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نظام پولي و مالي را مي توان نیروی محرکه هر 
اقتصادي در نظرگرفت. اين نظام در تالش است 
منابع تجهیز شده را به صورت بهینه به مصارفي 
که با ه��م در رقابت هس��تند، تخصیص دهد. با 
اينک��ه تأمین منابع مال��ی از محل منابع داخلی، 
در دس��ترس تر از ساير منابع است، ولی با توجه 
به کافی نبودن اين منابع و همچنین نبود امکان 
پرداخ��ت نرخ ه��ای بهره باالی ريال��ی در برخی 
پروژه ها، روی آوری به تأمین منابع مالی از محل 

منابع خارجی گريز ناپذير است.
 بديهی اس��ت ک��ه اس��تفاده از مناب��ع مالی 
خارج��ی نه  تنها نش��انگر ضعف اقتصاد نیس��ت 
بلک��ه به طور کل��ی میزان جذب مناب��ع مالی از 
بازارهای پولی و مالی جهان و جلب سرمايه های 
خارجی به صورت س��رمايه گذاری س��هام دارانۀ 
خارج��ی)FPI( و يا س��رمايه گذاری مس��تقیم 

خارج��ی )FDI( يک��ی از نش��انه های س��طح 
اس��تحکام اقتصادی کش��ور س��رمايه پذير تلقی 
می شود چرا که اعتباردهندگان و سرمايه گذاران 
خارج��ی عمدتاً تمايل به س��رمايه گذاری در آن 
دس��ته از کش��ورهايی دارند که در کن��ار ثبات 
نس��بی اقتصادی، کم ترين تنش سیاس��ی را هم 
داشته باشند. عالوه بر اينکه تأمین مالی از منابع 
خارج��ی برای اج��را و تکمیل طرح ه��ا و پروژه 
های اقتصادی کش��ور حیاتی به نظر می رس��د، 
يکی از راهکارهای عمق بخش��یدن به بازار مالی 
ايران چه در حوزۀ اوراق بهادار س��رمايه ای و چه 
اوراق به��ادار بده��ی نی��ز روی آوردن به جذب 
س��رمايه های خارجی اس��ت. بنابر نظ��ر تمامی 
کارشناسان اقتصادی، بازار سرمايه اقتصاد ايران 
به تناس��ب بازار پول توس��عه و عمق پیدا نکرده 
است. يکی از شاخص های اندازه گیری عمق بازار 

مالی، نس��بت ارزش معامالت اين بازار به میزان 
تولید ناخالص داخلی اس��ت. میزان اين شاخص 
که رابط��ه مثبتي با عمق و بلوغ سیس��تم مالی 
دارد، در کشور ما نس��بتاً پايین است. اگرچه در 
زمینۀ تنوع بخش��ی به ابزاره��ای مالی و تنظیم 
قوانی��ن و مق��ررات م��ورد نیاز اقدام��ات خوبی 
انجام گرفته، ولی اين روند متناس��ب با انتظار ها 
نبوده است. در راستای توسعه و تعمیق اين بازار 
از طريق افزايش سرمايه گذاری های خارجی نیز 

اقداماتی شده است.
 هیأت وزيران در جلس��ۀ مورخ 89/1/29 بنا 
به پیش��نهاد ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
»آيین نامۀ س��رمايه گذاری خارجی در بورس ها و 
بازاره��ای خارج از ب��ورس« را تصويب کرد. اين 
آيین نامه به مهیاتر شدن فضا برای سرمايه گذاران 
خارجی و در نتیجه توس��عه بازار س��رمايه از اين 

ساره محبعلی 
مدیر تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه امین 

گازی ف�ارس نی�روگاه  مال�ی  تأمی�ن   
ارزی اوراق صکوک  انتش�ار     از طریق   
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طريق کمک خواهد کرد.
اين موضوع که در سال های اخیر محدوديت ها 
و تحريم ه��ای خارجی، مجاری ورود س��رمايه از 
خ��ارج از چرخه اقتصاد را بیش از پیش مس��دود 
کرده و منجر ش��ده که نس��بت س��رمايه گذاری 
مستقیم خارجی به تولید ناخالص ملی در اقتصاد 
ايران به میزان قابل توجهی نس��بت به کشورهای 
منطق��ه پايی��ن باش��د، انکارناپذير اس��ت. اما در 
ش��رايط کنونی نیز با وجود تمايل سرمايه گذاران 
برخی کشورهای همس��ايه به سرمايه گذاری در 
پروژه های اقتصادی س��ودآور کش��ورمان، به نظر 
می رس��د از ظرفیت های موجود به صورت کامل 
استفاده نمی شود. شرکت تأمین سرمايۀ امین از 
س��ال 1387 اين موضوع را يک��ی از اولويت های 
فعالی��ت خود ق��رارداده و به تالش ب��رای هموار 

کردن اين مسیر پرداخته است.

 اقدام های شرکت تأمین سرمایۀ امین 
در زمینۀ انتشار اوراق بدهی ارزی

يک��ی از پروژه ه��ای تأمین مال��ی بین المللی 
که توس��ط شرکت تأمین س��رمايۀ امین در حال 
پیگیری است، تأمین مالی شرکت نیروگاه گازی 
فارس، که تحت مالکیت غیر مس��تقیم ش��رکت 
مديري��ت پروژه های نیروگاهی اي��ران- مپنا قرار 
دارد، از طريق انتش��ار اوراق صکوک ارزی است. 
اين پروژه نخس��تین تجربۀ انتشار اوراق صکوک 
ارزی ب��ا هدف تأمی��ن مالی يک��ی از پروژه های 
اقتصادی کش��ورمان در بازارهای خارجی اس��ت 
و نقش بس��یار مؤثری در آشنايی سرمايه گذاران 
با ريس��ک ها و شرايط سرمايه گذاری و همچنین 
ساختار و ويژگی های اوراق بهادار بدهی منتشره 
توسط جمهوری اسالمی ايران را خواهد داشت. 

با بررسی و مطالعۀ دقیق بازارهای مالی اسالمی 
و فرايندهايی که توسط بانک های سرمايه گذاری 
جهانی در راس��تای انتش��ار اوراق بهادار بدهی از 
جمله انواع اوراق صکوک انجام می گیرد، شرکت 
تأمین س��رمايۀ امین، به عنوان هدايت گر پروژۀ 
مذکور به س��اختاردهی فرايند انتش��ار اين اوراق 
پرداخته اس��ت. اقدامات کلی انجام گرفته توسط 
ش��رکت تأمین س��رمايۀ امین در اي��ن زمینه به 
ص��ورت طراحی و س��اختاردهی اوراق، بررس��ی 
بازارهای بین المللی و انتخاب بازار هدف مناسب، 
چینش ارکان مورد نیاز در فرايند انتشار و ساز و 

کار ثبت و عرضۀ اوراق بوده است. 
• تصمیم گی�ری در زمینه نوع و س�اختار 

اوراق صکوک: عواملی ک��ه در اين زمینه مورد 
توج��ه ق��رار گرفته اند، عبارتن��د از: هدف تأمین 
مالی، میزان محبوبیت و آش��نايی سرمايه گذاران 
بازارهای بین المللی با ابزار مالی منتخب و نیاز به 

نقل و انتقال منابع ارزی.
 تأمین نقدينگی موردنی��از برای اجرای پروژه 
نیروگاه گازی فارس، قرار داش��تن صکوک اجاره 
در رتبه های اول يا دوم انتش��ارهای انجام ش��ده 
در بازارهای مالی اس��المی در سال های متوالی و 
امکان اس��تفاده از منابع ارزی تجهیز شده توسط 
بانی، که در کش��ور ام��ارات متحده عربی به ثبت 
رسیده است، بدون نیاز به نقل و انتقال ارز، منتج 
به انتخاب صکوک اجاره و با س��اختار اتحاد بانی 
و فروش��نده به عنوان اب��زار تأمین مالی موردنظر 

شد.
 ديگر ويژگی ه��ای اوراق از جمله وجود مجوز 
تضامی��ن   ،)FIPPA(خارج��ی س��رمايه گذاری 
شرکتی و همچنین تضامین قابل اخذ از نهادهای 
دولت��ی، ن��وع ارز اوراق )تک ارزی و ي��ا دو ارزی 
Dual Currency ب��ودن در صورت لزوم(، نرخ 

سود، دوره های پرداخت سود و سررسید اوراق نیز 
با توجه به بازار هدف و پس از برگزاری جلس��ات 

نقشه راه )Road Show( ارائه خواهند شد.  
• انتخاب محل ثبت نهاد واسط )SPV( و 
بازار هدف: کش��ورهای در نظر گرفته شده برای 
ثبت نهاد واسط، با توجه به تحريم های بین المللی 
محدود به کشورهای منطقه و شرق آسیا هستند. 
در شرايط فعلی مس��أله رابطه کشور موردنظر با 
کش��ورمان و میزان احتم��ال موفقیت در جذب 
س��رمايه گذاران آن منطق��ه مهم ترين چالش در 
انتشار اوراق صکوک به شمار می رود. ديگر موارد 
قابل توجه عبارتند از: مس��ايل مالیاتی، س��هولت 
ثب��ت و قوانین و مقررات مرب��وط به فعالیت نهاد 

واسط و وجود س��رمايه گذاران متمايل و آشنا با 
ابزارهای مالی اسالمی و همچنین نرخ سود بانکی 
و تورم در آن منطقه برای ايجاد جذابیت اوراق. 

همواره مناطق آزاد تجاری به دلیل معافیت ها 
و تخفیف های مالیاتی يک��ی از بهترين گزينه ها 
برای انتش��ار ابزارهای مالی هس��تند. اما با توجه 
به س��اختار متفاوت اوراق صک��وک و درآمدهای 
حاصل از آن، مس��أله مالیات بر سود پرداختی به 
اين اوراق و همچنین مالی��ات مربوط به فعالیت 
نه��اد واس��ط در برخ��ی از مناط��ق آزاد نیز حل 

نشده است. 
انج��ام  اوراق:   انتش�ار  ارکان  انتخ�اب   •
مذاکر ه ها با بی��ش از 50 نهاد مالی بین المللی از 
جمله بانک های سرمايه گذاری و تجاری به عنوان 
 ،)Lead Arranger( هماهنگ کنندۀ بین المللی
بازارهای بورس و نهادهای ناظر آن ها، مؤسسات 
رتبه بندی، حسابرس��ان، ش��رکت های معتبر در 
زمینۀ ارزش گذاری دارايی ها، مش��اوران شريعت 
و همچنین تراستی ها و مشاوران حقوقی از ديگر 
اقداماتی بوده که توس��ط ش��رکت تأمین سرمايۀ 
امی��ن انجام گرفته و موافقت برخی از اين نهادها 
برای قبول س��مت به عنوان ارکان انتش��ار اوراق 

جلب شده است.  
• س�ناریوهای ثبت و عرض�ۀ اوراق: ثبت 
اوراق در يک��ی از بازاره��ای مال��ی بین المللی و 
عرضۀ عمومی آن يکی از س��ناريوهای موردنظر 
اس��ت، ولی به نظر می رس��د با توجه به شرايط 
بین المللی و با هدف کاهش هزينه های انتش��ار، 
س��ناريوی دوم ک��ه عرض��ۀ خصوص��ی اوراق به 
س��رمايه گذاران حرفه ای است، قابل اجرا خواهد 
بود. در اين راس��تا برگزاری جلس��ات نقشه راه و 
ارسال امیدنامه اوراق به سرمايه گذاران حرفه ای 
از جمل��ه راه کاره��ای بازاريابی و ف��روش اوراق 
خواهد بود.گفتنی اس��ت هنگامی قادر به جذب 
سرمايۀ س��رمايه گذاران خارجی خواهیم بود که 
اعتم��اد و امنیت الزم را برای آن��ان ايجاد کرده  
باشیم. بنابراين می توان با به کارگیری ديپلماسی 
اقتصادی مناس��ب، به جذب س��رمايه گذاران از 
کش��ورهايی که ب��ا آنان رابطه خوب سیاس��ی و 
اقتصادی داريم، اهتمام ورزيم. بنابراين ش��رکت 
تأمین سرمايۀ امین با وجود فشارهای بین المللی، 
ب��ا تالش در بهره گی��ری از جذابیت های اقتصاد 
ايران برای سرمايه-گذاران خارجی و استفاده از 
فرصت ه��ای موجود، به نتايج قابل قبولی در اين 

حوزه دست يافته است.

در شرایط فعلی مسأله روابط بین المللی 
ایران با سایر کشورهای منطقه و میزان 

احتمال موفقیت در جذب سرمایه گذاران 
آن منطقه مهم ترین چالش در انتشار 

اوراق صکوک به شمار می رود. همچنین 
مواردی چون مسایل مالیاتی، سهولت ثبت 
و قوانین و مقررات مربوط به فعالیت نهاد 
واسط و وجود سرمایه گذاران متمایل و 

آشنا با ابزارهای مالی اسالمی و نرخ سود 
بانکی و تورم در آن منطقه برای ایجاد 

جذابیت اوراق قابل توجه است
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