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صکوک اجاره و برخی الگوهای عملیاتی آن

مقدمه1 
امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در 
سطح بسیار گسللترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهم ترین آن اوراق قرضه است 
استفاده می شود. استفاده از این ابزارها در نظام مالی اسالمی غیر مجاز و مردود شمرده شده 
است؛ چرا که شریعت اسالم، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بر این 
مبنا، استفاده و سرمایه گذاری در این ابزارها برای سرمایه گذاری منطبق با موازین شریعت 
اسالم کارایی ندارد. بر این اساس دولت ها و شرکت های اسالمی و یا شرکت های اسالمی فعال 
در کشورهای غیر اسالمی، که به دنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند، نیازمند 

یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسالمی هستند. 
صکوک اجاره یکی از ابزارهای نظام مالی اسللالمی اسللت که توانسته است به خوبی در 
بازارهای اسالمی دنیا مطرح شود. این ابزار بر مبنای قرارداد اجاره تعریف و ساختار یافته است. 
صکوک اجاره در ایران نیز مدتی است به مرحله اجرا رسیده است و برخی شرکت ها از محل 
انتشار آن توانسته اند تامین مالی نمایند.  صکوک اجاره از نوع ابزارهای مالی انتفاعی است. در 
این ابزار مالی، سرمایه گذاران می توانند در مقاطع زمانی معین سود حاصل از سرمایه گذاری 
خود را دریافت نمایند. این اوراق همچنین به دلیل این که از ساختار قرارداد اجاره استفاده 
می نماید، مبتنی بر نرخ سود معین و ثابت است. برخورداری از نرخ سود معین و ثابت باعث 
شللده است تا این ابزار نظام مالی اسللالمی به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری مطلوب برای 
سرمایه گذاران ریسک گریز مطرح گردد. انطباق ساختار انتشار آن با موازین شریعت نیز توجه 
آن دسته از سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری بر اساس روش های منطبق با شریعت 
اسللالم هسللتند را نیز به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال معرفی صکوک اجاره با 
تأکید بر جنبه های اجرایی و تبیین برخی از مهم ترین مدل های عملیاتی و کاربردی آن است. 

تعریف صکوک اجاره 2 
بند الف ماده یک دسللتورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب شورای عالی بورس، این 
اوراق را چنین تعریف می نماید: »اوراق بهادار »با نام« قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده 
مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است« )دستورالعمل انتشار اوراق 
اجاره مصوب شللورای عالی بورس، 1390(.  همچنین کمیسیون اوراق بهادار مالزی هم در 
تعریف صکوک اجاره چنین می گوید: »صکوک اجاره گواهی هایی با ارزش برابر هستند که 
نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن ها در دارایی های اجاره داده شده بوده و این افراد مالک 
منفعت و یا خدمات ایجاد شللده در اثر اجاره دارایی های مذکور هستند« )پهلوان و رضوی، 
1386، ص 5(. هر چند تعاریف دیگری نیز از صکوک اجاره قابل ارائه است، اما در مجموع 
می توان این نوع صکوک را اوراق بهاداری دانست که بر مبنای قرارداد اجاره در نظام شریعت 
اسالم طراحی و ساختار یافته است. سرمایه گذارانی که در این اوراق سرمایه گذاری می کنند 
به صورت مشاع مالک دارایی معینی هستند که در فرایند انتشار صکوک، اجاره داده می شود. 
سود سرمایه گذاران در صکوک نیز از محل اجاره بهای پرداختی توسط مستأجر قرارداد در 
مقاطع زمانی مشخص و نیز بازخرید اصل دارایی در سررسید به ترتیبی که در آینده گفته 

خواهد شد بدست می آید. 

پرداخت سود در صکوک اجاره3 
ماهیت حقوقی بخش اعظم اوراق بهادار ربوی قرض با بهره است. در واقع ناشرین 
اوراق طبق زمانبندی معین نسبت معینی از اصل سرمایه را به صورت بهره به صاحبان اوراق 
پرداخت می کنند. این نسبت هیچ ارتباطی با بازدهی طرح و سود فعالیت اقتصادی ندارد. 
روشن است که چنین درآمدی مصداق قرض به شرط زیاده است که از دیدگاه فقه اسالمی 
ربا شللمرده می شود و در نتیجه قابل استفاده در اوراق بهادار اسالمی نیست. بازدهی اوراق 
بهادار اسالمی ارتباط به نوع قراردادی دارد که اوراق بر اساس آن طراحی شده و از جهت ثابت 

یا انتظاری بودن نرخ بازدهی متفاوتند )تسخیری، 1386، ص 12(.
صکوک اجاره در زمره آن دسته از اوراق بهادار اسالمی به حساب می آید که بازدهی ثابت 
و از پیش تعیین شده ای برای خریداران ایجاد می نماید2 و لذا از نوع صکوک با ریسک پایین 
است. دلیل مشروع بودن پرداخت سود در صکوک اجاره نیز مبتنی بودن این اوراق بر خرید 

و فروش دارایی فیزیکی واقعی است. 

ارکان انتشار صکوک اجاره4 
بر اسللاس الگوی انتشللار صکوک اجاره در کشور ایران و طبق دستورالعمل انتشار 
اوراق اجاره3 )مصوب آبان ماه 1390 شللورای عالی بورس( اصلی ترین ارکان انتشار صکوک 

اجاره عبارتند از: 
بانی: طبق این دستورالعمل، بانی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- شخص حقوقی غیردولتی که:
در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد.

قالب حقوقی آن سهامی، تعاونی، صندوق سرمایه گذاری یا جزو نهادهای عمومی  غیردولتی 
به استثناء شهرداری ها باشد. مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر 

مثبت باشد.  حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی های آن 90 درصد باشد.
اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت های مالی دو سال مالی اخیر آن 

مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
شخص حقوقی عمومی یا دولتی شامل:

1- شهرداری ها.
2- اشخاص حقوقی مشمول مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی؛ 

الزم به ذکر اسللت که این دسللتورالعمل برای بانک ها شرایط خاصی در نظر گفته شده 
و بیان شللده است: در خصوص بانک ها، موسسللات مالی و اعتباری و شرکت های واسپاری 
)لیزینگ ها(، تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسللالمی ایران، الزم است جریان نقدی 
حاصل از عملیات  آنها در دوره مالی یک سال گذشته مثبت بوده و حداکثر نسبت مجموع 

بدهی ها به دارایی های آن 95 درصد باشد. 
نهاد واسـط: در ادامه این دستورالعمل بیان می دارد که انتشار اوراق اجاره، صرفاً توسط 
نهاد واسللط مجاز اسللت. همچنین، به منظور نظارت بر نهادهای واسط، شرکت »مدیریت 
دارایی مرکزی« به صورت سللهامی خاص با موضوع تاسللیس و اداره نهاد واسللط بر اساس 
مقررات تشکیل می شود. نهاد واسط در قالب حقوقی »شرکت با مسئولیت محدود« توسط 
شرکت مدیریت دارایی مرکزی )سهامی خاص( بر اساس مقررات، تشکیل می گردد. همچنین 
تمامی امور پشتیبانی نهاد واسط توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی انجام می شود. این 
دستورالعمل در ادامه بیان می دارد نهاد واسط جز در موارد تعیین شده در موضوع فعالیت 
در اساسنامه خود، مجاز به هیچ گونه فعالیت دیگری نمی باشند. همچنین هر نهاد واسط در 
هر زمان خاص، نمی تواند برای تامین مالی بیش از یک طرح، اوراق بهادار منتشر نماید. نهاد 
واسطی که قبالً نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام نموده است، به شرطی مجاز به انتشار اوراق 

جدید است، که تمامی تعهدات مربوط به اوراق بهادار قبلی را تصفیه نموده باشد. 
فروشـنده: فروشنده می تواند بانی یا شللخص حقوقی دیگری باشد )یعنی مورد اجاره 

می تواند یکی از کاالهای خود بانی باشد و یا اینکه کاالیی جدید باشد(.
ضامن: ضامن توسط بانی و با تایید سازمان صرفاً از میان بانک ها، موسسات مالی و اعتباری 
تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسللالمی ایران، بیمه های تحت نظارت بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، شللرکت های تامین سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری، نهادهای 
عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی انتخاب می شود. همچنین در صورتی که اوراق اجاره 

دارای رتبه اعتباری مورد تایید سازمان باشند، وجود ضامن الزامی نخواهد بود.
عامل فروش: عامل فروش اوراق اجاره از بین شللرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق 
بهادار تهران یا فرا بورس ایران توسط بانی انتخاب می گردد. عامل فروش با اخذ مجوزهای 
الزم می تواند به منظور توزیع گسترده اوراق از خدمات بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری 
تحت نظارت بانک مرکزی، بیمه های تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
نهادهای مالی اسللتفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارش گیری جهت خرید اوراق از 

طریق اشخاص مذکور نیز انجام شود.
بازارگردان و متعهد پذیره نویسی: بازارگردان و متعهد پذیره نویسی اوراق اجاره با تایید 
سازمان توسط بانی انتخاب می شود. متعهد پذیره نویس و بازارگردان باید از کفایت سرمایه 

الزم برخوردار باشند. 

انواع مدل های مجاز صکوک اجاره 5 
همان طور که ذکر شللد، صکوک اجاره دارای انواع و مدل های گوناگونی است که 
شاید تاکنون 15 مدل آن در کشورهای مختلف مورد استفاده واقع شده باشد. به هر حال 
برخی از این روش ها به لحاظ فقه شللیعی و حقوق ایران مورد تایید نمی باشللد و برخی نیز 

 مجید پیره)1(
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بلله لحاظ اقتصادی انگیزه کافی برای بانی جهت تامین مالی از طریق صکوک اجاره فراهم 
نمی کند. در ادامه به سه مدل عملیاتی صکوک اجاره که هم به لحاظ شرعی مجاز است و هم 

می تواند کاربرد قابل توجهی داشته باشد اشاره می شود.  
الف- صکوک اجاره تامین دارایی

گاهی بانی که می تواند دولت، شهرداری یا یک بنگاه خصوصی باشد، برای تهیه دارایی 
سرمایه ای احتیاج به تامین مالی دارد که راه های مختلفی برای تامین مالی مطرح است. یکی 
از  آنها استفاده از صکوک اجاره است. در این شیوه، بانی سفارش خود مبنی بر آمادگی برای 

انعقاد قرارداد اجاره دارایی خاص را به نهاد واسط اعالم می کند. 
نهاد واسط نیز بعد از مطالعات اولیه و گرفتن مجوزهای الزم، اقدام به انتشار اوراق اجاره 
می کند و سپس با جمع آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق اجاره، کاالی سرمایه ای 
را خریداری و به قرارداد اجاره به بانی واگذار می کند و در سررسیدهای مقرر اجاره بهاها را 
دریافت کرده به صاحبان اوراق می پردازد.  در پایان مدت اجاره، اگر قرارداد اجاره به شللرط 
تملیک باشد، کاالی مورد نظر را به صورت مجانی یا در مقابل عوض معین )که در قرارداد 
اجاره تعیین شده( به تملیک بانی در می آورد و اگر قرارداد اجاره قرارداد اجاره عادی باشد، 
کاال را از بانللی تحویل گرفته در بازار به فروش می رسللاند و قیمت حاصل از فروش را بین 
صاحبان صکوک تقسیم می کند.  مراحل انتشار این الگوی صکوک اجاره به این ترتیب است: 
1- ناشر )واسط( با انتشار صکوک اجاره، وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری کرده، به وکالت از 
طرف آنان دارایی مورد نیاز بانی را از تولید کننده )فروشنده( به صورت نقد خریداری می کند 

سپس به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به بانی اجاره می دهد. 
2- بانی متعهد می شود در سررسیدهای مشخص اجاره بهای دارایی را از طریق امین )شرکت 

تامین سرمایه( به دارندگان اوراق بپردازد.
3- ناشر )واسط( در پایان قرارداد اجاره عادی، دارایی را از مستاجر تحویل گرفته به وکالت 
از طرف سرمایه گذاران در بازار دارایی های مستهلک می فروشد و در اجاره به شرط تملیک، 

دارایی را به تملیک مستاجر درمی آورد.
4- دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل 
از سررسللید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند. الگوی عملیاتی این اوراق طبق 

شکل زیر است )سروش، 1390، ص 14( :
ب- صکوک اجاره تامین نقدینگی 

الگوی دومی که برای انتشار صکوک اجاره می توان تصور نمود، الگوی صکوک اجاره تامین 
نقدینگی است. گاهی بانی دارایی الزم مانند هواپیما، کشتی، ساختمان و غیره را دارد، ولی 
احتیاج به نقدینگی دارد. در این شیوه بانی، آمادگی خود را برای فروش یکی از دارایی هایش 

به واسط و سپس انعقاد قرارداد اجاره همان دارایی از واسط را اعالم می کند.   
واسط هم بعد از گرفتن مجوزهای الزم، اقدام به انتشار صکوک اجاره می کند، سپس با 
جمع آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق اجاره، کاالی سرمایه ای را از بانی خریداری 
سپس به قرارداد اجاره به خود بانی واگذار می کند و در سررسیدهای مقرر اجاره بها را دریافت 
کرده و به صاحبان اوراق می پردازد. در پایان مدت اجاره نیز، اگر قرارداد اجاره به شرط تملیک 
باشد، کاالی مورد نظر را به صورت مجانی یا در مقابل عوض معین )که در قرارداد اجاره تعیین 
شده( به تملیک بانی در می آورد. اما اگر قرارداد اجاره قرارداد اجاره عادی است آن را از بانی 

تحویل گرفته در بازار به فروش می رساند و به مانند مورد نوع اول عمل می کند.
بنابراین در این حالت بانی با استفاده از صکوک اجاره به تامین نقدینگی مورد نیاز خود 
اقدام می کند. به بیان سللاده می توان گفت بانی توانسللته است با فروش موقت دارایی خود 
مبلغی را جهت رفع نیازهای نقدینگی خود کسللب کند. مراحل انتشللار این الگوی انتشار 

صکوک به این ترتیب است:  
1- ناشر )واسط( با انتشار صکوک اجاره، وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری، سپس به وکالت از 
طرف آنان یکی از دارایی های فیزیکی بانی را به صورت نقد خریداری کرده سپس به صورت 

اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به خود بانی واگذار می کند. 
2- بانی متعهد می شود در سررسیدهای مشخص اجاره بهای دارایی را از طریق شرکت تامین 

سرمایه به دارندگان اوراق بپردازد.
3- ناشر )واسط( در پایان قرارداد اجاره عادی، دارایی را از بانی تحویل گرفته به وکالت از طرف 
سرمایه گذاران در بازار دارایی های مستهلک می فروشد و در اجاره به شرط تملیک، دارایی را 

به تملیک بانی درمی آورد.
4- دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل 
از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند. ساختار انتشار این الگوی صکوک 

طبق شکل زیر است )سروش، 1390، ص 17( : 
ج- صکوک اجاره جهت تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی های مالی

الگوی دیگری که برای انتشللار صکوک اجاره می توان تصور نمود، الگوی صکوک اجاره 
تبدیل دارایی به اوراق بهادار اسللت. نوع سللوم صکوک اجاره بیشتر مورد استفاده بانک ها، 
لیزینگ ها و موسسه های اعتباردهنده است. گاهی یک بانک یا شرکت لیزینگ، دارایی های 

زیادی را به قرارداد اجاره یا اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کرده 
و به صورت ماهانه یا فصلی اجاره بهای آنها را دریافت می کند. با اسللتفاده از صکوک اجاره 
می توان این دارایی ها را تبدیل به نقدینگی کرد و دوباره در طرح ها و تسهیالت جدید به کار 
گرفت. به عبارت دیگر می توان از تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی های مالی استفاده کرد 

)پهلوان و رضوی، 1386، ص 14(. 
به عنوان نمونه، یک بانک، واحدهای مسکونی زیادی را احداث و به صورت قرارداد اجاره به 
شرط تملیک در اختیار خانوارهایی گذاشته و به صورت مرتب اجاره بهای ماهانه آنها را دریافت 
می کند. حال اگر این دارایی های با بازده را تبدیل به نقدینگی کند، دوباره می تواند واحدهای 

مسکونی جدیدی را احداث کرده و در اختیار خانوارهای جدیدی قرار دهد.  
برای این منظور، بانک با مراجعه به شرکت واسط، از وی می خواهد به اندازه دارایی های 
مذکور، صکوک اجاره منتشر نماید تا از آن طریق دارایی های اجاره داده شده بانک را به مردم 
)خریداران اوراق( منتقل کند. واسط پس از گرفتن مجوزهای الزم، اقدام به انتشار صکوک 
اجللاره کرده و به مردم واگذار می کند. در ادامه با وجوه جمع آوری شللده به وکالت از طرف 
صاحبان اوراق، دارایی های مذکور را از بانک خریداری می کند و به وکالت از طرف صاحبان 
اوراق، جانشللین بانک )موجر( در قرارداد اجاره به شللرط تملیک می شود و از آن پس اجاره 
بهاها را جمع آوری کرده، بین صاحبان اوراق تقسیم می کند. در این حالت دارایی از ترازنامه 
بانک خارج شللده و به ترازنامه شرکت واسط وارد می شود. مراحل انتشار این الگوی انتشار 

صکوک به این ترتیب است: 
1- ناشر )واسط( با انتشار صکوک اجاره، وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری، سپس به وکالت از 
طرف آنان دارایی هایی را که بانی )بانک یا شرکت لیزینگ( به صورت اجاره به شرط تملیک، 

به دولت، بنگاه ها و خانوارها واگذار کرده بود خریداری می کند. 
2- بانی متعهد می شود در سررسیدهای مشللخص اجاره بهای دارایی های واگذار شده را از 
مستاجران )دولت، بنگاه ها و خانوارها( وصول کرده از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان 

اوراق برساند.
3- دارندگان اوراق می توانند تا سررسللید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا 
قبل از سررسللید اوراق خود را در بازار ثانوی بفروشللند. ساختار انتشار صکوک اجاره رهنی 

طبق شکل زیر است: 

جمع بندی و نتیجه گیری6 
صکوک اجاره یکی از ابزارهای مهم مالی در شریعت اسالم است. این ابزار، راهکاری 
را فراروی فعاالن نظام سرمایه گذاری و نیز متقاضیان وجوه قرار می دهد تا بتوانند با استفاده از 
سازوکارهای منطبق با موازین شریعت سرمایه گذاری و یا تامین مالی نمایند. این اوراق افزون 
بر فراهم کردن شرایط الزم جهت تامین مالی بنگاه های تولیدی و خدماتی، قابلیت خرید 
و فروش در بازار ثانویه را نیز دارند و می توانند به عنوان ابزار مالی کارآمد مورد استفاده قرار 
گیرند. در این مقاله این ابزار مالی اسالمی به صورت مختصر مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و تالش شد تا برخی از مدل های عملیاتی آن که اوالً دارای مجوز شرعی بر اساس فقه شیعه 
بوده و ثانیاً کاربرد قابل توجهی دارند، تبیین شوند. با توجه به تحلیل صورت پذیرفته می توان 
بیان نمود صکوک اجاره ظرفیت بسیار مناسبی به منظور پاسخ به نیازهای موجود در بازار 

پول و سرمایه کشور دارد و می تواند در آینده به خوبی توسعه یابد. 
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