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بررسی عملکرد اوراق بهادار اسالمی منتشره در بورس اوراق بهادار تهران
شهاب الدین شمس
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چکیده
با مردود شمردن بهره در اسالم استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد .بنابراین ،شرکت-
های اسالمی و دولتهای اسالمی که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند
جایگزینی مطابق با اصول اسالمی میباشند .متخصصان مالی به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی بودند
که سبب به وجود آمدن ابزارهای مالی اسالمی جدیدی گردید که به این ابزارهای مالی اسالمی ،صكوك
گفته میشود .در سالهای اخیر استفاده ازاین ابزارهای مالی اسالمی که به صكوك شهرت یافته بسیار
چشمگیر بوده است .در حال حاضر صكوك به عنوان ابزاری شناخته شده حتی در کشورهای
غیرمسلمان هم مورد استفاده قرار می گیرد .درکشور ما انتشار اوراق اجاره بسیار رواج یافته است .با
توجه به اهمیت انتشار صكوك و نقش آن در اقتصاد ایران ،در این مقاله سعی شده است با ارائۀ آمار و
ارقام موجود به بررسی عملكرد این اوراق در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود .در پایان نتیجه
گیری میشود که این اوراق جایگزین مناسبی برای اوراق قرضهاند و بر اقدام دولت در حمایت و به
کارگیری این اوراق در اقتصاد تأکید میشود.

واژههای کلیدی :اوراق بهادار اسالمی ،صكوك ،اوراق اجاره
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-1مقدمه
نهادهای مالی اسالمی در حدود سه دهه گذشته به عنوان جایگرین نهادهای مالی متداول با
هدف انجام سرمایه گذاری ،تامین مالی و استفاده از فرصت های تجاری متناسب با شریعت
ایجاد شدند( حبیب احمد ،طریق ا ...خان.)1831،
در سالهای اخیر استفاده از ابزارهای مالی اسالمی که به "صكوك" شهرت یافته بسیار
چشمگیر بوده است تا شرکتها به وسیله این نوآوری مالی بتوانند خالء حاصل از کمبود ابزارهای
مالی را پر کنند.صكوك یكی از ابزارهای تامین مالی است که با درگیر کردن یک دارایی
مشخص فیزیكی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره ،منطبق برقانون بانكداری بدون ربا
است .این اوراق باید با پشتوانه دارایی های فیزیكی و نه دارایی های مالی باشد .صكوك به
عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می گردد که باید خود دارای ارزش باشد و نمی تواند
بر اساس فعالیت های سفته بازی و سوداگرانه ودر واقع فعالیت هایی که بدون خلق ارزش و کار
صورت می گیرند سودآوری داشته باشد(علی عصار.)1832،
صكوك اجاره یكی از ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی است که بر مبنای عقد اجاره طراحی
شده است .این نوع ا وراق بهاداریكی از متداولترین ابزارهای مالی اسالمی است که در کشورهای
مختلف اسالمی و اخیرا در ایران مورد استفاده واقع شده است.صكوك بهترین انتخاب برای
مسلمانانی است که مشتاق هستند به بازار هایی با درآمد ثابت وارد شوند .اما ورود آنها به این
بازار ها با توجه به آموز ه های اسالمی منع شده است .این نوع تقاضا به وضوح در گامبیا که در
سال 00،2003ناشر صكوك داشته است ،دیده می شود؛ همچنین مسلمانان کشورهای غربی
نیز عالقمند به سیستم های اسالمی هستند(حسن زاده وهمكاران) .
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال  ، 1830زمینه الزم برای طراحی و انتشار انواع
مختلف ابزارهای مالی اسالمی جدید در کشورمان فراهم شده است .در این میان اوراق
اجاره،مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت .به نظر میرسد توسعه و گسترش
استفاده از این ابزار مالی ،گامی موثر در راستای توسعه بازار سرمایه کشور باشد.این متن با
تاکید براوراق اجاره جهت یک ابزار جدید اسالمی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار
گرفته است.
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ابزارهای منطبق با تعالیم اسالم اوراقی مانند اوراق قرض الحسنه ،اوراق استصناع ،اوراق
مشارکت ،اوراق م رابحه و اوراق مضاربه هستند که از آنها تحت عنوان ابزارهای مالی جدید
اسالمی یاد می شود ( موسویان سید عباس.)1831 .
-2صكوك
بازار سرمایه اسالمی ابزارهای مالی مطابق با شریعت با عنوان صکوک صادر کرد.
اوراق سرمایه گذاری صکوک طبقه مجزایی از اوراق بهادار صادر شده توسط سازمان
های مستقل و شرکت های بزرگ است .اوراق صکوک یک تاریخ سررسید و یک
جریان منظم درآمد در طول عمر صکوک همراه با پرداخت نهایی در تاریخ سررسید
دارد .به هر حال صکوک اوراق بهاداری است که بوسیله یک دارایی پایه حمایت می
شود(گدلوسکی.2)3102،
صكوك می تواند بر مالكیت جزیی در بدهی ،دارایی،پروژه،کسب و کار یا سرمایه داللت کند.
نمونه هایی از ساختار صكوك شامل:مرابحه(فروش هزینه اضافه)،سلم(پیش پرداخت یک دارایی
برای تحویل در آینده)،اجاره(قراردادهای اجاره)،استصناع،مضاربه،مشارکه ،می باشد .که اکثر
اوراق عرضه شده اوراق اجاره هستند،که بر مبنای یک دارایی پایه می باشند(همان منبع).
یكی از ابزارهای مناسبی که میتواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد؛ صكوك است .
صكوك دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایه گذاری است که درصد
سود و زیان میتواند ثابت یا شناور باشد .به این ترتیب ،بازده صكوك مقدار ثابتی نیست وبر
حسب ارزش واقعی محاسبه میشود) شرکت تأمین سرمایه نوین.)1832،
"صک به معنای سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است  .عرب ها این
واژه (صكوك) را توسعه دادند و آن را بر تمام انواع حوا له ها و تعهد ها به کار بردند .آن ها این
واژه را بر کتاب به صورت عام و بر سند اقرار به مال به صورت خاص اطالق کردند .در عرف
عرب  ،این واژه ،حواله ،انواع سفته ،سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری ازآن ایفاد شود را شامل
می شود .واژه های صک الوکا لۀ به معنای وکالت نامه و صک الكفالۀ به معنای کفالت نامه نیز
در زبان عربی رواج یافته است"(نجفی.)1831،
Christophe J. Godlewski
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در حقیقت صكوك نوعی گواهی سرمایه گذاری مشاع و به معنای"اوراق بهادارمهروموم
شده"است .اوراق بهادار صكوك منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و داراییهای فیزیكی شرکت
های خاص جذب میكنند.صكوك ابزاری برای تامین نیازهای شرکت ها می باشد.اوراق صكوك
که از مفهوم تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها نشأت گرفته به شكل گسترده ای در بین
کشورهای اسالمی مورداستقبال سرمایه گذاران مسلمان قرار گرفته است(سوری.)1833،
استفاده از لفظ صكوك جهت ابزارهای مالی اسالمی برای نخستین بار در سال 2002
درجلسه فقهی بانک توسعه اسالمی پیشنهاد شد .بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی
نهادهای مالی اسالمی اقدام به معرفی  14نوع صكوك نمود .یكی از مهمترین انواع صكوك
معرفی شده" صكوك اجاره "میباشد (.سروش.) 1386،
 3-0مزایای استفاده از صکوک
الف -صكوك ،نقدینگی بانی و سرمایه گذاررا افزایش می دهد.
ب  -دارا یی هایی که نقدشوندگی پایینی دارند و یا غیرنقد هستند ،از ترازنامه شرکتها خارج
شده و وجوه نقد جایگزین آن می شود.
ج -از آنجا که صكوك با پشتوانه دارایی منتشر می شود ،دارای ریسک کمتری است وهزینه
تأمین مالی را نیز کاهش می دهد.
د  -صكوك با فراهم کردن امكان تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار ،به توسعه بازارسرمایه کمک
میكند.
ه  -چنانچه برای داد و ستد صكوك یک بازار ثانویه فراهم شود ،آنگاه قابلیت نقدشوندگی این
اوراق هم افزایش می یابد.و قابلیت معامله اوراق صكوك دربازارهای بین المللی وجود
دارد(میسمی.)1831،
 3-3انواع صکوک
بر اساس ترکیب عقود مختلف در طراحی اوراق بهادار اسالمی ،میتوان آنها را به 12نوع
تقسیم بندی کرد که شامل اوراق اجاره ،مشارکت ،سفارش ساخت) استصناع( ،خرید دین) اوراق

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

رهنی( ،مرابحه) فروش اقساطی( ،سلف ،جعاله ،مساقات ،مضاربه ،مزارعه ،وقف و قرض الحسنه
میباشد (حسینی و همكاران.)1832،
تقسیم بندی دیگری نیز توسط آیت اهلل تسخیری ارائه شده است .بر اساس این تقسیم بندی
میتوان ابزارهای مالی را با توجه به بازدهی اوراق بهادار اسالمی و نوع قرارداد منعقد شده
برای آن و با توجه به دارایی پایه به صورت زیر تقسیم نمود:
. 1اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین) مانند اوراق سفارش ساخت ،اوراق مرابحه(
. 2اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیكی) اوراق اجاره(
. 8اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی) اوراق مشارکت ،مضاربه ،مزارعه
و مساقات(
-2صکوک اجاره

اوراق اجاره دارایی اوراق بهاداری هستند که برای هر انتشار ارزش اسمی یكسانی دارندو
این اوراق نمایانگر دارایی های بادوام فیزیكی ای هستند که به یک قرارداد اجاره آنظور که در
شریعت تعریف شده پیوند خورده اند ( سید علی ،سلمان.)1831.
ایده انتشارصكوك اجاره برای نخستین بار توسط منذرقحف در مقالهی معروف وی باعنوان
استفاده از اوراق اجاره دارایی برای شكاف بودجه درسال 1331مطرح شد.اوراق صكوك اجاره
دو امتیازمهم دارد :نخست اینكه دارای مخاطره کمی است زیرا باپشتوانه دارایی منتشرشده
است،دوم اینكه قابلیت نقدشوندگی مناسبی دارد زیرا سرمایه گذاران میتوانند درصورت تمایل
آن را دربازارثانویه به فروش رسانند(لشكری وهمكاران.)1831،
صكوك اجاره یكی از ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی است که بر مبنای عقد اجاره طراحی
شده و کمبود ابزارهای بدهی در نظام مالی اسالمی را تا حدودی جبران میكند .صكوك اجاره
اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر
اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است .در صكوك اجاره حق استفاده از
منافع دارایی یا مجموعه ای از داراییها در برابر اجاره بها از مالک به شخص دیگری منتقل
میشود .مدت قرارداد اجاره مشخص است و می توان اجاره بها را در ابتدای دوره ،انتهای دوره با
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سررسیدهای ماهانه ،فصلی یا ساالنه پرداخت کرد .از آنجا که صكوك اجاره اوراق بهاداری است
که بیانگر مالكیت مشاع فرداست میتوان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که به وسیله عامل
های بازار تعیین می شود معامله نمود(پاك نیت.)1831،
سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسالمی ،صكوك را اینگونه تعریف کرده است :
"گواهیهایی با ارزش اسمی یكسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی ،بیانگر پرداخت مبلغ
اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندهی آن مالک یک یامجموعه ای از
داراییها ،منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص
میشود "(حدادی.)1830،
 2-0مراحل انتشاراوراق اجاره
جهت انتشار اوراق اجاره وجود دست کم سه نهاد مالی ضرور است که عبارتند از بانی،واسط و
امین  .بانی شخص حقوقی است که صكوك اجاره با هدف تأمین مالی آن منتشرمی شود و می
تواند به اجاره کردن دارایی مبنای انتشار صكوك اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه گذاران
کند .واسط نهاد مالی است که صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صكوك
اجاره و انتشار صكوك اجاره تشكیل می شود .امین نیز شخصی حقوقی است که به نمایندگی از
سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صكوك اجاره،
مسؤلیت نظارت بر کل فرایند عملیاتی صكوك اجاره را بر عهده دارد(سازمان بورس و اوراق بهادار،
.)1386

ابتدا بانی یكسری از دارایی های خودرا که برای اجاره مناسب هستند انتخاب می کند.سپس
بانكی یک شرکت با مقصد خاص تاسیس می کند.این شرکت از لحاظ قانونی دارای یک
شخصیت کامال مستقل است.بانی دارایی های منتخب رابه صورت یک پرتفوی به شرکت با
مقصدخاص می فروشد بااین توافق که شرکت با مقصد خاص پس از خرید دارایی ها مجددا آنها
را درقالب قرارداداجاره دراختیار بانی قراردهد.مدت اجاره وهمچنین مبلغ اجاره بها باتوافق
طرفین تعیین می شود(لشكری وهمكاران.)1831،
درمرحله بعدشرکت با مقصدخاص دارایی خود رابا انتشار صكوك به اوراق بهادار تبدیل می
کند.بانی به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجاره بها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکرشده
دراختیارشرکت با مقصد خاص قرار دهد .شرکت با مقصدخاص باید مبلغ اجاره بها را بین
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دارندگان صكوك تقسیم کند.البته فرایند دریافت وپرداخت وجوه معموال توسط یک موسسه
امین انجام می شود.هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می رسد جریان نقدی اجاره بها
متوقف میشود و مالكیت دارایی مورد اجاره در اختیاردارندگان صكوك است(همان منبع).
 2-3ساختار صکوک اجاره

 -0صكوك منتشرشده درجهان

صكوك عمال تاسال  1330ناشناخته است.اما بعداز آن به عنوان یک گزینه تامین مالی بادوام
درسال2000ظهورپیداکرد.اگرچه ارزش صكوك هنوز هم زیر ارزش اوراق قرضه متعارف است.اما
اهمیت آن منعكس شده است.به طور میانگین%2222سهم صكوك در کل بازار سرمایه مالزی
)(MICMدرسال های2000تا 2010رشد داشته است.این میانگین رشد شواهد روشنی از
افزایش محبوبیت صكوك در کیان شرکت های صادرکننده میدهد،ونشان دهنده پتانسیل
عظیمی از این بخش از بازار سرمایه مالزی به عنوان یک گزینه تامین مالی بادوام است
(کامارودین وهمكاران.0)2010،

اوراق صكوك به شكل گسترده ای در بین کشورهای اسالمی مورد استقبال سرمایه گذاران
مسلمان قرار گرفته است.در سال های اخیر ،صنعت مالی اسالمی از نظر سوددهی محبوبیت
پیدا کرده است .در حدود  300مؤسسه مالی برطبق اصول اسالمی در حال کار هستند که این
Mohd Faizal Kamarudin
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مؤسسات در  75کشور پراکنده شده اند .در حال حاضر ،کشورهای عضو شورای همكاری خلیج
فارس و مالزی از مراکز مهم صنعت مالی اسالمی می باشند .ارزیابی دارایی های مالی اسالمی
نشان میدهد که ارزش این داراییها به میزان  700میلیارد دالر بوده است .بخشی از گستردگی
عظیم این بازار به علت رونق شدید اقتصاد کشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس است
(حسن زاده وهمكاران).

تقاضا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار مطابق با باورهای دینی خود وبا
توجه به محدودیت موسسات مالی اسالمی برای تامین مالی بازار صكوك گسترش یافته است.تا
پایان سال 2012ارزش USDبالغ بر22320میلیارد دالر(با صدور اوراق تازه USDبالغ بر
18122میلیارد دالر) میباشد%1021،USD.از دارایی های مالی اسالمی را داراست .مالزی
بزرگترین بازار صكوك با % 10اوراق منتشر شده را داراست و این اوراق بهادار را نیز معموال در
شورای همكاری خلیج فارس صادر کرد( آلوئی.1)2010،
در سال 2018اندازه اوراققرضه و صكوك منتشرشده در (GCCشورای همكاری خلیج
فارس)در دامنه 2میلیارد دالر تا0میلیارد دالر میباشد.عالوه بر این اوراق قرضه وصكوك منتشر
شده با بیش از 1میلیارد دالردر سال 2018نشاندهنده باالترین میزان انتشار در 11صدور
گذشته است،که در مجموع 13203میلیارد دالر میباشد.عالوه براین حداکثر اوراق قرضه
وصكوك منتشر شده به دالر آمریكا بالغ بر8121میلیارد دالر و پس از آن به ریال
عربستان1021میلیارددالر و به یورو 122میلیارد دالر میباشد%8123،از صكوك منتشر شده
صكوك مستقل و توسط شرکت های بزرگ میباشد(s&pچشم انداز مالی اسالمی.)2018،

Aloui
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در

مالزی

اوراق صادرشده ازسال2002تا2003دربازار مالزی،این داده ها براساس پایگاه داده بلومبورگ
است،مقایسه صكوك واراق قرضه منتشر شده.اعداد به میلیارد دالر(گدلوسكی وهمكاران.)2018،

-5وضعیت صکوک اجاره در ایران
تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها یكی از ابزارهایی است که در زمینه تأمین مالی در
سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است .طبق این روش ،دارایی هایی که به عنوان یكی از
اقالم ترازنامه محسوب می شوند ،به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل می شوند.با توجه به انتشار
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اولین صكوك در اسفند ماه 1389در ایران که به همت شرکت تأمین سرمایه نوین و ضمانت
بانک اقتصاد نوین برای تامین مالی شرکت هواپیمایی ماهان به مبلغ  291.500میلیون ریال
صورت گرفت ،بازار صكوك در ایران نیز مانند سایر کشورهای اسالمی رونق یافت .به دنبال
انتشار اولین صكوك هواپیمایی ماهان ،اوراق اجاره بانک سامان ،مدیریت سرمایه گذاری امید و
دومین صكوك هواپیمایی ماهان نیز تا پایان شهریور ماه  1390عرضه شد.
سال

0231

0211

0210

0213

0212

جمع

تعدادصکوک منتشرشده

1

0

8

3

8

13

ارزش صکوک منتشرشده

231100

8011100

2883000

3100111

1123100

11311811

علی رغم نوپا بودن تأمین مالی به شیوه ی انتشار صكوك در ایران ،به جرات میتوان گفت که
این اوراق از استقبال خوبی برخوردار بوده است
 5-0صکوک انتشاریافته در سال های12-31

انتشارصکوک اجاره
10000000
8000000
6000000
انتشارصکوک اجاره

4000000
2000000
0
1393

ردیف

نام اوراق

تعداد منتشره

نرخ

1392

مدت

قیمت اسمی

پرداخت

اوراق

اوراق

هر ورقه

سود

1391

1390

ناشر

1389
ضامن

تاریخ

مبلغ به میلیون ریال

سررسید
(ش)

ریال
0

هواپیمایی ماهان2

310210

11

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
اردیبهشت

بانک ملت

30/01/01

310210

3

اجاره سرمایه گذاری امید

1031000

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
فروردین

بانک سپه

30/01/21

1031000

2

اجاره رایتل

8000000

20

0

1000000

هر1ماه

شرکت واسطه مالی
اردیبهشت یكم

شرکت سرمایه گذاری
تامین اجتماعی

31/10/22

8000000

4

اجاره بانک سامان

1000000

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
اسفند

بانک اقتصادنوین

30/08/23

1000000
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سرمایه

283000

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
تیر

بانک اقتصادنوین

31/08/11

283000

رایان

221311

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی

بانک اقتصادنوین

31/01/23

221311

لیزینگ

شهریور

سایپا
7

اجاره شرکت جوپار

011210

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
خرداد

بانک تات

30/10/13

011210

3

اجاره لیزینگ جامع سینا

100000

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
مرداد

بانک ایران زمین

31/08/21

100000

1

اجاره شرکت مپنا

2000000

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
مهر

بانک اقتصادنوین وتامین
سرمایه امین

31/08/23

2000000

01

شرکت صنعتی معدنی
چادرملو

1100000

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
فروردین یكم

شرکت توسعه معادن
وفلزات وگروه مدیریت

31/01/03

1100000

00

اجاره ماهان

231100

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
بهمن

بانک اقتصادنوین

38/12/21

231100

03

اجاره سپهر صادرات

000000

20

221

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
شهریور1

بانک پارسیان

31/08/12

000000

02

اجاره قائد بصیر

100000

20

0

1000000

هر8ماه

31/02/23

100000

04

اجاره نفت پارس

1000000

20

0

1000000

هر8ماه

سرمایه گذاری امید

اعتباری

شرکت واسطه مالی

موسسه

مهریكم

کوثرمرکزی

شرکت واسطه مالی

بانک سرمایه وبانک رفاه

31/02/01

1000000

آذر
05

اجاره بوتان

323100

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
تیریكم

بانک خاورمیانه

06

کاشی وسنگ پرسپولیس
یزد

800000

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
آذریكم

موسسه
کوثرمرکزی

اعتباری

07

اجاره دانا پتروریگ

111000

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
دی

موسسه
کوثرمرکزی

اعتباری

31/12/20

1310000

20

0

1000000

هر8ماه

شرکت واسطه مالی
مردادیكم

بانک حكمت ایرانیان
وسیناوبانک شهر

31/01/23

01

اوراق اجاره
نیروگاهی مپنا

مدیریت

31/00/00

323100

31/01/23

800000
111000

1310000

تا اواسط سال  1838مجموعا 11311811میلیون ریال اوراق اجاره منتشر شده است .که در
سال 1832،3اوراق صكوك اجاره منتشر شده است که بیش از %10از کل اوراق اجاره منتشر
شده را تشكیل می دهد .که از این %8223،%18آن رااوراق اجاره شرکت مپنا تشكیل میدهد،
و% 1120آن رااوراق اجاره شرکت صنعتی معدنی چادرملو تشكیل می دهد.در سال ،1830
0اوراق اجاره منتشر شده است که%20از کل اوراق منتشره را تشكیل می دهد.
نتیجه گیری
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با توسعه بازارهای مالی در دنیا روزبه روز اهمیت و اثرگذاری آنها در تمام جنبه های تمدن
بشری ازجمله اقتصاد و سیاست افزایش یافته است .درکشورهای اسالمی نیز در سال های اخیر
با درك نیاز به توسعه بازارها و ابزارهای مبتنی بر شریعت اسالمی که مطابق با اصول اسالمی
باشد ،بازارهای مالی اسالمی با سرعت زیادی در حال توسعه و تجهیز هستند .صكوك نیز ابزاری
جدید برای تأمین مالی بوده که این ابزار آزمون شده و مناسب برای فرایند تأمین مالی اسالمی
است .با توجه به رونق استفاده از این ابزار در سایر کشورهای اسالمی و به ویژه در کشورهای
همسایه ایران ،انتشار صكوك می تواند روشی مناسب برای تأمین مالی باشد .بازار صكوك یک
بازار امیدبخش است که تقاضای فعلی را پوشش میدهد.
ابزارمالی به عنوان تسهیل کننده جریان مالی به تولیدکنندگان فرصت می دهدتا منابع
اقتصادی را با اتكابه منابع پولی ومالی باسرعت ودقت بیشتری مورد جا به جایی قرار
دهند.بدیهی است که هرچه شرایط رقابتی بیشتر فراهم وابزارهای مالی مناسبی وجود داشته
باشد،این عمل به تخصیص کارای منابع بیشتر کمک می کند.
با توجه به مزایای این اوراق طراحی صكوك متنوع وبا ریسک و بازدهی متفاوت نقش بسیار
مهمی در گسترش بازار صكوك دارد ایجاد و انتشارابزارهای مالی اسالمی وتوسعه بازار اولیه
وثانویه آن می تواندجهت تامین مالی پروژه ها مناسب بوده و همچنین سبب کارایی سیاست
های پولی ومالی شود.

پیشنهادات
در کشور ما در حال حاضر شرکت ها و بنگا ههای اقتصادی زیادی تمایل به انتشار اوراق اجاره
دارند که با انتشار این اوراق سرمایه های خرد و کالن کشور به سودآورترین فعالیت های
اقتصادی اختصاص می یابد .با توجه وجود بازار ثانویه فعال برای اوراق بهادار با درآمد ثابت،
انتشار این گونه اوراق سبب جلب سرمایه کالن جهت انجام پروژ ه ها و یا تامین مالی بنگاه های
بزرگ اقتصادی می گردد.
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ایجاد و انتشار ابزارهای مالی اسالمی(صكوك) می تواند در مدیریت نقدینگی بانک ها و تامین
مالی پروژه های عمرانی دولت مناسب بوده و در راستای سیاست پولی و مالی استفاده گردد.و
همچنین با حمایت دولت از این ابزارها و توسعه بازار اولیه و ثانویه آن ها می تواند بسیاری از
مشكالت مربوط به تامین مالی بنگاه های اقتصادی را برطرف نماید.
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