صکوک اجاره پرونـــده

عكس  :علی شایگان

صکوک اجاره به عنوان حیله ربا
گفتوگو با دکتر سید عباس موسویان
فاطمه اشتیاقی :1هر چند با مهر تایید شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ،صکوک اجاره از سال  1389و با
انتشار اوراق اجاره هواپیمایی ماهان در فرا بورس شروع به کار کرد و پس از آن موسسات دیگری نیز اقدام به انتشار
این اوراق نمودند ،اما همچنان برخی با نگاهی انتقادی به اسالمی بودن این ابزار مینگرند .عدهای آن را یک نوع حیله برای
دوری جستن ظاهری از ربای محرم در اسالم در نظر میگیرند و گروهی نیز آن را مشابه صکوک مبتنی بر بیعالعینه که قبل
از ایران در سایر کشورهای اسالمی (به ویژه مالزی) تجربه شده است ،میدانند .به هر حال به نظر میرسد صکوک اجاره نیز
مانند بانکداری بدون ربا ،تاکنون نتوانسته است اسالمی بودن واقعی خود را به فقها ،قشر متدین و حتی عامه مردم به اثبات
برساند و هنوز شبهاتی در رابطه با آن مطرح است .در این مصاحبه تالش میشود تا مروری مجدد بر برخی از مهمترین مسائل
فقهی مطرح در رابطه با صکوک اجاره انجام شود.
ابتدا به صورت مختصر و ساده و در قالب یک مثال ماهیت
صکوک اجاره را توضیح دهید.

اوراق به��ادار ی��ا صکوک که امروزه مطرح میش��ود،
اوراق بهاداری هس��تند که بر اس��اس قراردادهای شرعی
طراحی ش��دهاند .صکوک انواع مختلفی دارد که برخی از
آنها غیرانتفاعی (مانند صکوک قرضالحسنه) و گروه دیگر
انتفاعی هس��تند که گروه دوم خود به دو دسته صکوک
مبادلهای (مبتنی بر عق��ود مبادلهای) با بازدهی معین و
صکوک مشارکتی (مبتنی بر عقود مشارکتی) با بازدهی
نامعین قابل تقس��یم اس��ت .صکوک اجاره یکی از انواع
صکوک مبادلهای با بازدهی معین است که قبل از ایران در
بسیاری از کشورهای اسالمی منتشر شده است .صکوک
اجاره میتواند به صورتهای مختلفی طراحی ش��ود که
هر یک ویژگی و کارکرد خود را دارد .شاید حدود 10نوع
صکوک اجاره با استفاده از قرارداد اجاره میتوان طراحی
کرد .شکل خیلی ساده و روان آن را میتوان بدین صورت
تصور کرد که فرض کنید یک شرکت حمل و نقل هوایی،
مثل شرکت هواپیمایی ماهان ،از یک طرف احتیاج به یک

هواپیمای مسافربری دارد و از طرف دیگر نقدینگی الزم
جهت خرید هواپیما را در اختیار ندارد .در این شرایط سراغ
یک موسسه مالی رفته و ضمن برآورد قیمت هواپیما ،از
موسسه درخواست میکند متناس��ب با قیمت آن اوراق
بهادار منتش��ر کند .موسس��ه نیز به عنوان واسط ،ضمن
انتشار صکوک اجاره ،از افراد پول جمع کرده و با این پول
آن هواپیما را از س��ازنده هواپیما خریداری میکند .چون
هواپیما با پول صاحبان اوراق خریداری ش��ده ،به ملکیت
صاحبان اوراق در میآید .در مرحله بعد موسس��ه مالی از
ط��رف صاحبان اوراق (به وکالت از طرف آنها) ،هواپیما را
به شرکت هواپیمایی ماهان اجاره داده و به صورت ساالنه
یا ماهانه اجاره بها را از شرکت دریافت میکند و به عنوان
سود ،به صاحبان اوراق میپردازد .در نهایت ،در سررسید
اجاره ،آن هواپیما را یا به خود شرکت هواپیمایی ماهان و
یا به هر شرکت دیگری که متقاضی باشد ،فروخته و وجوه
بدست آمده را به صاحبان اوراق بازمیگرداند.

اگر قرارداد بین موسسه مالی و شرکت ماهان اجاره به شرط
تملیک باشد به چه صورتی میشود؟

اگر نوع قرارداد از نوع اجاره به ش��رط تملیک باش��د،
طبعاً در نهایت هواپیما به شرکت ماهان میرسد .در واقع
موسسه مالی میتواند هواپیما را مث ً
ال پنجساله به صورت
اجاره به ش��رط تملیک به ش��رکت ماهان اجاره دهد .در
این ش��رایط ،در پایان دوره ،هواپیما به صورت مجانی به
شرکت ماهان منتقل ش��ده و البته قیمتش در حقیقت
به اجاره بهاهای پرداختی تزریق میش��ود .مث ً
ال به جای
اینکه سالی  200میلیون اجاره بدهد ،سالی  400میلیون
اجاره میدهد که در پایان قیمت اصلی هم مستهلک شود.
البته در مورد اینکه قیمت نهایی (قیمت بازخرید هواپیما
در سررس��ید اوراق اجاره) به چه میزان باشد ،گزینههای
مختلفی قابل تصور است .مانند قیمت اسمی (آنچه روی
اوراق درج ش��ده است) ،قیمت بازاری (قیمت هواپیما در
بازار دست دوم) و  . ...اما آنچه در بازار سرمایه ایران تاکنون
تجربه شده است ،بیشتر بازخرید به قیمت اسمی است.

آن طور که ش�ما بیان کردید ،در این قرارداد عقودی چون
بیع و وکالت هم وجود دارند .با این اوصاف چرا آن را اوراق
اجارهنامیدهاند؟

هر چند در این قرارداد عقود دیگری نیز مورد استفاده
قرار میگیرد ،اما چون اصلیترین عقدی که محور انتشار
صکوک قرار میگیرد عقد اجاره اس��ت ،آن را اوراق اجاره
نامیدهاند.

ب�ا این تعریف از صکوک اجاره ،در ظاهر به نظر میرس�د
تف�اوت چندانی بین صک�وک اج�اره و اوراق قرضه که در
اقتصادهای متعارف رایج است ،وجود نخواهد داشت.

صکوک اجاره با اوراق قرضه تفاوت دارد .در اوراق قرضه،
شرکت ناشر در حقیقت قرض میگیرد و به صاحبان اوراق
بهره میدهد .صاحبان اوراق هم کاری ندارند که با پول آنها
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صکوک اجاره پرونـــده
چه کاری انجام میدهد ،یا اینکه آیا اص ً
ال کاالیی خریداری
میکند یا نه و در صورت خسارت دیدن و یا از بین رفتن
کاال نیز هیچ نوع مسئولیتی ندارد .در این شرایط شرکت
بانی ،بر اس��اس مفاد قرارداد قرض ،از صاحبان اوراق پول
جم��ع میکند و به آنها بهره میدهد .ام��ا در اوراق اجاره
این طور نبوده و مس��ئولیت صاحبان اوراق بیشتر است.
بدین معنی که در اوراق اجاره ش��رکت واسط ،به وکالت
از طرف صاحبان اوراق نس��بت به خرید مورد اجاره اقدام
نموده و به ش��رکت بانی اجاره میدهد .در این شرایط به
لحاظ حقوقی و فقهی مالکیت و لذا مسئولیتهای مرتبط
با مالکیت (و پذیرش ریسکهای موجود) تا آخر دوره بر
عهده صاحبان اوراق باقی میماند .بعد از پایان قرارداد نیز
ش��رکت واسط کاال را میفروشد (یا در بازار دست دوم به
قیمت بازاری و یا به خود بانی) و وجوه بهدس��ت آمده را
بین صاحبان اوراق تقسیم مینماید .بنابراین هم به لحاظ
فقهی و حقوقی و هم به لحاظ آثار و نتایج اقتصادی که در
بخش واقعی اقتصاد ایجاد میشود ،بین اوراق اجاره و اوراق
قرضه متعارف تفاوت وجود دارد.

همان طور که مستحضرید در سال  1374اوراق مشارکت
در طرح نواب به کار گرفته شد و در این  17سال ،شرکتها،
بانکها و موسسات مختلفی از آن استفاده نمودهاند .حال
سوال آن است که با توجه به توسعه صکوک مشارکت در
کشور ،چه دلیل یا توجیهی به منظور طراحی و ارائه صکوک
اجاره وجود دارد؟

اوراق اجاره با اوراق مش��ارکت تفاوتهای مهمی دارد
که وجود ای��ن تفاوتها ضرورت ارائه صک��وک اجاره در
بازار مالی کشور را توجیه مینماید .به نظر میرسد تفاوت
اصلی این صکوک با اوراق مشارکت در آن است که اوراق
مشارکت بیشتر برای سرمایهگذاری به کار میرود و اساساً
عقد شرکت در فقه اسالمی ،برای همین کار قابلیت دارد.
اما اوراق اجاره عالوه بر اینکه ریسک پایینتری نسبت به
اوراق مشارکت دارد ،قابلیت کاربرد در مواردی چون تامین
نقدینگی برای ش��رکتها ،تبدیل ب��ه اوراق بهادار کردن
برخی داراییها و آزادسازی منابع بانکها را دارد.
یک�ی از انواع مدلهای صک�وک اجاره که به لحاظ فقهی
بحث برانگیز است و در کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته
اس�ت ،حالتی که در آن فروشنده دارایی خود اجارهکننده
آن نیز است .لطف ًا در رابطه با این مورد توضیح دهید.

اوراق اجاره دارای انواع مختلفی هستند که هر گروه به
لحاظ فقهی حکم خاص خود را دارد .سادهترین حالت آن
که هیچ نوع اش��کال فقهی ندارد ،موردی اس��ت که در آن
فروش��نده دارایی با مستاجر یکسان نباشد .در این شرایط
موسس��ه ناشر اوراق یا ( SPV2موسسه با اهداف خاص که
تنها با هدف انتش��ار اوراق و واسطهگری تشکیل میشود)،
ب��ا واگ��ذاری اوراق و جمعآوری وجوه ،ب��ه وکالت از طرف
صاحبان اوراق ،دارایی مورد نیاز را از تولیدکننده یا فروشنده
آن خریداری کرده ،س��پس به متقاضیان آن دارایی (که بر
اساس فرض غیر از فروشنده هستند) در بازار اجاره میدهد.
به نظر میرسد به لحاظ فقهی این نوع از صکوک اجاره هیچ
نوع مشکل جدی نداشته و نوع اجاره دارایی به متقاضی هم
(که مث ً
ال به شرط تملیک باشد یا خیر) تاثیر خاصی در حکم
فقهی آن ایجاد نمیکند.
نوع دوم صکوک اجاره با فرض اتحاد فروشنده دارایی
با مس��تاجر اس��ت (یعنی صاحب دارایی ،دارایی خود را
میفروش��د و دوب��اره آن را اجاره میکن��د) .در این نوع،
موسسه ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم و جمعآوری
وجوه ،به وکالت از طرف صاحبان اوراق دارایی یک بنگاه
اقتصادی (مث ً
ال س��اختمانهایی که یک بانک در اختیار
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دارد) را خری��داری کرده ،س��پس به هم��ان بنگاه اجاره
میده��د .در این مدل ،اجاره دارایی حداقل به دو صورت
مختلف میتواند باشد که احکام متفاوتی دارند.
ص��ورت اول اجاره عادی اس��ت .در این حالت دارایی
در مقابل اجارهبهاهای معینی برای مدت معینی به مالک
قبلی دارایی ،اجاره داده ش��ده و در سررس��ید ،موسس��ه
ناش��ر اوراق آن دارایی را از بنگاه تحویل گرفته و در بازار
به فروش میرساند (یعنی به هر کسی که متقاضی باشد
میفروش��د) .در این صورت موسسه ناشر اوراق بخشی از
اجارهبهاها را به عنوان حقالوکاله برای خودش برمیدارد و
بقیه را به صاحبان اوراق میپردازد .در این شرایط ،درآمد
صاحبان اوراق عبارت اس��ت از اج��اره بهاهای ماهانه به
اضافه تفاوت قیمت خری��د دارایی و قیمت فروش آن در
سررسید اجاره؛ که ممکن است این تفاوت قیمت مثبت
یا منفی شود (یعنی قیمت دست دوم ممکن است نسبت
به قیمت خرید مث ً
ال در مسکن افزایش پیدا کند و در مثل
ماشینآالت کاهش پیدا کند) .به نظر میرسد این صورت
از صکوک اجاره نیز به لحاظ فقهی مورد تایید باشد.
ص��ورت دوم اجاره به ش��رط تملیک اس��ت .یعنی
موسس��ه ناشر اوراق ،دارایی را از صاحب آن خریده و به
خود او نیز اجاره به ش��رط تملیک دهد .در این شرایط،
دارایی در مقابل اجارهبهای معین برای مدت معینی به
مالک قبلی اجاره داده ش��ده و در قرارداد اجاره ش��رط
میشود که در سررسید ،موسسه ناشر اوراق موظف باشد
دارایی مورد اجاره را به صاحب قبلی خود تملیک نماید.
در این صورت نیز موسسه ناشر اوراق بخشی از اجارهبهاها
را ب��ه عنوان حقالوکاله خودش برم��یدارد و بقیه را به
صاحبان اوراق به عنوان سود میپردازد .درآمد صاحبان
اوراق در ای��ن صورت نیز عبارت اس��ت از اجارهبهاهای
ماهانه که به طور معمول بیشتر از صورتهای قبل است
(ب��ه این دلیل که ارزش خ��ود دارایی نیز در اجارهبهاها
گنجانده شده است) .در این مدل درآمد صاحبان اوراق
از قبل معین اس��ت .این صورت در حال حاضر در بازار
بورس ایران کاربردی شده و موسساتی مانند بانک سامان
از آن استفاده نمودهاند.

به نظر میرسد این شیوه واقع ًا نوعی کاله شرعی یا حیله ربا
باشد .چرا که شرکت کاالیی را میفروشد که خود واقع ًا به

آن نیاز دارد و سرمایهگذاران نیز به صورت مشاعی کاالیی را
میخرند که در حقیقت به آن نیازی ندارند .به عبارت دیگر،
تنها با هدف فروش به شرکت ،خرید انجام میدهند .از این
رو به نظر میرس�د این نوع صک�وک اجاره صوری و نوعی
حیلهرباباشد.

الزم اس��ت در باب حیل ربا به این نکته اساسی توجه
کرد که گرچه باب ربا از ابواب معامالت اس��ت و در آیات
و روایات ،مفاس��د خاصی چون ظلم ،فساد اموال و ترک
تجارت بر آن مترتب ش��ده است و به ارتکاز عرف و عقال،
برخی از مصادیق حیلههای ربا هیچ تفاوتی از آن جهت با
خ��ود ربا ندارند (و تجویز آن حیلهها ،موجب لغو و بی اثر
شدن حکمتهای تحریم ربا میگردند) ،اما همه حیلههای
ربا اینچنین نبوده و به فهم عرف و عقال ،تفاوت روشن با
ربا دارند و آن مفاسد بر آنها بار نمیشود .بنابراین باید بین
حیل مجاز و غیر مجاز ربا تفاوت قائل شد.
از طرف��ی گرچه در مصادیق زی��ادی از حیلههای ربا
قصد جدی برای انجام معامله غیر از ربا نیست و استعمال
سایر الفاظ معامالت ،صرف تلفظ بوده و قصد جدی برای
آن وجود ندارد ،اما همه مصادیق چنین نبوده و در موارد
زیادی طرفین قرارداد به خاطر حرمت ربا ،از آن صرفنظر
کرده و به صورت جدی به سراغ معامله مجاز میروند و به

صکوک اجاره با اوراق قرضه تفاوت
دارد .در اوراق قرضه ،شرکت
ناشر در حقیقت قرض میگیرد
و به صاحبان اوراق بهره میدهد.
صاحبان اوراق هم کاری ندارند که با
پول آنها چه کاری انجام میدهد،
یا اینکه آیا اصال کاالئی خریداری
میکند یا نه و در صورت خسارت
دیدن و یا از بین رفتن کاال نیز هیچ
نوع مسئولیتی ندارد .اما دراوراق
اجاره اینطور نبوده و مسئولیت
صاحبان اوراق بیشتر است.
عبارتی از حرام خدا به حالل فرار میکنند.
باید به این موضوع نیز توجه کرد که گر چه برخی از
حیلههای ربا موجب خروج از قلمرو ربا نمیشوند و تنها
مصداق��ی از ربا را به مصداقی دیگر تبدیل میکنند و لذا
تاثیری در حکم ربا ندارد (چرا که همان طور که ش��رط
گرفتن زیاده بدون هیچ عنوانی ربا اس��ت ،شرط گرفتن
زیاده تحت عنوان هدیه یا برخورداری از تخفیف در قرارداد
اجاره و بیع نیز مصداق قرض به ش��رط زیاده و ربا است)،
اما همه مصادیق حیل ربا چنین نیستند؛ چرا که برخی از
آنها ،تفاوت واقعی و جدی با قرض به ش��رط زیاده داشته
و در ای��ن موارد خروج موضوعی از حکم حرمت ربا پیش
میآید.
به طور مش��خص ،صکوک اجاره تامین نقدینگی ،که
در آن دارایی بانی خریداری شده و به بانی اجاره به شرط
تملیک میش��ود ،تمام ش��رایط صحت قراردادها را دارا
بوده و از نوع حیل مجاز اس��ت .چرا که در این نوع قصد
جدی بر انجام معامله وجود دارد ،چون دارایی برای مدت
قابل توجهی از مالکیت بانی خارج شده و ممکن است به
دالیلی هیچ وقت به مالکیت او برنگردد .کما اینکه دارایی
به مالکیت خریداران اوراق وارد میش��ود و ممکن اس��ت
تا سررس��ید بانی ورشکست شده و نتواند دارایی را دوباره
تملک نماید .این اش��کال که خریداران اوراق قصد خرید
هواپیما ندارند ،وارد نیس��ت؛ چون آنها همانند سایر انواع
اوراق اجاره و سایر انواع اوراق بهادار (مثل اوراق مشارکت و
سهام) ،با خرید هواپیما به دنبال سود (اجاره بها) هستند و
همین در صحت صدور قصد کفایت میکند.

به منظور تفکیک بین حیل مجاز از غیرمجاز نیاز به مالک
و شاخص وجود دارد .به نظر شما در اینجا مالک چیست؟

همان طور که ذکر شد ،نمیتوان حکم واحدی نسبت
به همه حیلههای ربا صادر نمود و به نظر میرسد میتوان
با ارائه معیارهای مشخص ،بین حیلههای مجاز و غیرمجاز
تفکیک کرد .برخی از این معیارها عبارتند از:
الف -نبود قصد جدی برای معامله :بدین معنی که اگر قصد
جدی متعاملین یا یکی از آنها ،انجام معامله ربوی باشد و
حیله را تنها برای ظاهرس��ازی و گذاشتن سرپوشی برای
رب��ا به کار گیرند ،معامله مصداق ربا و محکوم بر حرمت
خواهد بود.
ب -ص�دق عنوان ربا ب�ر حیله :در واق��ع اگر حیله ربا به
گونهای باش��د که با وجود قصد جدی ،ب��از عنوان ربا بر
آن صدق کند ،حیله مورد بح��ث ربا و حرام خواهد بود؛
مانند ش��رط هدیه یا تخفیف در اجاره بها یا قیمت مبیع

صکوک اجاره پرونـــده
در قرارداد قرض.
ج -اتح��اد عرفی و عقالیی حیله با ربا :برخی از مصادیق
حیله به گونهای است که حتی اگر متعاملین قصد جدی
هم کنند ،عرف چنین معاملهای را غلط دانسته یا با ارتکاز
عقالیی هیچ تفاوتی بین ربا و آن نمیبیند و حالل بودن
آن را مس��اوی با لغو بودن تش��ریع حرمت ربا میداند .به
عنوان نمونه ،عرف ،فروش اس��کناس به صورت نسیه به
مبلغی بیشتر به جای قرض اس��کناس به شرط زیاده را
غلط و مصداق قرض رب��وی میداند؛ هر چند متعاملین
به جد انش��اء بیع کنند و یا فروش اش��یایی چون قوطی
کبریت ،خودکار و دستمال به قیمتی گزاف همراه با قرض
را مصداق قرض به شرط زیاده میداند .اما در مواردی که
ب��ه دید عرف و عقال ،بین حیله و ربا تفاوت ماهوی وجود
داشته باشد ،معامله از مصادیق قرض به شرط زیاده نبوده
و به جد مورد قصد متعاملین باشد ،نه تنها دلیلی بر بطالن
آن وجود ندارد ،بلکه افزون بر روایات تجویز کننده چنین
حیلههایی ،عمومات و اطالقات باب معامالت (که داللت
ب��ر صحت اولیه تمامی عقود عرف��ی و عقالیی که اصول
مورد نظر ش��ارع را تامین کنند ،دارند) داللت بر صحت
و مشروعیت آن معامالت میکنند .به نظر میرسد مدل
مطرح شده در رابطه با صکوک اجاره (در شرایط یکسان
بودن فروشنده و مستاجر و شرط تملیک) در زمره حیل
مجاز ربا قرار گرفته و به لحاظ فقهی بدون اشکال باشد.
عالوه بر مسئله ربا ،عدهای معتقدند صکوک اجاره الگویی
وارداتی از بیعالعینه اس�ت که در کش�ور مال�زی و برخی
از س�ایر کشورها تجربه شده است .نظر شما در این رابطه
چیست؟

با توجه به اهمیت زیاد ش��بهه بیعالعینه در صکوک
اجاره ،قبل از پاس��خ به این س��وال الزم اس��ت تا مفهوم
بیعالعینه به خوبی درک ش��ود .بیعالعینه آن گونه که در
روایات ش��یعه مطرح شده اس��ت و در کشور مالزی هم
تقریباً به همین صورت اجرا میشود ،بدین صورت است
ک��ه فردی که نیاز به پول نقد دارد ،کاالیی که در اختیار
دارد را ب��ه صورت نقدی به فردی دیگری میفروش��د و
سپس بالفاصله همان دارایی را به صورت اقساطی (فروش
اقس��اطی) و با قیمت باالتر از وی خریداری مینماید .در
اینجا مالکیت تنها به مدت چند لحظه منتقل میش��ود.
مشکلی که در این معامله وجود دارد ،ربوی بودن آن است.
به عبارت دیگر ،این حیله ،ناصحیح بوده و سه شرطی که
قب ً
ال ذکر ش��د در آن وجود ندارد .در واقع در این معامله،
طرفین به دریافت نقدینگ��ی در زمان حال و بازپرداخت
مبلغی بیشتر در آینده نیاز دارند ،اما کاالیی را در این وسط
واسطه نمودهاند.
در صک��وک اج��اره در مدلی که در آن فروش��نده و
مس��تاجر واحد بوده و ش��رط تملیک هم وجود دارد ،در
ظاهر مشابهت با بیعالعینه به وجود میآید .نه اینکه خود
بیعالعینه باشد ،بلکه شبهه آن مطرح میشود .اما به نظر
میرس��د حداقل به دو دلیل مدل مطرح ش��ده (بیع نقد
همراه با اجاره به شرط تملیک) متفاوت از بیعالعینه باشد.
دلی��ل اول جدا بودن قراردادها و وجود آثار حقوقی در هر
یک از آنهاست .به عبارت دیگر ،قرارداد بیع از قرارداد اجاره
به شرط تملیک منفک بوده و هر یک آثار خاص خود را
دارد و ل��ذا این معامله از بیعالعینه فاصله میگیرد .دلیل
دوم نیز ،که البته اهمیتش کمتر از دلیل اول اس��ت ،این
مسئله است که آنچه در بیعالعینه نهی شده است ،بیع نقد
به شرط بیع نسیه است ،اما در اینجا معامله دوم اص ً
ال بیع
نیست ،بلکه اجاره بوده و لذا از این جهت نیز از بیعالعینه
فاصلهمیگیرد.

بنابراین شما میفرمایید اگر بیع با فروش اقساطی همراه
شود بیعالعینه اس�ت اما اگر بیع با اجاره به شرط تملیک
همراه شود دیگر بیعالعینه نمیباشد .اما اگر دقت کنیم در
هر دو مورد در نهایت موسسه کاالیی را به عدهای فروخته
و پس از مدتی مجددا ً مالک آن میش�ود .لطف ًا در رابطه با
تفاوت این دو حالت توضیح بیشتری ارائه نمایید.

ه��ر چند در نهایت هر دو م��دل ،به یک نتیجه واحد
رسیده و فرد یا موسس��ه مالک کاالیی میشود که خود
آن را قب ً
ال جهت تامین نقدینگی به افرادی فروخته است،
اما واقعیت آن است که نه تنها از منظر آثار حقوقی ،بلکه
حتی از منظر کارشناس��ان مالی نیز بی��ن این دو حالت
تفاوت بس��یاری وجود دارد .وقت��ی که کاالیی به صورت
نقد فروخته میشود و سپس به صورت نسیه اقساطی باز
خرید میش��ود ،مالکیت در یک لحظه منتقل میشود و
آثار و عواقب این انتقال مالکیت آشکار نمیشود .اما وقتی
که معامله در قالب اجاره به ش��رط تملیک انجام شود ،تا
زمان سررس��ید قرارداد (مثال پنج تا شش سال) ،کاال در
مالکیت موسسه مالی به عنوان اجاره دهنده (موجر) بوده
و آثار و تبعات اجاره بر آن مترتب میشود .از این رو ،اگر
اختالفات حقوقی پیش بیای��د ،اگر قیمت دارایی در ایام
اجاره کاهش یابد ،اگ��ر در این فاصله حوادثی رخ دهد و
یا اساساً مورد اجاره از بین برود یا خسارت اساسی ببیند،
از جیب اجاره دهنده (موسس��ه مال��ی به عنوان نماینده
صاحبان صکوک) میرود و نه از جیب فروش��نده اصلی
دارایی .اما اگر معامله دوم فروش اقساطی میبود ،موسسه
مالی هیچ نوع مسئولیت حقوقی نداشت یا الاقل مسئولیت
حقوقی بسیار کمتری داشت.
مثالی س��اده برای آنچه مطرح شد بدین صورت است
که مث ً
ال فردی اتومبیلش را به فرد دیگر بفروشد و دوباره
در هم��ان مجلس ،یک دقیقه ی��ا دو دقیقه بعد آن را به
صورت اقس��اطی بخرد .در این یک یا دو دقیقه به صورت
متعارف ،حادثهای رخ نمیدهد که گفته شود آثار حقوقی
بیع مس��تقل از هم مترتب بش��ود .اما اگر معامله دوم
دو ِ
اجاره به شرط تملیک بود ،فرد خودرو خود را به فرد دیگر
میفروخت و بعد از وی اجاره به شرط تملیک فرضاً پنج
ساله میکرد .در این پنج سال ،انواع حوادث ممکن است
رخ دهد که بر اس��اس ق��رارداد اجاره حل و فصل خواهد
ش��د .مث ً
ال اگر خ��ودرو تصادف نموده و ارزش��ش از بین
برود ،مستاجر (مالک اصلی خودرو) مسئولیتی نداشته و
تم��ام بار حقوقی بر عهده فرد اجاره دهنده اس��ت .یا اگر
مستاجر ورشکست ش��ود و دیگر قادر به پرداخت اجاره
بهاهای باقیمانده نباش��د در این صورت اجاره فسخ شده
دارایی در مالکیت خریدار باقی میماند بنابراین ،نمیتوان
گفت تغییر اسم در صکوک اجاره اتفاق افتاده است؛ بلکه
با تغییر ماهیت حقوقی ،آثار و مسئولیتهای متفاوتی به
وجود میآید.

مباحث ش�ما مبنی بر آن است که طرفین صکوک اجاره،
واقع ًا بر مسئولیتهایی که ناشی از عقد اجاره است تمکین
نمایند.حالاگردرعمل،عقودمورداستفادهبهنحویتدوین
شود که موسسه واسط پس از خرید دارایی از شرکت و در
عقد اجاره ،تمام مسئولیتها را به گردن شرکت بیندازند و
از این طریق ،اجاره ش�بیه فروش اقساطی شود ،آیا باز هم
میتوان صکوک اجاره را متفاوت از بیعالعینه دانست؟

ای��ن مطلب دقیقاً صحیح اس��ت .در واقع در طراحی
قراردادهای مختلفی که در انتش��ار صکوک اجاره نقش
دارد ،الزم اس��ت حتم��اً به آثار حقوق��ی مترتب بر عقود
مختلف توجه شده و نباید این مسئله ایجاد شود که مث ً
ال
اسم عقد تدوین شده بین موسسه واسط و بانی اجاره به

تفاوت اصلی صکوک اجاره
با اوراق مشارکت در آن است
که اوراق مشارکت بیشتر برای
سرمایهگذاری به کار میرود و
اساسا عقد شرکت در فقه اسالمی،
برای همین کار قابل ّیت دارد.
ا ّما اوراق اجاره عالوه بر اینکه
ریسک پائینتری نسبت به اوراق
مشارکت دارد ،قابل ّیت کاربرد در
مواردی چون تامین نقدینگی برای
شرکتها ،تبدیل به اوراق بهادار
کردن برخی دارائیها و آزادسازی
منابع بانکها را دارد.
شرط تملیک باشد ،اما در عمل موسسه واسط تمام آثار
ناش��ی از مالکیت را به گردن بانی بین��دازد .الزم به ذکر
است که متاسفانه در نظام بانکداری کشور و در برخی از
عقود بانکی ،چنین مشکلی وجود دارد؛ به نحوی که بانک
در عقود مختلف آثار ناش��ی از عقد را با اس��تفاده شروط
ضم��ن عقد و  ...از بین ب��رده و یا به طرف مقابل منتقل
مینماید و الزم اس��ت از به وجود آمدن معضل مشابه در
صکوک اجاره جلوگیری شود .از این رو ،بانک مرکزی و به
ویژه سازمان بورس ،به عنوان مقام ناظر در انتشار صکوک
اجاره ،الزم اس��ت با نظارت دقیق ،از صوری شدن روابط
ذینفعان صکوک اجاره جلوگیری نمایند.

یکی دیگر از مشکالتی که در نظام بانکی کشور وجود دارد
مسئله اجرای صوری برخی از عقود است .آیا این مشکل در
رابطه با صکوک اجاره نیز محتمل است؟

در صکوک اجاره با توجه به اینکه معموالً حجم اوراق
باال است و نهادهای مختلفی هم در فرایند انتشار حضور
دارند ،احتمال صوری ش��دن فرایند تامین مالی بس��یار
کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،بر خالف شبکه بانکی که
در آن اکثر معامالت خرد بوده و احتمال دارد طرف مقابل
بانک (مثل تسهیالت گیرنده) به تعهداتی که دارد عمل
ننموده و معامله را صوری کند ،در صکوک اجاره ،چنین
احتمالی بسیار ضعیف است .مث ً
ال بحث معامله یک هواپیما
و یا خرید  500دس��تگاه کامیون است و از این قبیل .به
صورت طبیعی احتمال انجام این کارها بسیار زیاد است
و بعید است در عمل به وقوع نپیوندد .در سفری که بنده
به مالزی داشتم و از احتمال صوری بودن معامالت سوال
کردم ،میگفتند که به صورت طبیعی رخ نمیدهد؛ مگر
اینکه در جایی به خاطر معامالت پشت پرده اتفاقاتی رخ
دهد و وقتی که از آنها میپرسیدم امکان اینکه در صکوک
به صورت صوری عمل شود هست یا خیر؟ میگفتند که
حجم کار ،مهندس��ین و ناظران پروژه به حدی است که
اص ً
ال امکان صوری ش��دن قرارداد وجود نداش��ته و از این
پرسش من تعجب میکردند .در ایران نیز تدابیری که بکار
رفته تا حدود زیادی مانع از این کار میشود برای مثال در
همه مواردی که تا کنون به عنوان صکوک اجاره استفاده
شده س��ازمان بورس اوراق بهادار تاکید داشته که دارایی
به صورت رس��می و به صورت ثبتی به نام واسط منتقل
میشود و باز به صورت ثبتی قرارداد اجاره منعقد میگردد.
پینوشتها:

 -1کارشناسیارشد سیستمهای اقتصادی ،دانشگاه تربیت مدرس.
2- Special Purpose Vehicle
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