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یکی از چالش های صنعت نفــت ایران، بحث تامین مالی طرح ها و پروژه ها و 
ساخت تجهیزات است. امروزه با توجه به نقش مهم تامین مالی برای ادامه ی 
توسعه ی صنایع نفت و گاز و پیرو نوآوری و به کارگیری ابزارهای نوین تامین 
مالی، لزوم به کارگیری ابزارهای مناسب برای این امر باید در نظر گرفته شود 
تــا ضمن تامین مالی تجهیزات و ابزارآالت ملزوم در این حیطه به اشــاعه ی 

فرهنگ استفاده از این ابزار های نوین پرداخته شود. 
در این راســتا طی ســالیان اخیر به جهت مقابله با اقتصاد ربوی استفاده از 
ابزارهای مالی اسالمی در کشــورهای مختلف رشد چشمگیری داشته است. 
این ابزارهای مالی اسالمی تحت عنوان کلی "صکوک"1 مشهور هستند و خود 
به دســته های مختلفی تقسیم می شوند نظیر: صکوک اجاره، صکوک مرابحه، 

صکوک استصناع2 و... 
از آنجا که جمهوری اســالمی ایران به مثابه ام القرای جهان اســالم به شمار 
می رود لذا بر نهادهای آن فرض است که از ابزارهای مالی اسالمی استفاده ی 
بیشــتری به عمل آورند. در این راستا صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به سبب 
اینکه ستون اقتصاد ایران را تشکیل می دهند الزم است تا به سمت استفاده ی 

بیشتر از صکوک حرکت کنند. 
لذا مقاله ی حاضر به دنبال گســترش بحث تامین مالی با استفاده از "صکوک 
استصناع" برای ســاخت تجهیزات متنوع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. از 

آنجا که چنین موضوعی جنبه های متعدد بررســی دارد در این مقاله ســعی 
شــده بر روند، تاکید شود تا در آینده این بحث با پژوهش های کاربردی دیگر 

تکمیل شود.
در دنیای امروز یکی از راه حل های متداول تامین مالی، انتشار اوراق قرضه است 
که به دلیل ماهیت ربوی آن از لحاظ شرعی مجاز نیست. در این نظام عمدتا 
شخص حقیقی یا حقوقی دارنده ی اوراق قرضه از سود حاصل از درآمد پروژه 
بهره مند نمی شــود و فقط بهره ی ثابت بر مــازاد پول خود را دریافت می کند 
که این روش از مصادیق ربا به شــمار می رود، چراکه خریدوفروش پول انجام 
می شــود. دقت کنید که آنچه که مورد تایید اسالم نیست خریدوفروش های 

مبتنی بر نبود دارایی پایه است. 
بــه اصطالح خریدوفروش های کاغذی یــا خریدوفروش پول بدون اینکه یک 
دارایی وســط باشــد از لحاظ شــریعت مردود است که شــرح مفصل آن را 
می توانید در کتب مختلف فقهی ببینید.)]1[ منبع مناســبی جهت آشــنایی 

بیشتر با موضوع است( 
لذا شــریعت با نرخ ثابت سود مشکل ندارد کمااینکه صکوک اجاره یا مرابحه 

دارای نرخ ثابت سود بوده و شرعی هم هستند. 
لذا اوراق قرضه، اوراقی با پشــتوانه ی بدهی بوده در حالی که صکوک، اوراق 
بهادار مبتنی بر دارایی هســتند و این مطلب تمایز شرعی این ابزارها را بیان 

  زینب ریاضت، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت محمدرضا شــکوهی*،  عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت  

نیاز به ســرمایه یکی از مولفه های پیشرفت در دنیای امروز اســت که صنعت نفت، گاز و پتروشمی نیز از این 
قاعده مبرا نیســت. جهت تبیین این موضوع در مقاله ی حاضر تامین مالی صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی از 
طریق صکوک استصناع در دو بُعد ساخت تجهیزات و صنعت احداث مدنظر قرار گرفته است. لذا در ابتدا پس از 
ارائه ی مقدمه، سوال، پیشینه ی تحقیق و چارچوب نظری موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. سپس ادبیات 
اوراق اســتصناع مرور و در ادامه، ارکان اوراق اســتصناع ارائه شده است. نقش استصناع در تامین مالی صنعت 
نفــت بخش بعدی مقاله خواهد بود. در نهایت نظر به ویژگی  خاص طرح های صنعت نفت، ترکیب اســتصناع 
غیرمســتقیم با صندوق پروژه به عنوان یکی از الگوهای بهینه جهت اســتفاده در صنایع مهم کشور پیشنهاد 
می شود. یادآوری می شود که استفاده از صکوک استصناع جهت تامین مالی در صنعت نفت، حسب مورد، هم 
در بحث ســاخت تجهیزات و هم در بحث اقتصاد پیمانکاری )صنعت احداث( قابلیت کاربرد دارد که در مقاله 

حسب سیاِق بحث، جهت گیری به هر دو مورد بحث انجام شده است.
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مباحث ویژه

می کند. لذا نظر به موارد مطروحه شایســته است که صنعت نفت ایران نیز به 
جهت تامین مالی از ابزارهای مالی اســالمی )صکوک( استفاده ی بیشتری به 

عمل آورد.۳
در ادبیــات تامین مالی به طور کلی دو روش عام برای کســب وجوه معرفی 
می شود: تامین مالی بر مبنای بدهی4 و تامین مالی بر مبنای مالکیت )سهام(.5 
روش اول دارای ریســک بازپرداخت بدهی می باشــد و ممکن است که واحد 
اقتصادی را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد چراکه ممکن است نتواند بدهی را 
در زمان مقــرر بازپرداخت کند. اما تامین مالی مبتنی بر مالکیت از بروز این 
خطرات جلوگیری کرده و بر پایه ی دارایی و کاالی ملموس می باشــد. لذا به 
جهت مدیریت ریســک پروژه معموال رهیافت ترکیبی مدنظر دست اندرکاران 
قرار می گیرد، بدین معنی که ترکیبی از دو روش مورد استفاده قرار می گیرد، 

مثال تامین مالی از طریق 70درصد بدهی و ۳0درصد انتشار سهام. 
اما تامین مالی مبتنی بر بدهی معایب دیگری نیز دارد از جمله:

 بدهی باید در زمان مشخص بازپرداخت شود.
 بدهی یک هزینه ی ثابت اســت. بدین ترتیــب که هزینه های بهره باال طی 

دوره های مالی سخت می تواند خطر ورشکستگی را افزایش دهد.
 شــرکت هایی که اهرم بدهی باالیی دارند )نســبت بدهی به سهام آنها زیاد 

است( اغلب به علت هزینه ی باالی بدهی دچار مشکل در رشد می شوند.
 بــرای پرداخت اصــل و بهره ی وام به جریان نقدی نیاز اســت و باید برای 
آن برنامه ریزی شــود. بازپرداخت اکثر وام ها بر اساس چرخه های کسب وکار 

شرکت نیستند.
 ابــزار بدهی اغلب حاوی محدودیت هایی بر فعالیت شــرکت و مانعی برای 

گزینه های دیگر جذب سرمایه و فرصت های تجاری است.
لــذا عطف به مطالب مطروحه و با توجه بــه اینکه نقطه ی عطف تامین مالی 
اسالمی )صکوک( مشارکت طرفین در ســود و زیان تامین مالی پروژه است 
لــذا نوعی تعــادل و ثبات را شــاهد خواهیم بود که در آن ریســک بین دو 
طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر به نحو عادالنه تقسیم می شود. این امر باعث 
می شــود که اهرم مالی کمتر )نسبت بدهی به سهام کمتر( و ریسک کمتر و 

بدین ترتیب انگیزه ی بیشتری را از سوی سرمایه گذاران شاهد خواهیم بود.
همچنین تمرکز بر ســرمایه گذاری دارایی محور و تقسیم ریسک تامین مالی 
در این روش، امکان دسترســی شرکت های کوچک و متوسط به منابع مالی، 
به منظور حمایت از رشــد فراگیر آنان و تامیــن مالی پروژه های زیربنایی در 
مقیاس بزرگ را به وجود می آورد. الزم به ذکر است که ابزارهای تامین مالی 
اســالمی ریشــه در تحقیق و تفحص متفکران حوزه ی اقتصاد اسالمی دارد 
که توانســته اند متناسب با شرایط حال جامعه ی اسالمی به طراحی و معرفی 

صکوک بپردازند. صکوک گونه های مختلفی دارد از جمله:
 ابزارهای مالی غیر انتفاعی که سودی در آن وجود ندارد و تنها برای رضای 

خدا و امور خیرخواهانه است مانند قرض الحسنه و اوراق وقف.
 ابزار مالی انتفاعی که دارای ســود انتظاری اســت ماننــد مضاربه، مزارعه، 

مساقات و مشارکت.
 ابزار مالی انتفاعی که دارای سود انتظاری نیست مانند اوراق مرابحه، اجاره 

و استصناع که موضوع اصلی بحث حاضر است.
در صکوک اوراق استصناع از زمان انتشار تا سررسید اوراق، معامالت متعددی 
انجام می شــود که تمامــی آنها در قالب عقود اســالمی قابل انعقاد اســت. 
موسســه ی ناشر اوراق اســتصناع می تواند در قالب شرکت و با مجوز سازمان 
بورس و اوراق بهادار تشــکیل شــود که از نظر فقهی تابع عقد شرکت خواهد 
بود. واگذاری اوراق استصناع و دریافت وجوه به وسیله ی آن از سرمایه گذاران 
توسط موسســه ی واسط، در قالب قرارداد وکالت خواهد بود به این شکل که 
موسسه ی واسط به وکالت از واحد اقتصادی مامور دریافت وجوه پرداختی از 
سوی متقاضیان می شود، به این صورت که متقاضیان اوراق بازپرداخت وجوه 
و دریافت اوراق استصناع، به واسط که موسسه ی مالی ناشر اوراق است وکالت 
می دهند تا مبالغ پرداختی یا وجوه آنها را در ساخت وســاز پروژه به کار بندد. 
نهاد واســط با انتشار و واگذاری اوراق اســتصناع به مردم و جمع آوری وجوه 
از آنان پروژه را می تواند به پیمانکار تحویل داده و به تناســب پیشرفت پروژه 
مبالغ مربوطه را به پیمانکار می پردازد. پس از تحویل گرفتن پروژه از پیمانکار 
آن را به صورت اجاره، فروش اقســاطی و یا فــروش نقد، تحویل بانی که در 
بحث حاضر می تواند شــرکت ملی نفت ایران یا شــرکت سازنده ی تجهیزات 
نفت، گاز و پتروشــیمی باشــد، می دهند. الزم به ذکر است که این اوراق در 
بازار ثانویه هــم قابلیت خریدوفروش دارند که از نظر فقهی نوعی خرید دین 
است که البته امکان دارد میان نظرات، اختالفاتی وجود داشته باشد که بحث 
آن خارج از این مقاله اســت. بدین ترتیب اوراق اســتصناع از عقود شرعی و 
مجاز ِدین محسوب می شــود و می تواند به عنوان ابزار و روش مناسب جهت 
تامین مالی شــرکت های نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرد. از 
طرف دیگر اوراق استصناع از جمله اوراق تامین مالی انتفاعی است که دارای 
بازدهی ثابت بوده که به علت همین بازدهی ثابت انتظار می رود مورد استقبال 

افراد ریسک گریز قرار گیرد.
خوشبختانه طی چند سال اخیر حجم و میزان انتشار ابزار صکوک در مقوله ی 
تامین مالی در بازار ســرمایه ی ایران افزایش نســبتا چشــمگیری داشته، به 
طــوری که حجم تامین مالی از طریق صکوک در کشــور طی ســال 1۳۹8 

مطابق شکل1 به میزان حدود 25 تریلیون تومان رسیده است.        
بررســی ها نشان می دهد که استفاده از صکوک استصناع در صنعت نفت، گاز 
و پتروشیمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله برآنیم بیشتر 

پیرامون آن صحبت کنیم.
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 1   رشد صکوک در کشور طی سالیان اخیر

1- سوال و فرضیه ی تحقیق
در هر علمی، هر تحقیق فی النفسه دارای مجهولی است که در قامت فرضیه ی 
تحقیق خودنمایی می کند. چراکه اساسا اگر مجهولی نباشد آنگاه دیگر تحقیق 
ضروری نخواهد بود، لذا وجود فرضیه ضروری اســت. همچنین سوال تحقیق 
آن مســئله ای است که محقق در پی جواب آن است و در این راستا فرضیه ی 
تحقیق، جواِب حدسِی سوال تحقیق، یا به عبارت دیگر فرضیه، همان مجهول 
تحقیق است. لذا در بحث حاضر سوال تحقیق را می توان به این صورت مطرح 
کــرد که آیا صکوک اســتصناع می تواند به عنوان ابزار مالی مناســبی جهت 
ســاخت تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی مطرح شود؟ و جواب سوال حدسی 
ســوال مورد اشــاره یا همان فرضیه ی تحقیق )مجهــول تحقیق( نیز به این 
صورت قابل بیان است: اســتفاده از صکوک استصناع می تواند به عنوان ابزار 
مالی مناسب و مطابق با شــریعت اسالم، موجب تامین مالی در صنعت نفت 
شود. شایان توجه است که در متون علمی، روش های مختلفی برای حمایت از 
فرضیه یا همان مجهول تحقیق وجود دارد که می تواند کمی یا غیرکمی باشد. 
در نوشــتار حاضر این حمایت ها عمدتا از طریق فراهم آوری شواهد توصیفی 

پیرامون فرضیه ی تحقیق فراهم خواهد آمد.

2- پیشینه ی تحقیق
نظرپــور]۳[، در مقاله ای مرتبط با بازار پول تحت عنــوان "عملیات بازار باز 
از طریق اوراق اســتصناع، مشکالت و راه حل ها" عقد اســتصناع را در انجام 
پروژه های نفت و گاز دارای کاربرد می داند. موســویان]4[ در مقاله ای به نام 
"اوراق بهادار اســتصناع؛ مکمل بازار سرمایه ی ایران"، ضمن تعریف استصناع 
و شــرح کاربردها و انواع آن و همچنین دیدگاه های فقهی و حقوقی نســبت 
به آن چنین نتیجه می گیرد که انتشــار اوراق اســتصناع از یک سو ابزار مالی 

نویــن و مطمئنی از جهت ریســک در اختیار ســرمایه گذاران، به خصوص 
ســرمایه گذاران ریسک گریز قرار می دهد و لذا ابزار مالی مناسبی برای تامین 
مالی شرکت ها به شــمار می رود. همچنین مکمل خوبی برای اوراق مشارکت 
بوده و رونق دهنده ی بازار ســرمایه ی ایران است و برگ برنده ای که این اوراق 
نسبت به اوراق قرضه دارد این است که برای همه ی فعالیت های اقتصادی چه 

کوچک و چه بزرگ قابلیت استفاده دارد.
همچنین مظفری     و دیگران]5[، در مقاله ای تحت عنوان "بررسی و مقایسه ی 
صکــوک انتفاعی با قراردادهای تامین مالی مشــابه در اقتصــاد متعارف" با 
به کارگیــری روش توصیفی عالوه بر شــرح و کاربــرد اوراق صکوک، چنین 
نتیجه گیری می کنند که جدید بودن دســتورالعمل های صکوک استصناع و 
کمتر اجرا شدن آن موجب شده است که بعضی از جنبه های این روش تامین 
مالی اســالمی در ایران نادیده گرفته شود، اما می توان اظهار داشت که تلفیق 
اوراق استصناع با قرارداد ســاخت در اقتصاد متعارف، یکی از ابزارهای بهینه 

برای تامین مالی پروژه است.

3- چارچوب نظری
در این نوشتار تالش بر این است که ضمن ارائه ی تعریف صکوک استصناع به 
نحوه ی کارکرد آن اشــاره شود. این صکوک به جهت تامین مالی شرکت ملی 
نفت ایران و یا سایر شــرکت های فعال در زمینه ی ساخت تجهیزات صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی قابلیت اســتفاده دارد. روش بررسی موضوع توصیفی 
بــوده و لذا متغیر وابســته در این مطالعه، تامین مالی شــرکت های فعال در 
حوزه ی انرژی و متغیر مســتقل، ابزار مالی اســتصناع می باشد. در این راستا 
نیز معموال کلیدواژه هایی همچون تامین مالی، صکوک، اســتصناع، استصناع 

مستقیم، استصناع غیرمستقیم و... استفاده می شود.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
01

.1
40

1.
19

8.
9.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1401.1401.198.9.5
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3288-fa.html


70

مباحث ویژه

4- ادبیات اوراق استصناع
در نظام های مبتنی بر بهره و ربا، ابزارهای مالی متعددی وجود دارند که یکی 
از مهم ترین آنها اوراق قرضه اســت که از ممنوع بودن و مذمت شــدن آن در 

دین اسالم به کرات صحبت شده است. 
اما علت اینکه دولت و واحدهای اقتصادی تمایل بیشــتری به این اوراق دارند 
این است که ناشر تنها در مقابل پرداخت سود به خریداران مسئولیت دارد.]6[

بــه دنبال جایگزین کردن ابزار مالی مناســب بــرای اوراق مبتنی بر بدهی 
)بهره( پژوهشــگران اســالمی به دنبال راه حل و بدیل مناسب برای تامین 
مالی اسالمی بودند و در این راه تالش ها و مطالعاتی انجام شده و در نهایت 
اوراق اســالمی )صکوک( به انواع مختلف، معرفی شد که صکوک استصناع 

یکی از آنها است.
شــایان ذکر اســت که در قرار داد استصناع ســه نکته ی مهم و قابل توجه 

وجود دارد:
1( در قرارداد استصناع کاالیی وجود ندارد، بلکه باید ساخته شود و در آینده 

تحویل داده شود.
2( تهیه ی مواد اولیه به عهده ی سازنده است.

3( در زمان انعقاد قرارداد کل مبلغ پرداخت نمی شود بلکه مقداری به عنوان 
پیش پرداخــت و مابقی بــه صورت دفعی و یا تدریجی تــا زمان تحویل کاال 
پرداخت می شود. البته گاهی بخشی از آن، به بعد از تحویل پروژه هم منتقل 

می شود.)]2[ص 22۹(
بدین ترتیب می تواند عقودی بین شــرکت ملی نفت ایران و پیمانکاران منعقد 
شــود که به موجــب آن در تاریخ معین، تجهیزات مشــخصی همچون انواع 
تجهیزات حفاری، انواع پمپ ها و کمپرسورها، انواع تجهیزات دوار، انواع سکو 
و یا هریک از دیگر تجهیزات و ابزارآالت به تناسب نیاز توسعه ی صنعت نفت 
به سازنده )پیمانکار( ســفارش داده می شود. نکته ای که در این راستا شایان 
توجه می باشد این است که با توجه به اقتصادی بودن پروژه های صنعت نفت، 
اوراق صکوک اســتصناع نفتی می تواند تحولی نوین در بازار سرمایه ی کشور 

به وجود آورد.
همچنین با تکیه بر دانش فنی بومی، این روند می تواند کاهش وابســتگی به 
شــرکت های خارجی و به دنبال آن جلوگیری از خروج بی رویه ی ارز از کشور 

را نتیجه دهد. 
متاســفانه طی سال های گذشته کشور ما به علت مسائل مختلف به خصوص 
در صنعت نفت وابســتگی هایی به خارج از کشور داشــته که این امر از یک 
ســو انحصار خاصی را برای شــرکت های خارجی پدید آورده و از سوی دیگر 

خرید های مکرر شرکت های تامین کاالی داخلی را در پی داشته است. 
باشــد که با استفاده از شیوه های نوین تامین مالی این قبیل وابستگی ها کمتر 
شود. البته حسب نیاز از استصناع می توان برای صنعت احداث نیز استفاده کرد.

5- ارکان استصناع
 بانی6: شخص حقوقی است که در راستای تامین مالی طرح یا پروژه ی خود 
اقدام به انتشــار اوراق استصناع می کند، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت 

نفت و گاز پارس و...
 نهاد واسط یا همان شــرکت پروژه)SPV(7 ، ناشر اوراق یا شرکت 
واسط مالی: یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اســالمی ایران که می تواند با انجام معامالت موضوع عقود اسالمی نسبت به 

تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کند.
 سرمایه گذار8: که در حقیقت اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که اقدام 
به خرید اوراق اســتصناع کرده و بدین نحو مالک مشــاع دارایی هستند. در 

حقیقت استخوان بندی قرارداد استصناع مبتنی بر دارایی است تا بدهی.
 پیمانکار9: در حقیقت پیمانکار شــخصی است که اجرای پروژه را بر عهده 

دارد و به موازات پیشرفت کار یا پروژه، مبلغ معینی را دریافت می کند.
 امین10: شــخصی اســت که مســئولیت نظارت بر پروژه بــه نمایندگی از 
سرمایه گذاران را بر عهده دارد. امین می تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد.

 شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه11: که در واقع 
نوعی واسطه و برقرارکننده ی ارتباط بین سرمایه گذار و ناشر اوراق است.

 ضامن12: شــخص حقوقی که پرداخــت اصل و فرع اوراق اســتصناع به 
سرمایه گذاران را تضمین می کند.

 حسابرس13: مورد اعتماد ســازمان بــوده و برای امین کار می کند و تحت 
نظارت اوست.

 بازارگردان14: شــخص حقوقی است که به منظور تامین سرمایه و تعهد به 
افزایش نقدینگی و تنظیم عرضه و تقاضای این اوراق به دادوستد آن مشغول 

است.
 ناظر15: ســازمانی است که بر تمامی مراحل کار نظارت داشته و صدور این 
اوراق منوط به اخذ مجوز از این ســازمان می باشد. در ایران سازمان بورس و 

اوراق بهادار عهده دار این مسئولیت است.

6- مفهوم استصناع
استصناع در لغت از ریشه ی "صنع" به معنی طلب ساختن چیزی می باشد و 
در معنای کاربردی، قراردادی اســت که در آن فردی ساخت کاال یا سازه ای 
را به سازنده سفارش می دهد و در زمانی مشخص، سازنده با خرید مواد اولیه  

کاال یا بنای موردنظر را ساخته و به سفارش دهنده تحویل می دهد. 
به عبارتی دیگر، اســتصناع نوعی از انواع ابزارهای مالی اســالمی )صکوک( 
است که بر طبق آن می توان سفارش ساخت کاال، بنا یا سازه ای را داد و طی 
قراردادی ســازنده در مقابل دریافت مبلغ معینی و در زمان مشخصی جهت 
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انجام کار اقدام می کند.
تامین مالی از طریق اوراق استصناع خود به دو دسته ی مستقیم و غیرمستقیم 
تقسیم می شود که روش استصناع مســتقیم جهت تامین مالی وزارتخانه ها، 
شــرکت های دولتی و خصوصی و حتی شهرداری ها استفاده می شود. در این 

روش، بانی سرمایه ی الزم را در اختیار ندارد. 
لذا طبق قراردادی ساخت پروژه به پیمانکاری محول می شود و در مقابل، بانی 
متعهد می شود که دســتمزد پیمانکار را بر حسب پیشرفت پروژه و در قالب 

اوراق بهادار استصناع به سازنده بپردازد. 
ســازنده هــم می تواند این اوراق را یــا در بازار ثانویه بفروشــد و یا در زمان 
سررســید اقدام به دریافت مبلغ اسمی سند از سفارش دهنده کند. در روش 
غیرمســتقیم پیمانکاران تمایل دارند که به تناسب پیشرفت پروژه وجه کار را 

دریافت کنند. 
این قبیل افراد معموال عالقه ای به حضور در بازارهای مالی یا مبادالت مدت دار 
ندارند. همچنین در زمانی که ابعاد پروژه بیش از حد بزرگ باشــد، این روش 
بیشــتر مدنظر قرار می گیرد. در این روش بانی از نهاد واسط، اجرای پروژه را 
طلب می کند و ســپس نهاد واسط اجرای پروژه را بین پیمانکاران مختلف به 

صورت شکست کار توزیع می کند.16

7- وکالت در استصناع
وکالت در معنای لغوی یعنــی واگذار کردن، اعتماد کردن و واگذار کردن به 
دیگری اســت. وکالت عقدی است که به موجب آن فرد، شخصی را به نحوی 
نماینده ی خود قرار می دهد تا امری را به جانشینی و به نمایندگی از او انجام 
دهد. شــخصی که این وکالت را می دهد، "موکل" نام دارد و شخصی که این 
وکالت را می پذیرد، "وکیل" گویند. وکالت در اســتصناع بر عهده ی نهادهایی 
همچون واســط و امین به وکالت از متقاضیان و یا ســرمایه گذاران است که 

عهده دار وظایف و امور مشخصی هستند.

8- ویژگی های اوراق استصناع
 یکی از ویژگی های اوراق اســتصناع که آن را از سایر عقود اسالمی متمایز 
می ســازد این است که موضوع قرارداد از ابتدا وجود ندارد بلکه در طول زمان 

ساخته شده و در آینده تحویل داده می شود.
 پرداخت به صورت مهلت دار اســت. یعنــی کل مبلغ قرارداد یکجا پرداخت 
نمی شــود بلکه مبلغی به عنوان پیش پرداخت و مابقی در طی زمان و مهلت 
باقی مانده از قرارداد و در زمان سررســید مشخص به طور تدریجی پرداخت 

می شود.

 در عقد اســتصناع نه تنها کاال بلکه ثمن یا ارزش کار انجام شده روی پروژه 
توسط سازنده، پرداخت می شود.

 در عقد استصناع باید تمامی زوایا و کم وکیف کاالیی که ساخت آن به عهده 
گرفته شده، مشخص شود.

 معلوم بودن مدت زمان که بر طبق آن زمان الزم جهت ساخت پروژه توسط 
صانع یا سازنده باید مشخص شود.

9- نقش استصناع در تامین مالی صنعت نفت
شــرکت های فعال در صنعت نفت می توانند جهت تامیــن مالی خود از ابزار 
مالی استصناع استفاده کرده و سفارش ساخت تجهیزات مورد نیاز را به صانع 
)پیمانــکار( بدهند و در مقابل، اجرت پــروژه را در زمان معین و طبق آنچه 
که در قرارداد گفته شــده، به تناسب پیشــرفت، به پیمانکار پرداخت کنند. 
پیمانکار هم می تواند اوراق اســتصناع را یا در زمانی قبل از سررسید در بازار 
ثانویه به فروش رسانده و یا در زمان سررسید مبلغ توافقی را از سفارش دهنده 

)کارفرما( دریافت کند.
در این راســتا یکی از روش های کارآمد جهت تامین مالی پروژه  های صنعت 
نفت ترکیب اســتصناع غیرمستقیم با مفهوم صندوق پروژه است. در صندوق 
پروژه یک شــرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه )SPV( ایجاد و عملیات 
اجرایی پروژه را بر اساس طرح توجیهی بر عهده می گیرد. در این راستا، تامین 
مالی شرکت پروژه توسط صندوق پروژه و از طریق عرضه ی عمومی واحدهای 

صندوق به عموم انجام می شود. 
تا قبل از پایان پروژه، مالکیت شرکت پروژه با صندوق پروژه خواهد بود و با اتمام 
پروژه، شــرکت پروژه از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق تبدیل به سهام شرکت پروژه می شود. دارندگان سهام 
شرکت که همان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق بوده اند، می توانند 
پیرامون نگهداری سهام خود یا فروش آن به غیر تصمیم گیری کنند.)بنگرید 
به]2[( حال اگر مفهوم صندوق پروژه را با استصناع غیرمستقیم تلفیق کنیم 
به یک مدل خوب عملکرد می رســیم. استصناع غیرمستقیم برای پروژه هایی 
که مثل پروژه های صنعت نفت بزرگ هســتند و یا پیمانکار تمکن مالی الزم 

برای کل پروژه را در اختیار ندارد، مفید هستند. 
همچنین تزریق وجوه توسط نهاد ناظر به صورت مرحله ای به تناسب پیشرفت 
کار انجام می شــود و لذا اصول مدیریت پروژه نیز رعایت می شــوند. در مدل 
استصناع غیرمســتقیم پیمانکار تمایلی به وارد شــدن در معامالت مدت دار 
مبتنی بر اوراق بدهی ندارد و لذا پیمانکار می تواند ریســک خود را در شرایط 

تورمی نیز کاهش دهد. 
صندوق پروژه نیز که می تواند تبدیل به شــرکت پروژه شود به نوعی تضمین 
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مباحث ویژه

می کند که تولد شــرکت جدید در محیــط مبتنی بر فناوری درون زا تضمین 
شود. چراکه شرکت پروژه خود پیمانکار پروژه خواهد بود. از آنجا که ساختار 
دولت جهت انجام پروژه های بزرگ لخت است لذا در حالت احداث پروژه اگر 
از یک نهاد واسط مبتنی بر ساختار چابک بخش خصوصی استفاده شود آنگاه 
این مســئله می تواند ختم به یک روش انجام بهتر پروژه شــود. این نیز یکی 
از دالیلی اســت که پیشــنهاد می کند برای احداث، از استصناع غیرمستقیم 

استفاده شود.
 تمــام اینها اگر در صنعت نفت ایران به کارگیری شــود بــه طور توأمان هم 
مســئله ی تامین مالی را حل خواهد کرد و هم مســئله ی فناوری و مدیریت 
پروژه را. باشد که این الگوهای نوین حداقل در صنایع مهم کشور به کارگیری 
شــود. لذا تا اینجا شــواهد الزم برای حمایت از فرضیه ی تحقیق فراهم آوری 
شــده اســت. لذا اگر دیدگاه های تامین مالی همراه بــا مولفه های مدیریت 
پروژه ای مدنظر قرار گیرد آنگاه تامین مالی از طریق صکوک اســتصناع یک 

پاسخ مناسب به سوال تحقیق خواهد بود. 
در نهایت، نکته ی مهم اینکه بحث ابزارهای مالی اســالمی )صکوک( اساســا 
جوان اســت و لذا مباحث مطروحه در مقاله تنها مقدمه ای بر موضوع بوده و 

لذا بر سایر محققین فرض است که مباحث را تکمیل کنند.

جمع بندی و پیشنهاد
از آنجا که اقتصاد ایران بر محور نفت و گاز تنظیم شده و وفور این منابع نوعی 
مزیت نســبی برای اقتصاد ایران به وجود آورده لــذا فراهم کردن مولفه  های 
رشــد و توســعه ی پایدار صنعت نفت و گاز کامال ضروری است. یکی از این 
مولفه ها بحث تامین مالی در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز اســت. در 
این راســتا توجه به ابزارهای شرعی تامین مالی الزم و ضروری است. معموال 
این ابزارها ذیل عنوان ابزارهای مالی اســالمی )صکوک( طبقه بندی شده که 

یکی از مولفه های آن صکوک استصناع است. 
جهت تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، می توان از قابلیت های متنوع 

مطروحه ی صکوک اســتصناع بهره برد. از آنجا که محــل تامین هزینه های 
شــرکت ملی نفت ایران عمدتا درصد مشــخصی از صادرات نفت خام بوده و 
با توجه به شــرایط خاص این درصد شــاید کفاف هزینه های سنگین صنعت 
نفت و گاز کشور را ندهد، لذا شایسته است که الگوهای سرمایه گذاری نوینی 

طراحی و به کار گرفته شود. 
اســتفاده از الگوی استصناع تا حدی می تواند مشکل کسری بودجه ی شرکت 
ملی نفت ایران را برطرف و رشد و توسعه ی صنعت نفت و گاز را تسریع کند. 
از ســوی دیگر، یکی از مسائل مهم کشــور ضرورت ارتقای سطح فناوری در 

بخش نفت و گاز است. 
یکی از مولفه های این مهم بومی ســازی ســاخت تجهیــزات صنعت نفت و 
گاز اســت. الگوی اســتصناع می تواند با فراهم کردن شرایط الزم تامین مالی 
اسالمی برای شــرکت های دانش بنیان، بومی سازی ساخت تجهیزات صنعت 
نفت و گاز را در کشــور شتاب بخشــد. همچنین از سوی دیگر ابزار استصناع 
می تواند زمینه ی همگانی ساختن اقتصاد را خصوصا در بخش جذاب صنعت 

نفت برای مردم فراهم کند. 
با استفاده از این ابزار در حقیقت مردم به صورت مشاع مالک ابزار و تجهیزات 
صنعت نفت شــده و نسبت به این صنعت ملی ِعرق خاصی پیدا می کنند. این 
روند می تواند هدایت خصوصی ســازی صنعت نفت را در یک بستر کارآمدتر 

موجب شود. 
یادآوری می شود که استفاده از صکوک استصناع جهت تامین مالی در صنعت 
نفت، حســب مورد، هم در بحث ســاخت تجهیزات و هــم در بحث اقتصاد 
پیمانکاری قابلیت کاربرد دارد که در مقاله حسب سیاق بحث جهت گیری به 

هر دو مورد بحث انجام شده است. 
می توان بیان داشت که استصناع مستقیم جهت ساخت تجهیزات و استصناع 
غیرمستقیم جهت احداث پروژه ها می تواند کاربرد مبسوط تری داشته باشند. 
به عبارت دیگر، استصناع مستقیم با پروژه های کوچک و استصناع غیرمستقیم 

با پروژه های بزرگ تطابق بیشتری دارند.

پانویس هاپانویس ها
1. Sukuk 
2. Is tisna Sukuk

3. برای توضیحات بیشتری بنگرید به]1[ و ]2[
4. Debt Financing

5. Equity Financing
6. Originator
7. Special Purpose Vechile(SPV)
8. Inves tor
9. Contractor

10. Trus tee
11. Central Securities Depository 
and Settlement Company
12. The Guarantor
13. Auditor

14. Market Maker
15. Inspector

16. برای توضیحات بیشتر بنگرید به ]2[ فصل ششم

منابعپانویس ها
 ]1[. موسویان، سیدعباس، "ابزارهای مالی اسالمی)صکوک("، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی، 

.1391
]2[. جمالی، داود، "سیستم تامین مالی پروژه"، انتشارات فدک ایساتیس، 1397.
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