعات مقدماتي و از روش تحليلی -توصیفی در طراحي و ارائه
مدلهاي عملياتي استفاده میشود.
پیشینه تحقیق

تأمین مالي با رويكرد كاهش ريسك" به تبیین صکوک وکالت پرداخته و اشاره
دارند که این صکوک ،دست مدیران مالی شرکتها را در متنوعسازی داراییها و
انتخاب پرتفویی از سرمایهگذاریهای سودآور بهطور نسبی باز میگذارد و در عمل
توانایی آنها برای مدیرت و کاهش ریسک شرکت را افزایش میدهد.
مؤسسه مالی بینالمللی دبی( )2009در بخشی از کتاب «راهنمای صکوک» به
معرفی صکوک وکالت پرداخته است .سپس به برخی از مزیتهای این نوع صکوک
اشاره نموده و درنهایت مدل عملیاتی انتشار صکوک وکالت را ارائه نموده است.
احمد علوی و همکاران( )2011در گزارشی با عنوان «مطالعۀ جامع بازار جهانی
صکوک» در بخشهایی از گزارش خود به چندین مدل عملیاتی از انتشار صکوک
با استفاده از الگوی وکالت در کشورهای مختلف ازجمله ترکیه اشاره نمودهاند.
بشیر و امین( )2012در کتاب «صکوک جهانی و بازار تبدیل داراییها به اوراق
ب به مدلهای جهانی عملیاتی انواع صکوک
بهادار اسالمی» در بخشی از کتا 
ازجمله صکوک وکالت اشاره نموده است .در ضمن به برخی از موارد انتشار این نوع
از صکوک در دنیا اشاره و موارد قانونی آنها را مورد بحث قرار داده است.
شوساک( )2012در رساله دکتری با عنوان"بازارهای مالی اسالمی؛ عملکرد گذشته
و چشمانداز آینده" ضمن برشمردن اصول حاکم بر مالی اسالمی و معرفی بازارها
و ابزارهای مالی اسالمی در کشورهای مختلف ،به تحلیل ساختار انواع مختلف
صکوک پرداخته است.
ي بايد به ابعاد فقهي ،حقوقي ،اقتصادی،
از آنجا که در طراحي هر ابزار مالي اسالم 
طراحي مدل مالي ،مديريت ريسک ،حسابداري و امور مالياتی توجه کرد و یکی از
مباحثی که امروزه در بحث صکوک به ویژه در اوراق وکالت مطرح است ،تطبیق
کاربردهای قابل اجرای آن در بخشهای مختلف طبق اصول شریعت و معیارهای
اقتصادی و مالی است .لکن پژوهشهای فوق کمتر به بررسی تخصصی این اوراق و
کاربردی کردن آن پرداختهاند .در حال حاضر این اوراق هنوز در مراحل بحثهاي
فقهي -تخصصي در محافل علمی و کمیته فقهی سازمان بورس بوده و از طرف دیگر
یکی از زمینههای جدی و مشکالت اساسی تأمين مالی کشور ،در بخش نفت و گاز
است .مهمترین نوآوری مقاله در این است که با موضوع شناسی تأمين مالی بخش
نفت و گاز و پیدا کردن مناسبترين صکوک ،با بهرهگیری از نظرات فقهی مراجع
تقلید ،نشان میدهد که اوراق وکالت با تطابق با معیارهای تخصصی میتواند به
بهترین شکل نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت این بخش را تأمين مالی کند.

تاکنون در زمينهی تأمين مالي صنعت نفت از طريق ابزارهاي مالي اسالمي و
همچنین در زمينه بررسي فقهي و طراحي مالي اوراق وکالت؛ مطالعاتی صورت
گرفته است كه در ادامه به برخی از پژهشهاي مرتبط اشاره ميشود:
موسويان( )1389در مقاله " اوراق سلف؛ ابزاري مناسب براي تأمين مالي پروژههاي
باالدستي صنعت نفت" با بررسي و نقد راهکارهاي رفع مشکل شرعي بازار ثانويه
اوراق ،مدل عملياتي قرارداد ترکيبي سلف موازي استاندارد و حواله را جهت تأمين
مالي پروژههاي باالدستي صنعت نفت پيشنهاد ميکند.
موسویان و حدادیفر( )1392در مقاله "تأمين مالی پروژه محور به وسیله صکوک
استصناع در صنعت نفت" با اعمال تغییراتی در مدل عمومی صکوک استصناع،
مدلی از تأمين مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع را جهت تأمين مالی
پروژههای صنعت نفت پیشنهاد میکنند.
اشعریون و تاجمیر( )1392در مقاله "بررسی مقایسهای روش تأمين مالی انرژی
بر اساس تلفیق اوراق استصناع ،قرارداد  BLTو اوراق استصناع مستقل"برای رفع
مشکل فقهی برخی از قراردادهای ساخت-اجاره-انتقال ()BLT؛ اوراق استصناع
مستقل و تلفیق نمودن روشهای موجود را پیشنهاد میدهند.
نظرپور و همکاران( )1394در مقاله"ارائه الگوی مطلوب تأمين مالی صنعت نفت بر
پایه صکوک استصناع و رتبهبندی ریسکهای آن با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی" به ارائه و بررسی الگوهای عملیاتی انتشار اوراق استصناع و اوراق ترکیبی مبانی نظری پژوهش
تجربهي اوراق بهادار اسالمي
بر پایه استصناع میپردازند.
موسویان و همکاران( )1391در مقاله"اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری در سه دهه اخیر با گسترش بازارهای مالی در کشورهای مسلمان ،نیاز به تأسیس
مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی" با توجه به ویژگیهای خاص صنعت نهادها و ابزارهای جدیدی احساس میشد .اما از آنجا که مسلمانان برای فعالیت
پتروشیمی به ارائه مدل پیشنهادی اوراق وکالت با رعایت راهکارهای مدیریت در امور اقتصادی و هر نوع داد و ستد مالی باید طبق احکام شریعت عمل نمایند،
بسیاری از ابزارهای مالی متعارف قابلیت بکارگیری در کشورهای مسلمان را ندارند،
ریسک پرداختهاند.
فدائی و صفایی( )1390نیز در پژوهشی با عنوان "صكوك وكالت ،ابزاري براي از این رو متخصصان مالی اسالمی ،ابزارهای مالی اسالمی را در انواع و گونههای
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عملیاتی مختلف طراحی و اجرایی نمودهاند .اوراق بهاداری که بر مبنای عقود
اسالمی شکل میگیرند را ابزارهای مالی اسالمی یا صکوک میگویند .در حالت
کلی ابزارهای مالی اسالمی در سه دستهی ابزارهای غیرانتفاعی از قبیل اوراق
قرضالحسنه ،اوراق وقف؛ ابزارهای انتفاعی با بازده معین از قبیل اوراق مرابحه،
اوراق اجاره ،اوراق جعاله و اوراق استصناع و ابزارهای انتفاعی با بازدهی انتظاری
از قبیل اوراق مشارکت ،اوراق مضاربه ،اوراق مزارعه و اوراق مساقات تقسیمبندی
میشوند.
امروزه با توجه به جمعيت کشورهاي مسلمان و از طرفي جذب سرمايهگذاران
مسلمان در کشورهای غيرمسلمان ،صنعت خدمات مالي اسالمي گسترش
چشمگيري داشته است بطوريکه انواع مختلف صکوک داخلي و بينالمللي
شرکتي ،دولتي و شبه دولتي نه فقط در بازارهاي مالي کشورهاي مسلمان بلکه
در کشورهايي از قبيل آمريکا ،آلمان ،انگليس و ژاپن منتشر ميشود تا جايي که
مجموع حجم انتشار صکوک از  1/172ميليون دالر در سال  2001با رشد بيش
از  650برابری در کمتر از  15سال؛ به مبلغ  767/099ميليون دالر تا پايان سال
 2015رسيده است و صکوک وکالت با سهم  13درصدی از صکوک بینالمللی از
جمله پرکاربردترين آنهاست[ .]1اما با وجود اين حجم انتشار و تنوع اوراق بهادار
اسالمي در بازارهاي جهاني ،تاکنون در بازار سرمايه ایران از بين انواع مختلف
ابزارهاي مالي اسالمي تنها اوراق مشارکت از سال  ،1373اوراق اجاره از اسفند
سال  ،1389اوراق مرابحه از اسفند سال  ،1391اوراق سلف از سال 1393و اوراق
استصناع ،اوراق وقف و اسناد خزانه از سال  1394در دفعات معدود و حجم ناچيز
نسبت به ميزان تأمين مالی در کل کشور اجرايي شده است ،در بخش نفت و گاز
و فرآوردههای آنها نیز از اوراق مشارکت ،اوراق سلف و اوراق اجاره منتشر شدهاند.
به نظر میرسد اوراق وکالت میتواند از سویی برخی از مشکالت تأمين مالی بخش
انرژی در کشور را سامان دهد و از سوی دیگر با توسعه ابزارهای مالی و جذب منابع
مالی ،بازار سرمایه کشور را توسعه دهد .لذا ابتدا قرارداد وکالت را به عنوان عقد
پایه اوراق وکالت بیان نموده و سپس به مدلهای عملیاتی اوراق وکالت میپردازیم.
تعريف عقد وکالت

وکالت در اصطالح ،عقدى است كه بهموجب آنیکی از طرفين ،ديگرى را براى
انجام امرى ،نايب خود قرار مىدهد[.]2
اركان عقد وكالت

الف ـ طرفين عقد
شخصى كه نايب مىگيرد مو ّكل و نايب را وكيل مىگويند .وكيل و مو ّكل بايد
شرايط عمومى طرفين عقد شامل بلوغ ،عقل ،قصد و اختيار را دارا باشند[.]3
همچنين در مو ّكل شرط است كه در آنچه به وكالت واگذار مىكند حق تصرف
داشته باشد بنابراين محجور به خاطر سفاهت و ورشكستگى نمىتواند در انعقاد
بيع و امثال آن وكيل بگيرد برخالف امورى مانند طالق كه محجور بودن مو ّكل

اشكالى ندارد[.]4
ب ـ ايجاب و قبو ل
عقد وكالت همانند ساير عقود نياز به اعالم اراده و رضايت طرفين به انعقاد آن
دارد و طرفين با هر لفظ و زبانى كه مقصود از وكالت را برساند ،مىتوانند عقد را
جارى سازند .همچنين اگر كسى به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده است مث ًال
مال خود را به ديگرى بدهد تا بفروشد و او مال را بگيرد ،وكالت صحيح است[.]5
ت
ماهيت عقد وكال 

ن هرکدام از طرفين هر زمانی
 .1عقد وكالت ازجملهی عقدهای جايز است ،بنابراي 
ّ
كه بخواهد مىتواند عقد وكالت را فسخ كند با اين تفاوت كه ،اگر موكل بخواهد
عقد را فسخ كند الزم است كه بااطالع وكیل باشد ا ّما وكيل مىتواند بدون اطالع
دادن به مو ّكل خود را عزل كند.
 .2با فوت يكى از طرفين ،عقد وكالت مرتفع مىشود .همچنين اگر يكى از طرفين
دچار جنون شود ،درصورتيكه بعدا ً حالش بهبود يابد براى وكالت نياز به عقد
جديد است.
 .3طرفين مىتوانند در ضمن يك عقد الزم خارجى ،شرط كنند تا زمانی که
آن عقد باقى است عقد وكالت هم باقى باشد و طرفين حق فسخ آن را نداشته
باشند[.]6
اقسام وكالت

وكالت بر سه قسم است:
 -1وكالت خاص ،در این نوع مورد وكالت و محدوده اختيارات وكيل كام ًال معلوم
است.
 -2وكالت عام ،این نوع وكالت بر سهگونه است]7[ :
 .2.1عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وكالت .بهعنوانمثال ،گفته شود
اين سرمايه معين را هر نوع كه صالح مىدانى استفاده کن اعم از بيع و اجاره و
غیره.
 -2-2عام از جهت متعلق وكالت و خاص از جهت تصرف .بهعنوانمثال ،موكل
بگويد هر آنچه از اموال من را كه صالح مىدانى بفروش.
 -2-3عام از جهت تصرف و متعلق وكالت .بهعنوانمثال ،موكل به هر نوع تصرفى
در جميع اموال خود وكالت دهد.
 -3وكالت مطلق ،در این نوع مورد وكالت و محدوده اختيارات مطلق است.
تعریف اوراق وکالت

اوراق وکالت در حقیقت گواهیهایی هستند که توسط یکطرف (بانی) بهمنظور
تأمین مالی جهت تملک یا سرمایهگذاری در داراییها ،کاالها یا خدمات منتشر
میشود .این اوراق بیانگر مالکیت مشاع دارندگان آنها در داراییها ،کاالها یا
خدمات پایهای این اوراق است .در مرحله بعد ،این تملکها یا سرمایهگذاریها در
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اختیار یک وکیل قرار داده میشود تا آنها را از طرف انتشاردهنده و دارندگان
این اوراق مدیریت نماید .دارندگان اوراق ریسک این تملکها و سرمایهگذاریها را
پذیرفته و در عوض ،حق کسب سود ناشی از آنها را بهدست میآورند[.]8
ارکان اصلي در فرآيند انتشار اوراق وکالت

در معاملههای مرتبط با اوراق وکالت ،افزون بر سازمان بورس و اوراق بهادار که
مجوز تأسيس مؤسسه واسط و انتشار اوراق وکالت را صادر ميکند ،عنصرهای ذیل
بهصورت ارکان اصلي معاملهها حضور دارند:
 -1واسط
نهاد واسط در قالب حقوقي شرکت با مسئوليت محدود ،توسط شرکت مديريت
دارايي مرکزي تشکيل ميشود .فعاليت نهاد واسط و ادارهي آن براساس قانون
تجارت و اساسنامهي شرکت انجام خواهد شد(سازمان بورس ،دستورالعمل فعاليت
نهادهاي واسط).
 -2سرمايهگذاران(دارندگان) اوراق وکالت
اشخاص حقوقي يا حقيقي هستن د که اوراق بهادار را خريداري و از اين طريق باني
را تأمين مالي مينمايند .دارندگان اوراق ميتوانند اوراق را تا زمان سررسيد نگه
دارند ،همانطور که ميتوانند در مواقع نياز به نقدينگي ،در بازار ثانوي با فروش
اوراق از بازار خارج شوند.
 -3بانی
باني هر شخص حقوقي است که به منظور تأمين مالي پروژههای نفت و گاز ،به
واسط سفارش انتشار اوراق وکالت را ميدهد.
 -4امين
امين شخص حقوقي که حافظ منافع سرمايهگذاران است و وظيفه بررسي وثيقهها
و ضمانتهاي الزم جهت انتشار اوراق را برعهده دارد و بر کل فرآيند اوراق وکالت
نظارت کامل دارد .همچنين تمام مبادلههاي مالي از طريق امين صورت خواهد
گرفت.
 -5شرکت تأمين سرمايه
شرکت تأمين سرمايه به عنوان کارگزار از سوي شرکت واسط اوراق بهادار
وکالت را پذيرهنويسي ميکن د و اين پذيرهنويسي به دو روش بهترين تالش و
تعهدپذيرهنويسي امکان پذير است.
 -6شرکت رتبهبندي اعتباري
شرکت رتبهبندي اعتباري مؤسسهاي است که با اخذ مجوز فعاليت از سازمان
بورس و اوراق بهادار به رتبهبندي اعتباري شرکت باني و اوراق وکالت اقدام ميکند.
در حال حاضر به دليل وجود اوراق با درآمد ثابت و عموما دولتي و شبه دولتي در
بازار ،شرکتهاي رتبهبندي در بازار سرمايه کشور وجود ندارند.
 -7ضامن
شخص حقوقي است که انجام تعهدات باني در سرسيد مقرر را تضمين مينمايد.
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 -8حسابرس
حسابرس از بين سازمانهاي حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
انتخاب ميشود که زير نظر امين فعاليتهاي حسابرسي فرآيند انتشار اوراق را
انجام ميدهد.
 -9بازارگردان
بر مبنای تعریف ماده  1قانون بازار اوراق بهادار ،کارگزار /معامله گر است که با اخذ
مجوز الزم با تعهد به افزايش نقد شوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار
معين و تحديد نوسان قيمت آن ،به داد و ستد آن اوراق ميپردازد .بازارگردان
ميتواند شرکت تأمين سرمايه يا يک شرکت مستقل باشد.
مدلهاي کاربردي پیشنهادی اوراق وکالت

اوراق وکالت را ميتوان با کاربريهاي مختلف طراحي کرد ،که در اين پژوهش انواع
مهم آن به همراه مدلهاي کاربردي پيشنهادي شرح داده میشود.
 -1اوراق وکالت خاص

گاهي دولت یا بنگاههای فعال در بخش نفت و گاز(باني) براي تأمین مالي با مشکل
مواجه هستند .براي حل اين مشکل و براي تأمین سرمايه مورد نياز ،با مراجعه به
امين و تأسيس يک شرکت واسط تقاضاي انتشار اوراق وکالت ميكند .واسط بعد
از مطالعه اميدنامه و کسب مجوزهاي الزم اقدام به انتشار اوراق وکالت کرده و با
واگذاري اوراق و تجهيز سرماية الزم ،آن را در اختيار باني قرار ميدهد .باني پروژه
مربوطه را انجام داده ،در پايان فعاليت سود حاصله را بين صاحبان اوراق تقسيم
ميكند .صاحبان اوراق ميتوانند اوراق را نگهداري کرده و از سود دوره استفاده
کنند و یا اینکه ميتوانند اوراق خود را در بازار ثانوي به فروش برسانند .در سررسید
یا بازخرید زودتر از موعد ،ناشر تمامی حقوق ،عایدات و مالکیت داراییهای صکوک
را در مقابل دریافت قیمت از پیش مشخصشدهای به نام قیمت تحویل ،به بانی
واگذار مینماید .درصورتیکه بانی از پرداخت مقادیری که باید طبق تفاهمنامه
پرداخت نماید ،سرباز زند و یا به تعهد خرید یا فروش خود بهطور کامل عمل
ننماید ،ضامن طی دورهی ضمانت خود باید کمبودهای ایجادشده فوق را جبران
نماید .ضامن طرفی است که به هنگام نکول یا کمبود توزیع سودهای دورهای مورد
توافق ،آن را تعهد مینماید .مدل عملياتي اين اوراق به صورت شکل 1-خواهد بود.
گردش مالي و روابط حقوقي اوراق وکالت خاص

 -1دولت یا بنگاههای فعال در بخش نفت و گاز ،در جايگاه باني با انتخاب شرکت
واسط (ناشر) ،از بين شرکتهاي واسط مورد پذيرش سازمان بورس ،درخواست
خود را براي انجام سرمايهگذاري بهوسيله واسط اعالم و واسط را در جايگاه ناشر
اوراق در انجام طرح تعيين ميکند تا با وي به عنوان وکيل سرمايهگذاران قرارداد
وکالت ببندد.
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 -2واسط با انجام مطالعههاي اوليه و تهيه اميدنامه ،تأیید الزم را از مؤسسه
رتبهبندي اعتبار دريافت ميکند.
 -3شركت واسط با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار ،جهت کنترل و نظارت
بر تمام فرآيندها ،مؤسسه امين را انتخاب ميکند .امين نيز بر كل عمليات نظارت
ميكند.
 -4واسط ،با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار ،اوراق وکالت خاص را منتشر
کرده و جهت واگذاري در اختيار شركت تأمین سرمايه ميگذارد.
 5و 6و -7شركت تأمین سرمايه با واگذاري اوراق وکالت خاص به سرمايهگذاران،
وجوه آنان را جمعآوري کرده در اختيار.
 -8شركت واسط وجوه سرمايهگذاران را در اختيار بانی قرار ميدهد.
 -9بانی ،وجوه سرمايهگذاران را در پروژه مورد نظر به كار گرفته ،سپس در مقاطع
زمانی معین سود مربوطه از طريق واسط با سرمایهگذاران تسویه ميشود .به طور
خاص با اتمام پروژه در سررسید نهایی ،اصل و سود را به مرور يا يكجا طبق
امیدنامه منتشره ،در اختيار واسط قرار میدهد.
 -10واسط نيز اين وجوه را به منظور توزيع بين سرمايهگذاران در اختيار شركت
تأمین سرمايه قرار ميدهد.
 -11شركت تأمین سرمايه نيز وجوه را به صاحبان اوراق ميپردازد.

وضعيت تا زمان انحالل ادامه مييابد و در صورت انحالل ،دارايي شرکت طبق
مقررات بين صاحبان اوراق تقسيم ميشود.
بررسي اقتصادي خرد و کالن اوراق وکالت صنعت نفت و گاز

ابزارهاي مالي زماني ميتوانند در بازار مالي نقش آفرين بوده و از مزيت رقابتي
برخوردار باشند که از جهت معيارهاي اقتصاد خرد و کالن قابل توجيه باشند.
معيارهاي اقتصاد خرد از اين جهت اهميت دارد که خريداران اوراق ،تمايل به
خريد داشته باشند تا در بازار ،تقاضا براي اوراق شکل گيرد ،و معيارهاي اقتصاد
کالن نيز از اين جهت الزم است که دولت و نهادهاي وابسته به دولت متناسب
با مصالح جامعه از ابزارها حمايت کنند[ .]9با توجه به اينکه در بازارهاي مالي
کشور تاکنون اوراق وکالت منتشر نشده است ،نميتوان به تجزيه وتحليل نتايج
آن پرداخت ،ا ّما ميتوان به صورت توصيفي به تحليل نظري آن پرداخت .در ادامه
اوراق وکالت صنعت نفت و گاز را از جهت مهمترين معيارهاي اقتصاد خرد و کالن
يکنيم.
بررسي م 
اصول و معيارهاي اقتصاد خرد ابزارهاي مالي

 -1تطابق با اهداف و انگيزههاي خريداران ابزارهاي مالي
در شريعت اسالم ،مسلمانان مجازند اموال خود را با اهداف و انگيزه هاي خيرخواهانه
و اخروي و يا با هدف کسب سود مادي بکار گيرند .بر اين مبنا عقود اسالمي به دو
 -2اوراق وکالت عام با سررسيد
در اين نوع از اوراق وکالت ،بانی قصد یک فعالیت محدود و خاص را ندارد ،بلکه بخش عقود انتفاعي و عقود غيرانتفاعي تقسيم ميشوند .از آنجا که اوراق وکالت
شرکتي است که به صورت تخصصي در زمينة نفت و گاز فعال است و فعاليت بر مبنای کسب سود برای خریداران طراحی شدهاند ،در دستهی ابزارهای مالی
اين شرکت محدود به زمان مشخصي نيست .اين شرکت براي تأمین مالي ،در انتفاعی قرار میگیرند.
جايگاه باني با مراجعه به امين و تأسيس يک شرکت واسط ،تقاضاي انتشار اوراق  -2تناسب با روحيات و سليقههاي خريداران ابزارهاي مالي
اهداف و ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺣﻘـﻮق،برﻋﺎﻳـﺪات
ﺗﻤـﺎﻣﻲ
ﻧﺎﺷـﺮ
خريداران زودﺗﺮ از
ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در
ابزارهايﻓﺮوش
پرداختﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻪ
وکالت عام با سررسيد معين (براي مثال دوساله يا پنج ساله) با دورههايﺧﻮد را در
گيرد که افزون
ﻣﻮﻋﺪ ،مي
مسلمان قرار
مورد توجه
مالي زماني
داراﻳﻲﻫﺎي ﺻﻜﻮك را در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ از ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺤﻮﻳـﻞ ،ﺑـﻪ ﺑـﺎﻧﻲ واﮔـﺬار ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ.
سود معين (براي مثال فصلي یا ساالنه) ميکند ،واسط با مطالعه اميدنامه و با و انگيزهها ،با روحيات و ساليق مشتريان ابزارهاي مالي نيز تطابق داشته باشد .به
درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺑﺎﻧﻲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺳﺮﺑﺎز زﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﺧـﻮد
کسب مجوزهاي الزم اقدام به انتشار اوراق وکالت کرده و در اختيار متقاضيان قرار طور معمول صاحبان وجوه که به هدف کسب سود وارد بازارهاي مالي ميشوند از
ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻃﻲ دورهي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﻓﻮق را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳـﺪ .ﺿـﺎﻣﻦ ﻃﺮﻓـﻲ
دهد.ﻛﻪ ﺑﻪ جهت روحيه و سليقه به سه گروه تقسيم ميشوند:
باني ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻜﻮل ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻮدﻫﺎي دورهاي ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ،آن را ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺪل ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ اﻳـﻦ اوراق ﺑـﻪ
ميدهد ،سپس وجوه حاصله را به عنوان وکالت در اختيار باني قرار مياﺳﺖ
نخست افراد کام ًال ريسکگريز هستند .این دسته از افراد حالت بدون ريسك
ﺷﻜﻞ 1-گروه
سود با
با آن سرمايه به اجرای پروژه مربوطه ميپردازد و در مقاطع زمانی معین
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺻﻮرت
سرمایهگذاران تسویه ميگردد .در زمان سررسيد نيز افزون بر سود آخرين دورة
مالي ،اصل سرماية صاحبان اوراق را بر ميگرداند و يا تبديل به اوراق وکالت عام با
اﻣﻴﻦ
سررسيد جديدي ميكند.
٣

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران

 -3اوراق وکالت عام بدون سررسيد

ت عام بدون سررسيد با دورههاي پرداخت
در اين نوع از اوراق ،واسط ،اوراق وکال 
سود تعريف شده (سهماهه ،ششماهه يا ساالنه) منتشر ميكند و وجوه حاصل
از آن را در اختيار باني قرار ميدهد .در پايان هر دورة مالي ،بانی ،سود حاصل
از فعاليت را به واسط مربوطه ميپردازد تا ميان صاحبان اوراق توزيع كند .اين
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ﻣﺆﺳﺴﻪرﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري

خاص
وکالت
اوراق
 1مدل عملياتي
اوراق وﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎص
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻣﺪل
ﺷﻜﻞ-1

ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻲ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ اوراق وﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎص:
 .1دوﻟﺖ ﻳﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﻛﺖ واﺳﻂ )ﻧﺎﺷﺮ( ،از ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي واﺳـﻂ

ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ واﺳﻂ اﻋﻼم و واﺳﻂ را در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺎﺷـﺮ67
اوراق در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻛﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻗﺮارداد وﻛﺎﻟﺖ ﺑﺒﻨﺪد.

 .2واﺳﻂ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺗﻬﻴﻪ اﻣﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻻزم را از ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

مقاالت کاربرد ی/مروری

را به حالت ريسكي اما با ارزش مورد انتظار برابر ترجيح ميدهند .به عبارت ديگر
اگر شخصي ريسكگريز باشد حاضر نيست درآمد مطمئن یکصد واحدی را در ازاي
دو درآمد یکصد و پنجاه واحدي و پنجاه واحدی با احتمال نصف نصف از دست
بدهد ،گرچه اين بازي منصفانه (بازي با ارزش انتظاري صفر) است چرا که بيشتر
مردم همانطور كه تحت تأثير متوسط نتيجه مورد انتظار قرار ميگيرند از توزيع
نتايج ممكن نيز تأثير ميپذيرند.
گروه دوم افراد کام ًال ريسکپذير هستند و حاضرند براي رسيدن به سود انتظاري
باالتر ،درجاتي از ريسک و مخاطره را بپذيرند؛ چنين افرادي در مواجه با يك انتخاب
مطمئن و يك بازي با ارزش انتظاري برابر با آن ،بازي منصفانه را برميگزينند و
حتي ممكن است بازي غيرمنصفانهاي را هم انتخاب كنند كه ميزان غيرمنصفانه
بودن (درجه اختالف بين ارزش انتظاري بازي با انتخاب مطمئن) آن بستگي به
میزان ريسكپذيري شخص داشته باشد.
گروه سوم ،افراد خنثی نسبت به ريسك میباشند ،اين گروه از افراد ،بي اعتنا به
ريسك بوده و از نظر اين گروه يك انتخاب مطمئن با يك انتخاب نامطمئن اما با
ارزش برابر تفاوتي ندارد.
بررسي معامالت اسالمی نشان ميدهد دين اسالم مجوز انجام هر سه گروه
از معامالت فوق را که با روحيات سهگانه مشتريان تطابق دارد را صادر کرده
است[.]10
اوراق وکالت از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي است .با توجه به ماهيت پروژهی پایه
قرارداد وکالت ،در صورتیکه پروژه مربوطه دارای بازدهی معینی باشد ،این اوراق
در بخش ابزارهاي مالي با بازدهي معين قرار ميگيرند که ميتوانند هدفها و
سليقههاي آن گروه از صاحبان وجوه که به دنبال سود معين و بدون ريسک
هستند را پوشش دهند و در صورتیکه پروژه مربوطه دارای بازدهی متغیر باشد ،این
اوراق در بخش ابزارهاي مالي با بازدهي متغیر قرار ميگيرند و میتوانند هدفها و
سلیقههای آن گروه از سرمایهگذاران که حاضر هستند برای رسیدن به سود باالتر
متحمل ریسک شود را پوشش میدهد .بنابراین نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری
(مانند اوراق مشارکت ،مضاربه) که فقط برای افراد ریسکپذیر مناسب است و
نسبت به اوراق با بازدهی ثابت (مانند اوراق اجاره) که فقط برای افراد ریسکگریز
مناسب است ،برتری دارد.
الزم بهذکر است که ميتوان در زمان طراحي اوراق با اتخاذ سازوکارهايي از قبيل
ايجاد اختيارات خريد و فروش شرعي ،ميزان تغييرات بالقوه سود يا زيان را محدود
و يا غير محدود قرار داد .بههمين دليل ميتوان اين اوراق را براي هر سه نوع
سرمايهگذار ريسکپذير ،ريسکخنثي و ريسکگريز طراحي نمود.
 -3نقدشوندگي
سهولت نقدکردن يک دارايي مالي با سرعت و هزينه کم در بازار ،را نقدشوندگي آن
دارايي گويند .بازار ثانویهی این اوراق مشکل شرعی نخواهد داشت ،چرا که عالوه
بر قرارداد محوری وکالت ،تمام معاملههای بهکار رفته در بازار اولیه اوراق وکالت
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مورد اتفاق فقیهان است و نسبت به معاملههای بازار ثانویه اوراق نیز غیر از معامله
خرید و فروش دین که با نظر مشهور فقیهان و قوانین مدنی ایران مطابق است،
دیگر قراردادها مورد اتفاق فقیهان است .بنابراین در طراحی این اوراق با مشکل
فقهی خاصی روبهرو نخواهیم بود[ .]11لذا با فرض پذيرش اوراق وکالت در يکي از
بورسها يا فرابورسهاي اوراق بهادار مانند بورس اوراق بهادار تهران ،نقدشوندگي
اوراق وکالت همانند دیگر اوراق بهادار براساس شرايط بازار (نوسانات قیمت نفت
و فرآوردههای نفتی ،ميزان تقاضا و عرضه ،نرخ تورم ،نرخ سودبانکي ،تغيير در
رتبه اعتباري اوراق و )...تعيين خواهد شد .البته درجه نقدشوندگي اوراق وکالت
با بازدهی معین از اوراق وکالت با بازدهی متغیر و سهام عادی بیشتر خواهد بود.
 -4کارايي
مقصود از کارايي در بازارهاي مالي برتري نسبي برخي از ابزارهاي مالي نسبت به
ابزارهاي مالي مشابه در تحقق اهداف و انگيزههاي مشتريان و تأمين سليقههاي آنان
است .مطابق روايات نه تنها بحث کاهش هزينهها و افزايش سود ،بلکه بحث توزيع
ريسک نيز مورد توجه و تاييد اولياي دين بوده است[ .]12لذا در طراحي ابزارهاي
مالي اسالمي عالوه بر معيارهايي که ذکر شد ،آن ابزار بايد داراي حداقل هزينه و
حداکثر سود ممکن بوده و معيار توزيع ريسک را نيز به طور مناسبي در نظر گيرد.
در حالت کلي هر چه تنوع اوراق وکالت بيشتر و داراي بازار اوليه و ثانويه فعال و
شرکتهاي متنوعتر و فعالتري در بخش احداث و سرمایهگذاری در صنعت نفت
وجود داشته باشد ،انتظار ميرود در اثر رقابت ،اين اوراق به سمت کارايي باالتر حرکت
نمايند .لذا براي افزايش کارايي اوراق وکالت پروژههای نفتی ،اين اوراق بايد چنان
طراحي شوند كه اعتماد سیاستگذاران ،عموم مردم ،سرمايهگذاران بخش خصوصي،
سرمایهگذاران داخلی و خارجی و پیمانکاران صنعت نفت به آنها جلب شود.
 -2اصول و معيارهاي اقتصاد کالن ابزارهاي مالي
 -1-2همسويي با رشد اقتصادي

ابزارهاي مالي وسيله مناسبي براي تجهيز سرمايههاي ريز و درشت ملي و جهت
دادن آن به سمت فعاليتهاي خاص است .حال اگر اين فعاليتها با رشد اقتصادي
همسو باشد ابزارهاي طراحي شده در خدمت رشد خواهند بود ،اما اگر فعاليتهاي
مربوطه در جهت خالف رشد باشند ،ابزارهاي مالي وسيلهاي براي نابودي رشد و
کمبود سرمايه در بخشهاي مولد خواهند بود[ .]13اوراق وکالت پروژههای نفتی،
از يک طرف نقدينگي سرگردان را در جامعه کنترل ميکند و از طرف ديگر با سوق
دادن آنها به سمت پروژههای نفت و گاز ،زمين ه اشتغال و توليد در صنعت نفت و
صنایع وابسته و در نهایت افزايش رشد اقتصادي را فراهم ميآورد.
 -2-2همسويي با عدالت اقتصادي

بیتردید هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به پروژههای نفت و گاز در میادین
مشترک و همچنین در پروژههایی در راستای تولید محصوالت باالدستی،
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میاندستی و پاییندستی با هدف جلوگیری از خامفروشی این ثروت ملی؛ عالوه
بر جلوگیری از ظلم به نسل کنونی ،در خدمت عدالت بین نسلی نیز خواهد بود.
پيششرط تحقق مفهوم عدالت در بازار به معناي عام و در بازارهاي مالي به معناي
خاص آن است که :اوالً معامالت روشن وشفاف صورت پذيرد؛ ثانياً معيارهاي
سنجش ،عادالنه و دقيق باشد؛ ثالثاً قيمتها بر اساس حقوق طرفين شکل گيرد .بر
اين اساس بازارها و ابزارهاي مالي بايد از ابعاد مختلف حقوقي و اقتصادي بهگونهاي
طراحي شوند که صاحبان وجوه مازاد (دارندگان ابزارهاي مالي) به ارزش افزوده
حاصل از بکارگيري سرمايه خود برسند[ .]14در فرض وجوه رقابت سالم در بازار
اوليه و ثانويه اوراق وکالت ،و اين که نرخ بازدهي اوراق به نرخ بازدهي صنعت نفت و
نرخ آن بخش به سمت متوسط نرخ بازدهي سرمايه در کل اقتصاد حرکت کند ،اين
اوراق قابليت الزم جهت تبديلشدن به ابزاري مناسب براي توزيع عادالنه درآمدها
و ارزش افزوده بين عوامل توليد(سرمايه و نيروي انساني) و همچنین در کل اقتصاد
را دارا ميباشد ،وگرنه انتظار ميرود به جهت قدرت چانهزني باالي عامل سرمايه،
نرخ بازده اوراق بيشتر از سهم واقعي آنها از ارزش افزوده باشد و در بلندمدت،
توزيع منافع به نفع عامل سرمايه سوق پيدا کند.
 -3-2قابليت براي سياست مالي

با توجه به مضرات راهکارهاي استقراض از بانک مرکزي و استقراض خارجي در
تأمين مالي پروژهاي عمراني دولت و نهادهاي حاکميتي از قبيل افزايش حجم پول
در جامعه ،تورم ،خروج ارز و سرمايه از کشور در بلندمدت ،وابستگيهاي سياسي
و اقتصادي و مشکالت شرعي؛ بهترين روش تأمين مالی این پروژهها استفاده از
انتشار اوراق بهادار ميباشد ،چراکه با هدايت نقدينگي سرگردان در جامعه عالوه
بر تأمين مالي پروژههاي عمراني و توليدي ،به مهار تورم کمک کرده و به نوعي
مشکالت ذکرشده را نخواهد داشت.
در اوراق وکالت نیز زمانی که دولت و مؤسسههای وابسته به دولت مانند وزارت نفت
برای توسعه و بهبود بخش انرژی با کسری منابع مواجه هستند ،میتوانند برای
تأمين کسری از انتشار اوراق وکالت استفاده کنند.
 -4-2قابليت براي سياست پولي

باشد و جامعه را پيوسته به سمت اشتغال كامل و رفاه عمومى بيشتر هدايت كند.
سريعترين و مؤثرترين ابزار سياست پولي ،عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق
قرضه و اسناد خزانه به وسيله بانکهاي مرکزي) میباشد .لکن با استقرار بانکداری
بدون ربا در کشور و حذف اوراق قرضه دولتي از سیستم اقتصادی کشور ،اجراي
سياست پولي در کشور با اختالل روبهرو شد و ابزارهای جایگزینی از قبیل انتشار
اوراق مشارکت بانک مرکزی و اسناد خزانه اسالمی پیشنهاد یا اجرایی شد که هر
یک از نظر فقهی ،حقوقی ،اجرایی و اقتصادی نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود
را دارند .از این رو الزم است در کنار رفع موانع موجود و کوشش به منظور تقویت
بازار ثانویه ابزارهای موجود ،به اقسام دیگر اوراق بهادار اسالمی نیز توجه شود.
در بانکداری متعارف ،دو شیوه اوراق بهادار دولتی و اوراق بهادار بانک مرکزی
جهت عملیات بازار باز کاربرد دارد که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند .بنا
بر مطالعات صورت گرفته ،در کشورهای توسعهیافته که طبق معمول بازار ثانویه
ساختاریافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند ،معموالً بانک مرکزی با ورود در این
بازار به عملیات بازار باز میپردازد .لذا اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی
بهگونهای باشد که نیاز بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف نماید،
عم ًال دلیلی برای انتشار مستقیم توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت[.]15
از چالشهای حقوقی اوراق مشارکت بانک مرکزی ،عدم تناسب عملکردی و ورود
بانک مرکزی به عرصهی اجرایی تولید و عمران در اقتصاد کشور است .در مدل
پیشنهادی اوراق وکالت صنعت نفت و گاز ،این چالش عمکردی وجود ندارد ،چرا
که بانک مرکزی خود بانی انتشار اوراق نیست و الزم نیست به انتشار مستقیم اوراق
وکالت بپردازد ،بلکه اگر بانک مرکزي قصد اعمال سياست پولي انبساطي داشته
باشد با خريد اين اوراق (اوراق وکالت صنعت نفت و گاز دولتی با سرررسیدهای
مختلف) به قيمت بيشتر ،نقدينگي را در جامعه تزريق خواهد کرد ،در مقابل براي
انجام سياست انقباضي به فروش اين اوراق و جمعآوري نقدينگي در دست مردم
اقدام ميکند .بديهي است در اين صورت الزم است اوراق وکالت را به قيمت
پايينتر از قيمت بازار بفروشد تا مردم انگيزه خريد از بانک مرکزي را داشته باشند.
از آنجا که اوراق وکالت با بازدهی معین ،مطلوب و مختص افراد ريسکگريز از
دامنه مشتريان خواهد بود ،از این منظر قابليت الزم براي تبديل شدن به ابزاري
جهت تأمين مالي دولت و يا ابزاري براي تحقق سياست پولي بانک مرکزي را دارد.
هرچند در صورتي که در طراحي اين اوراق امکان استفاده از اختيارات شرعي خريد
و فروش براي ارکان موجود در فرآيند انتشار اوراق وجود داشته باشد ،اين اوراق
بسته به نوع اختيار ميتوانند روحيات و ساليق مختلف سایر افراد را پوشش داده و
ابزاري کاراتر براي اجراي سياستهاي پولي به شمار آيند و در کنار اوراق مشارکت
و ديگر اوراق بهادار ،جايگزين مشروع و مطمئني براي اوراق قرضه تلقي شود.

يكى از نقشهاى نظام بانكی (و به اعتقاد برخى مهمترين نقش آن) كنترل و
هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كالن از طريق اجراى سياستهاى پولى است.
سياستگذاران بانك مركزى با مطالعه دقيق وضعيت اقتصادى كشور براى رسيدن
به اهداف رشد مناسب اقتصادى ،اشتغال كامل ،تثبيت سطح عمومى قيمتها و
تعادل موازنه پرداختهاى خارجى ،با استفاده از ابزارهاى سياست پولى وارد شده
و از طريق تأثيرگذارى روى نرخ سود بانکی (هزينه استفاده از پول) و حجم پول
اهداف مذكور را تعقيب مى كنند .وجود نظام بانكى كارآمد باعث مىشود اقتصاد شناسايي ريسکهاي اوراق وکالت صنعت نفت و گاز
ي عالوه بر ابعاد فقهي ،حقوقي ،اقتصادي
جامعه در مقابل نوسانات و بحران هاى اقتصادى ،عكسالعملهاى مناسب داشته از آنجا که در طراحي هر ابزار مالي اسالم 
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سرمايهگذار نتواند با نرخ مورد انتظار خود مجددا ً سرمايهگذاري کند ،با این ریسک
مواجه خواهد بود .هرچه بخش بزرگتري از جريانهاي نقدي مربوط به اصل و فرع
سرمايهگذاري در پايان دوره سرمايهگذاري دريافت شود ،اين ريسك كمتر ميشود.

و مالي؛ باید به ابعاد ريسک آن ابزار نيز توجه نمود ،در ادامه مهمترين ريسکهاي
ساختار اوراق وکالت بيان ميشوند.
ريسک ابزارهاي مالي را ميتوان از دو ديدگاه کمي و کيفي بررسي کرد .از ديدگاه
کمي پس از به دست آوردن اطالعات و دادهها محقق به اندازهگيري ميزان
ريسکها اقدام ميکند .اما برخي ريسکها را نميتوان با چنين ديدگاهي محاسبه  -2-3ريسک نرخ ارز
و اندازهگيري کرد[ .]16از آنجا که تاکنون اوراق وکالت در بازارهاي مالي کشور ريسک ارز از نوسانات نامطلوب نرخ ارز ناشي ميشود .باني اوراق با توجه به آنکه
منتشر نشده ،امکان بررسي ريسک اين اوراق به صورت کمي وجود ندارد؛ از اين رو قیمت نفت و محصوالت نفتی بر مبناي قيمت و ارز جهاني قيمتگذاري ميشود با
با در نظر گرفتن مکانيزم و سازوکار اوراق وکالت ،نقش ارکان اصلي اين نوع صکوک ريسک نرخ ارز مواجه است .دارندگان اوراق وکالت نيز در صورت تفکيک بين واحد
و روابط بين آنها ،در اين بخش تعدادي از ريسکهاي شناسايي شده اين ابزار را پولي که پروژههای موضوع وکالت بر اساس آن ارزشگذاري ميشوند و واحد پولي
که وجوه صکوک در آن جمعآوري ميشوند و یا در صورت سرمايهگذاري در اوراق
همراه با تعاريف مربوطه ذکر مينمائيم.
وکالت بينالمللي ،با اين ريسک مواجه هستند.
الف -ريسکهاي مالي

 -1ريسکهاي بازار اوليه

 -2-4ريسک نوسان سطح عمومي قيمتها

در بازار اوليه با اهميتترين ريسک ،ريسک بازارپذيري است و در صورتيکه به هر
دليل اوراق وکالت در عرضهي عمومي اوليه در بازار به فروش نرود ،باني با ريسک
بازارپذيري مواجه خواهد بود .ميزان اقبال سرمايهگذاران به اين اوراق بستگي به
عوامل مختلفي از قبيل شرایط جهانی و داخلی بازار نفت و بازارهای رقیب ،شرايط
کالن اقتصادي و بازارهای مالی کشور ،اعتبار و شهرت باني ،نوع طراحي اوراق و
قراردادن انواع گزينههاي تشويقي جهت جذب سرمايهگذاران بستگي خواهد داشت.

اين نوع ريسک که تمامي اوراق بهادار را تحت تاثير قرار ميدهد ،عبارت است ،از
ريسک قدرت خريد .در اوراق وکالتی که پروژه بازدهی معین دارد ،چون دارندگان
اوراق وکالت بهاي ثابتي را دريافت ميکند؛ در صورت افزايش سطح عمومي
قيمتها (تورم) قدرت خريد آنها کاهش و در صورت کاهش سطح عمومي قيمتها
قدرت خريد سرمایهگذاران افزايش مييابد ،ا ّما در اوراق وکالتی که پروژه بازدهی
متغیر دارد ،این ریسک با توجه به ماهیت پروژه و میزان همبستگی آن با نرخ تورم
به طور نسبی تعدیل میشود.

 -2-1ريسک نرخ سود بانکي

 -2-5ريسک نقدشوندگي

 -2ريسکهاي بازار ثانويه

کليهي داراييهاي با بازدهي ثابت و متغير از اوراق قرضه متعارف گرفته تا ابزارهاي
مالي اسالمي مانند اوراق اجاره ،مضاربه و استصناع با اين ريسک مواجه خواهند بود.
نوسانات نرخ سود بانکي منجر به ايجاد اين ريسک در اين داراييها ميشود .قيمت
اوراق بهادار با درآمد ثابت با نرخ سود بانکي رابطه معکوس دارد؛ به عبارت ديگر
با افزايش نرخ سود بانکي ،قيمت اوراق بهادار کاهش و با کاهش نرخ سود بانکي،
قيمت اوراق بهادار افزايش مييابد ،کمااينکه قيمت اوراق با بازدهي متغير نيز متأثر  -2-6ريسک ورشکستگي باني
از نرخ سود بانکي است اگر نرخ سود بانکي نسبت به نرخ سود انتظاري اوراق با زماني است که ارزش داراييهاي نهاد مالي کمتر از بدهيهايش است لذا سرمايه
بازدهي متغير باالتر رود ،قيمت اين اوراق در بازار کاهش مييابد و بالعکس[ .]17کافي براي تسويه بدهيها را نخواهد داشت ،ريسک ورشکستگي خود ميتواند
با توجه به ماهیت بازدهی انواع اوراق وکالت ،قیمت اوراق وکالت با نرخ سود بانکي نتيجه نهايي ريسکهاي مختلفي باشد[ .]19در صورت ورشكستگي باني،
طلبكاران به مصادره اموال اقدام ميكنند و سرمايهگذاران متحمل ريسک ناشي از
رابطه معکوس دارد.
ورشکستگي باني خواهند شد.
نقدشوندگي يک دارايي ،عبارت است از سهولت معامله آن دارايي در يك بازار
خاص بدون ايجاد هزينه اضافي؛ هر دارايي که در بازار ثانويه مورد معامله قرار گيرد،
ممکن است با اين ريسک مواجه شود ،با توجه به عدم مشکل شرعی در ایجاد بازار
ثانویه ،اوراق وکالت نيز مانند ديگر اوراق بهادار با اين ريسک روبرو ميباشد.

 -2-2ريسک سرمايهگذاري مجدد

ريسک سرمايهگذاري مجدد ،مربوط به داراييهاي مالي است که بيش از يک
جريان نقدي دارند .بازدهي اينگونه سرمايهگذاريها به نحوه سرمايهگذاري
مجدد جريانهاي نقدي که در طول دوره سرمايهگذاري دريافت ميشوند بستگي
دارد[ .]18سرمایهگذار در اوراق وکالتی كه بيش از يك جريان نقدي دارد و
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 -2-7ريسک بازار ناشي از نوسان قيمت نفت و فرآوردههای نفتی پروژه

در صورتي که قيمت نفت و محصوالت نهایی پروژه ،نوسان قابل مالحظهاي داشته
ت نفت و محصوالت نهایی
باشد ،اين ريسک پدید میآید .در اوراق وکالت اگر قيم 
پروژه موضوع وکالت کاهش يافته باشد ،بانی با اين ريسک مواجه خواهد بود.
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 -2-8ريسک رتبهبندي پايين باني و اوراق توسط مؤسسه رتبهبندي

از آنجا که ميزان رتبه اوراق بر قيمتگذاري و ميزان اقبال سرمايهگذاران تاثير
دارد[ ،]20در صورتي که مؤسسه رتبهبندي ،باني و اوراق وکالت وابسته به آن را
رتبهبندي پايين کند ،باني با اين ريسک مواجه ميباشد.
 -2-9ريسک عدم تحويل پروژه به واسط در سررسيد وکالت از طرف باني

ممکن است واسط در سررسيد به باني مراجعه کند اما باني یا پیمانکار به هر دليل
قادر به تحويل پروژه به واسط نباشد ،در اين صورت واسط و سرمايهگذاران با اين
ريسک روبرو خواهد بود.
 -2-10ريسک نقدينگي باني

ريسك نقدينگي دارايي مربوط به توانايي شركت جهت به دستآوردن وجه نقد
كافي جهت پرداخت بدهيهاي خود است[ ]21که باني در ايفاي تعهدات مالي
كوتاهمدت ناتوان باشد ،با اين ريسک مواجه ميشود.
ب -ريسکهاي غير مالي

در فرآيند انتشار اوراق وکالت صنعت نفت و گاز همانند ديگر اوراق بهادر،
ريسکهاي غير مالي مختلفي از قبيل ريسکهاي قوانين و مقررات ،شریعت،
سياسي ،عملیاتی و شهرت نیز قابل تصور است.
نتيجه و پيشنهادات

با توجه به حجم تأمين مالی مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور و ضرورت جذب
سرمایهگذاران مسلمان و غیرمسلمان داخلی و خارجی؛ ناچار به توسعه و تنوع در
ابزارهای تأمين مالی هستیم که هم منطبق بر اصول شریعت بوده و هم منطبق بر
اصول و معیارهای اقتصادی و مالی باشند .از جمله این ابزارها که اکنون در کانون
توجه سرمایهگذاران مسلمان و غیر مسلمان قرار دارد؛ صکوک یا ابزارهای مالی

اسالمی میباشند .از طرفی بنابر قانون ششم برنامه توسعه ،دولت و وزارت نفت
مجاز است برای تأمين سرمایهگذاریهای صنعت نفت از راه انتشار صکوک استفاده
کند .یکی از مناسبترین ابزارهای مالی اسالمی جهت این امر اوراق وکالت است.
اوراق وکالت پروژههای نفت و گاز طبق مهمترين معيارهاي اقتصاد خرد شامل
ف و انگيزههاي مشتريان ،تناسب با روحيات و ساليق سرمايهگذران،
تطابق با اهدا 
ميزان نقدشوندگي اورا ق و درجه کارايي و همچنین از جهت مهمترين معيارهاي
يو
اقتصاد کالن شامل اثرگذاري بر روي رشد و توسعه اقتصادي ،عدالت توزيع 
قابليت براي اجراي سياستهاي پولي و مالي؛ ميتواند به عنوان ابزار مالي مناسب در
بازار سرمايه کشور ،جهت تأمين مالي پروژههای نفت و گاز کشور بکار گرفته شود.
هرچند میتوان با سياستگذاري مناسب ،این اوراق را در راستای حداکثرسازی این
معیارها منتشر نمود .به نظر ميرسد راهکارها و پيشنهادهاي زير ميتواند به حل
مشکالت ناشي از انتشار اوراق وکالت پروژههای نفت و گاز کمک نمايد:
 )1تدوین قوانین ،دستورالعملها و آئیننامههای الزم جهت انتشار اوراق وکالت و
سایر اوراق بهادار اسالمي در بازار پول و سرمایه
 )2فراهم نمودن زيرساختهاي قانوني و اقتصادي الزم در انتشار اوراق وکالت
بينالمللي پروژههای نفت و گاز
 )3امکان سنجی فقهی و حقوقی انتشار اوراق وکالت قابل تبدیل به سهام در بخش
انرژی کشور
 )4امکان سنجی فقهی و حقوقی انتشار اوراق وکالت قابل تبدیل به سایر اوراق
بهادار در بخش انرژی کشور
 )5طراحی مدلهاي قيمتگذاري مناسب در قيمتگذاري اوراق وکالت پروژههای
نفت و گاز
 )6امکانسنجي فقهي و اقتصادي روشهاي پوشش ريسکهاي ارکان انتشار اوراق
وکالت پروژههای نفت و گاز
 )7ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک در انواع اوراق بهادار اسالمي جهت
رونق اين ابزارها
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