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درباره  سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسالمیاستاندارد شرعی  
 گذاریسرمایه صکوک

 چکیده

ط و ضوابهای الزم در بازار اوراق بهادار اسالمی یا صکوک، استانداردسازی ترین زیرساختیکی از مهم
مقررات شرعی مربوط به این بازار است. سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسالمی 

(AAOIFIاز جمله نهادهایی ) سات تاکنون استانداردهای شرعی گوناگونی در زمینه فعالیت موسکه  است
وعه است که مجم المللی غیرانتفاعی و مستقلاین سازمان، یک نهاد بین. مالی اسالمی منتشر کرده است

ستفاده استانداردهای شرعی، حسابداری و حسابرسی، راهبری و اخالقی مبتنی بر شریعت اسالمی را برای ا
عضو از کشورهای  ۲00کند. این سازمان بیش از ها و موسسات مالی اسالمی تدوین و عرضه میبانک

ی فعاالن صنعت بانکداری و مالهای مرکزی، موسسات مالی اسالمی و دیگر مختلف دنیا دارد که بانک
ساعد و مگیرد. امروزه استانداردهای تدوین شده توسط این سازمان توانسته است نظر اسالمی را در بر می

رین، حمایت کشورهای مختلف را به خود جلب نماید. به نحوی که در برخی از کشورهای اسالمی مانند بح
گیرد. برخی از ستانداردها به نحو کامل مورد استفاده قرار میدبی، اردن، لبنان، قطر، سودان و سوریه این ا

ر مبنای نهادهای مالی در استرالیا، اندونزی، مالزی، پاکستان، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی نیز ب
 اند.ها و رهنمودهای متناسبی را منتشر کردهاستانداردهای سازمان مذکور، دستورالعمل

است  ۱گذاریدرباره صکوک سرمایه ۱7این نهاد، استاندارد شرعی شماره یکی از استانداردهای مهم 
این ترجمه میالدی به تصویب رسیده است. در گزارش حاضر ضمن ارائه متن کامل  ۲003که در سال 

در پاورقی، نکات و به ویژه وجوه اختالف آن با مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس استاندارد، سعی شده تا 
تبیین شود. این  توسط نویسندگان دار به عنوان مرجع شرعی مربوط به بازار اوراق بهادار در ایرانو اوراق بها

امر از آن جهت حائز اهمیت است که به منظور گسترش و تعمیق بازار اوراق بهادار اسالمی در کشور به ویژه 
و در صورت  AAOIFIهای شرعی المللی همانند استانداردالمللی، انطباق با استانداردهای بیندر سطح بین

 های فقهی مربوط به این بازار ضرورت دارد.لزوم بررسی راهکارهای مناسب برای رفع چالش

 

صکوک،  سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسالمی، کمیته فقهی سازمان بورس و  :کلید واژه
 اوراق بهادار

                                           

1. Shari’ah Standard No. (17) Investment Sukuk 



 

 

 

 

 مقدمه

گذاری و نیز تشریح هدف این استاندارد، تدوین قواعد شرعی انتشار و معامله صکوک )اوراق( سرمایه
وسیله موسسات مالی اسالمی ها، ضوابط شرعی و شرایط انتشار و معامله آنها بهانواع، ویژگی

 است. ۱)موسسه/موسسات(

 

 شرح استاندارد

 

 دامنه استاندارد  -۱

ع، گذاری است. این صکوک شامل صکوک اجاره، مالکیت منافکوک سرمایهاستاندارد مربوط به ص این
 مالکیت خدمات، مرابحه، سلف، استصناع، مضاربه، مشارکت، وکالت، مزارعه، مساقات و مغارسه

های ها و پرتفویهای صندوقهای سهامی، گواهیاست. این استاندارد مربوط به سهام شرکت
 گذاری نیست.سرمایه

 گذاریکوک سرمایهتعریف ص  -۲

نویسی، های با ارزش اسمی یکسان است که پس از اتمام عملیات پذیره، گواهیگذاریسرمایهصکوک 
 بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا

لیت یک پروژه یا فعا نفعهای فیزیکی، خدمات، منافع حاصل از دارایی یا ذیای از داراییمجموعه
یز آن گذاری در این استاندارد، تماشود. علت استفاده از عنوان صکوک سرمایهگذاری خاص میسرمایه

 از سهام و اوراق قرضه است.

 گذاریانواع صکوک سرمایه  -۳

 ترین آنها عبارتند از:گذاری انواع گوناگونی دارد، که مهمصکوک سرمایه

                                           

ستاندارد، انیز ذکر شده، منظور از واژه موسسه/موسسات در این  ۱7. طبق آنچه در پاورقی استاندارد شرعی شماره ۱
 های اسالمی است.جمله بانکموسسات مالی اسالمی و از 



 

 

 

 

 ۱صکوک اجاره ۱-۳

سط یا یک وا ،صکوک، توسط مالک یک دارایی فیزیکی اجاره شده یا مقرر شده برای اجاره این نوع
حاصل  شود و با فروش آن دارایی و اجاره مجدد آن توسط مالک، وجوهبه نمایندگی از او، منتشر می

تبط با آن ای مرگیرد. دارندگان اوراق، مالک بخشی از دارایی و درآمدهاز انتشار در اختیار بانی قرار می
  هستند.

 ۲صکوک منفعت ۲-۳

 ۳صکوک منفعت دارایی موجود ۱-۲-۳

 این صکوک بر دو نوع است:

اجاره  ای موجود یا یک واسط به نمایندگی از او، با هدفدر نوع اول، مالک دارایی اجاره 3-۲-۱-۱
به سرمایه  این اوراقانتشار از طریق  را دارایی خودبها، منافع حاصل از دادن دارایی و دریافت اجاره

 کند.گذاران منتقل می

ی از ای موجود )مستاجر( یا یک واسط به نمایندگدر نوع دوم، مالک منافع دارایی اجاره 3-۲-۱-۲
از را د از دارایی خوبها، منافع حاصل او، با هدف اجاره دادن مجدد منافع دارایی و دریافت اجاره

 کند.ان منتقل میطریق انتشار این اوراق به سرمایه گذار

در این صکوک، شخصی که در آینده مالک یک دارایی فیزیکی : 4صکوک منفعت دارایی آینده ۲-۲-۳
 کند.گذاران منتقل میخواهد شد، منافع بالقوه حاصل از دارایی را با انتشار اوراق به سرمایه

دهد ئه میوکار که در حال حاضر خدماتی ارامالک یک کسب: 5صکوک خدمات موجود ۳-۲-۳
تواند با انتشار این نوع صکوک، منابع الزم برای )همانند خدمات آموزشی در یک دانشگاه معین(، می

فعالیت خود را به دست آورد. در این حالت، دارندگان اوراق مالک منافع حاصل از خدمات ارائه شده 
  هستند.

                                           

1. Certificates of ownership in leased assets 

2. Certificates of ownership of usufructs 

3. Certificates of ownership of usufructs of existing assets 

4. Certificates of ownership of usufructs of described future assets 

5. Certificates of ownership of services of a specified party 



 

 

 

 

خدماتی را دارد )همانند خدمات وکار که قصد ارائه مالک یک کسب: ۱صکوک خدمات آینده ۴-۲-۳
تواند با انتشار این نوع صکوک، منابع الزم برای آموزشی در یک دانشگاه بدون مشخص کردن آن(، می

فعالیت خود را به دست آورد. در این حالت، دارندگان اوراق مالک منافع آتی حاصل از خدمات ارائه 
 شده هستند.

 ۲صکوک سلف ۳-۳

تواند با انتشار  است و قصد تولید محصول خود در آینده نزدیک را دارد، میشخصی که تولیدکننده کاال
خرید ال را پیشاین نوع صکوک منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. دارندگان این اوراق، در واقع کا

 اند.کرده

 ۳صکوک استصناع ۴-۳

شوند که تحت تملک میاستفاده  کاالهاییصکوکی است که با هدف تجهیز منابع برای ساخت 
 گیرند.دارندگان اوراق قرار می

 

 4صکوک مرابحه ۵-۳

رسند، شخصی که قصد خرید کاالها یا خدماتی را دارد که بر اساس قرارداد مرابحه به فروش می
دارندگان  تواند با انتشار این صکوک، منابع مالی الزم برای خرید آن را تامین کند. در این حالتمی

 اند.ک آن محصوالت تلقی شده و در درآمد فروش آنها سهیماوراق، مال

 5محورصکوک مشارکت ۶-۳

د یا این نوع صکوک برای تامین مالی اجرای یک پروژه جدید، یا توسعه یک فعالیت یا پروژه موجو
وژه یا شود و دارندگان اوراق مالکان پروکار بر اساس قراردادهای مشارکتی منتشر میانجام یک کسب

 اند. آیند که در سود و زیان حاصل شریکهای مربوط به فعالیت به شمار میاییدار

                                           

1. Certificates of ownership of described future services 

2. Salam certificates (Salam Sukuk) 

3. Istisna’a certificates (Istisna’a Sukuk) 

4. Murabahah certificates (Murabahah Sukuk) 

5. Musharakah certificates (Musharakah Sukuk) 



 

 

 

 

در این نوع صکوک، پروژه یا فعالیت تجاری بر اساس قرارداد مشارکت : ۱صکوک مشارکت ۱-۶-۳
اند کنند که در سود و زیان حاصل شریکشود و دارندگان اوراق نیز نقش شرکا را ایفا میتامین مالی می

 شود.از شرکا یا شخص ثالث به عنوان مدیر عملیات تعیین میو یکی 

در این نوع صکوک، پروژه یا فعالیت تجاری بر اساس قرارداد مضاربه  :۲صکوک مضاربه ۲-۶-۳
کنند که در سود و شود. دارندگان اوراق نیز نقش صاحبان سرمایه مضاربه را ایفا میتامین مالی می

 شود.شرکا یا شخص ثالث به عنوان مدیر عملیات تعیین میاند و یکی از زیان حاصل شریک

این نوع صکوک بر اساس قرارداد وکالت برای اداره عملیات مربوط به یک : ۳صکوک وکالت ۳-۶-۳
 شود.گذاران، منتشر میفعالیت یا پروژه توسط نماینده یا وکیل سرمایه

 4صکوک مزارعه ۷-۳

شود ر میای فعالیت کشاورزی در قالب قرارداد مزارعه منتشاین نوع صکوک برای تامین منابع الزم بر
 و دارندگان اوراق بر اساس شرایط قرارداد در محصول به دست آمده سهیم خواهند بود.

 5صکوک مساقات ۸-۳

ری، تواند از طریق انتشار این نوع صکوک به تامین منابع مالی الزم برای آبیاصاحب یک باغ می
به دست  گذاران در محصوالتمربوط به باغداری بپردازد. در این حالت، سرمایهنگهداری و دیگر امور 

 آمده از درختان سهیم خواهند بود.

  6صکوک مغارسه ۹-۳

 های الزم برای رشد آنها منتشراین نوع صکوک، به منظور کشت درختان و صرف فعالیت و هزینه
 یم خواهند بود.شود و دارندگان اوراق در زمین و درختان کشت شده سهمی

 

                                           

1. Participation certificates 

2. Mudarabah Sukuk 

3. Investment agency Sukuk 

4. Sharecropping certificates (Muzara’ah Sukuk) 

5. Irrigation certificates (Musaqat Sukuk) 

6. Agricultural certificates (Mugharasah Sukuk) 



 

 

 

 

 گذاریهای صکوک سرمایهویژگی -۴

نام منتشر است که به صورت بانام یا بی های با ارزش اسمی یکسانگذاری، گواهیصکوک سرمایه ۴-۱
 دهنده ادعای مالک روی حقوق مالی و تعهدات مشخص شده در گواهی است.شود و نشانمی

های ند داراییتوایمهای پایه است که در دارایی گر مالکیت مشاعگذاری، بیانصکوک سرمایه ۴-۲
شند. این ها و وجه نقد بافیزیکی، منافع، خدمات یا ترکیبی از اینها به عالوه حقوق نامشهود، بدهی

 دهنده بدهی ناشر به دارنده اوراق نیستند.صکوک نشان

این  شود کهمنتشر می گذاری بر مبنای یک قرارداد شرعی مطابق با قواعد شریعتصکوک سرمایه ۴-3
 بر انتشار و معامله آن حاکم است. قواعد

 معامله حقوق مربوط به در رابطه باگذاری بر اساس شرایطی است که معامله صکوک سرمایه ۴-۴
 است.برقرار صکوک 

 اند.شریک اند و در زیان نیز به نسبت سهم خودمالکان اوراق در سود آن مطابق با امیدنامه سهیم ۴-۵

 قواعد و مقررات شرعی -۵

 گذاریانتشار صکوک سرمایه ۵-۱

گذاری شرعی نویسی بر مبنای قرارداد سرمایهگذاری از طریق پذیرههای سرمایهانتشار گواهی ۵-۱-۱
  ۱مجاز است.

تقسیم  های فیزیکی، منافع و خدمات باها برای )تبدیل به اوراق کردن( داراییانتشار گواهی ۵-۱-۲
کردن[  مساوی و انتشار بر مبنای ارزش آنها مجاز است. ولی تصکیک ]تبدیل به اوراق آنها به سهام

 ها با هدف معامله آنها مجاز نیست.بدهی

امر  قرارداد صکوک همه اثرات حقوقی مربوط به قرارداد مبنای انتشار صکوک را دارد. این ۵-۱-3
 افتد.یهای صکوک اتفاق منویسی و تخصیص گواهیپس از پایان پذیره

 شوند.نویسی، دو طرف قرارداد صکوک محسوب میناشر و متقاضیان پذیره ۵-۱-۴

                                           

رارداد گذاری با مالحظه اصاااال آزادی قراردادها و با توجه به اینکه بر مبنای یک قهای ساااارمایهگواهی. انتشااااار ۱
دهنده مالکیت مشاااع دارندگان آن در ها نشااانباشااد و این گواهیگیرد، صااحیح میگذاری شاارعی صااورت میساارمایه

 باشد.  ها میدارایی مبنای انتشار این گواهی



 

 

 

 

ن بر رابطه بین دو طرف قرارداد صکوک بر مبنای نوع قرارداد و جایگاه آن در شریعت افزو ۵-۱-۵
 شود:موارد ذیل تعیین می

 صکوک اجاره ۵-۱-۵-۱

تعهد شده برای اجاره است. دارندگان اوراق،  ای یا داراییهای اجارهناشر صکوک، فروشنده دارایی
خرید دارایی  مبلغنویسی، آوری شده از طریق پذیرهشوند و وجوه جمعخریداران دارایی محسوب می

اند و در سود و زیان حاصل بر مبنای مشارکت بین آنها است. دارندگان اوراق مالکان مشاع دارایی
 ۱اند. سهیم

 صکوک منفعت ۵-۱-۵-۲

 صکوک منفعت دارایی موجودالف( 

اند. وجوه حاصل از ناشر اوراق، فروشنده منافع دارایی موجود و دارندگان اوراق، خریداران منافع
های اند و در مزایا و ریسکخرید منافع است. دارندگان اوراق مالکان مشاع منافع مبلغنویسی، پذیره

 ۲ اند.آن سهیم

                                           

معین  شااود. از جمله احکام عقد اجارهبه موجب آن مسااترجر مالک منافع عین مسااتاجره می.  اجاره عقدی اساات که ۱
کال شرعی بودن عین مسترجره و تعیین مدت است. در صورتی که در انتشار اوراق اجاره، احکام آن رعایت شود با اش

مستاجر اجاره  ن برای مدت معینی بهبهای معیرسد در این اوراق، دارایی در مقابل اجارهمواجه نخواهد بود. به نظر می
به قیمت  شود که در سررسید، موسسه ناشر اوراق حق اختیار فروش داراییشود و در قرارداد اجاره، شرط میداده می

به مستاجر  معین به مستاجر را داشته باشد. در سررسید موسسه ناشر اوراق یا مطابق حق اختیار فروش آن دارایی را
خشاای از برساااند در این صااورت نیز موسااسااه ناشاار اوراق، ن را تحویل گرفته و در بازار به فروش میمی فروشااد و یا آ

ن اوراق در این پردازد. درآمد صاااحبادارد و بقیه را به صاااحبان اوراق میالوکاله خودش بر میبها را به عنوان حقاجاره
ست از اجاره ضافه تفاوت صورت نیز عبارت ا سربهاهای ماهانه به ا سید قیمت خرید دارایی و قیمت فروش آن در  ر
که با حق  (. این شااکل از اوراق اجاره۱3۸۹بینی اساات. )روزنامه دنیای اقتصاااد، اجاره که تا حدود زیادی قابل پیش

ی سازمان اختیار فروش همراه است، از جهت فقهی هیچ اشکالی ندارد و قابل اجرا می باشد از همین روی کمیته فقه
همچنین  تریید کرده اساااات. ۱3۸۹ /۱۱/۵اق بهادار، انتشااااار اوراق اجاره در بازار ساااارمایه  را در تاریخ بورس اور

ل و به تصاویب شاورای پو ۲۶/۱۲/۱3۹0تبصاره در تاریخ  ۶ماده و  ۲۶دساتورالعمل انتشاار صاکوک اجاره ریالی در 
 اعتبار رسیده است.     

گذار در این صکوک، مالک منفعت است که به موجب آن، سرمایهصکوک منفعت، یکی از ابزارهای ترمین مالی . ۱
دارایی معینی در طی زمان معینی خواهد بود و بعد از اتمام دوره سررسید، ملکیت آن منفعت به بانی برخواهد گشت. 

تن آن تواند به صورت بیع حق، باشد؛ چرا که فقهای معاصر مالیت داشتن حق و قرار گرفمبنای انتشار این صکوک می
توان بر مبنای بیع منفعت منتشر کرد. برخی از فقها همچون اند. افزون بر این، این صکوک را میبه عنوان مبیع را پذیرفته



 

 

 

 

 ب( صکوک منفعت دارایی آینده

اند. وجوه حاصل از اوراق، فروشنده منافع دارایی آینده و دارندگان اوراق خریداران منافعناشر 
های اند و در مزایا و ریسکنویسی، قیمت خرید منافع است. دارندگان اوراق مالکان مشاع منافعپذیره

 ۱اند.آن سهیم

 ج( صکوک خدمات

نویسی، اند. وجوه حاصل از پذیرهخدمات ناشر اوراق، فروشنده خدمات و دارندگان اوراق خریداران
توانند سودهای مطرح شده در موارد )الف(، )ب( و قیمت خرید خدمات است. دارندگان اوراق می

 ۲توانند از فروش مجدد منافع کسب درآمد کنند.)ج( را بفروشند و نیز می

                                           

توان منافع و ا... مکارم شیرازی اشتراط عین بودن بیع را الزم ندانسته و بر این باورند که میامام خمینی )ره( و آیت
(. ۲۱، ص ۱، ج۱۴۱3؛ مکارم شیرازی، ۱۵، ص ۱، ج۱۴۱۵اد بیع منعقد کرد )خمینی، خدمات را نیز در قالب قرارد

به  3۱/03/۹۶تبصره در تاریخ  ۹ماده و  ۲۴در بازار سرمایه ایران مطابق دستورالعملی که در صکوک منفعت  انتشار
  تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، مجاز شمرده شده است.

د پول های اقتصادی، نیازمنهای خدماتی گاهی برای ترمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیتها و مؤسسهشرکت. ۲
د که شوند و حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را از پیش واگذار کنند. بر خالف صکوک منفعت دارایی موجومی

ی آینده، آالت و تجهیزات؛ در صکوک منفعت دارای شد، مانند ساختمان، ملک، ماشینبر مبنای عین دارایی انجام می
ت یک بزرگراه بر شود. به عنوان مثال پیمانکار ساخاین اوراق  بر مبنای درآمد یا عواید مستمر از یک دارایی منتشر می

 ز عوارضتواند برای مدت مشخص ااساس قرارداد تا چند سال مالک عواید بزرگراهی است که آن را تکمیل کرده و می
تواند اهد کرد، میدریافت شده بهره برداری کند. پیمانکار به پشتوانه منافع آتی و حقوق عوارضی که در آینده دریافت خو

ن ملکیت و امکان رسد به لحاظ فقهی بیع منفعت آینده، اعتباری بودبرای ترمین مالی پروژه اوراق منتشر کند. به نظر می
نتفی مکننده جهالت آن باشد، احتمال غرر را توصیف دقیق مبیع که برطرفاعتبار موضوع و امکان عرفی تسلیم و 

فرض  کند؛ چرا که در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق مبیع ممکن است، عرف عقال این معامله را درمی
به مقدار  جهل داند. در واقع غرری که از آن نهی شده است، خطر ناشی ازمذکور با حصول سایر شرایط عمومی، بیع می

ه فقها شود در حالی کباشد نه مطلق خطر؛ به طور مثال در بیع کاالی غایب ضرورتا خطر حاصل میو صفات مبیع می
، ۲۲، ج ۱۴3۴دانند. بنابراین در نهی از بیع غرری، مراد از خطر، مطلق خطر نیست )نجفی، این نوع بیع را جایز می

منافع آتی  ان بورس و اوراق بهادار نیز، انتشار اوراق منفعت برای انتقال(. بر اساس نظر کمیته فقهی سازم3۸۸ص 
 (.۱3۹۵)کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار،  سهام دولت از نظر فقهی صحیح است

 
ه فروشاانده تواند بر مبنای قرارداد مرابحه منتشاار شااود. مرابحه یکی از انواع قرارداد اساات که کصااکوک خدمات می. 3

طالع اهای دیگر مرتبط را به قیمت تمام شااااده کاال شااااامل قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و نگهداری و هزینه
، که عین کند. بر اساس نظر آن گروه از فقهاسود می رساند، سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوانمشتری می

 . توان قلمرو قرارداد مرابحه را به فروش منافع و خدمات نیز توسعه داددانند، میبودن را شرط مبیع نمی



 

 

 

 

 صکوک سلف ۵-۱-۵-۳

آیند. دارندگان اوراق، خریداران آن کاالها به شمار میفروش شده و ناشر اوراق، فروشنده کاالهای پیش
لف( است. دارندگان اوراق، مالکان نویسی، قیمت خرید کاالها )سرمایه سوجوه حاصل از پذیره

اند و قیمت فروش اوراق یا قیمت فروش کاالها از طریق سلف موازی )در صورت کاالهای سلف
 ۱وجود( متعلق به آنها است.

 استصناعصکوک  ۵-۱-۵-۴

اند. وجوه حاصل کننده/فروشنده( و دارندگان اوراق، خریداران محصولناشر اوراق، تولیدکننده )تامین
آیند و قیمت نویسی، هزینه تولید محصول است. دارندگان اوراق مالک محصول به شمار میاز پذیره

                                           

کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به است که در آن عرضه قراردادیعقد سلف . ۱
سلیم کند.فروش می ساند تا در دوره تحویل به خریدار ت شده را در یک خریدار می ر تواند معادل دارایی پایه خریداری 

گویند. مطابق ضوابط شرعی ین قرارداد نیز به اختصار سلف میقرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند که به ا
عقد سلف و بنا به فتوای مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، کل ثمن قرارداد سلف باید در مجلس عقد پرداخت شود. 

هایی را در اساااتفاده از توان قبل از ساااررساااید فروخت. این دو نکته محدودیتهمچنین مبیع قرارداد سااالف را نمی
شااود کند؛ زیرا در غالب موارد معامالت بورس، اوال، کل ثمن در مجلس عقد پرداخت نمیوک ساالف ایجاد میصااک

دهند و این کنند و برگه حواله کاال را تحویل خریدار جدید میثانیا، خریداران کاال قبل از سررسید اقدام به فروش آن می
سمعامالت به صورت پیوسته تکرار می شنهاده شود. کمیته فقهی  ازمان بورس و اوراق بهادار برای حل مشکل اول پی

کرده است بخشی از کاالی مورد نظر را به صورت سلف فروخت و کل ثمن آن را هم نقد پرداخت کرد و در ضمن آن 
 موازی سلف از توانینیز م دوم مشکل حل شرط کرد که بخش دیگر را موقع تحویل ثمن به مبلغ معینی بفروشد. برای

کرد به این بیان که خریدار سلف اول با قطع نظر از قرارداد نخست، اقدام به فروش سلف مستقل کند هرچند  استفاده
که نوع کاال و مقدار آن مثل مبیع ساالف اول باشااد و اعطای حواله کاال از باب حواله به شااخص ثالث باشااد. در این 

وان زمان واگذاری برگه حواله، پشت برگه حواله به استقالل تصورت برای نشان دادن استقالل معامالت از یکدیگر می
صریح کرد. برای حل مشکل اول می شنده ت سلف فروخت و معامله فرو صورت  توان بخشی از کاالی مورد نظر را به 

به مبلغ معینی  کل ثمن آن را هم نقد پرداخت کرد و در ضاااامن آن شاااارط کرد که بخش دیگر را موقع تحویل ثمن 
شد. ب شکل با هم میبفرو ستفاده کرد، چون پرداخت کل ثمن و عدم جواز بیع رای حل هر دو م صلح ا توان از قرارداد 

صلح جاری نمی ست و در  سلف ا صی قرارداد  صا سید از احکام اخت سرر شنده مقدار قبل از  شود. به این بیان که فرو
شود مصالحه کند، و برگه کاال را تحویل می معینی از کاال را در مقابل مبلغی معین که طبق زمانبندی مشخص پرداخت

تا، دهد، خریدار نیز هر زمان که بخواهد همان کاال را به خریدار دوم مصااالحه کند )سااازمان بورس و اوراق بهادار، بی
 (.۲۴ص 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 

 

 

 

متعلق به آنها فروش اوراق یا قیمت فروش محصول از طریق استصناع موازی )در صورت وجود( 
 ۱است.

 صکوک مرابحه ۵-۱-۵-۵

ای و دارندگان اوراق، خریداران کاال هستند. وجوه حاصل از ناشر اوراق، فروشنده کاالی مرابحه
آیند و قیمت ای به شمار مینویسی، هزینه خرید کاال است. دارندگان اوراق مالک کاالی مرابحهپذیره

 ۲فروش اوراق متعلق به آنها است.

 صکوک مشارکت ۵-۱-۵-۶

                                           

ساخت کاال یا پروژه.  ۲ سفارش  ست که مطابق آن بانک  صناع عقدی ا ست  ل زمانای را در مقابل مبلغ معینی در طوا
دهد. با توجه به پذیرد، سااپس ساااخت آن کاال یا پروژه را در مقابل مبلغ دیگری به پیمانکار یا سااازنده ساافارش میمی

فقهای  دیدگاه غالب فقهای شاایعه و اهل ساانت قرارداد اسااتصااناع قراردادی مشااروع و مجاز اساات. با توجه به دیدگاه
طرح شود. تقل، بیع مستقل، بیع سلف، اجاره، جعاله و صلح متواند در قالب قرارداد مسشیعه، قرارداد استصناع می

ضوابط عمومی ق ست  شود تنها الزم ا صلح مطرح  ستقل یا در قالب قرارداد  صناع قرارداد م ست راردادها اگر قرارداد ا
گر الب دیقمانند ممنوعیت اکل مال بباطل، ممنوعیت ضاارر، ممنوعیت غرر و ممنوعیت ربا را رعایت کند. اما اگر در 

وابط ضااقراردادها چون بیع ساالف، بیع مسااتقل، اجاره، جعاله مطرح شااود. افزون بر ضااوابط عمومی قراردادها باید 
صااکوک  اختصاااصاای هر یک از آن قراردادها را نیز داشااته باشااد. کمیته فقهی سااازمان بورس و اوراق بهادار انتشااار

اق داند. )سااازمان بورس و اوریا صاالح جایز میاسااتصااناع را براساااس یکی از فروض قرارداد مسااتقل، بیع مسااتقل 
 /۲/3در مورخ « دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک استصناع ریالی»(. شایان ذکر است ۱۱-۹تا، صص بهادار، بی

 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.  ۱3۹۱

شتر از قیمت خرید آن .  ۱ شده با اعالم بهای کاالمرابحه یکی از انواع بیع است که در آن فروش کاال به بی ی خریداری 
اد شااود. دارندگان صااکوک مرابحه به صااورت مشاااع مالک دارایی مالی )دینی( هسااتند که بر اساااس قراردانجام می

باشند. بنا بر نظر کمیته مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازده ثابت داشته و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی می
بتنی بر مو اوراق بهادار، انتشااااار اوراق مرابحه جهت تهیه نقدینگی و اوراق مرابحه رهنی که فقهی سااااازمان بورس 

بحه جهت قراردادهای بیع مرابحه، وکالت و خرید دین اساات به اعتقاد مشااهور فقهی شاایعه اشااکالی ندارد. اوراق مرا
شرکت سرمایه  شکیل  سهمهای تجاری نیز که مبتنی بر قراردادهای وکالت و مرابحه ت شرکه تجاری مستمر و فروش  ال

شکال ندارد و می سنی ا شیعه و  ست، از نظر فقه  سازمان بوا ستفاده قرار گیرد. کمیته فقهی  رس و اوراق تواند مورد ا
صااورت  بهادار با در نظر گرفتن ماهیت اوراق مرابحه، موافقت کرد که اگر بانی حاضاار اساات بخشاای از قیمت را به

پرداخت، به دازد تا واساااط به وکالت از طرف خریداران اوراق، با اساااتفاده از آن مبلغ پیشپرداخت به واساااط بپرپیش
روشد به طوری اضافه مبلغ پرداختی خریداران اوراق، موضوع مرابحه را خریداری کرده، سپس به مبلغ بیشتر به بانی بف

صورت پیش شی از قیمت را به  صورت تدریجی وکه بانی بخ شی را به  سید بپردازد پرداخت، بخ سرر شی را در  ، بخ
 (.۱3۹3مطابق قواعد بیع بوده و صحیح است )کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، 



 

 

 

 

ناشر اوراق، متقاضی مشارکت برای یک پروژه یا فعالیت خاص و دارندگان اوراق، شرکا در قرارداد 
نویسی، سهم مشاع دارندگان اوراق در سرمایه مشارکت است. اند. وجوه حاصل از پذیرهمشارکت

اند و سودهای حاصل از های موضوع مشارکت و سهیم در سود و زیاندارندگان اوراق مالک دارایی
  ۱مشارکت در صورت وجود، متعلق به آنها است.

 صکوک مضاربه ۵-۱-۵-۷

های اند. دارندگان اوراق مالک داراییناشر اوراق، مضارب و دارندگان اوراق، صاحبان سرمایه مضاربه
 ۲اند و سهم توافق شده از سودهای حاصل و زیان نیز متعلق به آنها است. مضاربه

                                           

ی الشاارکه نقدی یا غیرنقدی بانک به صااورت مشاااع براالشاارکه نقدی یا غیرنقدی شااریک با سااهمدرآمیختن سااهم. ۲
صد انتفاع بر حسب ، بازرگانی های تولیدیانجام کاری معین درباره فعالیت رارداد را قو خدماتی به مدت محدود به ق

شر حمشارکت مدنی گویند. در اوراق مشارکت )صکوک مشارکت(، موضوع مشارکت باید از پیش تعیین ق گردد و نا
شرکا اجازه تصرف در مال شرکه را ندارد متصرف از موارد مذکور در قرارداد را ندارد. در فقه امامیه، هیچ یک از  گر ال

شود، بقیه نمی صرف داده  شرکا و اگر فقط به یک نفر اجازه ت سایر  صرف ابا اجازه  صرف کنند و ت ین فرد در توانند ت
ند )با تواند هرگونه بخواهد تصااارف کباشاااد، و اگر در تصااارف مطلق گذاشاااتند، میاند، میمواردی که به او اذن داده

ت نوع خاصاای از تجارت را ذکر نماید، باید در همان جهرعایت مصااالح شاارکت و اعمال تصاارفات متعارف( و اگر 
(.  همچنین از لحاظ فقه امامیه، آورده طرفین در عقد شاااارکت 37۶، ص ۲،  ج۱۴0۹تصاااارف نماید)محقق حلی، 

کت( و تواند نقدی و غیرنقدی باشااد، ولی در صااورتی که غیرنقدی باشااد، باید بر اساااس قیمت روز )ابتدای مشااارمی
باشد. اش در سود و زیان حاصل از شرکت سهیم میگذاری شود. هریک از شرکا، به نسبت آوردهزشتوافق طرفین، ار

سرمایه سیم میاگر  شرکا تق ساوی میان  صل نیز به طور م سود حا ساوی بود،  سرمایهها باهم م ها متفاوت شود و اگر 
سی شان تق سرمایه هرکدام، میان سبت  صل نیز به طور، متفاوت به ن سود حا سازمان  شود. البته کمیته فقهیم میبود، 

با نساااابت  بورس و اوراق بهاردار بعد از بررساااای ابعاد و روابط حقوقی در رابطه با توافق بر تقساااایم دارایی و سااااود
و  گذاران، روش مذکور را مطابق قواعد شاااارکت دانسااااته اساااات. به این معنی که اگر بانیترجیحی به نفع ساااارمایه

ساود  گذاری کنند و در ساررساید اصال دارایی وای سارمایههای خاصای روی پروژهد با نسابتگذاران توافق کننسارمایه
بوده و  گذاران( تقسیم کنند، مطابق قواعد شرکتهای ترجیحی به نفع سرمایههای دیگری )با نسبتحاصل را با نسبت

 (.۱3۹3صحیح است )کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، 

شود با قید اینکه دار ترمین سرمایه )نقدی( میموجب آن یکی از طرفین )مالک( عهده ی است که بهمضاربه قرارداد. ۱
طرف دیگر )عامل( با آن تجارت کند و در سود حاصل شریک باشند. اوراق مضاربه سند مالی قرارداد مضاربه است. 

طریق وکیل خود )واسااط( در اختیار  دهد که صاااحب اوراق مضاااربه چه میزان ساارمایه ازهر ورق مضاااربه نشااان می
صل از فعالیت تجاری را با هم تقسیم می سود حا سبتی  کنند. بنابراین رابطه عامل )شرکت تجاری( قرارداده و با چه ن

سرمایه با عامل قرارداد مضاربه خواهد بود و رابطه صاحبان اوراق با  شر رابطه وکالت و رابطه مالک  دارنده ورق با نا
تواند چند نفر باشد که ه صاحبان سرمایه در قرارداد مضاربه است. در قرارداد مضاربه صاحب سرمایه میهمدیگر رابط

کنند. در بازار ثانوی، زمانی که دارنده اوراق مضاااربه، اوراق به صااورت مشاااع ساارمایه مورد نیاز مضاااربه را ترمین می
سهم خود از دارایخود را به دیگری واگذار می شرکت تجاری را به دیگری میکند، در واقع  سرمایه(  شد. از آن ی ) فرو



 

 

 

 

 صکوک وکالت ۵-۱-۵-۸

آیند و وجوه گذاری و دارندگان اوراق، موکل )اصیل( به شمار میناشر اوراق، وکیل )نماینده( سرمایه
های گذاری است. دارندگان اوراق مالک دارایینویسی، سرمایه مورد تعهد برای سرمایهحاصل از پذیره

 ۱دهای حاصل نیز متعلق به آنها است.آیند و سوهای آن به شمار میپایه اوراق و نیز منافع و ریسک

 صکوک مزارعه ۵-۱-۵-۹

اس قرارداد الف( ناشر اوراق، مالک زمین )یا منافع آن( و دارندگان اوراق )یا نماینده آنها(، بر اس
 نویسی، هزینه زراعت است.آیند. وجوه حاصل از پذیرهمزارعه، زارع )عامل( به شمار می

گذارانی که با وجوه حاصل از )عامل( و دارندگان اوراق )سرمایهب( ممکن است ناشر اوراق، زارع 
خرند(، مالکان زمین باشند. دارندگان اوراق بر اساس توافق از پیش تعیین نویسی زمین را میپذیره

 ۲اند.شده، در محصول زراعی سهیم

                                           

سرمایه نقدی به کاالهای قابل جا که بعد از اتمام دوره پذیره شروع عملیات تجاری به طور طبیعی بخشی از  سی و  نوی
را اند، ارزش پولی سرمایه افزایش یافته، در نتیجه صاحب اوراق حق دارد سهم سرمایه خود فروش با سود تبدیل شده

به بیش از مبلغ اسااامی بفروشاااد. کمیته فقهی بازار بورس اوراق بهادار، با بررسااای معامالت بازار اولی و ثانوی انواع 
 (.۱3تا، ص داند )سازمان بورس و اوراق بهادار، بیاوراق مضاربه، آنها را صحیح می

یزان مکه صاحب سرمایه )مالک( چه دهد اوراق وکالت، سند مالی قرارداد وکالت است. هر ورق وکالت نشان می. ۲
صادی به عنوان  صل از فعالیت اقت سود حا سبتی از  الوکاله به قحسرمایه در اختیار وکیل خود )بانی( قرار داده و چه ن

اق با همدیگر شود؛ بنابراین رابطه دارنده ورق با ناشر رابطه وکالت خواهد بود و رابطه صاحبان اوروکیل پرداخت می
ل را ترمین ن سرمایه در شراکت است. در این باره صاحبان سرمایه به صورت مشاع سرمایه مورد نیاز وکیرابطه صاحبا

کند، در حقیقت سااااهم خود کنند. در بازار ثانوی زمانی که دارنده اوراق وکالت، اوراق خود را به دیگری واگذار میمی
نویسی و شروع فعالیت از آنجا که بعد از اتمام دوره پذیرهفروشد. های )سرمایه( بانی را به دیگری میاز مجموع دارایی

روش با سااود ساارمایه نقدی به کاالها یا خدمات قابل ف کنند.اقتصااادی به طور طبیعی بخشاای از نیاز وکیل را ترمین می
یش از مبلغ ب اند، ارزش پولی سرمایه افزایش یافته، در نتیجه صاحب اوراق حق دارد سهم سرمایه خود را بهتبدیل شده

شد. نتیجه اینکه معامله سمی بفرو ضوابط عقدا وکالت عمل  های بازار اولی و ثانوی اوراق وکالت تا زمانی که مطابق 
 (.۱۱0، ص ۱3۹۱شود، از جهت فقه اسالمی قابل قبول است )موسویان، 

دهد که آن را یگر م مزارعه عقدى اساااات که به موجب آن یکی از طرفین زمین  را براى مدت معین  به طرف د.  ۱
زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند. یک  از ارکان عقد مزارعه، دادن زمین از طرف مزارع، براى عمل زراعت به زارع 

بلکه اگر مالک منافع زمین بوده و یا به عنوان  از عناوین از  مالک عین زمین باشاااد« مزارع»اسااات. البته الزم نیسااات 
صرف صود از مالک منافع در اینجا اعم از  قبیل والیت و غیره حق ت ست. مق صحیح ا شد، مزارعه  شته با در آن را دا

گیرد، باید مساااترجر و صااااحب حق انتفاع اسااات. افزون بر این، مدت  که زمین براى زراعت در اختیار عامل قرار م 
صورت تدریج  شد. تعیین مدت در اموری که به  صل می معلوم با ساحا صورت ماه و  ست. اگر مدت شوند، به  ل ا



 

 

 

 

 صکوک مساقات ۵-۱-۵-۱۰

س قرارداد اق )یا نماینده آنها(، بر اساالف( ناشر اوراق، مالک باغ )یا منافع آن( و دارندگان اور
ر مربوط نویسی، هزینه نگهداری و اموآیند. وجوه حاصل از پذیرهمساقات، باغدار )عامل( به شمار می

 به درختان است.

گذارانی که با وجوه حاصل از ب( ممکن است ناشر اوراق، باغدار و دارندگان اوراق )سرمایه
مالکان باغ باشند. دارندگان اوراق بر اساس توافق از پیش تعیین شده،  خرند(،نویسی باغ را میپذیره

 ۱اند.در محصول باغ سهیم

 صکوک مغارسه ۵-۱-۵-۱۱

ارسه، الف( ناشر اوراق، مالک زمین مساعد کشت )درختان( و دارندگان اوراق، بر اساس قرارداد مغ
 ن است.هزینه کشت و امور مربوط به آنویسی، آیند. وجوه حاصل از پذیرهکشتکار )عامل( به شمار می

گذارانی که با وجوه حاصل از ب( ممکن است ناشر اوراق، کشتکار )عامل( و دارندگان اوراق )سرمایه
کارند(، مالکان زمین باشند. دارندگان اوراق بر اساس توافق از پیش تعیین نویسی درختان را میپذیره

 ۲اند.شده، در درختان و زمین سهیم

                                           

معین نشود، معامله غررى بوده و معامله غررى نیز باطل است. پس از وقوع عقد مزارعه و تسلیم زمین و همه آنچه بر 
اساااس قرارداد به عهده مالک بود، عامل باید به ویایف و تکالیف  از جمله انجام زرع، خوددارى از تعدى و تفریط و 

 (.۲3۱-۲۱3، صص ۴ق، ج۱۴۱۸اید )طاهری، خوددارى از تغییر نوع کشت عمل نم

ع اى اسااات که بین صااااحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصاااه مشااااع معین از ثمره واقمسااااقات معامله. ۱
زارعه زمین شود. مساقات مشابه مزارعه است، با این تفاوت که در مشود، ثمره شامل میوه و برگ گل و غیره آن میم 

شااود. در یدارى و آبیارى به عامل واگذار مشااود و در مساااقات درختان مثمره براى نگهداده م  براى زراعت به عامل
شد از جمله اینکه درختان بای شته با ست که باید تحقق دا شرایط  ا صحت و نفوذ آن  ساقات و  د دارای انعقاد عقد م

و مرکبات.   مانند درخت خرما، سیب، گالبى اند.هایى باشد که بیش از یک سال در زمین باق  ماندهاصول ثابت و پایه
امثال اینها  ثمر مانند چنار و راش وهمچنین درختان باید با ثمر باشند. در غیر این صورت به مساقات دادن درخت بى

سهم عامل نیز باید به طور مشاع از ثمره درختان تعیین گردد )طاهری،  ، ۴، جق۱۴۱۸صحیح نخواهد بود. همچنین 
 .(۲۴۶-۲۴۴صص 

آید مال شود تا در آن درخت بکارد، و آنچه عمل میقراردادى است که طی آن زمینی به دیگری واگذار می مغارسه. ۲
توان گفت که سند مالی برای دارندگان اوراق هر دو طرف باشد. در رابطه با صکوک مزارعه یا مساقات و یا مغارسه می

باشند. اوراق مزارعه، مساقات، انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن میباشند که متضمن حقوق مالی قابل نقل و می
باشد که این اوراق از حیث عملیاتی، بدین صورت است که بانک مغارسه از ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری می

وان بانی سفارش انتشار های خود به عنیا موسسات مرتبط به امر کشاورزی به دلیل نیاز به نقدینگی برای انجام طرح



 

 

 

 

دادهای های قرارداد، یعنی ناشر و دارندگان اوراق باید با استفاده از قرارروابط بین طرف ۵-۱-۶
طرفین  اجرایی تنظیم شود. نتیجه قرارداد، موجب پدید آمدن اثرات حقوقی مربوط به حقوق و تعهدات

 خواهد شد. 

نویسی، یرهن اقدام به پذنویسی است که در آدهنده دعوت ناشر برای پذیرهانتشار امیدنامه نشان ۵-۱-7
یح شده نویسی به منزله قبول است، مگر اینکه در امیدنامه تصردهنده ایجاب است. تایید پذیرهنشان

نویسی به عنوان قبول باشد که به منزله ایجاب است. در این حالت، امیدنامه به عنوان ایجاب و پذیره
 شود.در نظر گرفته می

 دنامه صکوک در نظر گرفته شود:موارد ذیل باید در امی ۵-۱-۸

شار، امیدنامه باید دربرگیرنده همه شرایط قراردادی، توضیحات کافی درباره ارکان انت ۵-۱-۸-۱
ه، بانی، های مربوط به عامل انتشار، مدیر عرضجایگاه قانونی و حقوق و تعهدات آنها همانند بیانیه

 آنها باشد.امین، ضامن، عامل پرداخت و نیز شرایط عزل و نصب 

های امیدنامه صکوک باید شامل تشریح قرارداد مبنای انتشار صکوک، مانند فروش دارایی ۵-۱-۸-۲
ات فیزیکی، اجاره، مرابحه، استصناع، سلف، مضاربه، مشارکت، وکالت، مضارعه، مغارسه یا مساق

 باشد.

نده شرایط باشد و دربرگیر قرارداد مبنای انتشار صکوک، باید از نظر اجزا و شرایط آن کامل ۵-۱-۸-3
 مخالف اهداف و قواعد آن نباشد.

در امیدنامه باید به طور شفاف تعهد به رعایت ضوابط و اصول شرعی تصریح شود.  ۵-۱-۸-۴
ا پایان های انتشار و نظارت بر اجرای پروژه تهمچنین وجود یک شورای نظارت شرعی برای تایید رویه

 د.سررسید باید در امیدنامه ذکر شو

                                           

آوری کرده دهد و نهاد واسط هم با انتشار و فروش اوراق به اشخاص وجوه مورد نیاز را جمعاوراق را به نهاد واسط می
دهد تا با به جریان انداختن وجوه در مجاری تعیین شده مقصود که در اوراق مزارعه به دست آمدن محصول و به بانی می

اقات بدست آمدن ثمره و در اوراق مغارسه کاشت درخت است، حاصل آید و در انتها سود ناشی زراعی و در اوراق مس
، صص ۱3۸۶شود )موسویان، گذاران باشد تقسیم میاز این اعمال به نحو مقرر بین دارندگان اوراق که همان سرمایه

ا به این صورت است که دارندگان اوراق شایان ذکر است در نظام مالی و بانکداری ایران، قرارداد مغارسه تنه (.۹3-۹۴
 فقط در درختان سهیم هستند و اینگونه نیست که مالک زمین نیز باشند. 

 



 

 

 

 

های تهیه نویسی و داراییگذاری وجوه حاصل از پذیرهدر امیدنامه باید ذکر شود که سرمایه ۵-۱-۸-۵
 گذاری منطبق با شریعت انجام خواهد شد.های سرمایهشده با آنها از طریق روش

های درباره مشارکت و شرکت ۱۲در استاندارد شرعی شماره  ۵-۱-3با توجه به بند  ۵-۱-۸-۶
 م است.امیدنامه باید ذکر شود که دارنده اوراق در سود و زیان به نسبت آورده خود سهی نوین، در

ارت امیدنامه نباید دربردارنده مفادی باشد که بر اساس آن، ناشر متعهد به جبران خس ۵-۱-۸-7
د سود دارنده اوراق به اندازه ارزش اسمی در موارد غیر از سوء مدیریت و اهمال و یا تضمین درص

 ۶-7تواند بدون تحمیل هزینه، ضمانت را با توجه به بند ابت شده باشد. البته شخص ثالث میث
تواند برخی وثایق درباره ضمانت بر عهده بگیرد. همچنین ناشر اوراق می ۵استاندارد شرعی شماره 

رد استاندا 3-۴-۱-3فیزیکی یا شخصی را برای جبران سوء مدیریت یا اهمال خود با توجه به بند 
 های نوین ارائه دهد.درباره مشارکت و شرکت ۱۲شرعی شماره 

نویس بر نویسی صکوک را بر عهده بگیرد که در آن تعهد پذیرهتواند تعهد پذیرهموسسه می ۵-۱-۹
ن آنویس نباید کارمزدی را در ازای پذیره ۴-۲-۱-۴آور است. بر اساس بند اساس یک تعهد الزام

 تعهد دریافت کند.

مدت یا بلندمدت بر اساس اصول شریعت مدت، میانتواند به صورت کوتاهصکوک می ۵-۱-۱0
 ود.منتشر شود. همچنین ممکن است با توجه به ماهیت قرارداد مبنا، صکوک بدون سررسید منتشر ش

های مجاز مدیریت ریسک و کاهش نوسان توانند از روشناشر یا دارندگان اوراق می ۵-۱-۱۱
رندگان ع )ذخیره تسویه سود( همانند ایجاد یک صندوق بیمه اسالمی با مشارکت داسودهای قابل توزی

 اوراق یا مشارکت در بیمه )تکافل( از طریق پرداخت حق بیمه از محل درآمد صکوک یا اختصاص
 وجوه تبرعی از سوی دارندگان اوراق استفاده کنند.

 معامله صکوک و بازخرید آن ۵-۲

نویسی، توزیع اوراق و آغاز فعالیت، امکان معامله و بازخرید صکوک پس از پایان پذیره ۵-۲-۱
های فیزیکی، منافع یا خدمات است، وجود دارد. گر مالکیت مشاع در داراییگذاری که بیانسرمایه

ها به بدهی یا هنگام برای معامله یا بازخرید پیش از آغاز فعالیت، هنگام انحالل و تبدیل شدن دارایی



 

 

 

 

ها به صورت نسیه، الزم است قواعد مربوط به بیع صرف )مبادله ارز( و نیز قواعد مربوط یفروش دارای
 ۱به بیع دین رعایت شود.

کمیل تواند بر اساس امیدنامه متعهد شود که پس از تدر مورد صکوک قابل معامله، ناشر می ۵-۲-۲
لی مجاز نیست ازار خریداری کند. وفرایند انتشار، اوراقی که ممکن است به او ارائه شوند را به قیمت ب

 به خرید آنها به مبلغ اسمی متعهد شود.

مله اوراق ممکن است از طرق مختلف که مغایر با قواعد شریعت نباشد، دادوستد شود. از ج ۵-۲-3
 روش ثبت، ابزارهای الکترونیکی یا انتقال واقعی از حامل به خریدار.

ها به دارندگان ررسید، ولی بعد از انتقال مالکیت داراییبالفاصله پس از انتشار تا زمان س ۵-۲-۴
 های موجود یا آینده، مجاز است.اوراق، معامله صکوک اجاره دارایی

ین ناشر بتواند پیش از سررسید، صکوک اجاره را به قیمت بازار یا با نرخ توافق شده ناشر می ۵-۲-۵
 و دارنده در زمان بازخرید، بازخرید نماید.

پذیر های فیزیکی، پیش از انعقاد قرارداد اجاره مجدد، امکانعامله صکوک منفعت داراییم ۵-۲-۶
ر دوم بهای دریافتنی است که بدهی موجدهنده اجارهها، اوراق نشاناست. پس از اجاره مجدد دارایی

 شود.ها( میمحسوب شده و مشمول قواعد و مقررات بیع دین )انتقال بدهی

های فیزیکی را پس از توزیع اوراق و پرداخت مبلغ د صکوک منفعت داراییتوانناشر می ۵-۲-7
نویسی، از دارنده آن به قیمت بازار یا قیمت توافق شده بین طرفین در زمان بازخرید، بازخرید پذیره

                                           

از  دار بدهکار به کمتر از مبلغ اساااامی آن به صااااورت نقدی. خرید دین قراردادی اساااات که به موجب آن دین مدت۱
سط مدیون یا شود. خرید دین میطلبکار خریداری می صورت پذیرد. اگر دین مدتتواند تو سط شخص ثالث  دار تو

وساااط شاااود، اما در صاااورتی که دین تمدیون خریداری شاااود، قرارداد بین داین )بایع( و مدیون )مشاااتری( منعقد می
شتری و داین بایع را در قرارداد ایفا می شخص ثالث نقش م قهای فنمایند. مطابق نظر شخص ثالث خریداری گردد، 

رسااید، طلب تواند  قبل از ساارین به مبلغ کمتر به خود شااخصم متعهد اشااکال ندارد؛ یعنی طلبکار میامامیه، معامله د
ن را زودتر آخود را به همان مبلغ یا کمتر به خود بدهکار بفروشااااد و در واقع از بخشاااای از طلب خود در مقابل اینکه 

رد اختالف ها به شخص ثالث است که موین بدهیکند، بگذرد. البته آنچه در فرآیند تنزیل موثر است، فروش ادریافت 
صر می ست. البته مورد قبول اکثر فقهای متقدم، مترخر و معا شد. در این رابطه نظر اکفقهای امامیه ا ثر مراجع تقلید با

ن، طلبکار آن است که اگر چک و سفته حقیقی بوده )صوری نباشد( و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آ
توان یماشد، فروش آن )به بدهکار یا شخصی دیگر( به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. بر همین اساس ب

؛ ۲۴3، ص۲تا، جاز یرفیت قرارداد خرید دین برای معامله انواع صااااکوک در بازار ثانویه اسااااتفاده کرد )تبریزى، بی
 (.۲۴۲۹ق، مسرله۱۴۲۹؛ مکارم شیرازى، ۲۵۶، ص ۱ق، ج ۱۴۲۵فاضل، 



 

 

 

 

استاندارد  ۴-3نویسی یا قیمت بازخرید به صورت نسیه نباشد ]به بند کند، مشروط بر اینکه مبلغ پذیره
 درباره اجاره و اجاره به شرط تملیک مراجعه شود[.  ۹ی شماره شرع

های آینده پیش از مشخص شدن دارایی دارای منفعت مجاز معامله صکوک منفعت دارایی ۵-۲-۸
ن آنیست، مگر با رعایت مقررات مربوط به بیع دین. پس از تعیین دارایی، معامله صکوک منفعت 

 پذیر است.دارایی امکان

وسیله یک شخص معین، پیش از اجاره مجدد آن خدمات مله صکوک خدمات ارائه شده بهمعا ۵-۲-۹
است.  از مستاجر دوم بهای دریافتنیدهنده اجارهنشان مجاز است. پس از اجاره مجدد خدمات، اوراق

 شود.گر یک بدهی است و بنابراین مشمول قواعد و مقررات بیع دین میدر این حالت، صکوک بیان

معامله صکوک خدمات آینده، پیش از مشخص شدن منبع ارائه خدمات، مجاز نیست مگر  ۵-۲-۱0
یز نبا رعایت مقررات مربوط به بیع دین. پس از مشخص شدن منبع ارائه خدمات، معامله آن صکوک 

 پذیر است.امکان

برای  شابههای فیزیکی با استفاده از شرایط مانعقاد یک قرارداد اجاره موازی روی دارایی ۵-۲-۱۱
رداد، به شرط مستقل بودن دو قرا ۱0-۲-۵و  ۸-۲-۵منفعت ارائه شده به دارندگان اوراق در موارد 

 مجاز است.

تواند آن منافع را های مشخص شده میهای موجود یا داراییخریدار دوم منفعت دارایی ۵-۲-۱۲
 تواند اوراق منتشر کند.بفروشد. همچنین خریدار در این حالت می

های تحت آوری شده به داراییمعامله یا بازخرید صکوک استصناع در صورتی که وجوه جمع ۵-۲-۱3
آوری شده مالکیت دارندگان اوراق تبدیل شده باشد، طی دوره استصناع مجاز است. اگر وجوه جمع

یدار بالفاصله به عنوان قیمت در یک قرارداد استصناع موازی یا محصول تولید و عرضه شده به خر
 شود.نهایی، پرداخت شود، معامله صکوک استصناع مشمول مقررات بیع دین می

 ۱معامله صکوک سلف مجاز نیست. ۱۴-۲-۵

                                           

سلف، جایز نبودن فروش مجدد ۱ سازی قرارداد  سر راه ابزار شان می دهد مانع جدی بر  سی دیدگاه های فقهی ن . برر
خواهند مبیع سلف پیش از سررسید است که به باور اغلب فقیهان شیعه و اهل سنت اشکال دارد و اکثر افرادی که می

گیری بازار ثانوی برای کنند. مشکل پیش گفته مانع شکلان تقلید میبه خرید یا فروش این اوراق اقدام کنند از این فقیه
رسد برای حل این مشکل راهکارهایی وجود دارد که کند. به نظر میاوراق سلف شده و آن را در بازار اولی محدود می

سلف را مجاز می صکوک  سلف میمعامله  شنده و خریدار  سلف اولیه تواند در کند. از جمله اینکه هر یک از فرو کنار 
ای در عرف بازار متداول اساااات. به معامله ساااالف مسااااتقل دیگری با همان فرد یا افراد دیگر اقدام کند. چنین معامله



 

 

 

 

ه معامله صکوک مرابحه پس از تحویل کاال به خریدار مجاز نیست. با وجود این، معامل ۵-۲-۱۵
 صکوک مرابحه پس از خرید کاال و پیش از فروش آن به خریدار اشکال ندارد.

از نویسی، توزیع اوراق و آغمعامله صکوک مضاربه، مشارکت و وکالت پس از پایان پذیره ۵-۲-۱۶
 ها و منافع، مجاز است.فعالیت مربوط به دارایی

یت نویسی، توزیع اوراق و آغاز فعالمعامله صکوک مزارعه و مساقات پس از پایان پذیره ۵-۲-۱7
ق، مالک ین قاعده مربوط به زمانی است که دارندگان اوراها و منافع، مجاز است. امربوط به دارایی

اغدار( را بگونه صکوک هنگامی که دارندگان اوراق، نقش عامل )زارع یا اند. بنابراین معامله اینزمین
 ها یا محصول زراعی مجاز نیست.دارند، پیش از به ثمر رسیدن میوه

ظر ی، توزیع اوراق و آغاز فعالیت، صرف ننویسمعامله صکوک مغارسه پس از پایان پذیره ۵-۲-۱۸
 از نقش دارندگان اوراق به عنوان مالک زمین یا عامل، مجاز است.

                                           

سلف خود را  صد دارد اوراق  ست که خریدار اولیه، هنگامی که ق صورت ا ست به این  راهکار دیگر واگذاری وکالتی ا
خاصاای اساات بفروشااد، به جای فروش با گرفتن مبلغی معادل قیمت روز که سااند دال بر مالکیت مشاااع وی بر کاالی 

دهد تا در سااررسااید، کاال را از جانب وی کند و به وی وکالت میاوراق ساالف به صااورت قرض، به دیگری واگذار می
قبض کرده و به وکالت از وی به خودش یا دیگری به همان قیمت بفروشااااد و بابت طلبی که به صااااورت قرض از 

ارکننده اوراق سلف دارد بردارد. همچنین برای اینکه افراد دیگری هم بتوانند به بازار ثانوی این اوراق وارد شوند، واگذ
کننده اوراق سااالف افزون بر وکالت در فروش، وکالت در توکیل هم داد. به این بیان که وی نیز حق توان به دریافتمی

وراق ساالف، وکالت در تحویل و فروش و تسااویه کند. البته ضااروری داشااته باشااد با گرفتن مبلغی معادل قیمت روز ا
توان از روش مصااالحه هم اساات این وکالت از راه عقد خارج الزم، الزم شااده و نتوان آن را فسااخ کرد. در نهایت می

به  تواند پیش از سااررسااید و قبض کاال، آن را از راه صاالحاسااتفاده کرد به این صااورت که در ساالف، خریدار اول می
هایی که در بیع وجود دارد، نیست )فراهانی، دیگری واگذار کند. این بدان جهت است که در قرارداد صلح محدودیت

(. کمیته تخصااصاای فقهی سااازمان بورس و اوراق بهادار انتشااار اوراق ساالف خودرو را جایز ۲۹-۲۶، صااص۱3۸۸
داند. یعنی معامالت ثانوی این ف موازی میشااامرده اسااات و معامالت ثانوی این اوراق را مصاااداقی از قرارداد سااال

شاااود. ساااازوکار الذمه هساااتند که از طریق قرارداد حواله به ناشااار حواله داده میفیاوراق، معامالت مساااتقل و کلی
معامالت ثانوی به این شکل است که صاحبان اوراق همراه با خرید مقدار مشخصی سهم از سبد دارایی مبنای انتشار 

کند که در صورت از یک نوع خودرو با تعداد و اوصاف معین(، یک حواله هم از خودروساز دریافت میاوراق )سبدی 
الذمه، بتواند خریدار را به خودروساااااز حواله دهد. در این حالت، دین از ذمه فیفروش ثانوی ساااالف به نحو کلی

ست و امکان فسخ یککه حواله عقشود و باتوجه به اینشونده منتقل میدهنده به حوالهحواله ست، د الزم ا طرفه آن نی
شااود. بنابراین در معامالت ثانوی این اوراق از طریق ساالف و دهنده( از بازار خارج میفروشاانده ساالف موازی )حواله

آید )کمیته فقهی سااازمان بورس و اوراق بهادار، حواله، مشااکل فقهی فروش مبیع ساالف قبل از سااررسااید پیش نمی
۱3۹۴.) 

 



 

 

 

 

 تاریخ انتشار استاندارد -۶

دی میال ۲003هجری قمری مصادف با هشتم می  ۱۴۲۴االول سال این استاندارد در تاریخ هفتم ربیع
 منتشر شده است.

 

 تصویب استاندارد

 ۱۴۲۴االول شرعی اوراق تجاری در دهمین جلسه شورای شرعی از تاریخ دوم تا هفتم ربیعاستاندارد 
 میالدی تصویب شد. ۲003هجری قمری مصادف با سوم تا هشتم می 

 پیوست الف( مروری کوتاه بر تاریخچه تدوین استاندارد

ی قمری هجر ۱۴۲۲خود که در تاریخ نهم تا سیزدهم رمضان  7شورای شرعی در جلسه شماره 
میالدی در مکه مکرمه برگزار شد، تدوین  ۲00۲وهشتم نوامبر وچهارم تا بیستمصادف با بیست

 گذاری را در دستور کار خود قرار داد.استاندارد شرعی برای صکوک سرمایه

میالدی، یک مشاور  ۲00۲ونهم دسامبر هجری قمری مصادف با بیست ۱۴۲۲در چهاردهم شوال 
تجاری  نویسی را برای استانداردهای شرعی اوراقتا با انجام بررسی فقهی، پیشفقهی ماموریت یافت 

 تهیه کند.

هجری قمری  ۱۴۲3( که در تاریخ چهارم و پنجم صفر ۱در دومین جلسه کمیته استاندارد شرعی )
نویس استاندارد شرعی میالدی در بحرین برگزار شد، پیش ۲00۲مصادف با هفدهم و هجدهم آوریل 

گذاری مورد بحث قرار گرفت و از مشاور فقهی خواسته شد که اصالحات الزم به رمایهصکوک س
 منظور اعمال نظرات اعضای کمیته را اعمال کند.

 ۱۴۲3االول خود که در تاریخ شانزدهم و هفدهم ربیع ۴کمیته استاندارد شرعی در جلسه شماره 
نویس میالدی برگزار شد، پیش ۲00۲وهشتم ژوئیه وهفتم و بیستهجری قمری مصادف با بیست

های مطرح تهیه شده را بررسی و اصالحات الزم را بر اساس نظرات و مشاهدات اعضا و نیز توصیه
گذاری اصالح کرد. این های سرمایهدرباره معامله پرتفوی AAOIFIشده در اولین نشست فقهی 

میالدی در  ۲00۲هفتم ژوئیه وهجری قمری مصادف با بیست ۱۴۲3االول نشست در شانزدهم ربیع
 امان پایتخت اردن برگزار شد.



 

 

 

 

هجری قمری مصادف با نهم  ۱۴۲3خود که در تاریخ دوم و سوم رجب  ۵این کمیته در جلسه شماره 
نویس تهیه شده برای این استاندارد را با میالدی برگزار شد، تصمیم گرفت پیش ۲00۲و دهم سپتامبر 

خود که در تاریخ  ۶تصکیک ادغام کند. این کمیته در جلسه شماره  نویس مربوط به استانداردپیش
میالدی در بحرین برگزار  ۲00۲وششم سپتامبر هجری قمری مصادف با بیست ۱۴۲3نوزدهم رجب 

نویس تهیه شده پس از ادغام را مورد بررسی بیشتر قرار داد و پس از انجام برخی اصالحات، شد، پیش
 ای شرعی گرفت.تصمیم به ارائه آن به شور

نویس بازنگری شده، در نهمین جلسه شورای شرعی که در تاریخ یازدهم تا شانزدهم رمضان پیش
میالدی در مکه مکرمه برگزار شد، ارائه  ۲00۲ویکم هجری قمری مصادف با شانزدهم و بیست ۱۴۲3

تصمیم گرفت نویس استاندارد اعمال کرد و گردید. شورای شرعی برخی اصالحات الزم را در پیش
 عمومی و دریافت نظرات بیشتر، آن را بین کارشناسان و فعاالن بازار توزیع کند. دبازخوربرای جلب 

 ۲003هجری قمری مصادف با نوزدهم فوریه  ۱۴۲3الحجه نشست عمومی در تاریخ هجدهم ذی
سسات، های مرکزی، مومیالدی در بحرین برگزار شد. در این نشست بیش از سی فعال شامل بانک

های استانداردهای شرعی های حسابداری، فقها، اساتید و غیره حضور داشتند. اعضای کمیتهشرکت
( به نظرات مکتوب که پیش از نشست ارسال شده بود و نظرات شفاهی مطرح شده در ۲( و )۱)

 نشست، پاسخ دادند.

هجری قمری مصادف  ۱۴۲۴(، در تاریخ دوم محرم ۲( و )۱های استانداردهای شرعی )اعضای کمیته
نویس استاندارد، میالدی برای بحث درباره نظرات مطرح شده راجع به پیش ۲003با پنجم مارس 

جلسه مشترکی را برگزار کردند. دو کمیته اصالحات الزم را بر اساس نظرات مکتوب و شفاهی دریافت 
 شده در نشست عمومی، اعمال کردند. 

هجری قمری  ۱۴۲۴االول که در تاریخ دوم تا هفتم ربیعخود  ۱0شورای شرعی در جلسه شماره 
میالدی در مدینه منوره برگزار شد، درباره اصالحات انجام شده  ۲003مصادف با سوم تا هشتم می 

 های استانداردهای شرعی بحث کردند و نظرات الزم را ارائه دادند. توسط کمیته

رعی را تصویب کردند و برخی دیگر نیز با رای شورای شرعی به اتفاق آرا برخی موارد استاندارد ش
 اکثریت به تصویب رسید.

 



 

 

 

 

 پیوست ب( مبنای شرعی استاندارد

منتشر  گذاری، آن است که این اوراق بر اساس قراردادهای شرعیمبنای جواز انتشار صکوک سرمایه -
 شود. بنابراین انتشار آنها بر مبنای این قراردادها قابل قبول خواهد بود.می

ن است که نویسی به عنوان قبول، آمبنای در نظر گرفتن امیدنامه انتشار به عنوان ایجاب و پذیره -
قراردادهای معتبر بر اساس هر چیز حاکی از رضایت طرفین بدون مشخص کردن قالب خاص، 

صورت  نافذ است. بنابراین اینکه ایجاب از طرف یک شخص و قبول از طرف تعداد زیادی از افراد
 رد، نادرست نیست.گیمی

اوراق را  مبنای حق دارندگان اوراق برای مدیریت پروژه، آن است که آنها مالکیت اموال مربوط به -
 دارند و مدیریت نیز بخشی از مالکیت است.

باشد،  های فیزیکی یا منافعگذاری هنگامی که مربوط به داراییمبنای جواز معامله صکوک سرمایه -
توانند معامله ها میها و منافع است. از آنجا که این داراییع روی داراییآن است که معامله در واق

  های مربوط به آنها نیز قابل معامله است.شوند، گواهی
دهنده سهمی در بدهی سلف مبنای عدم جواز معامله صکوک سلف آن است که این اوراق نشان -

   ۱شود.است و مشمول قواعد بیع دین می
ها ها، این است که آن داراییصکوک استصناع پس از تبدیل وجوه به دارایی مبنای جواز معامله -

دهنده مالکیتی هستند که قابل انتقال است. مبنای عدم جواز معامله صکوک استصناع، در نشان
آوری شده به عنوان قیمت استصناع موازی یا تحویل کاالی ساخته حالت استفاده از وجوه جمع

دهنده قیمت بر عهده خریدار است. بنابراین مبلغ این است که صکوک نشان شده به خریدار نهایی،
  ۲ اوراق یک بدهی پولی است و معامله صکوک در این مرحله مشمول قواعد بیع دین است.

                                           

 توان برای رفع اینساانت و شاایعه دارای اشااکال اساات، ولی میچه فروش مجدد اوراق ساالف از نظر فقه اهلگر . ۱
مشااکل از راهکارهایی همچون ساالف موازی و واگذاری وکالتی اسااتفاده کرد. ضاامن اینکه کمیته تخصااصاای فقهی 

 ت.موازی جایز شمرده اس سازمان بورس و اوراق بهادار معامالت ثانوی این اوراق را در قالب قرارداد سلف

ماهیت قرارداد انتقال طلب یعنی توافق فروشنده )صانع( و شخص ثالث )خریدار( مبنی بر انتقال طلب داین که بر .  ۲
شود. لذا اگر انتقال در برابر پول باشد، قرارداد بیع ذمه مدیون )مستصنع( است، تابع عقدی است که سبب انتقال می

بر مبنای تسااامح و تسااالم و بدون عوض باشااد، قرارداد صاالح یا هبه خواهد بود. اگر قرارداد خواهد بود. اگر انتقال 
قانون مدنی  ۱0شااده  با هیچ یک از عقود معین منطبق نباشااد، قرارداد تابع ماده انتقال از حیث موضااوع و آثار توافق

و یا به همان میزان طلب محل  خواهد بود.  اما صاااحت شااارعی این انتقال طلب از شاااخص ثالث در قبال وجه کمتر
های مختلفی تواند دین باشاااد یا خیری دیدگاهبحث اسااات. در واقع در رابطه با این مسااارله که آیا از نظر فقهی مبیع می

ست ولی مؤجل باطل  ست؛ ب( بیع دین حال صحیح ا شرح که: الف( بیع دین مطلقا باطل ا ست بدین  شده ا مطرح 



 

 

 

 

مبنای عدم جواز معامله صکوک مرابحه پس از فروش کاال و تحویل آن به خریدار، این است که  -
های ریدار است و از این رو دادوستد آن جز در چارچوب محدودیتدهنده بدهی پولی خاوراق نشان

بیع دین مجاز نیست. با وجود این، اگر خرید کاال انجام شده باشد ولی هنوز به خریدار فروخته 
  ۱ های قابل معامله است.دهنده دارایینشده باشد، معامله صکوک مجاز است، زیرا اوراق نشان

 

                                           

ح و به غیر او باطل اساات؛ د( بیع دین به ثمن حال صااحیح و به ثمن نساایه باطل اساات؛ ج( بیع دین به مدیون صااحی
تواند به میزان ثمن پرداختی از مدیون مطالبه کند؛ و( است؛ ه( بیع دین صحیح است، ولی خریدار چنین دینی فقط می

به دیگران با وجود  شود.  در حقوق ایران در صحت انتقال طلببیع دین صحیح است و خریدار  مالک تمام دین می
رسد. مطابق این ماده مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار قانون مدنی هیچ اشکالی به ذهن نمی 3۵0ماده 

الذمه باشااد. ولی عمده بحث در رابطه با فیاالجزاء و هممچنین ممکن اساات کلیمعین به طور کلی از شاایئی متساااوی
ناد تجاری مطرح اساات. با توجه به اینکه صااکوک اسااتصااناع دارای قرارداد پایه بیع دین مؤجل به حال در تنزیل اساا

صااحیح و در نتیجه اسااناد واقعی بدهی هسااتند، فروش آنها به کمتر از مبلغ اساامی به صااورت حال اشااکال شاارعی و 
ی )خرید (.  شورای نگهبان نیز موضوع تنزیل اسناد و اوراق تجار۴3۱ -3۴0، صص۱3۹3قانونی ندارد )پارساپور، 

ستفاده در  ست. از نظر کمیته فقهي نیز قراردادهاي مورد ا سته   ا سی مغایر ندان سا شرعی و قانون ا دین( را با موازین 
بازار اولي و ثانوي اوراق استصناع اعم از استصناع، وكالت، خريد دين، اجاره و فروش سهم مشاع از دارايي فيزيکي 

نيسات كما اينهه اين قراردادها در قوانين مدني و تجارت ايران مطرح  اجاره داده شاده، صاحيح اسات و محل اشاکال
 است.

اعامالت بیع مرابحه از.  ۱ آن وجود  سنت( است و هیچ اختالفی در مجاز و مشروع نزد همه مسلمانان )شیعه و اهل م
گیریم، را در ناظر می ی هامه آناهاباشد کاه وقاتدیگری غیر از بیع مرابحه می ندارد؛ اما اوراق مارابحه دارای ماعامالت

انوی نوع اول از ثباااااه ترمل نیاز دارد. اگر اوراق مرابحه با هدف ترمین مالی منتشر شود،  بازار اولی و  از نظر فاااااقهی
 ؛ به این صورت که واسط( اسااات)تااانزیلاوراق مرابحه، ترکیبی از قراردادهای وکالت، بیع نقد، بیع نسیه و بیع دیااان 

 ورت نسیهصخرد سپس آن را به اوراق، کااالی ماورد نایاز متقاضی را به صورت نقد می از طارف صااحبان وکاالت به
ضی دار بهمدت شدمی متقا شاع قرضفرو صاحبان اوراق، مالکان م صل های. بعد از این  ستند. حا سیه ه آنان  از بیع ن
را در بازار  اوراق آن توانند)دین(را دریافت کنند، همچنین می ی ورقتوانند صابر کاااااانند و در ساررساید مبلغ اساممی

شند )تنزیل شود. ق کنند(. عملیات فروش ورق ثانوی بفرو ست که در بازار ثانوی چندین بار تکرار  راردادهای ممکن ا
خرید و فروش دین  مصاااداق هندارد؛ اما قرارداد فروش اوراق در بازار ثانوی ک هیچ مشاااکلی وکالتی و نسااایه بیع نقد

سنت  اهل باشد، محل بحث و اختالف است. اگرچه بیع دیاااان از دیاااادگاه باااارخی از فقهای شیعه و غالب فقهایمی
ادگاه اا از دی اقهای شایعه تا اشاکال دارد؛ ام ی ندارد و از جهت نشود، اشکال تبدیل که بیع دین به دین زمانی ماشهور ف

 (.۲۱-۲0، ص ۱3۸۸است. )موسویان،  نگهبان یید شورایحقوقی مورد تر



 

 

 

 

 پیوست ج( تعاریف

ه نام تصکیک بتبدیل کردن به اوراق بهادار، در اصطالح عربی  بدیل کردن به اوراق بهادار(:تصکیک )ت
نفعت های فیزیکی، مشود. تصکیک یا تسنید، شامل فرایند تسهیم مالکیت داراییو تسنید شناخته می

 یا هر دوی آنها به واحدهای مساوی و انتشار اوراق بهادار به ازای آنها است.

گذاری را هقرارداد مبنا، قراردادی است که مبنای اصلی انتشار صکوک سرمای ای انتشار:قرارداد مبن
 دهد.تشکیل می

آوری شده گذاری، شخصی است که از وجوه جمعناشر صکوک سرمایه گذاری:ناشر صکوک سرمایه
لت ص، دوتواند یک شرکت، شخکند. ناشر میگذاری منطبق با شریعت استفاده میدر یک ابزار سرمایه

ی واگذار یا یک موسسه مالی باشد. ناشر ممکن است فرایند اجرای عملیات انتشار را به یک واسطه مال
 کند که این امر باید در امیدنامه صکوک تصریح شود.

های مربوط به انتشار یک موسسه مالی است که مدیریت فرایند انتشار و اجرای همه رویهعامل انتشار: 
ر عهده دارد. اشر در ازای یک کارمزد معین مورد توافق یا تصریح شده در امیدنامه، باوراق را از طرف ن

 شود.رابطه بین ناشر و عامل انتشار بر اساس یک قرارداد نمایندگی به همراه پاداش تنظیم می

نویسی ، از سوی متقاضیان پذیرهالزحمهحقیک موسسه مالی است که در ازای دریافت  مدیر عرضه:
 کند.جرای قرارداد انتشار اوراق فعالیت میبرای ا

ن آوری وجوه از دارندگاشود پس از جمعیک موسسه مالی است که متعهد می نویسی:متعهد پذیره
 اوراق، مبلغ اسمی اوراق را به ناشر بپردازد.

ز اوسیله ناشر یا مدیر عرضه برای اجرای همه یا قسمتی شخصی است که به گذاری:مدیر سرمایه
 شود.گذاری بر اساس مفاد امیدنامه تعیین میلیات سرمایهعم

یک موسسه مالی است که در ازای دریافت هزینه، حمایت از منافع دارندگان اوراق، نظارت بر  امین:
عملکرد مدیر عرضه و نگهداری ایمن مستندات و تضامین را طبق مفاد امیدنامه و بر مبنای قرارداد 

 نمایندگی بر عهده دارد.

معامله صکوک به معنی انتقال حقوق مالکیت مربوط به اوراق از طریق فروش، توثیق،  معامله صکوک:
 های مجاز انتقال مالکیت است.هبه یا سایر شیوه

شامل مشارکت در زراعت است که بر اساس آن یکی از طرفین، زمین خود را جهت کاشت و  مزارعه:
 گذارد.اختیار دیگری می نگهداری، در ازای سهم مشخصی از محصول، در



 

 

 

 

مشارکتی است که در آن یکی از طرفین، گیاهان/درختان مثمر را جهت باغبانی، در ازای سهم  مساقات:
 گذارد.معینی از محصول در اختیار دیگری می

مشارکتی است که در آن یکی از طرفین، زمین خود را برای کاشت درختان در اختیار دیگری  مغارسه:
  گذارد مشروط بر اینکه طرفین بر اساس سهم معینی در درختان و محصوالت آن شریک شوند.می
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 های پژوهشی هرست گزارشف
 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۳97 

 رسول خوانساری، فرشته مالکریمی MBRI- RR -98001 گذارییهدرباره صکوک سرما یاسالم یموسسات مال یو حسابرس یسازمان حسابدار یاستاندارد شرع

  MBRI- CR -97013 های پرداختچکیده سیاستی هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام

 زینب بیابانی MBRI- PP -97012 کشورورشکستگی بانکی و جایگاه نظام گزیر در ثبات مالی 

 لیال محرابی MBRI- RR -97011 های اسالمی در جهانوضعیت بانک

 رسول خوانساری MBRI- PP -97010 مالی ثبات در آن نقش و ایران در ارزی صکوک انتشار هایبایسته

 سعید بیات، وهاب قلیچ MBRI- PP -97009 اقتصادی رشد و تورم بر بودجه کسری جبران هایشیوه اثرات

 ایلناز ابراهیمی، مریم همتی MBRI- PP -97008 گیری مقام ناظر احتیاطیهای بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکلگذاری صندوقنقش و اثر

 میثمی، کامران ندریحسین  MBRI- PP -97007 اسالمی چهارچوب در جایگزین ابزارهای طراحی و ارز فردایی معامالت شناسیآسیب

 مهدی هادیان MBRI- PP -97006 پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی سیاستگذاری

 ژاله زارعی MBRI- PP -97005 ای و ثبات مالی در اقتصاد ایرانارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجه 

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -97004 تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی 

  MBRI- PP -97003 های پولی و ارزیچکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست

 تولید و قیمت خرد هایداده از کاربردی:کشور صنعت بخش در گذاریقیمت و تولید بر ارز نرخ نوسانات تأثیر

 صنعتی
MBRI- PP -97002 قادری امید بیات، سعید ابراهیمی، سجاد 

 لیال محرابی MBRI- PN -97001 های اسالمیبرای بانک (Resolution) شناسایی چارچوب قانونی گزیر

1۳9۶ 

 هادی حیدری و ایمان نوربخش IFRS MBRI- PN -96014های مالی بین المللی درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت

 زهرا خوشنود MBRI- PN -96013 المللنظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین

 رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی MBRI-TR-96012  صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوکنامه دست

های بررسی پژوهش های نقد وویکم سلسله نشستگزارش تفصیلی جلسه بیست :شناسی نظام بانکی کشورآسیب

 بانکداری و مالی اسالمی
MBRI- SR -96011  

 زمان زادهاحمد بدری، حمید  MBRI-WP-96010 تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی

های سلسله نشست مگزارش تفصیلی جلسه بیست :بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

 های بانکداری و مالی اسالمینقد و بررسی پژوهش
MBRI-SR-96009  

های سلسله نشستنوزدهم گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتامکان

 های بانکداری و مالی اسالمینقد و بررسی پژوهش
MBRI-SR-96008  

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI- PN -96007 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان

 وهاب قلیچ MBRI-PP-96006 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده

 امینه محمودزادهسجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده،  MBRI-PN-96005 های تولیدیعوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهظرفیت تأمین واکاوی

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی

1۳95 

 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   شبکه بانکی کشور طراحی سیستم هشدار سریع در

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 ۲015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینو چالشها فرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمورتص

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

  1۳94 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران سالمی تورمطراحی اوراق بهادار ا

 عینیانمجید  MBRI-PN-94017 ۲0ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باسرمایه هایصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 یکوپیر پائولو بنینو، سالواتور نیست MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 ۲014های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

1۳9۳ 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 ۲014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 ایرانهای تورم و رشد اقتصادی در تحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1۳9۳دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1۳9۳گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمدنیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی  MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1۳9۳ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1۳9۳تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1۳9۳ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1۳9۳ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

 هادی حیدری MBRI-PN-93018 هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 بانکیراهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای 

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

 لیال محرابی  MBRI-PN-93004 های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهچرخه سندی از جمله اسناد توافقسپر سرمایه مخالف 

 رسول خوانساری  MBRI-PP-93002 بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۳9۲ 

 مریم همتی MBRI-9228 بانک مرکزیضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی 

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 1۳90-1۳۶0ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1۳9۲-1۳91های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1۳91-1۳90ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1۳91-1۳90های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 قلیچدکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب  MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای بررسی دیدگاه

 ، فرهاد نیلیماندانا طاهری MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1۳90و  1۳89های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدشاخص تحلیل

 آرانیمصعب عبدالهی  MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

 حسین میثمی  MBRI-9206 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 حسین میثمی  MBRI-9201 اسالمیهای بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

1۳91 

 حسین میثمی  MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1۳90) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1۳90)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1۳90) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1۳90) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1۳90) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1۳90) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1۳90) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1۳90) بهار مالیات تورمی دالر

1۳89 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 جمیمهدی من MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلیحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائم MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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