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Abstract
Providing the possibility of financing and risk coverage are two important
functions of capital markets. In recent years, with the development of the
capital markets, various financing instruments based on Islamic contracts have
been designed and issued by investors and firms, but the capacity of Islamic
contracts to design instruments for transferring and hedging against risks has
been ignored. On the other hand, high floating costs and prolonged process of
issuing securities in the capital market have reduced the attractiveness of this
market for applicants.
In this descriptive-analytic study, we first studied the structure of the
conventional sukuk (Ijarah and Murabahah Sukuk) and the capacity of the
Islamic contracts for transferring and hedging against risks (Dhaman, Kafalah
and Insurance), then Dhaman contract is adapted with the conventional sukuk
structure in the Iran capital market, and finally an innovative pattern of sukuk
has been presented that can be issued simultaneously for the purpose of
financing and transferring risk by two separate originators. The new sukuk
offered as complementary or alternative to the bank guarantee, in addition to
increasing the risk-taking capacity in the Iran capital market, will reduce the
cost of issuing sukuk, because once sukuk is issued, the two above-mentioned
objectives will be realized.
Keywords
Ijarah Sukuk; Murabahah Sukuk; Financing; Risk Transferring; Dhaman;
Imamiah Jurisprudence.
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چکيده

ازجمله کارکردهای بازار سرمایه ،فراهم کردن امکان تأمین مالی و پوشش ریسک برای
فعاالن و بازیگران بازار است .در سالهای اخیر با توسعه بازار سرمایه ،ابزارهای تأمین
مالی مختلفی بر پایه عقود اسالمی طراحی و منتشرشده است ،اما از ظرفیت عقود اسالمی
برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و رویه موجود صرفاً تطبیق
ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت
بوده است.
در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی ،ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت عقود
اسالمی جهت پوشش و انتقال ریسک ،به تطبیق عقد ضمان با ساختار دو نوع صکوک
متعارف (اجاره و مرابحه) در بازار سرمایه ایران پرداختهشده و الگویی نوآورانه از صکوک
نیز ارائهشده است که بهصورت توأمان جهت تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی
مجزا قابلانتشار است .صکوک جدید ارائهشده ،بهعنوان مکمل یا جایگزین ضمانت
بانکی ،عالوهبر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران ،سبب کاهش
هزینههای انتشار اوراق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یکبار انتشار اوراق ،دو هدف پیشگفته
محقق خواهد شد.
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مقدمه

در یک تقسیمبندی کلی میتوان ابزارهای مالی را به دو دسته «ابزارهای تأمین مالی» و
«ابزارهای مدیریت ریسک و مشتقات» تقسیمبندی نمود .تاکنون اندیشمندان کشورهای
اسالمی ابزارهای تأمین مالی اسالمی متنوعی را طراحی نمودهاند که در یک تقسیمبندی
کلی میتوان آنها را به ابزارهای انتفاعی با بازدهی معیّن ،ابزارهای انتفاعی با بازدهی
انتظاری و ابزارهای غیرانتفاعی تقسیمبندی نمود .آنچه حائز اهمیت بوده این است که
باوجود استفاده از ظرفیت عقود اسالمی برای طراحی ابزارهای تأمین مالی اسالمی ،تاکنون
گامی جدی برای استفاده از ظرفیت عقود اسالمی جهت طراحی ابزارهای پوشش و انتقال
ریسک برداشته نشده؛ این در حالی است که در حوزه مدیریت ریسک صرفاً به تطبیق
ابزارهای پوشش ریسک متعارف چون قراردادهای آتی و اختیار معامله با موازین شریعت
پرداختهشده و در صورت عدممغایرت ،مورداستفاده قرارگرفتهاند .بهنظر میرسد با توجه
به تنوع و گستردگی عقود اسالمی و همچنین انعطافپذیری فقه امامیه که امکان طراحی
قراردادهای عقالیی جدید را میدهد (موسویان ،1931 ،ص ،)46 .میتوان از ظرفیت
عقود اسالمی برای طراحی ابزارهای اسالمی پوشش و انتقال ریسک استفاده نمود.
در این مقاله ،پس از بررسی برخی ساختارهای پرطرفدار صکوک منتشره در ایران
(اوراق اجاره و مرابحه) ،عقد ضمان و انواع آن ،همچنین شرایط و احکام اساسی آن نیز
تبیین شده و در ادامه الگوی مفهومی و عملیاتی صکوک ترکیبی اجاره-ضمان و مرابحه-
ضمان تشریح گردیده است.
 .8چالش ضمانت در ساختار صکوک

طبق دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اسالمی ،ضامن بهعنوان عامل تضمینکننده سرمایه
و سود دارندگان اوراق بهادار عمل مینماید و درصورتیکه شرکتی ،رتبه اعتباری داشته
باشد مطابق ماده « »39دستورالعمل انتشار اوراق اجاره وجود ضامن الزامی نخواهد بود.
هرچند که طبق دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اسالمی این امکان وجود دارد که ضامن
توسط بانی و با تأیید سازمان از میان بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بیمههای تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری
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اسالمی ایران ،شرکتهای تأمین سرمایه ،شرکتهای سرمایهگذاری ،نهادهای عمومی و
شرکتها و مؤسسات دولتی انتخاب شوند ،اما طی سالیان گذشته گرایش و تأکید سازمان
بورس و اوراق بهادار بر آن بوده که رکن ضامن از بین بانکها انتخاب شود و نهادهای
مالی دیگر که ازنظر دستورالعمل انتشار اوراق میتوانند رکن ضمانت اوراق را قبول کنند،
معموالً دارای مشکالتی هستند که عمالً مشاور عرضه و نهاد ناظر از انتخاب آنها
صرفنظر میکند.
واضح است که وابستگی مهمی به بانکها جهت پذیرش سمت ضمانت ایجادشده
است و در حال حاضر اغلب بانکها به دالیل مختلف از پذیرش این رکن خودداری
میکنند و یا شرایط سختی را برای آن در نظر میگیرند .از طرف دیگر استفاده از ضامن
بانکی در انتشار اوراق بهادار اسالمی سبب ایجاد محدودیتهایی در نرخ سود اوراق نیز
خواهد شد و الزم است نرخ سود با هماهنگی بانک مرکزی تعیین گردد که در تبصره
« »3ماده « »7سیاستهای ابالغی پولی ،اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1931
بدان اشاره گردیده است.

1

میبایست توجه داشت که منوط نمودن انتشار اوراق به وجود ضامن بانکی ،درواقع
گرهزدن توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به بازار پول است و درصورتیکه این
رویه ادامه پیدا کند ،حتی در بلندمدت نیز تغییر چشمگیری در سهم بازار سرمایه ایران
در تأمین مالی بهوجود نخواهد آمد .از الزامات توسعه بازار اوراق بهادار اسالمی ،توسعه
کمی و کیفی ارکان مکمل د ر انتشار اوراق بهادار اسالمی ازجمله ضمانت است ،لذا
همانطور که پیشازاین اشاره گردید برای کاهش هزینههای انتشار صکوک و سوق دادن
متقاضیان تأمین مالی به سمت این بازار ،الزم است به این سمت برویم که تا حدامکان،
ارکان انتشار صکوک مانند رکن ضامن را حذف یا اصالح نموده و نهایتاً بانیان بتوانند با
هزینه کمتر و سهولت بیشتر اقدام به تأمین منابع مالی خود کنند.
این مقاله بهدنبال راه حلی بدیل یا جایگزین ضمانت بانکی از طریق طراحی اوراقی
ترکیبی است که دارندگان این اوراق ترکیبی عالوهبر سرمایهگذاری ،به ازای دریافت نرخ
بیشتر ،امر ضمانت اوراق بهاداری دیگر را ،بهجای ضامن بانکی ،متقبل شوند.
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 .6پيشينه پژوهش

پژوهشهای اندکی در زمینه طراحی ابزارهای پوشش ریسک مبتنیبر موازین شریعت
اسالم صورت پذیرفته است ،همچنین برخی پژوهشها بهصورت خاص ناظر به ارائه
راهکاری به عنوان جایگزین رکن ضامن در ساختار صکوک نگارش شده است که در
ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
نظرپور و خزایی ( )1931در مقالهای با عنوان «طراحی صکوک مشارکت جهت انتقال
ریسک شرکتهای بیمه به بازار سرمایه» ،نوع جدیدی از اوراق بهادار بیمهای را معرفی
کردهاند که ضمن سازگاری با اصول بازار سرمایه اسالمی ،کارکردی مشابه اوراق بیمهای
متعارف دارد و صاحبان اوراق بهصورت مشترک نقش بیمه اتکایی را عهدهدار
خواهند بود.
بنیطبا ،فاطمی و پاکپرور ( ،)1936در مقالهای با عنوان «اصالح ساختاری نهاد
ضمانت؛ کلید دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به اعتبار» ،ضمن آسیبشناسی وضع
موجود ،راهکارهایی ارائه دادهاند که عبارتنداز :بسترسازی جهت حضور بخش خصوصی
در عرصه صندوقهای ضمانت ،تفکیک نهاد تأمین مالی از نهاد صدور ضمانتنامه ،ایجاد
صندوقهای ضمانت عمومی و تخصصی و استقرار نظام رتبهبندی اعتباری کارآمد.
مهدوی ،اصغری ،خوانساری و سیاهکارزاده ( )1933در مقالهای با عنوان «ورق
اعتباری ،3ابزار دورگه تأمین مالی و مدیریت ریسک کارکرد مالی و کاوشهای فقهی»،
ضمن بررسی کارکرد مالی ورق اعتباری ،آن را با استفاده از معیارها و ضوابط عمومی
قراردادها از دیدگاه فقه امامیه ارزیابی کرده و امکان انتشار اوراق مضاربه با کارکرد مشابه
و بدون موانع شرعی را موردمطالعه قرار دادهاند.
توحیدی ( )1939در مقالهای با عنوان «بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه
چندطبقه اعتباری» به بررسی کاربرد یکی از سازوکارهای اعتبار افزا در ساختار صکوک
پرداخته است و این سازوکار بهعنوان جایگزین یا مکمل ضامن بانکی در ساختار صکوک
معرفی نموده است؛ بدین صورت که دارندگان اوراق نقش ضامن را در فرایند انتشار
اوراق ایفا مینمایند.
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توحیدی ( )1934در مقالهای با عنوان «صندوق ضمانت؛ راهکاری نوین در توسعه
بازار اوراق بهادار اسالمی» ،پس از بررسی اهمیت و نقش ضامن در ارتقای کیفیت اعتباری
و شرایط ضامن و ضمانت در اوراق بهادار اسالمی ،به چالشهای مربوط به رکن ضامن
و راهکارهای مربوطه پرداخته و درنهایت به تشریح تأسیس صندوق ضمانت اوراق بهادار
اسالمی باهدف تضمین اوراق و کاسته شدن از موانع و هزینههای انتشار اوراق برای بانی
پرداخته است.
حبیباللهی و ذاکرنیا ( )1937در مقالهای با عنوان «بررسی امکان استفاده از سوآپ
نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک» به این نتیجه رسیدهاند که سوآپ
نکول اعتباری ابزار مناسبتری نسبت به رکن ضامن در انتشار صکوک است.
همانطور که مشاهده میشود ،بحث ضمانت ،انتقال و پوشش ریسک همواره یکی
از دغدغههای جدی فعاالن بازارهای مالی و پژوهشگران این حوزه بوده است ،مقاله
حاضر درصدد است با ترکیب عقود پوشش ریسک (ضمان و کفالت) و عقود منتخب
اسالمی تأمین مالی (اجاره و مرابحه) ،صکوکی ترکیبی را طراحی نماید که توأمان دو
هدف تأمین مالی و انتقال ریسک را محقق میکند .این اوراق میتواند از جذابیت مناسبی
برای بانیان اوراق بهادار و سرمایهگذاران برخوردار بوده و عالوهبر کاهش هزینههای
انتشار اوراق ،بازدهی نسبتاً باالتری را نصیب سرمایهگذاران کند.
 .9روش پژوهش

در مقاله حاضر منظور از اوراق ترکیبی ،ترکیب چند نوع عقد با کارکردهای مختلف تأمین
مالی و انتقال ریسک است که اوراق برمبنای آن طراحیشده است .این مقاله درصدد است
با ترکیب عقود اسالمی مورداستفاده جهت تأمین مالی و همچنین عقود اسالمی
مورداستفاده جهت پوشش و انتقال ریسک ،الگوی انتشار اوراقی ترکیبی را ارائه دهد که
با صرفهجویی در هزینههای انتشار ،هر دو هدف را توأمان محقق سازد.
این مقاله ازنظر هدف کاربردی ،براساس ماهیت و روش ،توصیفی  -تحلیلی و
براساس نوع دادهها از نوع کیفی است که طی مراحل ذیل انجامگرفته است:
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مرحله اول (مطالعات کتابخانهای) :در این مرحله ابتدا به مطالعه و دستهبندی
ساختارهای رایج صکوک منتشره در ایران و جهان پرداخته شد که در تمام ساختارها
صرفاً از ظرفیت عقود اسالمی جهت تأمین مالی استفادهشده است ،بنابراین در گام
بعد ظرفیت عقود اسالمی جهت انتقال ریسک شامل عقد ضمان ،کفالت و بیمه
موردبررسی و مطالعه قرار گرفت و درنهایت جهت طراحی صکوک ترکیبی ،از بین
عقود مختلف تأمین مالی دو قرارداد مرابحه و اجاره انتخاب شدند که دالیل انتخاب
این دو قرارداد عبارت است از:
 .1ثابت و قابل پیشبینی بودن بازدهی اوراقی که مبتنیبر این عقود طراحیشده
است.
 .3زمانبندی مشخص بازدهی اوراق اجاره و مرابحه.
 .9کم بودن ریسک نکول این اوراق.
 .6انتشار گسترده این دو نوع اوراق در بازار سرمایه ایران.
همچنین با توجه پژوهشهای اندک در زمینه ابزارسازی براساس عقد ضمان

(کفالت) ،این پژوهش از عقد ضمان (کفالت) استفاده نموده است تا صکوکی نوآورانه
بهعنوان جایگزین یا مکمل ضمانت بانکی طراحی نماید .خاطرنشان میگردد الگوی
عملیاتی ارائهشده مبتنیبر ارکان ذکرشده در دستورالعملهای انتشار صکوک اجاره و
مرابحه ذکرشده است.


مرحله دوم (طراحی صکوک ترکیبی) :در این مرحله به روش توصیفی  -تحلیلی
بامطالعه چارچوب عقد ضمان عرفی (کفالت) و قراردادهای اجاره و مرابحه ،به
تحلیل و تطبیق عقد ضمان (با اضافه نمودن بانی دوم) با ساختارهای عملیاتی رایج
صکوک پرداخته و با تأکید بر ارکان مصوب دستورالعمل انتشار صکوک اجاره و
مرابحه ،الگوی عملیاتی صکوک ترکیبی ارائهشده است.



مرحله سوم (تحلیل فقهی صکوک ترکیبی طراحیشده) :در این مرحله به روش
توصیفی  -تحلیلی ابتدا به مطالعه مفاهیم و موازین فقهی مرتبط با ساختار صکوک
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ترکیبی پرداخته ،سپس تحلیل و تطبیق این مفاهیم فقهی با ساختار صکوک ترکیبی
صورت پذیرفته است.
 .6الگوي مفهومي  -عملياتي صکوک ترکيبي اجاره -ضمان (کفالت)

اوراق اجاره  -ضمان ترکیبی از دو قرارداد اجاره و ضمان است .اوراق اجاره ،اوراق
بهادار بانام قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی
مبنای انتشار اوراق اجاره است .با انتشار اوراق اجاره ،رابطه وکیل و موکل میان ناشر و
خریداران اوراق اجاره برقرار میگردد .ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به مصرف
وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن به
بانی است .تملیک اوراق اجاره بهمنزله قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید
و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل ،نافذ و معتبر است (دستورالعمل انتشار اوراق
اجاره ،مصوب .)1931
عالوهبر ساختار کلی اوراق اجاره که بهاندازه کافی در تحقیقات مختلف ابعاد فقهی
آن تشریح گردیده و ایران نیز تجربه انتشار گسترده این اوراق را داشته است ،اوراق
ترکیبی اجاره  -ضمان شامل عقد ضمان (کفالت) نیز میباشد که بهعنوان شرط ضمن
عقد اجاره محسوب میگردد .درواقع براساس تجربه ایران در انتشار اوراق اجاره و
دستورالعملهای موجود جهت انتشار این اوراق ،میتوان سازوکاری برای اوراق اجاره
طراحی نمود که عالوهبر تأمین مالی ،هدف انتقال ریسک نیز محقق گردد .در این طراحی
بهجای یک بانی ،با دو بانی مواجه هستیم و این بانیان دارای دو هویت مستقل هستند که
یکی بهدنبال تأمین مالی و دیگری بهدنبال پوشش و انتقال ریسک است که طی توافق
صورتگرفته بین آنان ،با مراجعه به مشاور ،اقدام به تعیین ناشر (نهاد واسط) و تهیه
مجوزهای الزم از سازمان بورس می کنند .نهاد واسط به وکالت از بانیِ متقاضی تأمین
مالی ،اقدام به انتشار اوراق اجاره مینماید .درعینحال نهاد واسط درازای دریافت مبلغی
بهعنوان کارمزد (حقالوکاله) از سوی نهاد متقاضی انتقال ریسک وکیل میگردد برای
متقاضی انتقال ریسک ضامن پیدا کند .در این حالت نهاد واسط با انتشار اوراق ،اقدام به
جمعآوری وجوه از سرمایه گذاران نموده و از طرف صاحبان اوراق اجاره ،کاالهای
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سرمایهای را خریداری و به قرارداد اجاره به متقاضی تأمین مالی (بانی اول) واگذار میکند
و اجارهبها را در سررسیدهای معیّن به دارندگان اوراق پرداخت مینماید .واسط (ناشر)
عالوهبر اجارهبهای اوراق ،مبلغی (درصدی) نیز بهعنوان اجرت ضمان (حق بیمه) به
دارندگان اوراق داده و در عوض در یک شرط ضمن عقد از دارندگان اوراق خواسته
میشود ضامن بانی متقاضی پوشش ریسک (بانی دوم) نیز گردند؛ بنابراین سرمایهگذاران
با خرید این اوراق ،عالوهبر مالکیت مشاع دارایی موضوع اجاره ،ضمانت بانی متقاضی
پوشش ریسک را نیز برعهده میگیرند .درواقع دارندگان اوراق با پذیرفتن ضمانت ،نوعی
اعتباربخشی به متقاضی پوشش ریسک انجام میدهند که این متقاضی ممکن است
متقاضی تسهیالت بانکی ،متقاضی تأمین مالی از طریق بازار صکوک ،پیمانکار پروژههای
مختلف و ...باشد .اجارهبهای دورهای دریافتی دارندگان اوراق اجاره  -ضمان قاعدتاً باالتر
از اوراق اجاره متعارف است؛ زیرا سود دارندگان اوراق شامل اجارهبها و اجرت(کارمزد)
ضمان میباشد .درصورتیکه بانی متقاضی پوشش ریسک بتواند از عهده تعهدات خود
برآید ،دارندگان اوراق تمام اجارهبها و کارمزد ضمانت را دریافت خواهند نمود ،ولی در
صورت بروز زیان ناشی از عدمایفای تعهدات ،این دارندگان اوراق هستند که باید با
توجه به توافق قبلی و براساس شدت زیان ،هزینههای بانی متقاضی پوشش ریسک را
(حداکثر به اندازه اجارهبها و اصل پول) جبران نمایند .فرض کنید بانی متقاضی تأمین
مالی ،شرکت آلفا است که برای تأمین مالی خود ،اقدام به انتشار اوراق اجاره به مبلغ
 1111میلیارد ریال میکند .از سوی دیگر بانی متقاضی پوشش ریسک ،شرکت بتا است
که در مناقصه شرکت کرده و پس از انجام مناقصه ،کارفرما جهت تضمین حُسن انجام
کار توسط پیمانکار از وی ضمانتنامه حُسن انجام تعهدات تقاضا میکند .این ضمانتنامه
معموالً تا پایان اتمام قرارداد نزد کارفرما باقی میماند و درصورتیکه پیمانکار نتواند به
تعهدات خود عمل نماید و پروژه را انجام دهد کارفرما میتواند خسارت خود را مطابق
ضمانتنامه مطالبه کند .حال فرض کنید شرکت بتا بهجای ضمانتنامه بانکی ،ضمانت
را در قبال کارمزدی که پرداخت میکند ،به دارندگان اوراق اجارهای بسپارد که شرکت
آلفا منتشر کرده است.
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دارایی پایه

فروشنده(توليدکننده)

ضامن
7

8

بانی متقاضی انتقال

3

ریسک(بانی دوم)
1
1
5
سرمایهگذاران

5
عامل فروش

واسط (ناشر)

6
1
3

9

6

شرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و

تسویۀ وجوه

1
2

1
0

4
شرکت مدیریت

1

1

بانی متقاضی تأمين
مالی(مستاجر یا بانی اول)

1
2

مشاور عرضه

دارایی مرکزی

1
4

14

شکل ( :)8الگوي عملياتي انتشار صکوک اجاره – ضمان
منبع :يافتههاي تحقيق

حداکثر میزان ضمانتی که دارندگان اوراق نسبت به بانی دوم متعهد میشوند ،به میزان
ارزش دارایی پایه بوده که معادل با مجموع ارزش اسمی اوراق است .ازاینرو،
درصورتیکه بانی دوم در سررسید یا قبل از آن ،دچار خسارت شود ،بانی اول میبایست
دارایی پایه را تملیک کرده و اوراق اجاره را بازخرید نموده و از طریق شرکت واسط به
بانی دوم برای جبران خسارت تخصیص دهد .الزم به ذکر است که اگر رویداد اعتباری
قبل از سررسید رخداده و بانی دوم ناچار به تملیک دارایی و بازپرداخت اصل مبلغ اسمی
اوراق شود ،باتوجه به اتمام قرارداد اجاره فیمابین سرمایهگذاران و بانی اول ،پرداخت
اجارهبها نیز متوقف میشود.
 .8-6تبيين روابط حقوقي اوراق اجاره جهت تأمين مالي و انتقال ریسک

 )1بانی دارای دو هویت مستقل است که یکی بهدنبال تأمین مالی و دیگری بهدنبال
پوشش ریسک است که طی توافق صورت گرفته بین دو نهاد ،بانیان ،جهت مشخص
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نمودن شیوه تأمین مالی و أخذ مجوزهای مربوطه به یکی از نهادهای دارای مجوز مشاوره
عرضه مراجعه مینمایند.
 )3مشاور پس ازدریافت موافقت اصولی سازمان برای تأمین مالی غیرمستقیم از طریق
انتشار اوراق اجاره ،جهت تعیین ناشر و انجام امور الزم به شرکت مدیریت دارایی مرکزی
مراجعه مینماید.
 )9بانی در صورت نداشتن رتبه اعتباری اقدام به انتخاب ضامن مینماید .ضامن
بهعنوان عامل تضمینکننده سرمایه و اجارهبهای دارندگان اوراق بهادار عمل نموده و
مطابق مقررات وجودش الزامی است.
 5 ،6و )4شرکت مدیریت دارایی مرکزی ،ناشر را انتخاب نموده و ناشر از طریق
عامل فروش -که میتواند همان مشاور عرضه باشد -اقدام به انتشار اوراق و جمعآوری
وجوه از مردم مینماید.
7و )8ناشر با پرداخت قیمت دارایی به فروشنده ،آن را به وکالت از طرف صاحبان
اوراق خریداری و تحویل میگیرد.
 3و )11ناشر ،دارایی را به وکالت از طرف صاحبان اوراق به قرارداد اجاره
بهشرطتملیک ،بهشرط ضمان به بانی واگذار میکند و مبالغ دورهای و اصل پول را در
سررسیدهای معیّن دریافت میکند.
 )11واسط (ناشر) (وکیل در یافتن ضامن) ،مبلغی (درصدی) نیز بهعنوان اجرت
ضمان از نهاد متقاضی انتقال ریسک دریافت میکند.
13و )19در صورت عدموقوع زیان برای بانی متقاضی پوشش ریسک ،شرکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،پس از دریافت مبالغ از ناشر ،اجارهبها،
اجرت ضمان ،حسب مورد سود ناشی از سرمایهگذاری مجدد بخشی از اجارهبها و وجوه
ناشی از فروش دارایی را در سررسیدهای معیّن به سرمایهگذاران پرداخت مینماید.
 )16در صورت وقوع رویداد اعتباری ،طبق قرارداد ضمان ذکرشده بهعنوان شرط
ضمن عقد اجاره ،شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهجای
پرداخت سود (اجارهبها بههمراه کارمزد ضمانت) و اصل به سرمایهگذاران ،اقدام به جبران
زیان واردشده به بانی متقاضی پوشش ریسک مینماید.
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 .6-6الگوي صکوک ترکيبي مرابحه -ضمان (کفالت)

اوراق مرابحه اوراق بهادار بانام قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاع
دارنده آن در دارایی مالی (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصلشده است .با
انتشار اوراق مرابحه ،رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق مرابحه برقرار
میشود .در اسناد موضوع انتشار اوراق مرابحه باید قید شود که خرید اوراق بهمنزله قبول
وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا تصفیه نهایی اوراق ،غیرقابل عزل و معتبر است .بانی
از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار بهصورت نقد و فروش
اقساطی آن به خود اقدام نماید .این وکالت از سوی بانی ،بالعزل است (دستورالعمل
انتشار اوراق مرابحه ،مصوب .)1931
در الگوی صکوک ترکیبی مرابحه  -ضمان نیز دو هدف تأمین مالی بهواسطه عقد
مرابحه توسط یک بانی و انتقال ریسک توسط بانی دیگری از طریق عقد ضمان دنبال
میشود .در این شیوه ،بانی که باهدف تأمین مالی اقدام به انتشار اوراق مرابحه میکند و
بانی که قصد مدیریت ریسک طرح یا پروژه خود را دارد پس از اخذ مجوزهای الزم از
طریق نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق کرده و نهاد واسط پس از جمعآوری وجوه از
سرمایهگذاران ،به وکالت از آنا ن اقدام به خرید نقد دارایی موردنیاز از فروشنده کرده و
بهصورت نسیه و به قیمت باالتر به بانی میفروشد .بانی خواهان پوشش ریسک ،مبلغی
را بهعنوان کارمزد ضمان از طریق شرکت واسط به سرمایهگذاران در دورههایی که اقساط
اوراق مرابحه پرداخت میشود ،به همراه آن به صاحبان اوراق پرداخت میکند .مدل
عملیاتی در اوراق ترکیب مرابحه – ضمان مشابه اوراق اجاره – ضمان بوده با این تفاوت
که نهاد واسط پس از خرید نقدی دارایی پایه از فروشنده ،آن را در قالب عقد مرابحه در
اختیار بانی قرار داده و بهصورت نسیه اقساطی کل بهای دارایی پایه به همراه سود مرابحه
را در زمانهای مشخص از بانی دریافت کرده و به صاحبان اوراق پرداخت مینماید .در
صورت بروز حادثه ،بانی متقاضی تأمین مالی میبایست اوراق را به میزان خسارت وارده
به بانی دوم و حداکثر بهاندازه ارزش دارایی پایه بازخرید نموده و از طریق شرکت واسط
به بانی متقاضی پوشش ریسک واگذار نماید.
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الگوی پیشنهادشده در صکوک اجاره و مرابحه قابلیت تعمیم به سایر عقود تأمین
مالی را داشته و بانیانی که متقاضی استفاده از سایر انواع صکوک مانند مشارکت ،جعاله،
مرابحه ،استصناع و ...هستند نیز میتوانند از این ساختار استفاده نمایند.
 .9-6توسعه الگوي صکوک ترکيبي
 .8-9-6ضمانت ضربدري در ساختار صکوک ترکيبي

یکی از چالش های انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران ،الزام وجود ضامن در ارکان
انتشار اوراق بوده که در عمل وابستگی زیادی به ضامن بانکی وجود دارد .پیدا کردن
ضامن ،انعقاد قرارداد و هزینهای که این رکن در انتشار اوراق بر بانی تحمیل میکند از
مشکالت آن بوده و تعیین راهکارهای مکمل یا جایگزین ضامن بانکی ضروری بهنظر
می رسد .در صورت انتشار اوراق ترکیبی ،این امکان وجود دارد که بانی انتشار صکوک
جهت تأمین مالی ،بهجای استفاده از ضامن بانکی ،از طریق صکوک ترکیبی ضمانت اوراق
خود را انجام دهد؛ بدینصورت که براساس شکل ( ،)3بهصورت ضربدری ،دارندگان
اوراق مرابحه بهعنوان ضامن بانی انتشار صکوک اجاره و دارندگان اوراق اجاره بهعنوان
ضامن بانی انتشار صکوک مرابحه تعیین میشوند .اشکال این راهکار زمانی است که هر
دو بانی باهم دچار نکول شوند ،که در اینصورت ضامنها نیز قادر نخواهند بود تعهدات
خود مبنیبر پرداخت اصل و سود اوراق را محقق نمایند.

دارندگان صکوک ترکيبي الف
( ضامن باني ب)

بانی الف متقاضی تأمین مالی از طریق صکوک اجاره

بانی ب متقاضی رکن ضامن برای صکوک مرابحه
بانی ب متقاضی تأمین مالی از طریق صکوک مرابحه

دارندگان صکوک ترکيبي ب
(ضامن باني الف)

بانی الف متقاضی رکن ضامن برای صکوک اجاره

شکل ( :)6الگوي ضمانت ضربدري در صکوک ترکيبي
منبع :يافتههاي تحقيق
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 .6-9-6ضمانت زنجيرهاي در ساختار صکوک ترکيبي

این امکان وجود دارد که ازطریق ساختار صکوک ترکیبی ،بانیان مختلف انتشار صکوک،
بهصورت زنجیرهای ضمانت اوراق خود را از طریق دارندگان صکوک دیگر انجام دهند.
بهعنوانمثال ،بانی انتشار صکوک «الف»  ،ضمانت اوراق خود را از طریق دارندگان صکوک
«ب» ،بانی انتشار صکوک «ب» ،ضمانت اوراق خود را از طریق دارندگان صکوک «ج»،
بانی انتشار صکوک «ج»  ،ضمانت اوراق خود را از طریق دارندگان صکوک و ...انجام
دهد و دارندگان اوراق میتوانند حداکثر بهاندازه اصل و مبالغ دورهای اوراق خود ،سایر
اوراق را ضمانت کنند .درصورتیکه بانی انتشار صکوک «الف» ،تعهدات مربوط به
پرداخت اصل و مبالغ دورهای در سررسیدهای مشخص را انجام ندهد ،ضامنهای آنکه
دارندگان اوراق «ب» هستند ،ملزم به پرداخت بدهی بانی مربوطه خواهند بود و این
مستلزم آن است که بانی «ب» تعهدات خود مبنیبر پرداخت اصل و سود دورهای را
بهصورت منظم انجام دهد ،در غیراینصورت ،ضامن بانی «ب» که دارندگان اوراق «ج»
هستند باید تعهدات پرداخت اصل و سود اوراق را تقبل کند و به همین ترتیب این
تعهدات ادامه خواهد داشت .در مدل انتشار زنجیرهای صکوک پیشگفته ،محدودیتی
برای تعداد بانیان اوراق وجود ندارد.
از مزیتهای انتشار اوراق ترکیبی ضمان بهصورت زنجیرهای ،کاهش هزینههای
انتشار اوراق به واسطه ارکان مشترک و تسهیل سازوکار ضمانت در این شیوه است .با
افزایش تعداد بانیان در یک زنجیره ،ریسک سیستمیک 9افزایش مییابد .ازاینرو ،در
انتشار اوراق از طریق الگوی زنجیرهای ،کیفیت اعتباری مناسب اوراق هریک از بانیان از
اهمیت قابلتوجهی برخوردار است.
 .6تحليل فقهي صکوک ترکيبي

الگوی اوراق ترکیبی اجاره (مرابحه)  -ضمان درواقع مبتنیبر عقد اجاره یا مرابحهای
است که ضمانت ذیل آن عقود شرط شده باشد .براساس فقه امامیه شروطی که در ضمن
عقد ،طرفین ملتزم به آن میشوند «شرط ضمن عقد» نامیده میشود .تمامی شروطی که
خالف مقتضای عقد و مخالف کتاب و سنت الهی نباشد میتواند در ضمن عقد مقرر
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گردد و ازنظر شرعی و حقوقی صحیح و نافذ است (موسویان ،1984 ،ص)176 .؛ بنابراین
ذکر شرط ضمان (کفالت) ذیل عقد اجاره براساس فقه امامیه بالاشکال است .در ادامه
ماهیت عقد ضمان بیشتر تبیین میشود.
 .8-6عقد ضمان

ضمان ،عقدی است که در آن ضامن متعهد میشود تا دین شخصی دیگر (مضمونعنه)
را به طلبکارش (مضمونله) بپردازد (موسویخمینی ،بیتا ،ج ،3ص33 .؛ مراجع تقلید،
 ،1981ج ،3ص .)956 .عقد ضمان سه رکن دارد .کسى که پرداخت دین شخص دیگر
را تعهد مىکند ضامن ،بدهکار را مضمونعنه و طلبکار را مضمونله مىنامند .طرفین
عقد ضمان در حقیقت ضامن و طلبکار است.در عقد ضمان رضایت ضامن و مضمونله
شرط است و ایجاب و قبول توسط این دو نفر صورت میپذیرد (محققحلی1618 ،ق،
ج ،3ص .)117 .ماده « »438قانون مدنی مقرر میدارد که بعدازاینکه ضمان بهطور صحیح
واقع شد ،ذمه مضمونعنه بری و ذمه ضامن به مضمونله مشغول میشود.
در ادامه ذکر چند نکته راجع به قرارداد ضمان ضروری بهنظر میرسد:
 اول؛ دَین باید در ذمّه مضمونعنه (بانی متقاضی پوشش ریسک) ثابتشده باشد؛لذا نمىتوان بر دَینى که در آینده محقق خواهد شد ضامن شد (محققحلی،
1618ق ،ص113 .؛ موسویخمینی ،1933 ،ج ،3ص)33 .؛
 دوم؛ دَین باید در ذمّه مضمون عنه (بانی متقاضی پوشش ریسک) ثابتشدهباشد؛ لذا نمىتوان بر دَینى که در آینده محقق خواهد شد ضامن شد
(موسویخمینی ،1933 ،ج ،3ص)33 .؛
 سوم؛ دَینى که مورد ضمانت واقع مىشود باید معلوم باشد؛ لذا ضامن شدن بریکى از دو دَین بهصورت مردد صحیح نیست ،اگرچه طلبکار آن دو یکى باشد.
اما الزم نیست ضامن ،بهطور مفصل مقدار و اوصاف و شرایط دَینى که آن را
ضمانت مىکند بداند (مراجع تقلید ،1981 ،ج ،3ص)957 .؛
 چهارم؛ مورد ضمان باید مال باشد اعم از عین کلى یا منفعت (مثل دادن اتومبیلبراى استفاده مضمون له) و یا انجام کار (مثل تعهد برساختن یک خانه براى
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مضمونله) باشد (مراجع تقلید ،1981 ،ج ،3ص)119 .؛ لذا تکالیف غیرمالى،
مورد ضمان واقع نمیشوند (موسویخمینی ،1933 ،ج ،3ص)35 .؛
 پنجم؛ ضامن در صورتى حق رجوع به بدهکار را دارد که بدهى او را پرداختهباشد؛ بنابراین بهصرف ضامن شدن ،حق رجوع ندارد .همچنین اگر بدون اجازه
او ضامن شده باشد و بدون اجازه او بدهى را پرداخت کرده باشد ،حق رجوع
به او را ندارد (محققحلی1618 ،ق ،ج ،3ص.)113 .
فقیهان اهل سنت برخالف فقیهان شیعه که ضمان را نقل ذمه به ذمه دانستهاند ،باور
دارند که ضمان ضم ذمه به ذمه است؛ در این صورت از نگاه آنان ،طلبکار میتواند هم
به مضمونعنه و هم به ضامن مراجعه کند ،بنابراین در مورد اثر ضمان عقدی میان
اندیشهوران فقه و حقوق اسالمی اختالفنظر وجود دارد .فقیهان امامیه اثر ضمان را نقل
ذمه مضمونعنه به ذمه ضامن میدانند ،درحالیکه فقیهان اهل سنت باور دارند که به سبب
عقد ضمان ،ذمه ضامن در اصل دین یا در مطالبه به ذمه مضمونعنه ضمیمه میشود
(ضیائی و معینیفر ،1939 ،ص.)133 .
 .6-6ماهيت فقهي ضمانت در ساختار صکوک ترکيبي

ماهیت ضمانت در ساختار اوراق ترکیبی طراحیشده شبیه ضمانت بانکی است ،با این
تفاوت که در این اوراق بهجای بانک ،این دارندگان اوراق هستند که ضمانت را برعهده
میگیرند؛ بنابراین نظر فقها در مورد ضمانتنامههای بانکی موردبررسی قرار میگیرد.
طبق نظر برخی فقهای معاصر ،ضمانتنامههای بانکی از باب عقد ضمان توجیهپذیر است
(وحید خراسانی1631 ،ق ،ص751 .؛ موسوی خویی1613 ،ق ،صص .)561-561 .برخی
حقوقدانان نیز در توجیه آن گفتهاند ضمانتنامه سندی است حاکی از قرارداد ضمان ،به
این معنا که این سند ،معرف و دلیل وجود قراردادی است که پیشازاین منعقدشده و پیرو
انعقاد آن ،سند ضمانتنامه صدور یافته است (اخالقی ،1948 ،ص .)145 .در صورت
پذیرش این نظریه ،باید تمامی قواعد عقد ضمان را حاکم بر ضمانتنامههای بانکی
دانست ،درحالیکه ضمانتنامهها اگرچه وجوه اشتراکی با عقد ضمان فقهی دارند ،اما
دارای وجوه افتراقی نیز هستند (ندائی ،1936 ،ص:)13 .
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 .1ضمانت عرفی ،ضمّ ذمه به ذمه بهشمار میرود ،درحالیکه ضمانت فقهی ،نقل ذمه
به ذمه است.
 .3در ضمانت فقهی بهمحض ضامن شدن ،بدهی بدهکار به ذمه ضامن منتقل میشود
و ذمه بدهکار بری و پاک میشود ،اما در ضمانت عرفی ،بدهی بر ذمه بدهکار باقی
میماند و ضامن بازپرداخت وام را در صورت سرباززدن بدهکار از پرداخت ،متعهد
میشود .بهعبارتدیگر ،در ضمانت فقهی بدهی بهطور قطعی به ضامن منتقل میشود
مانند جاییکه کسی دَین دیگری را بخرد (عقد خرید دین) .اما در ضمانت عرفی،
باوجود ضمانت ،بازهم بدهی بر عهده بدهکار باقی است و ضامن ،حالت «گرو»
دارد که در صورت استنکاف بدهکار از پرداخت ،بدهی به ذمه او منتقل میشود و
وامدهنده میتواند بدهی خود را از ضامن طلب کند .به همین دلیل ،مشاهده میکنیم
که بانکها از ضامن ،اسناد و مدارکی مانند اوراق بهاداری چون چک و سفته یا نامه
کسر از حقوق میگیرند تا در صورت نیاز ،از طریق آن مطالبات خود را وصول کنند.
 .9در ضمانت فقهی در صورت فوت ضامن ،بدهی ضامن مقدم بر ارث ورثه است و
باید در اولویت پرداخت قرار گیرد؛ درحالیکه در ضمانت عرفی ،در صورت فوت
ضامن اگر وصیت نکرده باشد ،چیزی بر عهده ورثه نیست.
 .6در ضمانت فقهی اگر ضامن برای ضمانتش شرطی قرار دهد و بهعنوانمثال بگوید:
اگر بدهکار قرض تو را نداد من میدهم ،ضامن شدن او محل اشکال است ،ولی در
ضمانت عرفی اشکالی ندارد.
 .5در ضمانت فقهی کسی که فرد ضامن بدهی او میشود باید بدهکار باشد ،پس اگر
کسی بخواهد از دیگری قرض کند ،تا وقتیکه قرض نکرده است ،فرد نمیتواند
ضامن او شود ولی در ضمانت عرفی چنین قیدی نیست.
در ضمانتهای عرفی همچون ضمانتهای بانکی ،هدف انتقال بدهی نیست ،بلکه
هدف فراهم کردن فضای امنیت و اطمینان است؛ به همین دلیل بایستی قبل از به وجود
آمدن ،بدهی و ثبوت آن محقق شود و قبل از احراز تخلف حق مراجعه به ضامن وجود
ندارد .به این دلیـل مـیتـوان گفت ضمانتنامـههـای عرفی قراردادهـای مسـتقل و
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مسـتحدثی هسـتند کـه بهمقتضای نیاز جامعه بهوجود آمدهاند ،درنتیجه اگر شرایط
عمـومی معـامالت چون نفی اکل مال به باطل ،نفی غرر ،نفی ضرر و نفی ربا در آنها
رعایـت شـود ،مشمول ادله صحت چون آیه شریفه «اوفوا بالعقود» خواهند بود.
برخی فقهای معاصر امامیه نظیر حضرت امام خمینی(ره) و آیتاهلل سیستانی ،همچنین
فقهای اهل سنت ضمانتهای عرفی نظیر ضمانتنامههای بانکی را از باب کفالت تصحیح
کردهاند و بنابراین طبق نظر این دسته از فقها ،ضمانت تبعی تعبیهشده در ساختار اوراق
ترکیبی نیز از باب کفالت صحیح خواهد بود.
خاطرنشان میگردد کفالت در لغت مشتق از کفل و بهمعنای به عهده گرفتن است.
در اصطالح فقهی نیز عقدی است که بهموجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار
شخص ثالثی را تعهد میکند .به شخص متعهد «کفیل» و به متعهدله «مکفولله» و به
شخص ثالث «مکفول» گفته میشود .کفالت نوعی ضمان است .بهعبارتدیگر کفالت
التزام احضار مکفول است هرگاه مکفولله بخواهد .بدینمعنی که شخص ملتزم و متعهد
شود که دیگری را هر وقت که مکفولله بخواهد حاضر نماید (بحرانی ،بیتا ،ج،31
ص9 .؛ شهید ثانی ،بیتا ،ج ،6ص .)113 .کفالت ضم ذمه بذمه یعنی ذمه کفیل به ذمه
اصیل در حق مطالبه است (طریحی ،1975 ،ج ،5ص.)643 .
برای اینکه بتوان ضمانتنامههای بانکی را ذیل کفالت تصحیح نمود ،مستلزم آن است
که کفالت را بهمعنای اعم از پرداخت دین و حاضر کردن مکفول نیز در نظر داشت
(روحانی ،بیتا ،ص )989؛ زیرا همانطور که اشاره شد ،کفالت اصطالحی در فقه ،حاضر
کردن شخص است و کفیل ،تعهدی به ادای دین ندارد و صرفاً باید مکفول را حاضر کند
(اسکندری1633 ،ق ،ص.)143 .
حضرت امام خمینی(ره) در خصوص کفالت بانکی مینویسند «از کارهای بانکها و
مؤسسههای آنها ،کفالت است ،به این صورت که شخصی برای دیگری تعهد میکند کاری
انجام دهد مانند ساختن پل و بانک یا غیربانک ،برای شخص متعهدله ،به کفالت متعهد
و ضمان وی تعهد میکند به اینکه اگر متعهد به آنچه تعهد کرده عمل نکند ،مبلغی را از
طرف وی بپردازد و کفیل از کسی که آن را کفالت کرده ،در برابر کفالت ،کارمزد
میخواهد .ظاهر این کفالت که به تعهد ادای آن در وقتیکه متعهد به تعهدش عمل نکند،
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برمیگردد ،صحیح است و گرفتن کارمزد در برابر کفالت و کارهایی که انجام میدهد
جایز است» (موسویخمینی ،بیتا ،ج ،3ص.:)588 .
آیتاهلل سیستانی تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنیبر ادای مبالغ درخواستی
در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات را نوعی کفالت مالی میداند در
برابر کفالت اصطالحی در ابواب معامالت که ضمانت مالی در اینگونه موارد با ضمانی
که در فقه بهکار میرود این تفاوت را دارد (مراجع تقلید ،بیتا).
شهید صدر با تفسیر موسع از معنای کفالت ،آن را نه بهمعنای مصطلح فقهی ،بلکه
تعهدی به ادای دین میداند که در قالب شرطی است که اگر بدهکار اصلی دین یا تعهد
خود را انجام نداد ،کفیل (بانک) متعهد به ادای آن میشود (صدر1611 ،ق ،صص.
.)191-191
در میان فقهای اهل سنت نیز چنین نظری وجود دارد (ارشید ،1631 ،ص177 .؛
زعتری  ،1633صص .)951-951 .بنا به این نظر ،ضمانتنامههای بانکی کفالت محض
هستند ،چه به امر مکفول (ضمانت خواه) باشد و چه نباشد .معنای این کفالت هم ضم
ذمه به ذمه است که همان ضمان است (دبیان ،1639 ،ص.)3 .
در فقه عامه غالباً مفهوم عقدی ضمان با واژه «ضمان» استعمال نمیگردد ،بلکه همه
فقیهان ،بهجز حنفیها ،از کفالت بهمعنای عام (کفالت نفس و کفالت مال) تعبیر به ضمان
میکنند .آنان ضمان را بیشتر در معانی خسارت و هرچه درنتیجه تعدی از حکم شرع
الزامی باشد بهکاربردهاند (وزارت اوقاف و شئون اسالمیه کویت1618 ،ق ،ج ،3ص.
 .)11197ازنظر آنان کفالت بهطورکلی به دو دسته تقسیم میشود:
 .1کفالت به مال که بازگشت یک دارایی به مالک آن را تضمین میکند.
 .3کفالت به نفس که شخص ملتزم و متعهد شود که دیگری را هر وقت که حاکم
یا مکفولله بخواهد حاضر نماید (الشهید الثانی).
مستقل بودن عقد ضمانتنامههای بانکی از دیگر نظراتی است که در راستای صحت
سازوکار این ضمانتنامهها مطرح میشود .اکثر حقوقدانان معاصر بهدلیل آنکه تبیین
ماهیت ضمانتنامههای بانکی در چارچوب عقود مرسوم فقهی ،با چالشهایی همراه
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است ،با استناد به اصل آزادی قراردادها و ماده « »11قانون مدنی و وجود ادله کافی و
دارای صالحیت در غیرتوقیقی بودن عقود این موضوع را مطرح میکنند.
 .9-6أخذ کارمزد در ضمانت از منظر فقهي

فقهای معاصر در زمینه کارمزد یا اجرت ضمان ،معموالً ذیل ضمانت بانکی نظرشان را
عنوان کردهاند .آیتاهلل سیستانی گرفتن کارمزد معیّنی از متعهد به ازای کفالت از او مبنیبر
اجرای پروژه را جایز دانسته است و این قرارداد را از باب جُعاله صحیح برشمرده است،
بدینصورت که متعهد ،جُعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین میکند و در
این حال ،گرفتن این مبلغ برای بانک حالل است (سیستانی ،مسأله  .)3811امام
خمینی(ره) کفالت بانکی که به تعهد ادای آن در وقتیکه متعهد به تعهدش عمل نکند،
برمیگردد ،صحیح دانسته و گرفتن کارمزد در برابر کفالت و کارهایی که انجام میدهد
را جایز اعالم کرده است (موسویخمینی ،بیتا ،ج ،3ص .)588 .آیتاهلل مکارمشیرازی
عنوان نموده است قرار دادن ضمانت پرداخت برعهده بانک ،و گرفتن کارمزد از سوى
بانک ،مانعى ندارد و بانک نیز مىتواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگیرد
(مکارمشیرازی ،مسأله .)534
 .8-9-6تسلسل در ضمانت از منظر فقهي

در تحلیل فقهی امکان طراحی اوراق ترکیبی ضمان زنجیرهای این مسأله مطرح میشود
که آیا امکان ضمانت از بانی که خود ضامن است وجود دارد؟ در این بخش بحثی مطرح
میشود که تسلسل در ضمان نامیده میشود .منظور از تسلسل در ضمان ،حالتی است که
شخصی از ضامن ضمانت کرده و شخص دیگری از شخص دوم ضمانت میکند و به
همین ترتیب ضمانتها تداوم پیدا میکند که آن را اصطالحاً تسلسل یا ترامی مینامند.
در ضمان ،تسلسل جایز است؛ بنابراین اگر کسی ضمانت ضامن را برعهده گیرد و فرد
سومی نیز از ضامن دوم ضمانت کند ،ضمان صحیح است و با پرداخت دین توسط یکی
از ضامنها ،ذمه ضامنهای دیگر بری میشود .همچنین است اگر مضمونله ضامن آخر
را ابرا کند .با مراجعه مالک به ضامن آخر ،وی میتواند به ضامن قبلی که مضمونعنه او
است رجوع کند ،بهشرط آنکه ضمانتش با اجازه او باشد .همچنین ضامن پیشین به ضامن
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قبلی خود رجوع میکند تا به مضمونعنه اصلی برسد (حلی ،حسن بن یوسف،1978 ،
ج ،33ص541 .؛ شهید ثانی ،بیتا ،ج ،36صص.)161-198 .
جمعبندي و نتيجهگيري

در این تحقیق سعی گردیده است از ظرفیت عقد ضمان جهت طراحی ابزاری برای انتقال
ریسک استفاده گردد .با طراحی اوراق ترکیبی اجاره -ضمان و مرابحه -ضمان تالش
شده است که دو بانی را که یکی بهدنبال تأمین مالی (تأمین نقدینگی) و دیگری بهدنبال
انتقال ریسک است به هم مرتبط نموده تا با انتشار این اوراق ،دو هدف توأمان محقق
گردد .درواقع مقاله حاضر ،راهحلی بدیل یا جایگزین ضمانت بانکی ارائه نموده است.
بدینصورت که دارندگان این اوراق ترکیبی عالوهبر سرمایهگذاری ،بهازای دریافت نرخ
بیشتر ،امر ضمانت اوراق بهاداری دیگر را ،بهجای ضامن بانکی ،متقبل شوند .ازجمله
مزیتها و کارکردهای طراحی چنین صکوکی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 .1مزیت انتشار اوراق ترکیبی این است که دارایی مبنای انتشار اوراق باهدف تأمین
مالی (اجاره و مرابحه) و سود دریافتی توسط دارندگان اوراق میتواند بهعنوان
وجه تضمین و وثیقهای جهت جبران زیانهای ناشی از بروز حادثه برای بانی
متقاضی پوشش ریسک محسوب گردد.
 .3انتشار این اوراق سبب کاهش هزینههای انتشار اوراق خواهد شد؛ زیرا یکنهاد
واسط ،یک مشاوره عرضه ،یک عامل فروش و ...جهت تحقق دو هدف متمایز
درگیر خواهند بود.
 .9عایدی دارندگان اوراق ترکیبی عالوهبر اجارهبهای دورهای (در اوراق اجاره) یا
اقساط دورهای (در اوراق مرابحه) ،کارمزد یا حق ضمانی است که بابت ضمانت
دریافت میکنند که سبب میگردد بازدهی اوراق ترکیبی قاعدتاً باالتر از اوراق
بدهی معمولی باشد.
 .6در اوراق ترکیبی ،حوزه فعالیت بانی متقاضی تأمین مالی ممکن است کامالً
بابانی متقاضی انتقال ریسک متفاوت باشد که این امر سبب میگردد ریسک این
ساختار کاهش یابد.
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 .5در صکوک ترکیبی طراحیشده ،حق رجوع ضامن (دارندگان اوراق ترکیبی) به
بانی متقاضی پوشش ریسک جهت مطالبه خسارت وجود دارد؛ بنابراین در
صورت بروز زیان ،الزم است واسط به وکالت از دارندگان اوراق به بانی متقاضی
پوشش ریسک رجوع کرده و مطالبه خسارت نماید و یا صندوقی تشکیل گردد
که کارکرد آن پیگیری بازیافت زیانها به نفع دارندگان اوراق باشد.
 .4در این ساختار از مفهوم ضمانت استفاده گردیده است که صرفاً نوعی
اعتباربخشی به فرد یا پیمانکاری است که تعهدی را نسبت به دارایی خاصی
داده است .درحالی که کارمزدها و یا حق ضمانت ،ذخیره زیادی برای پرداخت
زیان محسوب نمیگردد و بهنوعی هزینهای صرفاً برای اعتباربخشی است؛
بنابراین الزم است اطمینان حاصل گردد که فردی که ضامن میگردد توان مالی
الزم برای جبران زیانهای احتمالی را داشته باشد که در اوراق ترکیبی ضمان،
دارایی پایه اجاره دادهشده یا فروختهشده میتواند بهعنوان وثیقه و تضمینی
محسوب گردد که این اطمینان را میدهد که ضامن توانایی پرداخت زیان
احتمالی را (بهاندازه اجارهبها و اصل پول) خواهد داشت.
 .7عالوهبر اینکه بانیان انتشار صکوک میتوانند ضمانت اوراق بهادار خود را از
طریق انتشار اوراق ترکیبی ،به دارندگان اوراق دیگر بسپارند ،این سازوکار برای
ضمانت سایر تعهدات مالی نیز قابلاستفاده است .بهعنوان نمونه پیمانکاران
میتوانند بهجای مراجعه به بانک و درخواست ضمانتنامه بانکی ،از طریق این
اورق ترکیبی ،ضمانت انواع تعهدات خود را از طریق دارندگان اوراق ترکیبی
انجام دهند.
با توجه به تفاوت ماهوی ضمان فقهی و ضمان تبعی موجود در اوراق ترکیبی ،این
نوع ضمان طبق نظر برخی فقهای معاصر ازجمله حضرت امام خمینی(ره) ،آیتاهلل
سیستانی و ...براساس کفالت قابل تصحیح بوده و این منوط به توسعه مفهومی کفالت
میباشد .همچنین بیان شد که أخذ کارمزد و اجرت در ضمان و کفالت ازنظر شرعی
بالاشکال است .موضوع دیگری که در توسعه مدل بدان اشاره شد ،تسلسل ضمان و
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ضمان ضربدری در ساختار اوراق ترکیبی است که طبق بررسی صورت گرفته ازنظر
شرعی صحیح است.
یادداشتها
 .1نرخ اوراق بهادار اسالمی منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و یا دارای
ضمانت مؤسسات اعتباری است ،با هماهنگی بانک مرکزی تعیین میگردد.

2. Credit-Linked Notes
3. Systemic Risk
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