نکات مهم
حــــــــرف های

اوراق قرضالحســنه بــه عنــوان یــک
وســیله تامیــن مالــی چیســت ،چنــد
نــوع اســت و چــه کاربردهایــی دارد؟
اوراق قر ضالحســنه اوراق بهــاداری اســت کــه بــر اســاس قــرارداد
قــرض بــدون بهــره منتشــر میشــود و بــه موجــب آن قــرارداد،

ناشــر اوراق بــه میــزان ارزش اســمی آ نهــا بــه دارنــدگان اوراق

بدهــکار اســت و بایســتی در سررســید بــه آنــان بپــردازد.
ماهیت اوراق قر ضالحســنه

نیازمنــدان قــرار دهنــد و متقاضیــان وام قــرض الحســنه ،از
ابــزار مالــی اوراق قر ضالحســنه اســتفاده کنــد ،بــه ایــن بیــان

کــه دولــت یــا موسســه خیریــه بــا انتشــار اوراق قر ضالحســنه
بــا سررســیدهای معیــن وجــوه مــازاد افــراد خیــر را جمــعآوری

کــرده در طــرح خــاص ســرمایهگذاری میکنــد و یــا بــه صــورت

مســتقیم یــا از طریــق صندو قهــای قر ضالحســنه یــا بانکهــا

بــه افــراد نیازمنــد وام قر ضالحســنه میپــردازد .ســپس از
طریــق محــل بودجــه ســاالنه یــا از طریــق جمــعآوری اقســاط

وا مهــای قر ضالحســنه ،اوراق قر ضالحســنه سررســید شــده را
تســویه حســاب میکنــد.

دولتهــا و موسســههای خیریــه و خوشــنام و معــروف

انواع اوراق قر ضالحسنه

ایجــاد ارتبــاط بیــن صاحبــان وجــوه خیریــه کــه قصــد دارنــد

و در برخــی کشــورها بــه مرحلــه اجــرا نیــز رســیده دو نــوع

میتواننــد بــرای انجــام طر حهــای عا مالمنفعــه یــا بــرای

بخشــی از وجــود خــود را بــه صــورت قر ضالحســنه در اختیــار
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حــــــــرف های
الف -اوراق قر ضالحســنه بدون جایزه

در ایــن نــوع ،ناشــر اوراق جــز برگردانــدن اصــل مبلــغ قــرض

داده شــده ،پرداخــت هیــچ اضافــهای هــر چنــد تحــت عنــوان

جایــزه را تعهــد نمیکنــد .خریــداران اوراق نیــز تنهــا بــه

قصــد ثــواب معنــوی و اخــروی اقــدام بــه خریــد میکننــد.
نمونــۀ عملــی ایــن اوراق در کشــور مالــزی جریــان دارد .دولــت
مالــزی طبــق قانــون مصــوب مجلــس ،اقــدام بــه انتشــار اوراق

قر ضالحســنه کوتــاه مــدت کــرده ،وجــوه حاصــل از آ نهــا را

در تأمیــن مالــی پروژ ههــای عا مالمنفعــه و خیریــه بــه کار
میگیــرد و در سررســید اوراق ،از محــل انتشــار اوراق جدیــد

یــا از محــل بودجــه ســاالنه ،بدهــی خــود بــه صاحبــان اوراق را
تســویه میکنــد.

ب-اوراق قرض الحســنه با جایزه

در ایــن نــوع ،ناشــر اوراق افــزون بــر برگردانــدن اصــل مبلــغ

قر ضالحســنه جدیــد ،اوراق سررســید شــده را تســویه کننــد.

قــرض داده شــده ،جوایــز نقــدی و غیرنقــدی را بــه صــورت

ب -تامین سرمایه اشــتغال اقشار کم درآمد

عملــی ایــن اوراق در کشــورهای مصــر و ســودان جریــان دارد.

اندکــی بــه صــورت قــرض بــدون بهــره در اختیارشــان قــرار

مالــی برخــی پروژ ههــا اقــدام بــه انتشــار اوراق قرضــه بــا جایــزه

تدریــج اقســاط بدهیشــان را بپردازنــد .دولتهــا ،بانکهــای

قرعهکشــی بیــن دارنــدگان اوراق توزیــع میکنــد .نمونــه

افــراد زیــادی در جوامــع اســامی هســتند کــه اگــر ســرمایۀ

بــرای مثــال وزارت پســت و وزارت بــرق ســودان بــرای تأمیــن

داده شــود ،میتواننــد وارد فعالیــت اقتصــادی شــده ،بــه

کــرده و از مــردم وجوهــی را جمــعآوری میکنــد .صاحبــان

توســعهای و مؤسســات خیریــه میتواننــد بــا انتشــار اوراق

مراجعــه کــرده ،پولشــان را پــس بگیرنــد .ناشــر اوراق نیــز بــرای

فرصتــی را فراهــم کننــد.

معینــی بــه صــورت منظــم بیــن دارنــدگان اوراق قرعهکشــی

افــراد زیــادی بــه دالیــل متفــاوت نیازهــای مــوردی و مقطعــی

اوراق حــق دارنــد هــر زمــان کــه بخواهنــد بــه ناشــر اوراق

قر ضالحســنه و جــذب منابــع پولــی افــراد خیــر ،چنیــن

ایجــاد انگیــزه جهــت خریــد و نگهــداری اوراق ،طبــق برنامــۀ

ج -اعطای قر ضالحســنه جهت نیازهای ضروری

کــرده ،اجنــاس بــا ارزشــی جایــزه میدهــد.

پیــدا میکننــد ،بــه طــوری کــه اگــر مبلــغ معینــی بــه

کاربردهای اوراق قرض الحســنه

میتواننــد حوائــج خویــش را بــرآورده کننــد؛ ســپس از محــل

صــورت قــرض بــدون بهــره در اختیــار آنــان گذاشــته شــود،

اوراق قر ضالحســنه حداقــل در ســه زمینــه بــا عملکــردی موفــق

درآمــد خــود بــه تدریــج بدهیشــان را بپردازنــد ،صندو قهــای

الف -تأمین مالی طر حهــای عا مالمنفعه

انتشــار اوراق قر ضالحســنه و جمــعآوری وجــوه نیکــوکاران

و کارآمــد همــراه اســت:

دولتهــا ،ســازما نها و موسســات خیریــه میتواننــد بخشــی

از طر حهــای عاملالمنفعــه را از طریــق انتشــار اوراق

قر ضالحســنه ،بانکهــا و موسســات خیریــه میتواننــد بــا

چنیــن بســتری را مهیــا کننــد.

قر ضالحســنه ،تأمیــن مالــی کــرده ،ســپس بــه تدریــج از محــل
بودجــۀ ســاالنه یــا درآمــد همــان طر حهــا ،یــا بــا انتشــار اوراق
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نکات مهم
حــــــــرف های
اوراق اجــاره بــه عنــوان یــک وســیله
تأمیــن مالــی چیســت؟

دارایــی بــادوام اســت کــه در ازای پرداخــت مبلــغ معینــی بــه
وی منتقــل شــده اســت ماننــد گواهــی حــق اقامــت در هتــل

معیــن بــرای روز معیــن.

صاحبــان داراییهــای بــادوام گاهــی بــه نقدینگــی احتیــاج
دارنــد و حاضرنــد بــرای تأمیــن آن ،بخشــی از منافــع حاصــل

از داراییهــای بــادوام خــود را از پیــش واگــذار کننــد .در ایــن

مــوارد اگــر صاحبــان دارایــی در جســتوجوی اســتفاد هکننده
نهایــی (کســی کــه بخواهــد در روز معیــن از منافــع دارایــی

معیــن اســتفاده کنــد) باشــند ،احتمــال موفقیــت خیلــی پاییــن
و در حــد صفــر اســت .بــرای حــل ایــن مشــکل میتــوان از

اوراق منفعــت اســتفاده کــرد .یعنــی صاحبــان دارایــی بــرای
بخشــی از منافــع دارایــی ،اوراق منفعــت منتشــر و ســپس آ نهــا

را در مقابــل مبلــغ معینــی بــه متقاضیــان واگــذار میکننــد.
دارنــدگان اوراق میتواننــد صبــر کننــد و در زمــان معیــن از

آن منافــع بهــره ببرنــد؛ کمــا اینکــه میتواننــد قبــل از فــرا
اوراقبهــادار بــا نــام قابــل نقــل و انتقالــی اســت کــه نشــاندهندۀ

رســیدن مــدت آن را بــه دیگــران واگــذار کننــد.

مالکیــت مشــاع دارنــدۀ آن در دارایــی مبنــای انتشــار اوراق اجــاره اســت.
دو مدل اوراق اجاره وجود دارد:

تأمین دارایی (جدایی بانی و فروشنده)

تأمین نقدینگی (اتحاد بانی و فروشنده)

در تأمیــن مالــی مســکن ،از نــوع اول اوراق اجــاره اســتفاده میشــود.

یعنــی نهــاد واســط بــا جمــعآوری وجــوه از بیــن ســرمایهگذاران،
مســکن مــورد نظــر بانــی را بــه صــورت نقــدی از فروشــنده خریــده و بــه
صــورت اقســاطی بــه بانــی اجــاره میدهــد.

اوراق منفعــت بــه عنــوان یــک وســیله
تأمیــن مالــی چیســت؟
اورق منفعــت ســند مالــی بهــاداری اســت کــه بیانگــر مالکیــت
دارنــدة آن بــر مقــدار معیــن خدمــات یــا منافــع آینــده از یــک
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نکات مهم
حــــــــرف های
اســناد خزانــه اســامی کــه بابــت تســویه
بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران خــود،
بــه آنــان واگــذار میشــود ،بــه دلیــل
جب ـران تأخیــر در تســویه ،معمــوالً بیــش
از مبلــغ دفتــری مطالبــات پیمانــکاران
مزبور اســت .نحــوه برخــورد حســابداری
بــا مابهالتفــاوت مزبــور چگونــه اســت؟

تــا بــه آنهــا رســیدگی کننــد و در پایــان محصــول بــه دســت آمــده
را بــا هــم تقســیم کننــد ،در ایــن اوراق دارنــدۀ اوراق نقــش مالــک،

ناشــر نقــش وکیــل و باغبــان نقــش عامــل در قــرارداد مســاقات را

ایفــا میکننــد و اوراق مســاقات ســند مالکیــت مشــاعدارندگان

اوراق بــر باغــات معیــن اســت.

چنانچــه مبلــغ مــازاد مربــوط بــه دورههــای قبــل از تاریــخ تســویه
باشــد ،بــه درآمــد دوره منظــور میشــود .بنابرایــن ،چنانچــه مبلــغ

مــازاد دریافتــی مربــوط بــه دورههــای بعــد از تاریــخ تســویه باشــد،

بــه حســاب درآمــد تحقــق نیافتــه منظــور و بــر اســاس تاریــخ
سررســید اســناد ،طــی دورههــای پــس از تاریــخ تســویه بــه حســاب

درآمــد منظــور میشــود .در تاریــخ گزارشــگری ،اســناد دریافتنــی
پــس از کســر مانــده حســاب درآمــد تحقــق نیافتــه ،در یادداشــت

توضیحــی افشــا و بهصــورت خالــص در صــورت وضعیــت مالــی
گــزارش میشــود.

اوراق مســاقات بــه عنــوان یــک وســیله
تأمیــن مالــی چیســت؟
اوراق مســاقات اوراق بهــاداری اســت کــه بــر اســاس قــرارداد
مســاقات طراحــی شــده اســت ،ناشــر اوراق مســاقات بــا واگــذاری

اوراق ،وجــوه متقاضیــان اوراق را جمــعآوری کــرده بــا آن وجــوه
باغــات قابــل بهرهبــرداری را خریــداری ســپس بــه وکالــت از طــرف

دارنــدگان اوراق بــه قــرارداد مســاقات بــه باغبانــان واگــذار میکنــد
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ماهیــت اوراق مســاقات بــه عنـوان یــک
وســیله تامیــن مالــی چــه گونــه اســت؟

ســالیان قبــل و پیشبینــی آینــده ،دامنــه ســود انتظــاری را

اوراق مســاقات بــه تبــع قــرارداد مســاقات ،منحصــر در بــاب

میشــو د .

باغــداری اســت و شــامل انــواع با غهــای میــوه ،حتــی درختهایــی

قیمــت محصــوالت و هزینههــای انجــام گرفتــه بســتگی دارد،
بنابرایــن ناشــر اوراق گرچــه میتوانــد بــر حســب تجــارب
تخمیــن بزنــد ،امــا ســود واقعــی در پایــان ســال مالــی مشــخص

دارنــده اوراق مســاقات میتوانــد اوراق را نگــه دارد و در پایــان

کــه از گل بــا بــرگ آ نهــا اســتفاده میشــود ،میشــود .شــیوۀ

هــر ســال مالــی از ســود آن اســتفاده کنــد ،کمــا ایــن کــه

مالــی فعــال در بخــش کشــاورزی بــا انجــام مطالعــات اولیــه

ثانــوی بفروشــد ،از آن جــا کــه اوراق مســاقات بیانگــر مالکیــت

عملیاتــی کــردن ایــن اوراق بدیــن شــکل اســت کــه یــک موسســۀ

میتوانــد در مواقــع نیــاز بــه نقدینگــی ،آ نهــا را در بــازار

و شناســایی با غهــای مناســب ســرمایهگذاری و زمینهــای

مشــا ع دارنــدگا ناوراق نســبت بــه باغــات مــورد قــرارداد مســاقات

چــاه ،کانا لکشــی ،غــرس نها لهــای مناســب و  )...آ نهــا را

انتظــاری ســاالنه بــه افزایــش قیمــت خــود با غهــا نیــز بســتگی

قابــل تبدیــل بــه بــاغ را خریــداری ،بعــد از آماد هســازی(حفر

اســت ،در نتیجــه قیمــت اوراق مســاقات افــزون بــر نــرخ ســود

بــه قــرارداد مســاقات بــه باغبانــان واگــذار میکنــد تــا روی

دارد و چــون قیمــت با غهــا بــه صــورت متعــارف و در حــد نــرخ

کننــد .موسســه مالــی بعــد از تحویــل گرفتــن ســهم صاحبــان

رشــدی متناســب بــا نــرخ تــورم باشــد ،کمــا ایــن کــه انتظــار

ابتــدا حقالوکالــه خــود را بــر مــیدارد ،ســپس باقیمانــده ســود

بــه جهــت ســود انتظــاری ســاالنه ،قیمــت اوراق افزایــش یابــد.

آ نهــا کار و محصــول بــه دســت آمــده را طبــق قــرارداد تقســیم
اوراق از محصــول و فــروش آن در بــازار محصــوالت کشــاورزی،

را بیــن صاحبــان اوراق تقســیم میکنــد ،ایــن رویــه تــا زمانــی

تــورم افزایــش پیــدا میکنــد ،انتظــار مــیرود قیمــت اوراق

مــیرود هــر چــه بــه زمــان برداشــت محصــول نزدیــک شــویم،

کــه موسســه مالــی منحــل نشــده اســت ،همــه ســاله تکــرار
میشــود .ســود اوراق مســاقات بــه طــور متعــارف ســاالنه اســت
و بــه عوامــل زیــادی چــون میــزان تولیــد (برداشــت محصــول)،
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نحــوه حســابداری و گزارشــگری مخــارج
ایجــاد و نگهداشــت فضــای ســبز و
درختــان فاقــد بــار میــوه در واحدهــای
بخــش عمومــی چگونــه اســت؟
بــه موجــب بنــد ( )14اســتاندارد حســابداری شــماره  5بخــش عمومــی
بــا عنــوان ”داراییهــای ثابــت مشــهود“ ،داراییهــای ثابــت مشــهود
ت محیطــی یــا ایمنــی تحصیل شــود،
ممکــن اســت بــرای مقاصــد زیسـ 

اگرچــه تحصیــل اینگونــه داراییهــا ،منافــع اقتصــادی یــا خدمــات

بالقــوه آتــی هیچیــک از اقــام مشــخص داراییهــای ثابــت مشــهود

موجــود را بهطــور مســتقیم افزایــش نمیدهــد ،امــا ممکــن اســت
بــرای تحصیــل منافــع اقتصــادی یــا خدمــات بالقــوه ســایر داراییهــای

واحــد گزارشــگر ضــروری باشــد ،در ایــن حالــت ،ایــن داراییهــا

واجــد شــرایط شــناخت اســت ،زیــرا تحصیــل آن واحــد گزارشــگر را
قــادر میســازد ،منافــع اقتصــادی یــا خدمــات بالقــوه آتــی کــه از

داراییهــای مرتبــط کســب میکنــد ،بیشــتر از حالتــی باشــد کــه
ایــن داراییهــا تحصیــل نشــده اســت.

آیــا مانــده حســابهای دریافتنــی
پیمانــکار از کارفرمــا بــا ماندهحســاب
پیشدریافــت پیمانــکار از کارفرمــا ،در
صورتهــای مالــی شــرکت پیمانــکار
در تاریــخ ترازنامــه ،قابــل تهاتــر اســت؟

حســابهای دریافتنــی پیمانــکار از کارفرمــا بــا مانــدۀ حســاب
پیشدریافــت پیمانــکار از کارفرمــا ،در صورتهــای مالــی پیمانــکار
مجــاز نمیباشــد.

طبــق مفــاد ردیــف (پ) بنــد  35اســتاندارد حســابداری شــمارۀ 9

بــا عنــوان «حســابداری پیمانهــای بلندمــدت» تهاتــر مانــده
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اوراق ســلف بــه عنــوان یــک وســیله
تأمیــن مالــی چیســت؟

دریافــت کنــد.

بنابرایــن بــا انتشــار اوراق ســلف ،شــرکتها میتواننــد نیــاز نقدینگــی
خــود را مرتفــع ســازند و ســرمایهگذاران نیــز بــا خریــد اوراق ســلف

ایــن فرصــت را دارنــد کــه کاالی مــورد نیــاز خــود را در تاریــخ سررســید

بــه قیمــت مناســبی تهیــه کننــد و چنانچــه قیمــت کاال در بــازار در
تاریــخ سررســید باالتــر از قیمــت توافقــی در قــرارداد ســلف باشــد

آنــگاه مابهالتفــاوت ایــن دو مبلــغ ،ســود ســرمایهگذاران را تشــکیل
مــی دهــد .لــذا اوراق ســلف را میتــوان یــک ابــزار ســرمایهگذاری

بــه شــمار آورد .یکــی از ویژگیهــای مهــم ابزارهــای ســرمایهگذاری

قابلیــت نقــد شــوندگی آن اســت .اگــر یــک ابــزار مالــی در بــازار قابــل
معاملــه نباشــد و بــه عبــارت دیگــر قابلیــت نقدشــوندگی نداشــته باشــد

در ســاختار صکــوک ســلف (ســلم) ،یــک مؤسســه بــا مؤسســه دیگــری به

گزینــۀ چنــدان مناســبی بــرای ســرمایهگذاران بــه شــمار نمــیرود.

هــدف از ایــن قــرارداد ،ایــن اســت کــه بیــن کاالهــا و خریــداران واســطه

قیمــت کاالی مــورد نظــر در تاریــخ سررســید افزایــش یابــد .حــال اگــر

رابطــه بــا انتشــار صکــوک ســلف بایــد توجــه داشــت کــه کاالهایــی کــه

تصمیــم بــه فــروش ورقــه ســلف خــود میگیــرد .اگــر شــرایط فــروش

ایــن عقــود در شــرع مجــاز دانســته نشــدهاند؛ و بنابرایــن انــواع طــا و

باشــد آن گاه ســرمایهگذاران بیشــتری اقــدام بــه ســرمایهگذاری در

نمایندگــی از طــرف خریــداران صکــوک ســلف وارد قــرارداد میشــود و

شــخصی کــه اقــدام بــه خریــد اوراق ســلف میکنــد انتظــار دارد کــه

شــود و بــه عنــوان یــک رابــط جهــت تســهیل فعالیــت اقــدام کنــد .در

قبــل از تاریــخ سررســید انتظــار وی از قیمــت کاال تغییــر کنــد وی

در ایــن صکــوک قــرار میگیرنــد نبایــد جــز کاالهایــی باشــد کــه بــرای

ورقــۀ ســلف قبــل از سررســید در یــک بــازار ســازمان یافتــه امکانپذیــر

ســکه را نمیتــوان جهــت انتشــار صکــوک ســلف بــه عنــوان دارایــی

اوراق ســلف خواهنــد کــرد.

پایــه قــرارداد .در ســاختار صکــوک ســلف ،متعهــد قــرارداد میبنــدد

کــه از طــرف دارنــدگان نهایــی صکــوک ،کاال را خریــداری کنــد و ســپس

جهــت ایــن کــه ســوددارندگان صکــوک فراهــم شــود ،ایــن دارایــی را بــه
فــروش برســاند .متعهــد در قبــال انجــام ایــن خریــد و فروش ،کمیســیون

کارگــزاری و حقالزحمــه عاملیــت دریافــت میکنــد.

انــواع توافقنامههایــی کــه در ســاز و کار انتشــار صکــوک ســلف قــرار

میگیرنــد عبارتنــد از :توافقنامههــای محافظــت و عاملیــت کــه بیــن

ســرمایهگذاران و واســطههای آنــان بــه امضــا میرســند .در ســاز و کار
انتشــار صکــوک ســلف غالب ـاً از یــک توافقنامــۀ کلــی اســتفاده میشــود

تــا طبــق آن عامــل بتوانــد در هــر زمــان کــه مناســب بــود بــه خریــد
و فــروش از طــرف مشــتریان بپــردازد .ایــن توافقنامههــای کلــی بیــن
ســرمایهگذاران و واســطههای آنهــا ،غالبــاً در متــن قــرارداد عاملیــت

کلــی جهــت خریــد کــه بیــن کارگــزار بــه عنــوان متعهــد یــا نماینــده
متعهدهــا امضــا میشــود ،مطــرح میشــود .واســطه غالب ـاً یــک اعتبــار
اســنادی از یــک بانــک بــا درجــۀ اعتبــار بــاال مطالبــه میکنــد تــا
معاملــه را تضمیــن کنــد و در برخــی مواقــع یــک تعهــد جهــت پرداخــت
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