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هل- متاسفانه در حال حاضر موسسات تامین مالی کننده از طریق صکوک اجاره در 
تبلیغات خود بر نحوه استفاده از این منابع تاکید مشخصی نمی کنند و شاید بسیاری از 
خریللداران صکوک اجاره هیچ اطالعی ندارند که وجوه آنها توسللط بانی در چه راهی به 
مصرف می رسللد، در این رابطه مناسب است نحوه اسللتفاده از وجوه جمع آوری شده به 
منظور تقویت چرخه اقتصادی کشللور و حمایت از تولید ملی مورد تمرکز و تبلیغ ویژه 

قرار گیرد.  
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1- کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی و دانشجوی 
دکترای رشته اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(.

2- آنچه در این قسمت در رابطه با موضوع عدالت و سایر مباحث مطرح شده در حد نیاز و 
اهداف این تحقیق بوده و مباحث تکمیلی در منابع مرتبط قابل پیگیری است.  

3- Ethical Banking
4- Quakers

5-در قرن 18 و اوایل قرن 19 بخش اعظم اقتصاد و صنعت انگلسللتان در دست اقلیت 
مذهبی نسبتاً کوچکی بهنام کواکرها بود. این افراد در دنیای آن روز نقش تعیین  کننده  ای 
در برقراری روابط تجاری بین کشللورهای غربی و عمدتاً بریتانیا و آمریکا ایفا می  نمودند. 
کواکرها به انسان هایی صادق و دقیق در امر تجارت معروف بودند و مردم از انجام معامله با 
آنان احساس آرامش کرده و با آغوش باز روابط تجاری-اقتصادی خود را با آنان گسترش 
می  دادند. فعالیت این افراد به طور تدریجی زمینه توسعه بانکداری اخالقی در جهان غرب 

را هموار نمود )سورویکی، 2004، ص 21(. 
6- Socially Responsible Investment

7- »نهی النبی عن بیع الغرر«.
8- العقود تابعه للقصود

منابع و مآخذ:
1- اسماعیلی، اسماعیل، 1373، »اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری«، مجله 

فقه، شماره 1. 
2- بهارونللدی، احمللد، 1388، »بیان و اثبات تفاوت ماهللوی معامالت مبتنی بر غرر و 

قراردادهای پوشش ریسک از منظر فقه امامیه«، نشریه راهبر یاس، شماره 18. 
3- حرعاملی، محمدبن حسن، 1347، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: 

داراحیاء التراث العربی.
4- خمینی، روح اهلل، 1403، »تحریر الوسیله«، جلد 3، بیروت: داراالنوار.  

5- دهخدا، علی اکبر، 1373، »لغتنامه دهخدا«، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6- صدیقی، محمد نجات اهلل، 1387، »ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسللالم«، 

ترجمه حسین میسمی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، چاپ دوم. 
7- علیزاده، 1389، »اخالق اسللالمی: مبانی و مفاهیم«، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه ها.
8- عیوضلو، حسللین، 1387، »اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسللالمی«، فصلنامه 

اقتصاد اسالمی، ش 29.
9- عیوضلو، حسین، 1384، »عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادی اسالم«، تهران: 

دانشگاه امام صادق )ع(. 
10- قلیچ، وهاب، 1390، »بانکداری اخالقی در جهان«، نشریه تازه های اقتصاد، شماره 132. 

11- محمدی، ابوالحسن، 1373، »قواعد فقه«، تهران: نشر یلدا.  
12- مطهری، مرتضی، 1381، »بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی«، تهران: انتشارات 

صدرا. 
13- مطهری، مرتضی، 1376، »مسأله ربا«، تهران: انتشارات صدرا.

14- مکارم شللیرازی، ناصر، 1376، »ربا و بانکداری اسللالمی«، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم 
علیان نژادی، قم: موسسه امام علی )ع(.

15- موسللویان، سید عباس، 1386، »ابزارهای مالی اسالمی«، قم: پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی.

16- موسللویان، سللید عباس، 1389، »جریمه تاخیر تأدیه«،  تهران: پژوهشکده پولی و 
بانکی. 

17- نجفللی، محمللد حسللن، 1397 ق، »جواهرالللکالم«، ج 6، تهللران: انتشللارات 
دارالکتب االسالمیه.

 18- Surowiecki, J. (2004) , “The Wisdom of Crowds: Why the Many
Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Busi-

 ness”, London: Economies, Societies and Nations publication.
 19- Wilson, R, (2009) , “The Development of Islamic Finance in the
GCC”, Kuwait: The Centre for the Study of Global Governance.

تاریخچه طراحی و توسعه صکوک 
اجاره در جهان و ایران

مقدمه1 
امروزه اندیشللمندان مالی اسللالمی با استفاده از عقود اسللالمی و ظرفیت های علم فقه، 
توانسللته اند متناسب با نیازهای مالی جوامع اسللالمی گونه های مختلفی از اوراق بهادار اسالمی 
طراحللی کنند که به سلله گروه عمللده ابزارهای مالللی غیر انتفاعی جهت تامیللن مالی اهداف 
خیرخواهانه، ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین برای سرمایه گذاران ریسک گریز و ابزارهای مالی 

جدول 1- میزان انتشار صكوك در سطح بین المللی )از سال 2001 تا 2012(
سال

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

فصل اول 2012

میزان انتشار برحسب میلیون دالر
1,172
1,371
6,410
8,140

12,180
30,014
48,962
18,826
25,594
46,313
93,723
44,904

IIFM SUKUK ISSUANCE DATABASE :منبع

جدول 2- دفعات و حجم انتشار صكوك توسط كشورها
كشور
مالزی
بحرین

اندونزی
گامبیا
امارات

پاكستان
عربستان
سودان
برونئی
كویت
قطر

سنگاپور
آمریكا
تركیه

انگلستان
یمن
آلمان
اردن
ژاپن

جمع كل

تعداد انتشار
2285
234
75
49
43
39
25
23
21
11
7
5
3
2
2
2
1
1
1

2838

درصد از كل )درصد(
61,54
3,86
2,46
0,01

11,93
1,65
6,19
4,83
0,43
0,73
4,19
0,07
0,28
0,16
0,10
0,01
0,04
0,04
0,04
100

حجم براساس میلیون دالر
169,878
10,654

6,78
30

32,946
4,568

17,099
13,344
1,176
2,026

11,568
192
767
450
271
15

123
119
100

276,064
IIFM SUKUK ISSUANCE DATABASE :منبع
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جدول 4- میزان انتشار صكوك براساس نوع ارز
كشور

درهم امارات 
دینار بحرین 
دالر برونئی 

یوان چین
یورو

پوند انگلیس 
داالسی گامبیا 
روپیه اندونزی 

دینار اردن 
دینار كویت 

رینگیت مالزی 
روپیه پاكستان 

ریال قطر 
ریال سعودی 
پوند ژاپن 

دالر سنگاپور 
دالر آمریكا 

ریال یمن

درصد 
2,42
1,41
0,88
0,02
0,07
0,08
0,01
3,05
0,04
0,10

60,87
1,53
2,83
4,91
3,91
0,38

17,41
0,01

تبدیل شده به میلیون دالر
8,185
4772
2965

78
221
261
49

10298
119
329

205509
5181
9548

16592
13214
1295

58775
18,7

IIFM Sukuk Issuance Database :منبع

جدول 3- میزان انتشار انواع صكوك تا سال 2011
نوع اوراق

اوراق اجاره
اوراق استصناع
اوراق مضاربه
اوراق مرابحه

اوراق مشاركت
اوراق سلم

اوراق الوكاله
اوراق مبتنی بر فروش اقساطی

اوراق بیع العینه
اوراق تركیبی )اجاره- مشاركت-مرابحه(

اوراق تركیبی )استصناع-مضاربه(
اوراق تركیبی )استصناع-مرابحه(
اوراق تركیبی )مضاربه-مرابحه(
اوراق تركیبی )استصناع-اجاره(

اوراق استثمار
اوراق قابل تبدیل اسالمی

مجموع

اوراق داخلی
34,073
3,469
3,458

44,628
39,318
1,291
371

10,993
1,215
1,399
136
40

164

8,814
408

149,777

اوراق بین المللی
21,434

4,725
911

9,286
1,958
2,125

750

487

6,190
47,866

IIFM Sukuk Report :منبع

انتفاعی با سود انتظاری برای سرمایه گذاران ریسک پذیر تقسیم می شوند. یکی از اوراقی که تا به 
امروز عالوه بر سطح بین المللی، در کشور ایران هم اجرایی گشته و توسط شرکت های بزرگی نظیر 
گروه هواپیمایی ماهان، گروه مپنا و بانک سامان مورداستفاده قرار گرفته است، اوراق اجاره است. 
اوراق اجاره، اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع 
دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است )موسویان، 1386، ص 12(.  با توجه به توسعه 
روزافزون این ابزار در جهان و ایران، در این مقاله تالش می شللود تا تجارب موجود بین المللی و 
داخلی مورد بررسی و تحلیل واقع شود و چشم انداز آینده صکوک اجاره تبیین گردد. آنچه در پی 
می آید ابتدا ویژگی های کلی بازار جهانی صکوک اجاره بررسی شده و پس از آن تجربه چند کشور 
پیشرو در زمینه طراحی و توسعه صکوک اجاره ارائه می گردد. در ادامه تجربه ایران نیز بیان شده و 

ضمن بیان چشم انداز آتی صکوک اجاره، از مطالب نتیجه گیری می شود. 

وضعیت انتشار صکوک اجاره در سطح بین المللی 2 
در سللطح بین المللی، آمار و ارقام حاکی از آن است که کشورها و شرکت های متعددی 
از این ابزار با توجه به راهبردهای خود اسللتفاده نموده اند. جدول شللماره یک، حجم کل صکوک 
منتشر شده توسط تمامی کشورها در سال های اخیر را بیان می دارد. این ارقام هم شامل کشورهای 
اسللالمی چون مالزی، ایران، پاکستان، عربستان سعودی، قطر، بحرین، اندونزی، برونئی، سودان، 
امارات و کویت می شود و هم شامل کشورهای غیراسالمی چون ژاپن، آلمان و انگلستان. براساس 
آمار موجود، تا پایان سال2011 میالدی، حدود 276,064 میلیون دالر صکوک در سطح بین المللی 
منتشللر گردیده اسللت. الزم به ذکر است که برخی از کشللورها یک مرتبه و برخی چندین بار از 
صکوک استفاده نموده اند که جدول ذیل، آمار دقیقی از تعداد و میزان انتشار تا سال 2011 ارائه 

می دهد.
بر اساس گزارش IIFM، تا سال 2011 در بخش صکوک بین المللی 65درصد اوراق شرکتی، 
24درصد اوراق دولتی و 11درصد ترکیبی از اوراق شرکتی و دولتی بوده است. همچنین در بخش 
اوراق داخلی )یعنی اوراقی که در داخل کشورها منتشر شده است(، 50درصد اوراق منتشر شده 
شللرکتی، 47درصد دولتی و حدود 3درصد ترکیبی بوده اسللت. عالوه بر این، انواع عقود اسالمی 
به منظور انتشار صکوک مورد استفاده قرار گرفته اند. جدول شماره سه به این موضوع می پردازد 

 .)2010 ،IIFM(
نکته دیگری که در رابطه با انتشار صکوک در سطح بین المللی قابل توجه می باشد، این مطلب 
اسللت که صکوک تنها براساس دالر منتشر نمی شللود، بلکه بر اساس ارزهای داخلی نیز منتشر 
می شللود. جدول شللماره چهار انواع صکوک منتشر شللده از ژانویه 2001 تا فصل اول 2012 به 
ارزهای رایج گوناگون را نشان می دهد.  همان طور که ذکر شد، صکوک اجاره از جمله انواع صکوک 
است که به دلیل ویژگی های مثبتی که دارد، توسط کشورهای مختلف مورد استفاده واقع شده 
است. جدول ذیل گزیده ای از اطالعات مرتبط با استفاده کشورهای مختلف از اوراق اجاره را نشان 

می دهد. یادآور می شود این نمونه اوراقی را در برمی گیرد که حجم انتشار آنها بیش از 100 میلیون 
دالر یا معادل ارزی آن بوده است.

همانگونه که در جدول باال بیان شده است، اولین اوراق )صکوک( اجاره بین المللی دولتی توسط 
بانک مرکزی بحرین به میزان 100 میلیون دالر منتشللر شده اسللت و پس از آن شرکت برهاد 
مالزی اقدام به انتشار اوراق اجاره شرکتی در همان سال و به میزان 150 میلیون دالر نموده است. 
دولت های مالزی، قطر و پاکستان کشورهای بعدی بودند که اوراق اجاره بین المللی منتشر نمودند. 
همچنین، بزرگترین انتشار اوراق اجاره بین المللی شرکتی توسط گروه نخیل امارات متحده عربی 
و با حجم 750 میلیون دالر در سال 2006 صورت گرفته است. صکوک با بیشترین زمان تعهد و 
بزرگترین صکوک داخلی شرکتی متعلق به شرکت برهاد مالزی در سال 2007 به میزان 5,790 
میلیون دالر و با دوره تعهد 480 ماه، معادل 40 سال، منتشر شده است. این اوراق پرحجم ترین 
اوراق منتشر شده تاکنون است که به تنهایی معادل 12درصد مجموع صکوک بین المللی و حدود 
4 درصد مجموع صکوک داخلی منتشر شده تا سال 2010 است. اهمیت این اوراق زمانی مشخص 
می گردد که بدانیم حجم این اوراق منتشر شده توسط این شرکت، معادل 17درصد مجموع کل 
اوراق اجاره منتشر شده تا سال 2010 و معادل 27درصد مجموع اوراق اجاره بین المللی منتشر 
شللده تا سللال 2010 را به خود اختصاص داده است. همچنین شرکت پتروناس مالزی در سال 
2009 و پیش از آغاز بحران اقتصادی، بزرگترین صکوک بین المللی با حجم 1,500 میلیون دالر را 
منتشر نموده است. در سال های 2009 و 2010 شرکت جنرال الکتریک آمریکا و هلدینگ نومورا 
ژاپن از اوراق اجاره برای تامین مالی پروژه های خود به ترتیب به میزان 500 و 100 میلیون دالر 
بهره جسته اند که خود بیانگر توانمندی و اهمیت این اوراق و تاثیر بسزای اوراق اجاره در سطح 
بین المللی و در بازارهای مالی اسللت. یادآور می شود در سال های اخیر کشورهای ایران، ترکیه و 
پاکستان نیز جهت تامین مالی برخی پروژه ها در سطح داخلی و بین المللی اقدام به انتشار اوراق 

اجاره نموده اند.

وضعیت انتشار صکوک اجاره در کشورهای مختلف3 
 در قسمت قبل آمار و ارقام صکوک اجاره در سطح بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. در 
این بخش به بررسی تجربه برخی کشورهای ناشر اوراق اجاره، نظیر مالزی، بحرین، اندونزی، ترکیه 

و همچنین بانک جهانی و بانک توسعه اسالمی پرداخته می شود. 
3-1- صکوک اجاره مالزی؛ مالزی تا اواخر سللال 2010 میالدی بزرگترین ناشللر صکوک است. 
اوراق صکوک در این کشور به ارزهای سایر کشورها نیز منتشر می گردد و از این رو، بازار سرمایه 
این کشور به بازار اسالمی چند ارزی بین المللی تبدیل شده است. صکوکی که به ارزهای خارجی 
منتشر شده اند از طریق دولت مالزی در هشت ماهه اول سال 2010 منتشر شده اند )وزارت دارایی 
مالزی، 2011-2010(. اوراق اجاره منتشللر شللده در مالزی در سال های مختلف در جدول ذیل 

بیان شده است.
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همچنین حجم اوراق اجاره منتشر شده در کشور مالزی در بازه زمانی 2005 تا 2010 حدود 
14درصد تمام صکوک منتشر شده در این کشور است.

3-2- صکوک اجاره در بحرین؛  اوراق اجاره کشللور بحرین، هم در سللطح داخلی و هم در سطح 
خاورمیانه منتشللر گردیده است و می توان مدّعی بود که صکوک اجاره از پرکاربردترین ابزارهای 
مالی اسالمی در کشور بحرین بوده و این کشور توانسته است عالوه بر جذب منابع داخلی از منابع 

خارجی نیز بهره مند گردد. جدول ذیل میزان انتشار این اوراق را در کشور بحرین نشان می دهد.
3-3- اوراق اجاره بانک توسـعه اسـالمی و بانک جهانی؛ بانک توسللعه اسالمی در سال 2003، 
حدود 400 میلیون دالر صکوک اسالمی را توسط شرکتSTSL منتشر کرد. فرایند انتشار بدین 
صورت بود که شرکت اسالمی توسعه بخش خصوصی، با خرید دارایی از بانک توسعه اسالمی و 
فروش آن به قیمت ارزش خالص دارایی)NAV( به STSL )بانی(، نقش واسطه یا SPV را ایفا 
نمود. این اوراق بهادار از نظر ناشر، تضمین شده وساختار ابداعی آن، ترکیبی از عقود مختلفی چون 
اجاره، مرابحه و استصناع است. دارندگان این صکوک، سود تقسیم شده را به صورت ادواری دریافت 
می کنند. شللرکت سیتی گروپ نیز به عنوان بازارسللاز، برای این اوراق که با رتبه AAA توسط 
موسسللهS&P وAA توسط موسسه Fitch رتبه بندی شده اند، فعالیت نموده است.  همچنین 
بانک جهانی با هدف افزایش سهم خود از بازار سرمایه اسالمی که مورد توجه سرمایه داران مسلمان 
می باشللد، در سللال 2009 اوراق اجاره به میزان 100 میلیون دالر از طریق شللرکت تامین مالی 

بین المللی با سررسید 5 سال منتشر نموده است.
3-4- اوراق اجاره ترکیه؛ کشللور ترکیه در سللال های 2010 و 2011 اوراق اجاره داخلی توسط 
شللرکت Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş منتشر نموده است. همچنین اوراق اجاره 
بین المللی این کشللور در سال 2011 توسللط بانک های Albaraka Turk و Bank Asya با 

حجم 200 و 300 میلیون دالر منتشللر شللده است. سایر اوراق در دست چاپ ترکیه نیز توسط 
بانک های Türkiye Finans و KUVEYT TURK منتشر خواهد گردید. در مجموع پیش 
بینی می گردد ارزش اوراق منتشر شده این کشور تا پایان سال 2012 به 900 میلیون دالر برسد.

3-5- اوراق اجاره اندونزی؛ در مجموع کشللور اندونزی از سللال 2002 تا 2010، 68 بار صکوک 
منتشر نموده و از این راه بالغ بر 4,597 میلیون دالر تامین مالی نموده است. کشور اندونزی در 
سللال 2002 اولین صکوک داخلی مضاربه خود را توسط شللرکت PT Indosat Tbk منتشر 
نموده است. پس از این اوراق، صکوک اجاره با حجم 7,030 میلیارد روپیه )IDR( با نرخ 8,8درصد 
و سررسللید 5 ساله منتشر شده است. همچنین این کشور در سللال 2008 دو نوع اوراق اجاره با 

حجم های 295 و 16 میلیون دالر و با نرخ های 11,8درصد و 11,95درصد منتشر نموده است.

تجربه ایران در زمینه صکوک اجاره4 
 هر چند کشور ایران از سال 1373 و با انتشار صکوک مشارکت )اوراق مشارکت( طرح نواب، 
به صورت رسمی در تامین مالی از طریق صکوک وارد گردید و این شیوه تامین مالی همچنان ادامه 
دارد، اما تامین مالی از طریق صکوک اجاره، به عنوان دومین نوع صکوک در این کشور، تنها در 
سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه اولین اوراق اجاره در ایران جهت تامین 
مالی خرید یک فروند هواپیما توسللط شللرکت هواپیمایی ماهان در سال 1389 با حجم 29,15 
میلیارد تومان منتشر گردد. پس از آن نیز هفت بار دیگر اوراق اجاره در کشور منتشر شده است 
که حجم کل این اوراق تا کنون حدود 604,6 میلیارد تومان می شود که همگی توسط شرکت ها 
منتشر شده اند. بیشترین حجم انتشار مربوط به شرکت مپنا با میزان 200 میلیارد تومان بوده است 
و کمترین آن اوراق اجاره لیزینگ جامع سینا، به میزان 10 میلیارد تومان می باشد. نرخ بازده اولیه 

جدول 6- نمونه ای از اوراق اجاره منتشر شده در مالزی
نوع

A صكوك اجاره سری
B صكوك اجاره سری

صكوك اجاره اسالمی جهانی
صكوك اجاره دارای طراحی خالق

صكوك اجاره
صكوك اجاره

ارزش
50 میلیون دالر

100 میلیون دالر
600 میلیون دالر
318 میلیون دالر

477,53
572

سررسید
2004
2006

ژوئن 2007
2047
2022
2020

ناشر
Kumplan/ GuthriebBhd
Kumplan/GuthriebBhd

وزارت دارایی مالزی
شركت Cagamas Berhad مالزی

شركت Malaysia Airports Capital Berhad مالزی
Celcom Transmission Berhad شركت

IIFM Sukuk Issuance Database (Jan 2001 – Dec 2010(:منبع

جدول 7- اوراق اجاره مالزی در مقایسه با انواع دیگر صكوك )درصد(
نوع اوراق

سهم از كل
اجاره
14

استصناع
6

مشاركت
7

مضاربه
5

مرابحه
0

BBA
68

جدول 5- اوراق اجاره منتشر شده توسط كشورهای مختلف از سال 2001 تا سال 2010
تاریخ

سپتامبر 2001

دسامبر 2001

ژوئن 2002

سپتامبر 2003

ژانویه 2005

جوالی 2006

دسامبر 2006

ژوئن 2007

فوریه 2009

آوریل 2009

ژوئن 2009

آگوست 2009

نوامبر 2009

نوامبر 2009

جوالی 2010

آگوست 2010

نوامبر 2010

ناشر
دولت بحرین

شركت برهاد مالزی

دولت مالزی

دولت قطر

دولت پاكستان

دولت برونئی- دارالسالم

گروه نخیل امارات

شركت برهاد مالزی

دولت اندونزی

وزارت مالیه اندونزی

دولت بحرین

شركت پتروناس مالزی

شركت تامین مالی بین المللی، بانك جهانی

شركت جنرال الكتریك آمریكا

هلدینگ نومورا ژاپن

شركت برهاد مالزی

دولت پاكستان

نوع
اولین صكوك بین المللی دولتی منتشر شده توسط بانك مركزی بحرین

اولین صكوك بین المللی شركتی

اولین صكوك بین المللی دولتی مالزی

اولین صكوك بین المللی دولتی قطر

اولین صكوك بین المللی دولتی پاكستان

صكوك اجاره كوتاه مدت داخلی دولتی

بزرگترین صكوك بین المللی شركتی

صكوك با بیشترین زمان تعهد و بزرگترین صكوك داخلی شركتی

اولین صكوك داخلی دولتی 

اولین صكوك بین المللی دولتی اندونزی

صكوك با نرخ ثابت دولتی بین المللی

بزرگترین صكوك بین المللی شركتی پیش از بحران اقتصادی

اولین صكوك بین المللی شركتی-دولتی كه توسط موسسه چندجانبه تامین مالی منتشر شده

بزرگترین صكوك بین المللی شركتی یك شركت آمریكایی

اولین صكوك بین المللی شركتی یك شركت ژاپنی

صكوك شركتی داخلی دارای طراحی خالق

صكوك بزرگ داخلی دولتی

حجم انتشار )میلیون دالر(
100

150

600

700

600

 104

750

5,790

464

650

750

1,500

100

500

100

318

592

تعهد )ماه(
3

60

60

84

60

3

60

480

36

60

60

60

60

60

24

36

36

IIFM Sukuk Issuance Database (2001 – 2010(:منبع



] 106 [

صکوک اجاره    پرونـــده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

اوراق اجاره 17,5 درصد، یعنی نیم درصد بیشتر از نرخ اوراق مشارکت 4 ساله در نظر گرفته شده 
بود که پس از ابالغ بسللته سیاسللتی و نظارتی بانک مرکزی در سال 90، نرخ تمامی اوراق اجاره 
ساالنه 20 درصد تعیین گردید. الزم به ذکر است که تمامی اوراق اجاره منتشر شده تاکنون، دارای 
دوره سررسید 4 ساله می باشند و به صورت بانام و قابل معامله در فرابورس منتشر شده اند. تمامی 

اوراق نیز از متعهد پذیره نویس استفاده نموده اند. جداول 14، 15 و 16 اطالعاتی در رابطه صکوک 
اجاره منتشر شده در ایران ارائه می نمایند. با توجه به اهمیت بکارگیری انتشار اوراق اجاره توسط 
بانک ها و موسسات مالی، تاکنون بانک سامان به عنوان اولین بانک اقدام به تامین مالی از طریق 
انتشار صکوک اجاره نموده است و سایر بانک ها و موسسات اعتباری نیز قصد دارند در آینده در این 

جدول 9- صكوك اجاره بانك توسعه اسالمی
نهاد

بانك توسعه اسالمی
ناشر

STSL  تضمین شده توسط بانك توسعه اسالمی
ارزش

400 میلیون دالر 
سررسید

جوالی 2008
نوع

تركیبی از اجاره، مرابحه و استصناع

جدول 8- برخی اوراق اجاره منتشر شده در بحرین
ارزش )میلیون دالر(

100
 70
 80
 50
 80

 100
 250
 200
750

سررسید
4 سپتامبر 2006
27 ژانویه 2005
29 اوت 2007

19 نوامبر 2005
27 اوت 2007
2 آوریل 2008

می 2008
می 2008

ژوئن 2014

جدول 12- اوراق اجاره بین المللی تركیه
ناشر

میزان بر حسب میلیون دالر

دوره بازپرداخت بر حسب سال

نوع اوراق

رتبه اعتباری

تاریخ انتشار

Albaraka Turk بانك
200

5

اجاره- مرابحه

BB/S&P

اكتبر 2010

Bank Asya بانك
300

5

اجاره- مرابحه

Moody`s /B+/Fitch/Ba2

اكتبر 2011

جدول 10- اوراق اجاره منتشر شده توسط بانك جهانی
ناشر

بانك جهانی، شركت تامین مالی بین المللی

بانك جهانی، شركت تامین مالی بین المللی

سال
2004

2009

حجم )میلیون دالر(
132

100

سررسید
2007

2014

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

جدول 15- موضوع انتشار اوراق اجاره منتشر شده در ایران
حجم انتشار )میلیون ریال(

291,500
1,000,000
1,087,000
914,250
415,250
238,000
100,000

2,000,000

اوراق
اوراق اجاره شركت هواپیمایی ماهان 1 )شركت واسط بهمن(

اوراق اجاره بانك سامان )شركت واسط مالی اسفند(
اوراق اجاره امید )شركت واسط مالی فروردین(

اوراق اجاره هواپیمایی ماهان 2 )شركت واسط مالی اردیبهشت(
اوراق اجاره شركت قطارهای مسافربری و باری جوپار )شركت واسط مالی خرداد(

اوراق اجاره گروه سرمایه گذاری مسكن )شركت واسط مالی تیر(
اوراق اجاره )صكوك( شركت لیزینگ جامع سینا )شركت واسط مالی مرداد(

اوراق اجاره )صكوك( شركت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا( )شركت واسط مالی مهر(

جدول 16- اركان انواع صكوك اجاره منتشر شده در ایران
بانی

شركت هواپیمایی ماهان 1
بانك سامان

شركت مدیریت سرمایه گذاری امید
شركت هواپیمایی ماهان 2

شركت قطارهای مسافربری و باری جوپار
گروه سرمایه گذاری مسكن
شركت لیزینگ جامع سینا

شركت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(

ناشر
واسط مالی بهمن

واسط مالی اسفند
واسط مالی فروردین

واسط مالی اردیبهشت
واسط مالی خرداد

واسط مالی تیر
واسط مالی مرداد
واسط مالی مهر

عامل عرضه
شركت كارگزاری تامین سرمایه نوین

شركت كارگزاری بانك سامان
شركت كارگزاری كاسپین مهر ایرانیان

شركت كارگزاری بانك ملت
شركت كارگزاری تامین سرمایه نوین

شركت كارگزاری پارس نمودگر
شركت كارگزاری بهگزین

شركت كارگزاری امین آوید

متعهد پذیره نویس
تامین سرمایه نوین
تامین سرمایه امین
تامین سرمایه امین

تامین سرمایه بانك ملت
تامین سرمایه نوین
تامین سرمایه نوین

شركت كارگزاری بانك ملی
تامین سرمایه امین

جدول -11 اوراق اجاره داخلی تركیه

.KuveytTürkKatılımBankası A.Şناشر

انتشار دومانتشار اول

100350میزان بر حسب میلیون دالر

35دوره بازپرداخت بر حسب سال

اجارهاجارهنوع اوراق

BBB-/FitchBBB-/Fitchرتبه اعتباری

اكتبر 2011اكتبر 2010تاریخ انتشار

 CENTRAL BANK OF TheREPUBLIC OF TURKEY:منبع
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حوزه وارد شوند. تاکنون بانک های اقتصادنوین، مسکن، ملت، صادرات، تجارت، صنعت و معدن، 
کشللاورزی و سپه از طریق شرکت های تامین سرمایه برنامه ریزی الزم جهت انتشار اوراق اجاره 
به پشللتوانه امالک و دارایی های سرمایه ای خود را انجام داده و برخی نیز قرارداد مشاور عرضه با 
نهادهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بسته اند )نمابورس، 1390(. به طور کلی در حال 
حاضر حداقل سه نوع عملیاتی مجاز )به لحاظ فقه شیعه و حقوق ایران( جهت استفاده از صکوک 
اجاره در کشللور وجود دارد که تاکنون دو نوع آن، یعنی صکوک اجاره جهت تامین نقدینگی )با 
هدف آزادسازی منابع محصور در دارایی های سرمایه ای( و صکوک اجاره جهت تامین دارایی )با 
هدف خرید دارایی سللرمایه ای( کاربردی شده است. نوع سللوم اوراق اجاره که تاکنون اجرایی و 
عملیاتی نشده است، صکوک اجاره رهنی است. انتشار این نوع اوراق توسط بانک مسکن و با مشاوره 
تامین سرمایه نوین در دست اقدام بوده که با توجه به موانع انتشار این نوع اوراق، به نظر می رسد 
در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن این مدل صکوک اجاره نباشیم. الزم به ذکر است که اوراق 
اجاره رهنی با هدف تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیالت اجاره سرمایه  ای بانک ها و سایر موسسات 
مالی انتشار می یابند. مانع اصلی در انتشار اوراق اجاره رهنی این است که بانک ها در قراردادهایی 
که با دریافت کنندگان تسهیالت تدوین نموده اند، بندی یا ماده ای که اشاره نماید بانک در صورت 
لزوم می تواند تسهیالت را تبدیل به اوارق بهادار نماید، درج نموده اند و این خود خالئی حقوقی در 
این زمینه ایجاد کرده است. جدول شماره 17، انواع صکوک اجاره عملیاتی شده در کشور به لحاظ 

هدف تامین مالی را مورد توجه قرار می دهد. 

چشم انداز توسعه بازار صکوک اجاره در جهان و ایران 5 
 در سطح بین المللی، صکوک اجاره به دلیل ماهیت ثابت و اعتبار قابل اندازه گیری که دارد، 
در حال حاضر یکی از مهم ترین و رایج ترین ابزارهای مالی مورد اسللتفاده در بازارهای سللرمایه و 
پول کشورهای اسالمی می باشد. این اوراق سریع ترین ابزار نوظهور در بازارهای مالی است که به 
طور فزاینده ای نه تنها در خاورمیانه و شمال آسیا، بلکه در تعداد زیادی از کشورهای دیگر )حتی 
کشللورهای اروپایی و آمریکا( توسط دولت ها، سازمان های وابسللته به دولت ها و شرکت ها مورد 
استفاده قرار می گیرد. بازار صکوک به سرعت به بازارهای جهانی سرمایه متصل شده است و وسعت 
جغرافیایی استفاده از آن به سرعت در حال گسترش است. طی سال های 2009 و 2010 بزرگترین 

اوراق بین المللی توسط دولت های بحرین، اندونزی، امارات و قطر منتشر گردید. در سطح کشوری 
نیز در سال های اخیر، انتشار صکوک اجاره توسط شرکت های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در 
کشورهای مختلفی از جمله مالزی، اندونزی، پاکستان و عربستان پیگیری شده است. این اوراق 
در سطح بین المللی گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری بلندمدت به حساب آمده و مورد استقبال 
سللرمایه گذاران مسلمان )و حتی غیرمسلمان( واقع شده است )IIFM،2010(. با توجه به آنچه 
مطرح شد به نظر می رسد در سطح بین المللی افق طراحی و انتشار انواع مدل های جدید صکوک 
اجاره بسیار روشن بوده و مسلما در آینده کشورهای بیشتری اقدام به تامین مالی از طریق این ابزار 
خواهند نمود.  در سطح ملی نیز به نظر می رسد تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره تاکنون 
تجربه خوبی از خود به جای گذاشته است و لذا امید است که در آینده شرکت ها و موسسات مالی 
و اعتباری بیشتری وارد تامین مالی از این طریق شوند. به طور مشخص، ورود شرکت های دولتی، 
بانک های دولتی، بانک های خصوصی و غیره در حوزه تامین مالی از طریق صکوک اجاره، می تواند 
به توسعه بازار صکوک اجاره در کشور بینجامد. الزم به ذکر است که در حال حاضر در ایران 27 
بانک تجاری و 13 موسسه مالی و اعتباری فعالیت دارند و بدون درنظرگرفتن تعاونی های اعتباری 
در ایران، این موسسللات دارایی های فراوانی در قالب سللاختمان تجاری، مسکن، زمین و غیره در 

اختیار دارند که خود می تواند مبنایی برای استفاده از صکوک اجاره قرار گیرد. 

نتیجه گیری6  
صکوک اجاره، ابزاری جدید است که در یکی دو دهه اخیر توسط متفکرین اقتصاد و مالی 
اسالمی و با استفاده از ظرفیت های موجود در فقه اسالمی طراحی شده است. این اوراق در دوره 
کوتاهی توانسته است به توسعه قابل توجهی دست یابد و مورد استفاده دولت ها و شرکت های ملی 
و بین المللی قرار گیرد. اهمیت این اوراق اسالمی را می توان ریسک پایین و مبتنی بر دارایی بودن 
آن دانست. حجم تامین مالی صورت گرفته توسط این اوراق تا حدود 6,000 میلیون دالر تنها برای 
یک پروژه بوده است که خود حاکی از وجود قابلیتی مثال زدنی در این اوراق می باشد. استفاده از 
این اوراق در کشور ایران نیز از سال 1389 با انتشار اوراق اجاره ماهان شروع شده و در سال های بعد 
از آن ادامه یافته است. در این سال ها شرکت های مدیریت سرمایه گذاری امید، گروه سرمایه گذاری 
مسکن، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(، شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار، 

جدول 13- اوراق اجاره اندونزی تا سال 2010
تاریخ

آگوست 2008

2008

فوریه 2009

آوریل 2009

فوریه 2010

ناشر
دولت اندونزی

دولت اندونزی

دولت اندونزی

وزارت مالیه اندونزی

دولت اندونزی

نوع
اجاره 

اجاره 

اولین صكوك داخلی دولتی

اولین صكوك بین المللی دولتی اندونزی

صكوك داخلی

حجم انتشار )میلیون دالر(
295

16

464

650

862

تعهد )ماه(
84

120

36

60

36

جدول 15- موضوع انتشار اوراق اجاره منتشر شده در ایران
موضوع انتشار

خرید یك فروند هواپیمای ایرباس 300، سال تولید 1996، بیمه حادثه، مسئولیت و بدنه تا سال 1398 و عمر اقتصادی 28,500 ساعت پرواز
خرید و اجاره مجدد 8 ساختمان تجاری و اداری بانك، دارای پوشش بیمه آتش سوزی، سیل، سرقت و زلزله

جهت تحصیل 3 قطعه زمین و بخشی از منابع مورد نیاز اجرای پروژه مخازن نفتی
خرید چهار فروند هواپیمای ایرباس، پوشش بیمه سامان در طول مدت اجاره

تحصیل 261 واگن باری، 30 واگن مسافری و 2 واگن رستوران، بیمه خروج از ریل، صاعقه، تصادم، واژگونی، برخورد، آتش سوزی، انفجار و زلزله توسط بیمه كارآفرین
تحصیل ساختمان مركزی، بیمه آتش سوزی، زلزله و صاعقه، انفجار، آتشفشان و سیل توسط بیمه آسیا

تجهیز منابع مالی جهت اعطای تسهیالت لیزینگ تجهیزات پزشكی، صنعتی و حمل و نقل و امالك و مستغالت در قبال 25 باب مغازه در مجتمع تجاری زیتون
تامین بخشی از سرمایه در گردش در قبال 6 دستگاه توربین گازی در استان خراسان

جدول 16- اركان انواع صكوك اجاره منتشر شده در ایران
بازارگردان

تامین سرمایه نوین
تامین سرمایه امین
تامین سرمایه امین

تامین سرمایه بانك ملت
تامین سرمایه نوین
تامین سرمایه سپهر

شركت بیمه سینا از طریق كارگزاری بهگزین
تامین سرمایه امین از طریق كارگزاری امین آوید

ضامن
بانك اقتصاد نوین
بانك اقتصاد نوین

بانك سپه
بانك ملت
بانك تات

بانك اقتصاد نوین
بانك ایران زمین

بانك اقتصاد نوین و تامین سرمایه امین

نرخ 17/5درصد

تا 90/11/30
تا 90/11/25
تا 90/12/1

نرخ 20 درصد

از 90/12/1
از 90/11/26
از 90/12/2



] 108 [

صکوک اجاره    پرونـــده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

شرکت لیزینگ جامع سینا و همچنین بانک سامان برای تامین مالی پروژه های خود و یا آزادسازی 
منابع محصور در دارایی های سللرمایه ای از این ابزار استفاده نموده اند. به نظر می رسد به منظور 
توسعه این ابزار در کشور الزم است تالش شود تا زیرساخت های الزم حقوقی، قانونی و اقتصادی به 

اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند. در این رابطه موارد ذیل قابل اشاره است:
الف- توسللعه بازار صکوک اجاره در کشللور نیازمند تعامل سازنده بازار پول و سرمایه می باشد. به 
طور مشخص در زمینه استفاده بانک ها از صکوک اجاره، تا قبل از اسفند 1390، تامین مالی این 
موسسات نیز همانند شرکت های خصوصی از طریق آئین نامه سازمان بورس انجام می شد. اما پس 
از ابالغ دستورالعمل بانک مرکزی در اسفند ماه، دیگر بانک ها نمی توانند تحت نظارت بورس وارد 
تامین مالی از طریق صکوک اجاره شوند و الزم است تحت نظارت بانک مرکزی این کار را انجام 
دهند که این خود مشللکالت و چالش هایی به همراه خواهد داشللت. معاف نبودن شرکت واسط 

در این شرایط از پرداخت مالیات، یکی از این موارد است که الزم است به آن توجه کافی گردد.
ب- به نظر می رسد هنوز زمینه های حقوقی و قانونی برای ورود شرکت های دولتی به تامین مالی 
از طریق صکوک اجاره در کشللور فراهم نیست. چرا که ورود بانک مرکزی، شرکت های دولتی و 
شللبه دولتی به فرایند تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره مستلزم واگذاری مالکیت مورد 
اجاره )مثال سللاختمان اصلی بانک مرکزی( به نهادهایی دیگر اسللت که بر اساس قوانین موجود 

امکانپذیر نمی باشد. 
ج- در حال حاضر صکوک اجاره ارزی در کشور راه اندازی نشده است. در این رابطه فراهم ساختن 
زمینه های الزم به منظور توسعه این نوع صکوک در بازارهای داخلی و بین المللی عالوه بر اینکه 
در جهت جمع آوری دالرهای داخلی می تواند مفید واقع شللود، در سطح بین المللی نیز می تواند 
مورد توجه سرمایه گذاران مسلمان در سایر کشورها قرار گرفته و سهم ایران از بازار صکوک اجاره 

بین المللی که در حال حاضر بسیار ناچیز است را ارتقا بخشد. 
د- در سطح بین المللی به طور معمول، صکوک اجاره توسط موسسات مطرح، رتبه بندی می شود. 
اما در حال حاضر مسئله رتبه بندی صکوک در کشور ایران وجود نداشته و این خود ممکن است در 
آینده و با توسعه بازار صکوک اجاره، مشکالتی ایجاد نماید. از این رو فراهم نمودن زمینه  تاسیس 

و توسعه شرکت های رتبه بندی، ضرورتی دیگر جهت توسعه بازار صکوک اجاره در کشور است. 
پی نوشت:
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جدول 14- اوراق اجاره پذیرفته شده در فرابورس در سال 1389 تاكنون
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

نماد
ماهان
ساما1
صامید

ماهان 2
جوپار

صسكن
صینا1
صمپنا

تاریخ عرضه
1389/12/21
1390/3/28
1390/5/25
1390/6/1
1390/8/1

1391/3/17
1391/3/27
1391/3/28

حجم انتشار )میلیون ریال(
291,500

1,000,000
1,087,000
914,250
415,250
238,000
100,000

2,000,000

اوراق
اوراق صكوك اجاره شركت واسط بهمن )شركت هواپیمایی ماهان(

اوراق اجاره بانك سامان
اوراق صكوك امید

اوراق صكوك اجاره واسط اردیبهشت )هواپیمایی ماهان(
اوراق اجاره واسط خرداد )شركت قطارهای مسافربری و باری جوپار(
اوراق اجاره)صكوك( واسط مالی تیر )گروه سرمایه گذاری مسكن(

اوراق اجاره )صكوك( واسط مالی مرداد )شركت لیزینگ جامع سینا(
اوراق اجاره )صكوك( واسط مالی مهر )شركت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا((

www.irfarabourse.ir منبع: سایت

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

جدول 17- نوع اوراق اجاره منتشر شده تا كنون
نوع اوراق اجاره
تامین دارایی

تامین نقدینگی
تامین دارایی
تامین دارایی
تامین دارایی

تامین نقدینگی
تامین نقدینگی
تامین نقدینگی

اوراق
اوراق اجاره شركت هواپیمایی ماهان 1

اوراق اجاره بانك سامان
اوراق اجاره امید

اوراق اجاره هواپیمایی ماهان 2
اوراق اجاره شركت قطارهای مسافربری و باری جوپار

اوراق اجاره گروه سرمایه گذاری مسكن
اوراق اجاره شركت لیزینگ جامع سینا

اوراق اجاره شركت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(


