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به نام خدا

نقش، کارکرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن برخی ابزار صکوك  
در نظام مالی کشور
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مقدمه

و کنندگان مالی تأمین بین که هستند قراردادها از گونه اي اسالمی مالی ابزارهاي 
 منعقد ریسک مدیریت و مالی نظیرتأمین اهدافی به نیل براي سرمایه گذاران

.می شوند

قانون 44 اصل کلی سیاست هاي همانند محوري موضوعات برخی کنونی مقطع در 
 عنوان به را ایران اسالمی، مالی انسجام و وحدت ضرورت و سازي جهانی اساسی،

 سر در را اقتصادي بلندنظرانه اهداف و نیات که اسالمی کشورهاي از یکی
 منطقه در اقتصادي اول مقام به رسیدن طرفی زا .است کرده تبدیل ،می پروراند
 این تحقق براي اما.آورد وجود به اقتصادي انقالبی آینده در می تواند خاورمیانه،

 مالی و پولی نهادهاي کارگیري به و طراحی به نسبت اوالً باید اقتصادي اهداف
.گرفت کار به و کرده طراحی نیز را جدیدي مالی ابزارهاي ثانیاً و کرد اقدام جدید

مسئله بیان
جلب منظور به .است الزامی زیربنایی نهادهاي و اسالمی سرمایه بازار زیرساخت هاي توسعه  

، بیشتر نین است الزم سرمایه ها ا مقررات و قوا   متفاوت و خاص شرایط گرفتن نظر در ب
.شود تدوین غیراسالمی و اسالمی کشورهاي

ت صکوك سرمایه بازار در مالی تأمین ابزار بارزترین از .اس

توسعه نیز طرفی از.می شوند وارد بازار به دایماً جدید طراحی هاي با جدید، صکوك هاي  
رمایه گذاران منابع جذب در بازارها این توانایی گرو در مالی بازارهاي رونق و   و مختلف س

کنار ترتیب، این به تا است آن ها متقاضیان دست به منابع این بهینۀ انتقال ن در   برآورد
د کمک نیز جامعه در اقتصادي رشد به گروه، دو هر انتظارات   رشد اخیر، سال هاي طی.کن

 براي روشی ایجاد به نیاز مسلمانان، کار و کسب فعالیت هاي و معامالت حجم فزایندة
.است کرده تشدید را اسالم احکام با منطبق مالی منابع تأمین
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مطالعه اهداف
آن ها خصوصیات وصکوك مالی ابزار انواع شناساندن و تبیین.

ایران در صکوك از استفاده محدودیت هاي و موانع بررسی.

صکوك مفید و مؤثر کارگیري به راستاي در عملیاتی راهکارهاي ارائه  
.)اجاره صکوك(

معرفی بازار مالی اسالمی و ویژگی هاي آن
از یک هر مبناي بر که نمونه هایی اسالمی، اقتصاد بر حاکم اصول اساس بر 

:می باشند ممنوع هستند، زیر موارد

  اي شده تضمین بازده بهره، و ربا برمبناي وام قرارداد از حاصل بازده.الف
شود می محاسبه گذاري سرمایه عملکرد از صرفنظر که است

بهاموجود.ب  يغرر(جهالت ،نوعی قراردادها درحد از بیش و زیاد ا
،)بودن

)قمار(بندي شرط و شانس بر مبتنی قراردادهاي.ج
ی هاي گذاري سرمایه و خدمات ارائه از پرهیز.د غیراخالق
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تأمین مالی اسالمی ابزارهاي

 ذیل قرار می گیرندروش هاي تأمین مالی اسالمی در سه طبقه:
قراردادهاي مشارکتی، . الف

قراردادهاي مبادله اي و . ب
داراییهاي مالیخرید و نگهداري .ج

اسالمی مالی ابزار مطلوب ویژگی هاي
حیط یک در مالی جدید ابزار یک که هنگامی  براي شود می معرفی خاص اقتصادي م

ارتند موفقیت عوامل این.دارد عواملی به احتیاج موفقیت :از عب

  مالی و بانکداري قوانین با مطابق جدید مالی ابزارهاي چنانچه بودن، )شرعی(قانونی .الف
 نشده وارد ابزار این به محتوایی یا شکلی اشکال هیچگونه و باشند، شرع نتیجه در موجود

.است استفاده قابل سازي بومی از پس باشد،
ك بودن، کارا .ب د صکو ق همانن ت مشارکت اورا   داشته باالیی نقدشوندگی که نیس

لیل همین به و باشد   است نقدینگی کنترل براي کارآتري ابزار د
ي.شدن واقع مقبول.ج اسب بازدهی از جدید مالی ابزار برخوردار   سود بودن قطعی و من
.شود می مردم نزد قرارگرفتن توجه مورد موجب آن باالي نقدشوندگی و
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صکوك انتشار تاریخچه
توسط بودند، مواجه آن با اسالمی بانک هاي که نقدینگی مسألۀ بر غلبه براي تالش ها اولین  

  اسالمی بانک نخستین که شد انجام آن از پس و 1983 ژوالي در مالزي مرکزي بانک
ق از و کرد شروع را خود کار مالزي   پرداخت بهره که خزانه اسناد یا دولتی بهادار اورا

  منتشر دولتی سرمایه گذاري گواهی نام با بی بهره اوراق بنابراین.نکرد استفاده می کردند
.بود دولت به مالزي اسالمی بانک بدهی نشان دهندة گواهی ها این.شد

    سال ژوئن 13 در فارس خلیج کشورهاي حوزة در مرتبه اولین براي بحرین پولی مؤسسۀ  
  دالر میلیون 25 اسناد این ارزش .کرد منتشر اسالمی قوانین با مطابق دولتی اسناد ،2001

وراق عنوان با و ماهه3 اوراق شکل به آمریکا، .بود"سلم صکوك" بهادار ا

مزایاي استفاده از صکوك
.می دهد افزایش را سرمایه گذار و بانی نقدینگی صکوك -الف

 از هستند غیرنقد یا و دارند پایینی شوندگینقد که دارایی هایی -ب
.می شود آن جایگزین نقد وجوه و شده خارج ترازنامه

 داراي لذا می شود منتشر دارایی پشتوانۀ با صکوك که آنجا از -ج
.می دهد کاهش نیز را مالی تأمین هزینۀ و است يکمتر ریسک

 به بهادار اوراق به دارایی ها تبدیل امکان کردن فراهم با صکوك -د
.می کند کمک سرمایه بازار توسعۀ

 شود فراهم ثانویه بازار یک صکوك اوراق دادوستد براي چنانچه -هـ
.می یابد افزایش هم اوراق این نقدشوندگی قابلیت آنگاه

.دارد وجود بین المللی بازارهاي در صکوك اوراق معامله قابلیت -و
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صکوك از استفاده موانع و محدودیت ها
دارد -الف   استفاده مورد فرآیند این در می تواند که دارایی هایی نبودن استان
.بگیرد قرار

اوراق رتبه بندي امور به مربوط موجود مشکالت.ب
صکوك اوراق ساختار شرعی تأیید و ارزیابی فرآیند به مربوط مشکالت -ج
 موجب که ،صکوك اوراق فروش و خرید براي ثانویه بازار یک فقدان -د

 بازارهاي سایر با مقایسه در  پایین رونق و آن نقدشوندگی قدرت بودن پایین
گردد می جهان مالی

 عرضۀ جهت متفاوت اعتباري دي هايبنرتبه  با متعدد ناشران فقدان -هـ
صکوك

برخي قواعد انتشار صكوك از دید بانك توسعھ اسالمي 
وش دینمثل فریز نیست جا، باشدت نگر مطالبایاقی کھ بر اورانتشاا) الف.
 در  کافی ت طالعااھمھ ه ندداربریستي در باک گھی عرضھ صکوآ) ب

 - باشندیل خک دصکور نتشاآیند افردر ست ار اقر کھ یي ھاوهگرم تماینھ مز
ي  شرکتھا، عرضھ ن ھندگایب دترت، مدیران، گیھایندمانند نما

- ستانھا ه آبر عھدرت خساان کھ جبریمھ اي بي شرکتھااري و گذیھسرما
و ھا وهگراي این بریاز نرد قانونی موت مشخصایستي باین ھمچن. باشد  

.دکر شوذکامالً نیز  نھا ل آقبورد یا چگونگی 
مشخص باشدیستي عقد باع نو) ج.
بر چگونگی و کند یید تأر اوراق را نتشااند یستي روفقھی بایك شوراي ) د

.شتھ باشددا رت نظاد آن عملکر
منتشر شوندید سرسرین معریخ تاون نند بدامیتواین اوراق ) ھـ.
کند کھ  یمھ ضمرا شرطی ک صکور نتشااگھی در آکھ زه دارد جااناشر ) ي

ا ھد دپس ز ھد باابخویدار کھ خررا قی یك از اوراناشر ھر آن طبق  مطابق ی
یمت  قن بھ ھمارا قھ یستي آن ورنبا ناشر و کند یداري خرزار، بایمت با ق

.کندیداري خردًا سمی مجدا
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ویژگي ھاي اوراق بھادار اسالمي

عاوراقچوناسالمیبهاداراوراقازگروهی      جهتاز،مرابحهواستصنا
زمانمدتدراوراقصاحبانکهشده اندطراحیگونه ايبه بازدهی

.دنمی یابدستمعینیسودبهمشخص
وخریدبر اجاره، اوراق گروه نظیراسالمیبهاداراوراقازدومگروه

گاهیومالیتامینجهتبهکه،استمبتنیفیزیکیدارایی هايفروش
.می شوندمنتشرنقدینگیتامین

یبهاداراوراقازسومگروه ،مضاربهاوراق،مشارکتاوراق نظیراسالم
.شده اندطراحیاسالممشارکتیعقدهاياساسبر ... ومزارعهاوراق

سنت اهل دیدگاه از  صکوك مبانی برخی -2
اسالمیسرمایه گذاريعقودطبق،سرمایه گذاريگواهی هايبکارگیري -

سرمایه گذاريجهتگواهی هااینازحاصلسرمایه ايمنابعواستبالمانع
.یافتخواهدتخصیص

وصکوكگواهی هايدارندگانشدنمشخص،فروشدورهپایانازبعد -
راسرمایه گذاريصکوكاوراقمی توانغالباً،سرمایه گذاريفعالیتشروع
.قراردادمعاملهیابازخریدمورد

،)مدت دار(معوقپرداختبراساس)تورقمسئلهموضوع( کاالیکخرید -
.نمایدتبعیتشریعتالزاماتازبایدمرابحهیامستقیمفروشطریقاز
اوراقیاومکتوبسنديصورتبهمی توانرادارایی هاازهرمجموعه اي -

بازارقیمتبهمی توانرابدهیاوراقیاومکتوباسناداینودادنشانقرضه
.رساندفروشبه
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سرمایه گذاري صکوك از استفاده -1-2

  تیذا رتصو بھ ،سالمیا  مالی يھااربزا یندهنما انعنو بھ كصکو

 ستا رداربرخو یشتريب ریسك از مالی يھااربزا یرسا بھ نسبت

 بر مبتنی سالمیا مالی  يھااربزا تمامی یباتقر کھ ستا آن علت    

 بھ دارایي این ریسك اینبنابر و دهبو دارایي یك یتمالک

دمیشو منتقل  ارانگذیھسرما

ریسک هاي مرتبط با صکوك
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راهکارهاي مقابله با ریسک هاي مختلف صکوكبرخی 

 بھ طور كلي صكوك مختلفي  در بازار پول و خصوصًا نظام بانكي
برخي از آنھا صكوكي ھستند كھ توسط بانك مركزي . كاربرد دارند

.جھت اجراي سیاست پولي قابل استفاده ھستند 
 در این نوع صكوك بانك مي تواند بھ عنوان ناشر اوراق اجاره

در این راستا ناشر اوراق بعد از كسب مجوز . عمل كند) وكیل(
اقدام بھ انتشار اوراق كرده و وجوه جمع آوري شده را بھ عنوان 

سپس بھ وكالت از طرف صاحبان اوراق، . وكالت دریافت مي كند
كاالھاي سرمایھ اي و مصرفي با دوام خریداري كرده و بھ 

متقاضیان اجاره مي دھد، ھمین طور از طرف آنھا وكیل است تا 
.سایر مسائل مربوط بھ اجاره را پیگیري نماید

  بھتر آن است كھ ابتدا حوزه ھاي چالش برانگیز از  حوزه ھایي كھ
اختالف آرا بسیار كمتر است باز شناسي شود تا از یك طرف از 
حیث اجرایي ابتدا بھ حوزه ھایي كھ مشتركات فتوایي آنھا زیاد 

است پرداختھ شود و از سوي دیگربراي سایر حوزه ھاكھ نیازمند 
بررسي بیشتر است ، بتوان دستھ بندي نمود
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پول بازار در اجاره اوراق پیشنهادي آیین نامه ارایه مراحل

  اوراق مالی ابزار براي شده تصویب ضوابط وبررسی نقد -1
بهادار اوراق بورس سازمان در اجاره

اجاره اوراق نهایی دستور العمل بر وارد ایرادات بررسی و نقد -2

صکوك مالیاتی تکلیف خصوص در نظر مورد قوانین -3

 در اجاره صکوك شدن عملیاتی براي پیشنهادي نامه آیین -4

بانکی سیستم

بورس سازمان در اجاره اوراق مصوب ضوابط بر وارد ایرادهاي  برخی- 1
خیر؟ یا است جایز شرعاً مالی دارایی پشتوانه به صکوك اوراق انتشار آیا -
 باید نیز حقیقی شخص حالیکه در است کرده محدود آن حقوقی نوع در را شخص -

.می شد آن مشمول
 مربوطه آیین نامه هاي و ربا بدون بانکداري قانون مقررات درخصوص تصریحی -

 بهتر بانکها با آنها پیوند و بورس با مرتبط موارد برخی ذکر به توجه با ندارد وجود
.شود تصریح است

 خریداران شود، پیدا قضایی مشکل فروش، قرارداد عقد از قبل صورتیکه در -
.بود خواهند بالتکلیف

.گیرد انجام صالح مرجع توسط باید می فیزیکی دارایی ارزش تعیین -
)... و اجاره حق پرداخت اجاره،( تعهدات انجام در بانی قصور با برخورد نحوه -

.است نشده تبیین
.نیست مشخص ضوابط این در اوراق ثانویه معامالت تکلیف -
 نشده تبیین اجاره حق در اعتباري رتبه بندي تأثیر اجاره، حق تعیین چگونگی -

.است
.است نشده روشن آن اجاره دوره پایان در دارایی تکلیف -
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اجاره اوراق نهایی دستور العمل بر وارد ایرادات خیبر - 2

ت وجود شده تصویب ضوابط در که مواردي از بخشی که شود می مشاهده دستورالعمل این در -           داش
عاریفی ویا ذکر مجددا . است شده اضافه ت

ن ي برا مجددا -           ویه عنوان تحت دیگري دستورالعمل مربوطه اوراق انتشار نحوه تبیی   اجرایی ر
  موارد آنها به اصطالحا که ریزتر موارد ، اجرایی رویه تبیین مرحله در که است آن انتظار.شد نوشته
ه اي نامه آیین ما . گردد بیان شود می گفت ر ا   اجرا براي کلی نکات که شود می مشاهده مصوبه این د
زتر موارد و  شده بیان ه ذکر کلی تعاریف کنار در و اجاره اوراق انتشار دستورالعمل در اجرایی ری    شد

. است

مۀ مبنی بر اجاره صکوك خریدار رضایت - ت شده گرفته نادیده اجاره موضوع ادا .اس

  دارایی اگر باشد، موجود قرارداد زمان در اجاره قرارداد دارایی عین که است نشده پیش بینی -
عامله نباشد، موجود .می شود غرري م

.نیست مشخص اجاره صکوك موضوع عملیات و دارایی اصل نگهداري مخارج پرداخت فرایند -

نیستند هم جایگزین زیرا.کرد جدا دولتی حقوقی اشخاص از را عمومی نهادهاي باید -
زشیابی به نسبت دادگستري رسمی کارشناس اگر که نیست مشخص - ه  یا و داشت خطایی دارایی ار   ب

کند می رسیدگی آن به نسبت مرجعی چه ،شد اعتراضی او نظر

 را سال دو عملکرد که نیست مشخص باشد، التأسیس جدید شرکت اگر -

.دهد ارائه باید چگونه

 اجزایی وچه دارد ویژگی چه دارایی بیمه که است نشده مشخص -

.شود بیمه باید

 از پس اجاره، قرارداد و دارایی خرید اسناد کل که نیست مشخص -
 نهادي یا مرجع چه توسط واسط از سرمایه گذاران وجوه جمع آوري

می شود؟ نگهداري

خیر؟ یا هستند یکسان ناشر و واسط نهاد آیا که نیست مشخص -

  و کرد معاف اعتباري رتبه اخذ از را دولتی اشخاص می توان صرفا -

.کنند اخذ اعتباري رتبه باید خصوصی و عمومی از اعم اشخاص سایر
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صکوك مالیاتی تکلیف خصوص در موجود قوانین -3
 عرضھ و تولید از حمایت و ساماندھي قانون )١۴( ماده در  -1-3

 صكوك مانند اسالمي مالي ابزارھاي و مشاركت اوراق انتشار بھ مسكن
 مالي اوراق و ابزارھا كلیھ ١۴ ماده تبصره در و شده اشاره استصناع و

 از مشاركت اوراق مطابق صكوك ھمانند محور سرمایھ بازار در منتشره
) ١٣٨٧/٢/٢۵ مصوب(است معاف مالیات

 اجراء تسھیل منظور بھ جدید مالي نھادھاي و ابزارھا توسعھ قانون -٣-٢     
)١٣٨٨/٩/٢۵ مصوب (اساسي قانون چھارم و چھل اصل کلي سیاست ھاي

 معافیت و بھادار اوراق انتشار مسالھ بھ قانون این )١٢( و )١١( مواد         
 مالیات گونھ ھر از آنھا وانتقال نقل معافیت و مالیات از آنھا درآمد

 است پرداختھ وعوارض

درآمد حاصل از فروش دارایي بھ نھاد واسط براي تامین مالي از  : ١٢نقل از ماده 

طریق عرضھ عمومي اوراق بھادار معاف از مالیات است و بھ نقل و انتقال آن 

ھیچ گونھ مالیات و عوارضي تعلق نمي گیرد

  بھ مربوط مالیات بحث خصوص در قوانین این در نقص عنوان بھ مي تواند كھ آنچھ

  مالیات تكلیف بررسي مورد قوانین در كھ است این شود گرفتھ نظر در صكوك

.ستین مشخص سرمایھ گذار عنوان بھ صكوك اوراق دارندگان درآمد و سود بر

  درآمد و سود بانكي، سپرده گواھي دارندگان یا سپرده گذاران ھمانند است بھتر لذا

.باشد مالیات از معاف نیز صكوك اوراق دارندگان
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کردن آیین نامه پیشنهادي براي عملیاتی  -4
صکوك اجاره در سیستم بانکی

: بود خواهد زیر معانی در رفته بکار عبارات نامه آیین این در-)1( ماده
نماید می دارایی فروش به اقدام که شخصی هر: فروشنده

 دارایی اجاره جهت تعهد قرارداد ارائه شکل به را خود آمادگی که شخص هر: بانی
 طی معین دوره چند یا یک براي و مشخص مبلغ با است رسیده بانی رویت به که معین

 ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک مصوب دستورالعمل مطابق اي نامه امید انتشار
. دارد می اعالم

 مبتنی اوراق انتشار مراحل ، بانی از وکالت اخذ با که کشوراست بانکهاي از یکی:واسط
( مستاجر عنوان به) بانی طرف از تعهدات ایفاي و اجاره قرارداد عقد و امین به اجاره بر
. گیرد می عهده بر را

 طبق آن بودن شرایط واجد اعالن از پس و نامھ امید ھر ازای بھ کھ است حقوقی شخص: امین
   تعداد ، سرمایھ میزان ، سابقھ حسن حسب بر مرکزی بانک  ھای دستورالعمل و نامھ آیین این ضوابط
  زمان در كھ اي اجاره اوراق کل ،ارزش اجاره برعملیات نظارت براي گذشتھ در شده ارجاع موارد

 درخواست اعالم زمان از انتظار نوبت رعایت با و ، دارد مدیریت تحت بودن شرایط واجد بررسي
  تایید مورد آنھا منافع حفظ و گذاران سرمایھ از وکالت اخذ منظور بھ مربوطھ حقوقی شخص وآمادگي

 عھده بر را اجاره اوراق قرارداد اجرای عملیات فرآیند بر نظارت مسولیت و گرفتھ قرار مركزي بانك
. گیرد می
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  مشاعی صورت بھ کھ ھستند اجاره اوراق خریداران : گذاران سرمایه

 ، ساختمان ، زمین شکل بھ معین دارایی منافع و حقوقی مالکیت
 موجر عنوان بھ و نموده خریداری آن امثال و تاسیسات ، کارخانھ

 عقد اجازه امین بھ وکالت اعطای ،با ھمزمان و شوند مي محسوب
 وفق را مستاجرین یا مستاجر بھ موجر جایگاه از اجاره قرارداد

.دارند می اعالم نامھ امید شرایط
 به مرکزي بانک ضوابط وفق بانی که است اطالعاتی مجموعه:نامه امید

 و دارد می اعالم آنها اجاره و خویش موردنیاز داراییهاي مالی تامین منظور
 ارزش ، اجاره دوره ، اجاره موضوع دارایی نوع مانند مواردي دارنده بر در

 نحوه نیاز، مورد هاي تضمین ارائه نحوه بازخرید، نحوه ، موردتعهد اجاره
  است واسط و ،امین گذار سرمایه و بانی بین مربوطه هاي هزینه  تخصیص

 معین واقعی دارایی یک ارزش اساس بر که هستند اوراقی  اجاره اوراق -  )2( ماده
 مجموع ارزش و بوده یکسان ها برگه از یک هر  ارزش که گردند منتشرمی بنحوي

  دارایی آن منافع و حقوقی مالکیت بیانگر و  مذکور دارایی کل ارزش برابر ها برگه
. است اوراق دارندگان بین مشاع بصورت

 داراي اعتباري و مالی موسسات و خصوصی، دولتی بانکهاي از یک هر -  )3( ماده
 کسب و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک از مجوز اخذ با توانند می کشور مجوز

بنمایند اجاره بر مبتنی اوراق انتشار به اقدام بانی از وکالت
 معرفی مرکزي بانک به نامه امید در باید می اجاره قرارداد موضوع دارایی -  )4( ماده

 مرکزي بانک که دستورالعملی وفق را منافع و مالکیت وانتقال نقل قابلیت و گردیده
. باشد داشته نماید منتشرمی

باشد نیز دارایی فروشنده تواند می بانی - )5( ماده
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 است موظف مرکزي بانک ، نامه امید بودن شرایط واجد اعالن تایید تاریخ زا - )6( ماده
 فروشنده یا بانی تواند نمی واسط. نماید رامعرفی واسط کاري روز 7ظرف حداکثر

.باشد

  توسط شده اعالم فهرست میان از را امین هفته یک ظرف است موظف واسط- )7( ماده
 عنوان به را خود تواند می واسط مرکزي بانک موافقت با. نماید معرفی مرکزي بانک
. نماید معرفی امین

 از میانگین بصورت و رسمی کارشناس سه  نظریه مبناي بر دارایی ارزش -  )8( ماده
 فروشنده. شود می رسانده بانی و فروشنده اطالع به و محاسبه شده تعیین ارزشهاي

 قبول بر مبنی خود نظر ، امین کتبی اعالن از کاري روز دو ظرف هستند موظف وبانی
.دنُنمای اعالم امین به کتبی صورت به را شده تعیین ارزش رد یا

 است موظف مرکزي بانک بانی، توسط امین شده اعالن ارزش رد صورت در - )9( ماده
 اقدام توافق مورد ارزش تعیین به نسبت بانی و امین حضور با مشترك جلسه تشکیل با

 امین توسط دارایی ارزش اولیه اعالن از کاري روز ده ظرف صورتیکه در.نماید
.شود می تلقی یافته خانمه نامه امید موضوع ، نشود حاصل توافقی

 اسناد ارائه با که است امین عهده بر کارشناسی مراحل انجام هاي هزینه- )10( ماده
 امضاي با قراردادي در فروش قبول.است فروشنده از مطالبه قابل مربوطه ومدارك
 تعهد در قصور از ناشی جرائم ، تادیه زمان ،سقف ارزش شامل بانی و ، امین ، فروشنده
.یابد می رسمیت میشود ذکر مرکزي بانک دستورالعمل در که مواردي سایر و قرارداد

 ایفاي منظور به و آن مفاد از اطالع و اولیه قرارداد شاهد عنوان به واسط امضاي-تبصره
. است  ضروري اجاره تعهد
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ت موظف امین - )11( ماده ز پس کاري روز 7 اکثر حد اس رداد انعقاد ا اق ، مشترك رسمی قرا   اور
م ریالی میلیون یک مبالغ حسب بر قسی اکثر و 20 حداقل و نموده ت صد 30 حد   اوراق ارزش در
ز پس را مابقی و نموده خریداري و تامین خود منابع از را ب ا   ظرف مرکزي بانک از مجوز کس
خ از کاري روز ده . نماید مالی تامین واسط بانک در نویسی پذیره تاری

ک تایید و ذینفع تقاضاي به بنا تواند می دستورالعمل این در مذکور هاي مهلت -)12( ماده   بان
. یابد افزایش کاري روز 10 تا حداکثر مرکزي

ت در هستند موظف واسط و فروشنده و امین-)13( ماده اد در شده مقرر مهل من ، رسمی قرارد   ض
حل انجام ال نقل مرا ی مالکیت وانتق ان سرمایه به مشاع د همزمان ، گذار اردا ه امین بین اجاره قر   ب

ز وکالت اران سرمایه ا ه واسط و گذ ت ب ه امید در بانی تعهد مطابق را بانی از وکال   منعقد نام
.نمایند
ه - 1 تبصره د مفاد در تغییر هرگون ه نسبت اجاره قراردا ه امید ب ب به منوط نام افقت کس   بانک مو

ت مرکزي اس
وه و ارزش-2تبصره ه نح ات ایفاي جهت در تضمین ارائ ب بر ، بانی تعهد لتی حس ا دو   ی

. گردد می تعیین مرکزي بانک نوسط ، بانی بودن خصوصی
رداد طول -3تبصره ایی عمر حسب بر اجاره قرا  تواند نمی صورت هر در و شود می تعیین دار

ز بیش ی عمر ا . باشد دارای

 واسط هزینه به و اجاره قرارداد انعقاد زمان روز ارزش حسب بر دارایی-)14( ماده
 هر بروز صورت در که گردد می بیمه بنحوي معتبر بیمه هاي شرکت از  یکی نزد

.باشد یافت باز قابل وارده خسارات کل ، قهري غیر و قهري از اعم حادثه گونه

 تجدید با و تمدید عدم صورت در و  سررسید در اجاره اوراق دارایی-)15( ماده
 به و شده گذاري قیمت رسمی کارشناس 3 توسط و امین هزینه به باید می ، آن

 گذاران سرمایه یین مالکیت اساس بر ، فروش از پس و شده گذاشته فروش
. شود تقسیم

  عطمقا در متعلقه اجور پرداخت براي الزم تضمین است موظف بانی- )16( ماده
 مبالغ باید نیز واسط و قرارداده واسط اختیار در را اجاره قرارداد در مندرج زمانی

. نماید  واریز واسط بانک نزد امین حساب به مقرر سررسیدهاي در را  مربوطه
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ر و صکوك مدیریت کارمزد درصد 2 کسر از پس  است موظف امین-)17( ماده   سای
ن سرمایه حساب به را اجاره مبالغ ، قانونی کسورات  به وکالت اعطاي هنگام در که گذارا

.نماید واریز اند داشته اعالم امین

ر پرداخت هنگام به که است دریافتی اجور ارزش درصد 2 واسط کارمزد-)18( ماده   اجو
. میگردد کسر مربوط  مبالغ از گذاران سرمایه به مربوطه

.نماید حفظ را گذاران سرمایه منافع دایمی نظارت با است موظف امین-)19( ماده
ز  منافع صلح و  وکالت اعطای و اعالن طریق از اوراق مالکیت انتقال-)20( ماده  ا

  انتقال و نقل اطالعیھ و گیرد مي صورت ثانویھ بازار در فروش و خرید طریق
 . گردد می اعالم واسط  بھ امین  توسط

 مي نیز  واسط  ثانوي بازار در اوراق نرفتن فروش ریسك كاھش منظور بھ– تبصره
  در.شود متعھد توافقي قیمت با را مربوطھ وجوه تادیھ و اوراق بازخرید  تواند

ز وانتقال نقل اینصورت   مي واسط و گرفت خواھد صورت امین نزد ثبت طریق ا
. نماید واگذار آنھا وبھ نموده نویسی پذیره جدید متقاضیان از نام ثبت با تواند

  قوانین آخرین با مطابق ، امین و باني و ازواسط صكوك اوراق مالیات اخذ-)21( ماده
.بود واهدخ مرتبط قوانین سایر و سرمایه و پول بازار هاي در مربوطه
اریخ از )سرمایه گذاران( صکوك اوراق دارندگان اجاره درآمد و سود-تبصره غ ت   این ابال

.می باشد معاف عوارض و مالیات هرگونه پرداخت از سال 10 مدت به آیین نامه
ر شرکتهاي بین اختالفات وفصل حل منظور به-)22( ماده ع در درگی ق قرارداد موضو ه اورا   اجار
ات ، وري هی  وبا امین،فروشنده ،نماینده بانی ،نماینده مرکزي بانک نماینده از متشکل دا

  نماینده .گردد می ،تشکیل)قضاییه قوه محترم ریاست حکم با( قضاییه قوه نماینده ریاست
ات مرکزي بانک ا و توافق عدم درصورت .بود خواهد دبیرهی   راي دعوي، طرفین سازش ی
.گردد می صادر قضاییه قوه نماینده توسط نهایی
ت صالحه محاکم در بررسی قابل صادره راي به اعتراض-1تبصره . اس
.گیرد می صورت صالحه محاکم در گذاران سرمایه شکایات وفصل حل -2تبصره

ی جمهوري مرکزي بانک توسط نامه آیین این در مطروحه هاي دستورالعمل-)23( ماده   اسالم
شد خواهد تدوین ایران
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بھ منظور حل وفصل اختالفات موضوع قرارداد اوراق اجاره ، ھیات  - ٢٢
داوری متشکل از نماینده بانک مرکزی ،نماینده بانی ،نماینده امین،فروشنده  

،تشکیل )با حکم ریاست محترم قوه قضاییھ(وبا ریاست نماینده قوه قضاییھ 
درصورت عدم . دبیرھیات نماینده بانک مرکزی خواھد بود. می گردد

توافق و یا سازش طرفین دعوی ، رای نھایی توسط نماینده قوه قضاییھ 
.صادر می گردد 

 اعتراض بھ رای صادره قابل بررسی در محاکم صالحھ است  -١تبصره.
 حل وفصل شکایات سرمایھ گذاران در محاکم صالحھ صورت  -٢تبصره

.می گیرد 
دستورالعمل ھای مطروحھ در این آیین نامھ توسط بانک مرکزی - ٢٣

.جمھوری اسالمی ایران تدوین خواھد شد 

پایان


