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چكيده

با استفاده از روش سهام پروژه تا کنون پروژه های زیادی در سطح کشوربه انجام رسیده است که می توان به
3مورد پروژه عظیم سارا و ایمان ،طرح مجد مشهد و طرح زعفرانیه تربت حیدریه اشاره نمود .این طرح ها در قالب
طرح های مصوب شهری در شهرهای مشهد و تربت حیدریه و با همت شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
به انجام رسیده است .بر اساس این روش هزاران نفر از کارکنان دولت  ،عموم مردم ،پیمانکاران و صاحبان حقوق در
قالب سهام پروژه در این فرایند دخیل و شریک می باشند.در ادامه نمونه موردی سهام پروژه مجد مورد بررسی قرار
می گیرد.
شایان ذکر است با وجود اینکه این روش تا کنون در پروژه های شهری به ویژه در بافت فرسوده مورد استفاده
قرار گرفته است ،اما این قابلیت را دارد که در هر پروژه دیگری که دارای  توجیه اقتصادی و امکان عملیاتی شدن را
دارا می باشند به کار گرفته شود   .
كلمات كليدي  :تامين مالي پروژه محور ،طرح و پروژه شهري ،صكوك استصناع ،روش سهام پروژه

مقدمه

بر اساس برنامه پنج ساله چهارم جمهوری اسالمی ،بافت های فرسوده شهری در کل کشور می بایست طی
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رشد سریع شهر نشینی و ایجاد مناطق حاشیه ای و مشکل بازسازی بافت های فرسوده شهری به عنوان
بزرگترین مشکالت متولیان مسائل شهری در دو دهه اخیر در شهرهای مختلف بوده است .در کنار نیاز به بسیج
عمومی برای حل مشکالت فوق نیاز به احداث پروژه های الگو و اصالح برخی بافت های شهری از طریق سرمایه
گذاری مستقیم؛ کامال ملموس بوده است .در همین راستا طرح ها و پروژه هایی در ابعاد ملی تعریف شد و تالش
برای اجرای این پروژه ها یکی از بزرگترین دغدغه های مسئولین گردید .با عنایت به محدودیت سرمایه گذاری دولت
و توجه به خصوصی سازی ،نیاز به استفاده از راه هایی برای تامین منابع الزم برای این طرح ها را دو چندان نمود  .
روش هایی که اوالً مبتنی بر شرع و قوانین جمهوری اسالمی باشد ،ثانی ٌا متکی بر سرمایه های خرد مردمی باشد و
ثالثاً با مشارکت حداکثری مردم و مالکان به انجام برسد.
با عنايت به این نياز بررسي برخي از روش هاي موجود مفيد فايده خواهد بود .در اين تحقيق به معرفي دو
روش تامين مالي پروژه محور؛ كه در مراحل مختلف به انجام رسيده و داراي وجاهت قانوني مي باشند ،پرداخته شده
است .ابزار صكوك به عنوان يك ابزار مالي اسالمي داراي شقوق مختلفي است .شايد بتوان صكوك استصناع را يكي
از مناسبترين ابزارها براي تامين مالي طرح ها و پروژه هاي شهري به حساب آورد .در كنار آن روش سهام پروژه كه
ابتكاري است كه با الهام از ماده  10قانون مدني و مشاركت افراد حقيقي و حقوقي ايجاد شده و در پروژه هاي مختلف
مورد استفاده قرار گرفته ،نيز بررسي و معرفي شده است .اين دو روش تا حدود زيادي داراي شباهت هايي هستند و
داراي خصوصيات مربوط به روش هاي تامين مالي پروژه محور مي باشند.
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مدت ده سال تعیین تکلیف و اصالح می شد .اصالح و نوسازی این بافت ها که شامل حدود  65هزار هکتار می شود
نه در توان دولت است و نه سرمایه گذاری خاص بخش خصوصی موجود و نه در حد و اندازه سرمایه های بانکی .لذا
چاره ای نیست جز آن که سرمایه عظیم مردمی در قالب مشارکت عمومی و یا از طریق روش های تامین منابع مالی
به کار گرفته شود .در حال حاضر در بخش هاي مختلف بويژه در بخش هاي شهري و به صورت خاص در بافت های
فرسوده شهری ،نياز به اجراي پروژه هاي بزرگ شهري به صورت ملموس و غير قابل انكار وجود دارد.
از سوي ديگر رشد شديد نقدينگي در سالهاي اخير موجب گرديده كه مردم در تبديل پول به يك دارايي
مطمئن بكوشند .در علم اقتصاد رشد توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخصي براي نيازهاي مبادالتي استفاده ميشود.
با بررسي حقيقي توليد ناخالص داخلي از سال  81تا  85متوجه ميشويم كه نیاز مبادالتي در اين سالها به طور
متوسط  6/1درصد رشد داشته است در صورتي كه به طور متوسط رشد نقدینگي  32درصد بوده كه فراتر از نياز
مبادالتي است ،در نتيجه مردم به جستجوي راههايي ميپردازند كه ارزش نقدينگي مازاد خود را حفظ كنند.
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سرمايهها به دو دسته خرد و كالن تقسيم ميشوند .سرمايههاي خرد ميتوانند به محصوالت مالي مختلف
كه از طرف بازار پيشنهاد ميگردد ،تبديل شوند .بنابراين بر مبناي داليل فوق جذب سرمايههاي خرد كه به سمت
سرمايهگذاري در پروژههاي ملي در شرايط موجود اقتصادي كشور يك ضرورت است .استفاده از ابزارهاي مختلف
مالي مي تواند در اين زمينه نقش موثري را ايفا نمايد .خوشبختانه در علم مديريت مالي روش هاي مختلفي براي اين
هدف در نظر گرفته شده است .در اقتصاد اسالمي نيز با عنايت به تعاليم عاليه اسالمي و بر اساس فقه اسالم ابزارهاي
متعددي دراين زمينه معرفي شده كه خوشبختانه در جوامع مختلف اسالمي و غير اسالمي به عنوان ابزاري هايي
موفق عمل نموده اند .ويژگي اصلي ابزارهاي اسالمي مبتني بر دارايي و يا كار بودن آنهاست .به عبارتي رابطه سرمايه
با بازار واقعي قطع نخواهد شد .ابزارهاي موفق زيادي در اين زمينه وجود دارد؛ اين مقاله به معرفي دو ابزار تجربه شده
در اين زمينه كه به صورت پروژه محور مي باشند ،پرداخته است .شايان ذكر است كه اين ابزارها به ويژه روش سهام
پروژه در پروژه هاي مختلف شهري به گونه اي موفقيت آميز مورد امتحان قرار گرفته است.
است.

در كنار روش هاي مختلف براي تامين مالي پروژه ها؛حمايت و دخالت نهادهاي عمومي و دولت ضروري والزم

نقش دولت  :دولت با تنظيم سرفصل ها و رديف هاي بودجه ،قوانين مالياتي ترجيحي ،مشاركت در سهام
و بدهي يا تضمين وام و سرمايه گذاري و گاه از طريق سرمايه گذاري مستقيم؛ پرداخت يارانه و مشاركت سهامي       
مي تواند به نهادهاي عمومي از جمله شهرداي ها و بخش خصوصي در تامين مالي طرح هاي شهري كمك نمايد .

در همين راستا براي انجام پروژه هاي شهري ،استفاده ازمنابع دولتي و نهادهاي عمومي مانند شهرداري ها
براساس الزامات قانوني الزم است .از جمله مواردي كه مي تواند در اين راستا مورد استفاده قرار گيرد،مي توان به
شرح زير اشاره نمود؛ ارائه تسهيالت بانكي و يارانه هاي دولتي ،تسهيالت وجوه اداره شده ،منابع سازمان ملي زمين و
مسكن،تسهيالت صندوق ذخيره ارزي ،مجوز انتشار اوراق مشاركت ،مجوز انتشار گواهي سپرده خاص ،ساير تسهيالت
دولتي ،بخشودگي عوارض ،اخذ وام از نهادها و موسسات مالي جهاني مانند بانك جهاني ،صندوق بين المللي پول،
بانك توسعه اسالمي و استفاده از تسهيالت مربوط به قوانين حمايت از سرمايه گذاري خارجي و مانند آن(.لطفعلي
پور و ديگران)1390،
لذا دولت در كنار بخش خصوصي  و به عنوان حامي اين بخش بايستي به گسترش راه هاي مختلف براي نيل
به اهداف توسعه اي بكوشد تا با استفاده از ابزارهاي مختلف اجراي پروژه هاي درون شهري با سرعت بيشتري عملي
گردد.
انواع روش های تامین مالی

در تقسیم بندی روش های تامین مالی می توان انواع روش های مالی را در تقسیم بندی های مختلفی نشان
داد .از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :
	-تامین مالی بر اساس محل تامین شامل؛ تامین مالی داخلی و خارجی
	-تامین مالی بر اساس ساختار مالی شامل؛ تامین مالی مبتنی بر سرمایه و تامین مالی مبتنی بر بدهی
	-تامین اسالمی بر اساس ایدئولوژی شامل؛ تامین مالی ربوی و تامین مالی اسالمی

برای تامین مالی اسالمی ابزارهای خاصی تعریف شده است که می توان به قرض الحسنه  ،وقف ،مضاربه،
مشارکت،جعاله ،مزارعه ،مساقات ،مرابحه ،اجاره ،سلم ،استصناع ،انواع صکوک و برخی ابزارهای جدید مانند سهام
پروژه اشاره نمود(.فیروز زارع و دیگران)1390،
	-تامین منابع شرکت محورو تامین مالی پروژه محور

تعريف عمومي تامين مالي پروژه محور

عبارت تامين مالي پروژه محور واژه اي است كه  هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه
يافته به صورتي گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد .اصطالح تامين مالي پروژه محور براي گستره وسيعي از    
ساختار هاي تامين مالي استفاده مي شود .با اين حال يك خصوصيت در همه آنها مشترك است و آن عدم تكيه وام
دهندگان به اعتبار باني و تمركز آنها بر شركت هاي خاص منظور ايجاد شده (شركت پروژه)  و دارايي ها و عوايد
حاصل از اجراي پروژه است(.حدادي و ديگران)1390،
در تمامي تعاريف ارائه شده تاكيد بر استقالل مالي پروژه از شركت مادر دارد؛ به طوري كه در همه آنها بر دو
اصل تاكيد شده است؛اول تكيه وام دهندگان به جريانات نقدي و دارايي هاي پروژه و دوم عدم حق رجوع  و يا حق
رجوع محدود وام دهندگان به بانيان پروژه مي باشد( .حدادي و ديگران)1390 ،
تقريباً در تمامي روش هاي تامين مالي پروژه محور  5ويژگي مشترك وجود دارد :

SPV؛شركتي است تك منظوره كه توسط مالكين شركت و به منظور انجام يك پروژه تشكيل و با اختتام
پروژه فعاليت آن خاتمه مي يابد و مسئول و متعهد تنظيم روابط قراردادي بين ذينفعان درگير در فرايند تامين مالي
پروژه مي باشد.
2 .2ترتيبات قراردادي  :قراردادهاي   في مابين ذينفعان پروژه كه تنظيم كننده   جريانات نقدي پروژه،
تعيين كننده ارزش و ريسك پروژه مي باشند .از جمله مي توان به قراردادهاي ساخت ،قراردادهاي فروش محصول
و قراردادهاي مربوط به ورودي مواد اوليه و تعمير و نگهداري موافقت نامه هاي گسترده  مالي شامل وام  ،انتشار
اوراق بدهي ،توافقنامه هاي بين سهامداران و توافق نامه هاي حمايتي كشور ميزبان و مانند آن اشاره كرد(.حدادي
و ديگران)1390،
3 .3حق رجوع محدود  :با توجه به اعتبار پروژه و نياز به مديريت واحد ،بانيان و سرمايه گذاران به صورتي
محدود حق رجوع به اصل سرمايه و يا حق دخالت در فرايند هاي اجرايي پروژه را خواهند داشت .ميزان اين حق بنابه
شرايط پروژه و توافق بانيان و شركت مجري خواهد بود .

4 .4تامين مالي خارج از ترازنامه  :با توجه به اينكه براي تامين مالي واجراي پروژه ساز و كاري جدا از شركت
مادر فراهم شده است ،سود و زيان اين امر كمتر توجه شركت مادر شده و در قالب حقوق صاحبان سهام يا تعهدات
شركت منظور نمي شود.
 5 .5توجيه پذيري پروژه  :در آمدهاي آتي پروژه مهمترين ركن تامين مالي پروژه محور است چرا كه
بازپرداخت ها بايد از محل جريانات نقدي و دارايي هاي خود پروژه صورت پذيرد .بنابراين قابليت پروژه ها براي ايجاد
جريانات نقدي و دارايي هاي خود پروژه بايد اثبات شود( .حدادي و ديگران)1390،
ابزارهاي مالي اسالمي ( صكوك)

در فقه اسالم كليه عقود و قرادادها بايد تحت ضوابط كلي معامالت قرار اشته بشند  .اين اصول و ضوابط را    
مي توان به صورت كلي به شرح زير نام برد؛
ممنوعيت اكل مال به باطل ،ممنوعيت ضرر و ضرار ،ممنوعيت غرر ،ممنوعيت ربا
در همين راستاابزارهاي مختلفي براي تامين مالي و انجام معامالت مطرح شده و به تصويب رسيده است.
ابزارهاي مالي اسالمي مبتني بر عقود به دو گروه كلي تقسيم مي شوند:
1 SPECIAL PURPOSED VEHICLE
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1 .1تشكيل شركت تك منظوره 1SPV؛  ترتيبات قراردادي گسترده بين ذينفعان ،حق رجوع محدود ،تامين
مالي خارج از تراز نامه و توجيه پذيري مالي پروژه .
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گروه اول؛ مبتني بر عقد قرض بوده و با اهداف خير خواهانه و غير انتفاعي منتشر مي شوند و گروه دوم مبتني
بر ابزارهاي انتفاعي بوده كه خود متناسب با نيازهاو ساليق مختلف به دو گروه ديگر تقسيم مي شود( .حدادي و
ديگران )1390،گروهي مبتني بر عقود مشاركتي بوده ؛ مانند عقد مشاركت و استصناع و گروه دوم ابزارهاي مبتني
بر عقود مبادله اي مي باشند مانند عقد اجاره به شرط تمليك و خريد نسيه و روش سهام پروژه

تعريف صكوك:بر اساس تقسيم بندي سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي اسالمي مالي؛ در حال حاضر
 14نوع صكوك (بر پايه نوع عقود) وجود دارد كه عبارتند از  :صكوك اجاره  ،سلم ،استصناع  ،مرابحه  ،مشاركت ،
مضاربه  ،مزارعه ،مساقات ،مغارسه ،صكوك نماينده سرمايه گذاري و صكوك مالكيت دارايي هاي موجودو صكوك 
مالكيت منافع دارايي هايي كه درآينده ساخته مي شود.

اوراق استصناع  :عقد استصناع به معني سفارش ساخت است و اوراق استصناع بر اساس عقد استصناع
منتشر مي شوند .بنابراين سفارش دهنده كارفرما و سازنده پيمانكار خواهد بود و ازانجا كه بر پايه اين عقد تهيه مواد
اوليه با سازنده است ،اين اوراق مي تواند در پروژه هاي EPC32 , EPCF23كارايي مناسبي داشته باشد(.حدادي و
ديگران )1390،بر اساس ماده  98قانون برنامه پنجم توسعه با تصويب مجلس شوراي اسالمي وتاييد شوراي نگهبان
استصناع به عنوان عقدي صحيح و مستقل شناخته شده است.دراين روش باني (شهرداري) مي تواند با توسعه اقدام
به تاسيس شركت پروژه كند كه هر دو بخش تامينمالي و اجراي پروژه از طريق قرارداد استصناع را به عهده دارد.
بدنه شركت پروژه داراي سه قسمت اصلي خواهد بود:
 عناصري از شركت كه توسعه دارايي ها را به عهده دارد و عهده دار نقش امين در فرايند انتشار خواهدبود.
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عناصري كه مديريت مالي فرايند و انتشار اوراق را بر عهده دارند.
عناصر مديريت طراحي ؛ ساخت و تامين پروژه را بر عهده دارند( .حدادي و ديگران)1390 ،

روش سهام پروژه

1-1معرفی روش سهامدار پروژه  :يكي ديگر از روش هاي تامين مالي پروژه محور ،روش سهام پروژه     
مي باشد.روش سهام پروژه يكي از اين روشها يا يكي از موفقترين روشها است كه براي تامين مالي پروژههاي
مختلف به ويژه در پروژه هاي شهري و به صورت خاص در بافت های فرسوده طراحي و اجرا گرديده است .اين روش
كه مبتني بر تامين مالي بر مبناي سرمايه و انتفاعي ميباشد؛ روشي است كه از طريق جذب سرمايهداران انجام و
صاحبان شركت و سرمايهداران جديد در سود يا زيان پروژه شريك ميگردند.
در اين روش با فروش اوراق سهامپروژه توسط ناشر براي پروژه خاص؛ صاحبان سهام در آن پروژه شريك 
ميشوند و با اتمام پروژه سود صاحبان سهام بر مبناي ميزان سهمشان محاسبه و پرداخت ميگردد .پرداخت اصل
و سود سرمايه در پايان و يا در جريان اجراي پروژه موجب جذابيت و اقبال از اين شيوه گرديده ،چرا كه عموم
پروژههاي ساختماني پس از پيشرفت بخشي يا تمام پروژه و پيش فروش يا فروش قسمتهاي ساخته شده به
بازدهي ميرسند.
بر طبق اين روش كليه هزينه هاي اجرايي پروژه (تا مرحله اخذ وام يارانه اي) شامل تملك زمين و هزينه
هاي ساخت و ساز ،تبديل به تعدادي سهام  10/000ريالي خواهد شد .در اين فرايند مالكين و ساير اقشار مردم   
مي توانند سهامدار پروژه شده و از ارزش هاي افزوده طرح بهره مند شوند.هم چنين عرضه سهام مي تواند به صورت
نقد و اقساط باشد.
اين روش ارزش افزوده ناشي از اخذ وام يارانه اي با پيش فروش واحدها به نفع سهامداران بوده و شركت
حداقل سود مشابه سود اوراق مشاركت و يا بانكها را براي خريداران سهام (مشروط به حداقل  12ماه مشاركت )
تضمين مي نمايد .با خريد هر مقدار سهم (در صورت تقاضا) اصل و سود متعلقه نقدا ً پرداخت خواهد شد (.موسويان،
)1391

2-2هدف از اجراي روش سهامدارپروژه :اما به منظور اجراي پروژههاي نوسازي نياز به چهارچوب و اصولي
است كه در زمان برنامهريزي اجرا مدنظر قرار ميگيرد و ارزيابي نتيجه و ميزان موفقيت براساس آن اصول مشخص
شود كه اين اصول در روش سهام پروژه عبارتند از:
مردم محوري؛ همه جانبهنگري؛ جامعنگري؛فرآيند محوري؛مشاركت برانگيزي؛ نوآوري؛ الگوسازي؛ فرصت
2 Engineering, Procurement, Construction
3 Engineering, Procurement, Construction and Finance

محوري؛ اعتمادسازي؛ نهادينهسازي

3-3مراحل اجرا و فروش سهامدارپروژه  :از نظر شكلي سهام پروژه را مي توان به عنوان يكي از روش هاي
تامين مالي پروژه محور به حساب آورد كه هر پنج ويژگي ذكر شده براي اين نوع تامين مالي يعني؛ تشكيل شركت
SPV؛ ترتيبات قرارداديگسترده بين ذينفعان ،حق رجوع محدود ،تامين مالي خارج تراز نامه اي و توجيه پذيري
مالي پروژه را شامل مي شود.اما در حال حاضر از نظر حقوقي سهامپروژه عقدي خصوصي است كه بين صاحب پروژه
و خريدار يا سهامدارپروژه منعقد ميگردد .اجراي سهامپروژه بر مبناي ماده  10قانون مدني كه ذيال درج ميگردد
بالمانع است.
«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد
نافذ است»
عقد قرارداد سهامدارپروژه نيازي به اخذ مجوز از مراجع قانوني ندارد ،اين شيوه تامين مالي بر پايه يك قرارداد
خصوصي بين ناشر و خريداران سهام با توافق طرفين شكل ميگيرد .اين روش در "قانون حمايت از بهسازي و نوسازي
بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري" مصوب  1389/10/12مجلس شوراي اسالمي به عنوان يكي از راه هاي تامين
منابع مالي به رسميت شناخته شده است.از عمدهترين برتريهاي اين روش براي مجري نسبت به ساير روشهاي
مشابه مانند اوراق مشاركت و صندوقهاي عام حذف بروكراسي اخذ مجوزها و طي مراحل انتشار است.

4-4راهكارهاي اجرايي :عموما در فرایند عرضه سهام پروژه مراحل زیر به اجرا در می آید:

تعريف و امكان سنجي  و توجیه اقتصادی،انجام مطالعات و تهیه طرح و برآورد هزينه ها تا مرحله اخذ وام
به منظور حصول اطمینان از تراز مالی مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه( اصل توجيه پذيري پروژه)
انجام توافقها و عقد قرارداد با شهرداری به منظور ایجاد مدیریت واحد ،ثابت وتام االختیاربه منظور تایید
ضرورت اجرایی طرح از مراجع ذیربط
تهیه طرح اولیه در مورد نحوه تعامل و انجام عملیات سهامدارپروژه،
بستر اجرائی و حقوقی :تشکیل شرکت اختصاصی پروژه به منظور شفاف سازی و تفکیک منابع سهامداران
از منابع شرکت مادر و انتقال کلیه منابع نقدی و غیر نقدی سهامداران پروژه به این شرکت ،نقل و انتقال سهام
و تسویه حساب با سهامداران پروژه ،شناسایی گروههای هدف و برگزاری جلسات و اطالع رسانی ،افتتاح حساب و
جلب سرمایه های خرد :سهام پروژه ( در بسته های حداقل ده میلیون ریالی ) به صورت نقد و  اقساط  به متقاضیان
با اولویت کارکنان دولت (دارندگان سرمایه های خرد) عرضه مي گردد( .اصول؛ تشكيل  SPVو ترتيبات قراردادي
گسترده بين ذينفعان)
تشکیل شرکت ویژه پروژه برای انجام تملک ،طراحی و اجرای پروژه و پیگیری دریافت تسهیالت و جلب
مشارکت مالکین  و نيز تشکیل واحد یاشرکت مستقل برای تجهيز منابع الزم براي بازپرداخت تعهدات و حق الزحمه
ازطریق فروش ،پیش فروش و تهاتر واحدهاي احداثي  ( تشكيل  SPVو ترتيبات قراردادي گسترده بين ذينفعان)
براساس سیاست های شرکت  ،در مواعد مشخصی ارزش کل پروژه محاسبه شده و پس از کسر بدهی های
پروژه میزان ارزش واقعی سهام پروژه به دست می آید و براساس این محاسبات سهامداران پروژه می توانند سهام خود
را تبدیل به واحدهای احداثی نمایند(.حق رجوع محدود  /يا عدم حق رجوع)
 5-5بازارگرداني و ارزشگذاري سهام پروژه  :معموال بين قيمت مبادالتي سهامپروژه و قيمت واقعي آن
اختالف زيادي وجود دارد و اين مسأله باعث ايجاد سوء تفاهمهايي بين خريداران و فروشندگان سهامپروژه ميشود،
علت اصلي آن را ميتوان عدم شناخت خريداران از ارزش واقعي سهامپروژه دانست .داليل ديگري همچون نوپا بودن
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در اين روش شركت مجري پس از اخذ مجوزهاي الزم از هيات مديره ذيربط؛ مراتب فروش سهامدارپروژه را به
طرق مختلف بین جوامع خاص يا عام اطالعرساني نموده و موضوعي را كه مردم ميتوانند با خريد اوراق سهامدارپروژه
در سود و زيان آن مشاركت داشته باشند را به اطالع ميرسانند .اين اطالعيه شامل نحوه و ميزان سرمايهگذاري ،مدت
زمان و فرصتي كه طي آن ميتوان اوراق سهامپروژه را خريداري نمود ،موضوع مورد مشاركت و محل و موقعيت آن
و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام و  ....خواهد بود(.نوروزي و ديگران)1390 ،
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موضوع سهام پروژه و نرسيدن محصول كار ،ضعف در ارائه اطالعات
جامع و كامل اقتصادي پروژه و همچنين بازارگرداني سهامپروژه را
به آن افزود.

نمونه ای از فرم درخواست نقل و انتقال سهام

براي غلبه برچنين مشكلي شركت مادر ،كارشناسان اقتصادي،
مالي و امور سهام را موظف نموده كه در دورههاي  3ماهه سهام را
از طريق ارزش كارشناسي اموال شامل زمين ،پروانه ،هزينه اجراء،
مطالبات ،بدهيها ارزشيابی نموده و قيمت سهام را مشخص نمايند.
عالوه بر آن زمان پيش فروش با توجه به ريسكهاي احتمالي در
افزايش هزينهها مانند قيمت مصالح و دستمزد و ....سهامپروژه با
 0/90ارزش اعالم شده در صورت خريد واحد بازخريد خواهد شد.
همچنين براي بازارگرداني مناسب سهام مركز مستقلي تشكيل
شده است كه كار اصلي آن صرفا فروش سهامپروژه ،سهامداران به
متقاضيان جديد ميباشد اين شركت حق ندارد از محل سرمايه خود
راسا خريد و فروش را در دستور كار خود قرار دهد (.نوروزي)1390،
(اصول تشكيل  SPVو ترتيبات قراردادي گسترده بين ذينفعان و
حق رجوع محدود)
شماره 43-44
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شايان ذكر است اين روش بيشتر در بافت هاي فرسوده
شهري و براي اجراي پروژه هاي عظيم شهري در اين محدوده مورد
استفاده قرار گرفته است .هر چند مي تواند براي هر پروژه كه دراي    (منبع :اطالعات ارائه شده  شرکت افق سهام شرق)
شرايط مناسب باشد مورد استفاده قرار گيرد.
بررسی نمونه موردی انتشار سهام پروژه مجد
چنانکه ذکر شد سهام پروژه به عنوان یک روش تامین مالی برای اولین بار برای ساخت و اجرای پروژه های
شهری در بافت های فرسوده شهر مشهد به کار گرفته شد .درسال  1383با واگذاری اولین سهام پروژه  ،تعداد
 1570نفر سهامدار پروژه سارا شدند و در دومین واگذاری تعداد  4950نفر سهامدار طرح مجد مشهد گردیدند .با
توجه به اهمیت موضوع سعی می شود به صورت مختصر به نمونه موردی سهام پروژه مجد اشاره شود:
1-1مرحله اول

انجام مقدمات جهت انتشار اوراق سهام پروژه شامل شناسایی محدوده طرح ،تهیه طرح تفصیلی و فاز یک و
معماری ،طرح توجیهی شامل منابع مورد نیاز و سود حاصل از اجرای طرح ،تعیین درصد منابع مورد نیاز از محل
سهام پروژه ،اخذ تأییدیه وزیر مسکن و عقد قرارداد با شهرداری  
1-1تشکیل شرکت های مستقل

برای هر پروژه با تفکیک حسابهای درآمد  ،هزینه و اعتبارات هر پروژه ،تشکیل شرکت مستقل بابت واگذاری
و نقل و انتقال سهام پروژه SPV
شركت افق سهام شرق
اهداف  تشكيل شركت:
انجام امورمربوط به بازارگردانی سهام پروژها وارائه خدمات به سهامدارانتفكيک حسابهاي مربوط به بازارگرداني ازحسابهاي شركت مديريت ومجري طرح(اطالعات ارائه شدهشرکت افق سهام شرق)
-

2-2تدوین اطالعیه فروش و مشخص شدن موارد زیر:
1-1موقعیت طرح ،مشخصات طرح  ،معرفی مجری طرح ،اهداف و ویژگی های طرح  ،نحوه تامین منابع مالی

 ،تعیین حقوق سهامداران،تضمين اصل سرمايه و سود تضمين شده در صورت بازخريد ،نحوه فروش و پیش فروش
واحدهای احداثی ،زمان واریز وجه و مدارک الزم جهت سهام داران طرح ،شرایط واگذاری ( نقد و اقساط) فروش هر
سهم ،مدت زمان اجرای پروژه ،اعالم شماره حساب جهت واریز وجوه (همان)
3-3نحوه واگذاري سهام به ادارات  ،سازمانها و شركتها
توجیه مخاطبان وبرگذاری جلسات توجیهی با گروههای مخاطب در ادارات سراسر استانانتخاب ومعرفي نماينده از ارگان يا سازمان  مربوطه و يا گروهي از سهامدارانشرح خدمات نمایندگان سهام داران به شرح زیر معین و تعیین می شود( :جمع آوريفيش هاي واريزي،ارائه
فيش هاي واريزي به شركت طي ليستیكه مبناي محاسبه حقالزحمه نمایندگان ميباشد  .تحويل اوراق خريد سهام
پروژه به سهامداران ،شركت در جلسات به نمايندگي از طرف سهامداران ،واگذاري سهام پروژه ،واريز وجه به حساب
معرفي شده شركت)(همان)
4-4فروش و واگذاری سهام پروژه

 تكميل فرم مشخصات سهامدار و ارائه مدارك از قبيل كپي شناسنامه يا كارت ملي و فيش بانكي  ،تكميلفرم تقاضاي خريد سهام پروژه توسط سهامدار با مطالعه شرايط مندرج درظهربرگه
 -صدور رسيد بابت وجه واريزي به حساب شركت

اعالم رسمي پايان مهلت واگذاري فروش سهام پروژهتشكيل پرونده و بايگاني مدارك تشكيل پرونده به تفكيك  رنگ براي هر پروژه،بايگاني   پرونده جهت پاسخگويي به مراجعات بعديسهامداران ،مكاتبه با سهامداران  ،تعيين مهلت واريز اقساط ،رعايت احتياط در نحوه پيگيري ها (همان)
5-5مراحل انجام كاردر نقل و انتقال سهام
 نقل و انتقاالتتكميل فرم درخواست واگذاری سهام توسط فروشنده  تنظيم فرم نقل وانتقالتنظيم فرم تسويه حسابثبت وكنترل نقل وانتقال درنرم افزارودفترانديكاتور تحويل برگه به خريدار جديدثبت وكنترل نقل وانتقال درنرم افزارودفترانديكاتورتحويل برگه به خريدار جديد-درج مهر نقل وانتقال سهام بر روي برگه  سهام فروخته شده (همان)

6-6محاسبه سود سهام:

بر مبناي ارزش اسمي هر سهم  ،به صورت روزشمار و مشابه نرخ سپرده نزد بانكهاي خصوصي توسط شركت
عمران و مسكن سازان منطقه شرق تضمين مي گردد  .پرداخت ارزش اسمي سهام و سود متعلقه پس از سپري شدن
حداقل  6ماه از تاريخ واريز وجوه و واگذاري سهام به ارزش اسمي به شركت مذكور امكان پذير است   .
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ثبت اطالعات سهامدار در نرم افزار سهام و تخصيص سهام پروژه با شماره پرونده   و  شماره سهام ويژههرمرحله خريد،تأييد سهام پروژه واگذار شده با امضاء مديران  ،ممهور به مهر شركت ،تحويل برگه سهام پروژه ظرف
مدت دو هفته به سهامدار
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 7-7ارزش گذاري سهام پروژه ها طبق دستورالعمل مصوب هيأت مديره
قيمت سهام پروژه ها پس از ارزشيابي قيمت اموال  منقول و غير منقول سهامداران پروژه ها در شركت بهشرح زير محاسبه مي گردد :
وجوه نقدوبانك و مسكوكات ريالي و ارزيسرمايه گذاريها در سهام شركتها و پروژه ها و اوراق مشاركتمطالبات شامل مطالبات از پيمانكاران و خريداران واحدهادارائيهاي ثابت مشهود و نامشهودپروژه هاي در جريان ساختتصويب قيمت كارشناسي شده سهام توسط هيئت مديره شركت(همان)8-8تبديل سهام پروژه ها به واحدهاي در دست احداث
سهامداران به نسبت سهم مي توانند از واحدهاي احداثي با قيمت كارشناسي خريداري نمايند(مشروط بر آنكه
سهم مربوطه حداقل معادل واحد مورد تقاضا باشد)
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مراحل اجراء تبديل سهام پروژه ها به واحدهاي در دست احداث
انتخاب واحد توسط سهامدار در واحد فروش-معرفي سهامدار از طرف واحد فروش به شركت افق سهام شرق

محاسبه ارزش سهام پروژه با 0/90قيمت كارشناسي و ابطال سهام پروژه هاتنظيم فرم بازخريد وابطال سهام-انعقاد قرارداد با سهامدار در واحد فروش(همان)

-

 9-9راهكارهاي جلب رضایت سهامداران

اطالع رساني؛از طرق مختلف مانند :پاسخگويي به سهامدار با مراجعه حضوري وتلفني ،سامانه پيام كوتاه،سايت و ايميل شركت  ،چاپ و ارسال نشريه پيام نوسازي ،بازديد سهامداران از پروژه ها ،حضور در 0/نمايشگاه ها،
نظرسنجي؛طی چندین مرحله با آخرین متدهای علمی مانند  CSMو  استفاده از آن در بهبود عملکردو افزایش رضایت مشتریان
اقدام جهت كنترل قيمت سهام پروژه با رعايت حداقل سود تضمين شده و جلوگيري از افزايش بي رويهقيمت حفظ روند رو به رشد منطقي سهام بدون توجه به نوسانات بازار
تسهیالت سهامداران؛ شامل امکان مشاهده پيشرفت پروژه ،بازديد عمومي از پروژه ها ،نقد شوندگيسهام در كمترين زمان ممكن،امکان خريد از واحدهاي در دست ساخت از محل واگذاري سهام

حصول اطمينان سهامداران از بكارگيري سرمايه در طرح ،خريد امالك  فرسوده طرح ،تخريب  امالك خريداري شده،اجراي طرح و شروع ساخت و ساز
توجه به اموری نظیر؛ در دسترس بودن كاركنان  ،مسئولين و مديران شركت ،بكارگيري روشهاي ساده وروان جهت انجام امور مربوط به سهامداران ،عدم تغيير و جابجايي مكررمحل پاسخگويي به سهامداران ،سرعت عمل
در انجام كليه امور مربوط به سهامداران وبكارگيري روشهاي ساده وروان در  :نقل و انتقال حضوري و غير حضوري،
صدور برگه سهام ،صدور برگه المثني ،بازخريد سهام و پرداخت وجه ،ابطال سهام جهت خريد واحد ،شفاف سازي
فعاليتهاي شركت و معامالت سهام ،جلوگيري از معامالت مكرر مديران و مسئولين در سهام پروژه ها(همان)

نتيجه گيري

بر اساس اقتصاد كالسيك دخالت دولت در اقتصاد مذموم شناخته شده است؛ اما در همان ادبيات زمانيكه ساز و كارهاي بازار در استفاده كاراي منابع ناموفق عمل مي كند و به اصطالح با شكست بازار مواجه مي شويم،
دخالت دولت ضرور ي است .اين ويژگي در اقتصاد شهري در كشورهاي مختلف بويژه در كشور ايران ملموس است.
در عين حال حضور بهينه و استفاده از همه ابزارهاي بازار و روش هاي تامين مالي مي تواند در بهينه سازي و كارايي
بازار هاي مختلف از جمله اقتصاد شهري مفيد و موثر واقع شود.
نياز روز افزون پروژه ها و طرح هاي اقتصادي باعث احساس نياز به ابزارهاي مالي و پولي مي شود .در ادبياتاقتصاد مالي و مديريت مالي روش هاي متعددي آزموده شده و در اقتصاد اسالمي با توجه به مقتضيات آن ابزارهاي
كارآمدي مطرح شده است.
معرفي دو ابزار صكوك استصناع و روش سهام پروژه نشان دهنده آن است كه مي توان از ابزارهاي مالياسالمي نيز در پيشرفت بهينه طرح ها و پروژه هاي شهري استفاده برد.
ابزارهاي مورد استفاده و يا قابل استفاده بسيار زياد هستند .برخي از ابزارها مانند انواع مختلف صكوك،اوراق مشاركت  ،تشكيل شركت سهامي ،شركت تعاوني ،بازارهاي آتي،گواهي سپرده خاص ،صندوق هاي سرمايه
گذاري و مانند آن هم اكنون در سطح جهان و در ميان كشورهاي اسالمي به خوبي شناخته شده اند و براي بسياري
از آن ها قوانين خاص موجود است.

به نظر مي رسد با بررسي روش هاي ابتكاري موجود و يا بررسي روش هاي ممكن كه با سازو كار فقهمتعالي اسالم سازگار باشد؛ روش هاي متعددي تدوين و عرضه خواهدشد .لذا به عنوان يك پيشنهاد براي تحقيق  
مي توان از لزوم تحقيق بيشتر در روش هاي نانوشته امروز و نيز روش هاي امكان پذير براي تامين مالي طرح ها و
پروژه هاي كالن و ملي؛ نام برد.

شماره 43-44

با توجه به بررسی مورد نمونه اجرا شده سهام پروژه می توان دریافت که این روش علیرغم تازگی و نوبودن قادر به جذب و جلب منابع خرد و کالن است و می تواند به عنوان راهکاری قابل قبول مورد توجه و عنایت قرار
گیرد .الته این امر منوط به تکمیل ساختارها و  توجه نهادهای متولی امور مالی مانند بورس اوراق بهادر و شرکت
های سرمایه گذاری و نیز شرکت های تضمین کننده مانند شرکت های بیمه می باشد.در کنار سهام پروژه  بسياري
ازابزارها مانند مشاركت محله ،مشاركت واحدي ،صندوق زمين و مستغالت ،طرح توزيع مجدد زمين ،طرح خانه بجاي
خانه ومانند آن هم اكنون در پروژه هاي شهري و بازار زمين و مستغالت در حال اجراست که هریک توان تبدیل شدن
به یک راهکار تامین مالی و تکثیر مناسب را خواهد داشت.
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