
 

 

                       

 است؟ کدام آن انواع و چیست صکوک اوراق

ها پیروی کند. در ایران شاهد آن هستیم که برخی اقتصاد کشورهای اسالمی باید از شرع آن

از مفاهیم اقتصادی جهانی به دلیل آنکه ماهیتی خارج از چارچوب شریعت دارند برای ما 

یا بدهی هستند که در بازارهای مالی ایران  اوراق قرضه پذیرفتنی نیستند. یکی از این موارد

وی بودن جایگاهی ندارند. به همین خاطر برای سازگاری این اوراق با شریعت به دلیل رب

که با انجام تغییراتی در اوراق قرضه پدید آمد.  صکوک اسالم، اوراقی تعریف شد به اسم

تفاوت میان اوراق  درک کنید که کند بهتربه شما کمک می اخبار بورس مطالعه این مقاله از

 .آشنا شوید صکوک اجاره چیست و با انواع آن مانند قرضه و صکوک
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 است؟ کدام آن انواع و چیست صکوک اوراق 1

 اوراق صکوک چیست؟
شود و به معنای چک، حواله و نوشته می« صک»ای است عربی که مفرد آن به شکل صکوک واژه

در عربی است. در ایران اوراق صکوک  )cheque (ی چکبرات است. در واقع صکوک جمع همان واژه
کنند. آنچه در اوراق صکوک حائز اهمیت شناسند و تعریف میرا با عنوان اوراق قرضه اسالمی می

خواهید اند. هر چه در مورد صکوک میاین است که بر مبنای شریعت اسالم طراحی شده است،
موجود  https://sukuk.ir سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرسبدانید در وب

 .است
کند. ها را قبول نمیمصداق قرض گرفتن است و با بهره همراه است، اسالم آن قرضه اوراق از آنجا که

موردتایید است و برای تامین مالی طرح  ارکتمش اوراق به همین خاطر در کشورهای اسالمی
شود. اما گاهی تامین مالی باید در راستای خرید یک دارایی خاص یا تامین فیزیکی در نظر گرفته می

نقدینگی بنگاهی اقتصادی انجام شود. در این شرایط است که با صکوک سروکار خواهیم داشت. 
 .شودبورس ایران شناخته میصکوک به عنوان جایگزین اوراق بدهی در بازار 

اوراق صکوک به پایان  نویسی پذیره یکسانی دارند. زمانی که عملیات اسمی ارزش این اوراق
پردازد تا بعدا سود رسد، به این معناست که خریدار مبلغ اسمی مندرج روی اوراق را به ناشر میمی

 .ی تامین مالی( دریافت کندکنندهی اصل پول از بانی )شرکت درخواستحاصل از آن را به اضافه
هایی مانند ی داراییگیرد، برای خرید و تهیهمبالغی که از فروش این اوراق در اختیار ناشر قرار می

گیرد. زمین، ساختمان، تاسیسات، ماشین آالت و تجهیزات و وسایل حمل و نقل مورد استفاده قرار می
 .این اوراق چیست فهمیم که سازوکار و ماهیتدر ادامه با معرفی انواع صکوک بهتر می

 انواع صکوک
ها در بورس هم قابل معامله هستند. لیست اوراق صکوک در ایران انواع مختلفی دارد که برخی از آن

 :ها هستندانواع اوراق صکوک این

 هالحسناوراق قرض 
 اوراق وقفی 
 اجاره اوراق 
 اوراق مرابحه 
 اوراق استصناع 
 سلف اوراق 
 اوراق منفعت 
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 است؟ کدام آن انواع و چیست صکوک اوراق 2

 اوراق جعاله 
 اوراق رهنی 
 اوراق خرید ِدین 
 اوراق مشارکت 
 اوراق مضاربه 
 اوراق مزارعه 
 تاوراق مساقا 
 اوراق بیمه اتکایی 

 گیرندی ابزار حقوق صاحبان سهام قرار میان صکوک مشارکت و مضاربه در دستهدر این می
 .و اوراق صکوک اجاره، سلف، استصناع و مرابحه ابزار بدهی هستند

 الحسنهصکوک قرض
الحسنه الحسنه به معنای قرض دادن پول بدون دریافت بهره است. در قراردادهای صکوک قرضقرض

کند. پس در سررسید ها میاین اوراق، اقدام به استقراض از دارندگان آنناشر به میزان ارزش اسمی 
ها بدهکار خواهد بود. البته این اوراق عندالمطالبه هستند. دقیقا به همان میزان ارزش اسمی به آن

 .به این معنا که هر زمان دارنده اصل پولش را طلب کند، ناشر باید آن را پس بدهد

 صکوک وقفی
المنفعه شرکت کنند. در های وقفی و عامخواهند در طرح شود که میه افرادی واگذار میاین اوراق ب

 .این اوراق هم مبلغ اسمی مشخص است و مهلت بازپرداخت نیز تعیین شده است

 صکوک اجاره
ترین انواع اوراق صکوک همین صکوک اجاره است که در بورس ایران هم معامله یکی از معروف

شود. اوراق اجاره بانام و قابل انتقال هستند. دارندگان این اوراق در مالکیت مشاع دارایی می
مورداجاره سهیم هستند. به عنوان مثال اگر اوراق صکوک اجاره آهن و فوالد غدیر را خریداری 

 .کنید، مالکیت مشاع نسبت به دارایی مبنای آن خواهید داشتیم

شود و به ازای ها به شخص دیگری منتقل میدر اوراق صکوک اجاره حق استفاده از منافع دارایی
های توانند بخشی از داراییها به نقدینگی نیاز دارند میشود. زمانی که شرکتبها دریافت میآن اجاره
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 است؟ کدام آن انواع و چیست صکوک اوراق 3

دیگر بفروشند و بعد همان دارایی را از آن شرکت اجاره کنند. با انجام این  خود را به یک شرکت
ها در بازار بورس منتشر و به تواند صکوک اجاره را بر مبنای این داراییفرایند شرکت دوم می

 .دارندگان عرضه کند

پس از پایان گیرد. پردازد به عنوان سود به دارندگان اوراق تعلق میاجاره بهایی که شرکت اول می
ها تواند مالک داراییپردازد و میی اصل اوراق را تمام و کمال میدوره اجرا هم شرکت اول هزینه

تواند شود که نشان از اجاره به شرط تملیک دارد. مدت قرارداد اجاره هم مشخص است و بانی می
واند به صورت سررسید ماهانه، تچنین پرداخت میبها را در ابتدا یا انتهای دوره پرداخت کند هماجاره

فصلی یا ساالنه باشد. اوراق صکوک اجاره ممکن است برای تامین مالی یا تامین نقدینگی بانی 
 .منتشر شوند

 صکوک مرابحه
ی آن کاال را به مشتری شدهسازوکار قرارداد مرابحه به این صورت است که فروشنده اول مبلغ تمام

شده، کاال حاضر است در ازای پرداخت مبلغی مازاد بر بهای تمام کند کهگوید و سپس اعالم میمی
را بفروشد. این مبلغ مازاد سود فروشنده خواهد بود. اگر مشخص شود که فروشنده در بیان مبالغ 

تواند معامله را فسخ کند. در این نوع از اوراق صکوک های کاال دروغ گفته است، خریدار میو هزینه
توان شود. بازدهی این اوراق ثابت است و میی اوراق فراهم میای دارندههم مالکیت مشاع بر

 .شونداقدام به فروش آن کرد. این اوراق به منظور تامین دارایی بانی منتشر می ثانویه بازار در

 عصکوک استصنا
شوند تا مبالغ الزم برای ساخت و تولید از گاهی برای تولید کاال اوراق صکوک استصناع منتشر می

رود و از گر میآوری شود. یعنی در جریان این فرایند شخصی به سراغ یک صنعتاین طریق جمع
این توافق، ی کند به مالکیت او در آورد. نتیجهخواهد که بخشی از کاالهایی را که تولید میاو می

شود. مطابق این قرارداد، شخص صاحب صنعت، قراردادی خواهد شد که میان این دو نفر امضا می
پذیرد که در ازای مبلغی توافقی کاالی موردنظر را برای آن شخص بسازد. این قرارداد مهلت معینی می

ماهانه، فصلی یا ساالنه  هایای در دورهگذاران را به صورت دورهتواند سود سرمایهدارد و ناشر می
 .پرداخت کند

 صکوک سلف
کند که این اوراق سازوکاری برخالف اگر با مفهوم سلف آشنا نیستید دانستن این مسئله بسنده می

ی کاالیی معین در آینده را داشته باشد، اوراق نسیه دارند. زمانی که تولیدکننده قصد تولید یا ارائه
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 است؟ کدام آن انواع و چیست صکوک اوراق 4

ه بیان دیگر شما به عنوان تولیدکننده ابتدا وجوه موردنیاز را برای تهیه کند. باوراق سلف را منتشر می
گذاران با مبالغی که در ازای خرید این کنید. در سمت مقابل هم سرمایهآوری میکاالی مذکور جمع

گذار هم از محل کنند. سود سرمایهخرید میدهند، کاال را از قبل پیشاوراق در اختیار شما قرار می
 .شودالتفاوت قیمت کاال در بازار و قیمت توافقی در تاریخ سررسید حاصل میمابه

 صکوک منفعت
تواند از میزان مشخصی از خدمات ی آن میای از اوراق بهادار است که دارندهاین اوراق هم دسته

ق اقامت اند از: گواهی حیا منافع یک دارایی بادوام در آینده منتفع شود. از جمله این اوراق عبارت
در هتلی مشخص برای مدتی معین، حق استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه برای ترم یا سالی 

 .معین، حق استفاده از یک ساعت پرواز برای مقصدی معین

 صکوک ُجعاله
دهد که در قرارداد جعاله به انجام و تحویل آن تعهد این اوراق مالکیت مشاع خدمتی را نشان می

اند امتیاز مالی یا دارایی فیزیکی باشد. ُجعاله به معنای متعهد شدن شخصیتی توشده است که می
حقیقی یا حقوقی به پرداخت اجرت )جعل( معین در برابر انجام کاری معین است. بر این اساس 

 .گیردنامند که اجرت به او تعلق میی عمل را عامل میدهندهمتعهد پرداخت اجرت را جاعل و انجام

ی پرداخت از نام و برای مدت معین یا نامعین و با شیوهتواند به صورت بانام یا بیمیاین اوراق 
های منتشرشده کند، مالک داراییشده منتشر شود. کسی که این اوراق را خریداری میتعیینپیش

ت( مدتوانند با سررسید کمتر از یک سال )کوتاهخواهد بود. اگر این اوراق سررسید داشته باشند، می
 .شودها درج میو بیشتر از یک سال )بلندمدت( منتشر شوند. ارزش اسمی این اوراق روی آن

 صکوک رهنی
شود تا ناشر آن بتواند مطالبات رهنی خود را خریداری کند. حاال این اوراق به این منظور منتشر می

اردادهای دار اشخاص حقوقی است که از قرمنظور از این حرف چیست؟ منظور مطالبات مدت
شود. از ای مثل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله )به جز سلف( ناشی میمبادله
 .توان به صکوک رهنی شرکت ایران خودرو اشاره کردهای این نوع از صکوک میمثال
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 صکوک خرید ِدین
د. باز هم با ی قبلی هستنگیرند و مشابه دستهی اوراق بهادار بانام جای میاین اوراق در دسته

دار اشخاص حقوق )البته به جز مطالبات ناشی از عقد سلف( سروکار داریم. منظور مطالبات مدت
ای از جمله دار اشخاص حقوقی از حقیقی و حقوقی ناشی از قراردادهای مبادلهمطالبات ریالی مدت

 .فروش اقساطی، اجاره به شرط تمیلک و جعاله است

 صکوک مشارکت
گیرند. این اوراق در ایران معروف هستند و جزو صکوک قابل معامله در بورس قرار میاوراق مشارکت 

های تعاونی و یا خصوصی منتشر شوند و مالکیت دارندگان آن ممکن است از جانب دولت، شرکت
ایم، هر را نسبت به بخشی از دارایی حقیقی نشان دهند. تا زمانی که به سررسید اوراق نرسیده

 .ر قیمت دارایی اتفاق بیفتد، به صاحبان اوراق مشارکت هم مرتبط استتغییری که د

 صکوک مضاربه
خواهد فعالیت اقتصادی ی سایر افراد. یعنی بانی زمانی که میمضاربه یعنی تجارت از طریق سرمایه

گذار به فعال اقتصادی پولی کند و سرمایهیا بازرگانی انجام دهد اقدام به انتشار صکوک مضاربه می
سود ناشی از این  ی زمانی،دهد تا با آن فعالیتی انجام بدهد. در پایان هر معامله یا هر دورهمی

های مندرج روی اوراق بین طرفین یعنی بانی و صاحب اوراق تقسیم فعالیت با توجه به نسبت
خواهد شد. به دلیل آنکه برآیند یک فعالیت تجاری ممکن است متغیر باشد، سود صکوک مضاربه 

 .هم متغیر خواهد بود

 صکوک مزارعه
ر نهادهای تولیدی زراعی معین اشاره دارد که بر این اوراق به مالکیت مشاع زمین زراعی یا سای

گیرد تا به کشت و زراعت مشغول شود. فرض اساس این قرارداد، عامل مزرعه آن را در اختیار می
کنید شما قطعه زمینی دارید )یا اینکه مالک آن نیستید اما وکالت دارید( که آن را در اختیار فرد 

ام بدهد. سپس حاصل این کشت و کار میان دو طرف تقسیم وکار انجدهید تا کشتدیگری قرار می
 .شودمی
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کند تا مبالغ الزم را برای خرید زمین زراعی به آوری وجوه میدر این قرارداد، ناشر ابتدا اقدام به جمع
کند و زمین را در اختیار دست آورد. پس از آن از این اوراق در قرارداد صکوک مزارعه استفاده می

 .دهدرار میکشاورزان ق

 صکوک مساقات
شود و این اوراق بر اساس قرارداد مساقات و به منظور باغداری به عامل قرارداد )باغبان( واگذار می

های تولیدی باغی معین را نشان های مثمر یا سایر نهادهمالکیت مشاع صاحبان اوراق بر باغ یا باغ
رعه است و تفاتش فقط در دارایی آن دهد. در حقیقت صکوک مساقات مانند صکوک اوراق مزمی

های زراعی سروکار داریم و در مساقات باغ به عنوان دارایی در نظر است. در اوراق مزرعه با زمین
 .شودشود. حاصل عملیات باغداری به عنوان سود میان دارندگان این اوراق تقسیم میگرفته می

 صکوک بیمه اتکایی
خواهیم آن را بررسی کنیم. شاید در نگاه اول هم وک است که میاین آخرین نوع از انواع اوراق صک

ای مشخص باشد که منظور از اوراق صکوک بیمه اتکایی چیست. به طور کلی اوراق بهادار بیمه
ها اوراق بیمه اتکایی نام شوند که یکی از آنموجب ایجاد پیوندی میان بازار سرمایه و بیمه می

بازار بیمه بخشی از ریسک عملیات بیمه اتکایی خود را به بازار سرمایه دارد. بر مبنای این اوراق، 
گیرد که در ازای پذیرش جایی نشات میگذاران از آندهد. اهمیت این اوراق برای سرمایهانتقال می

 .آورندای، سود بیشتری را نسبت به سایر اوراق بهادار مشابه به دست میهای بیمهریسک

 صکوک ارکان انتشار اوراق
شود این است که چه افراد و یا نهادهایی در انتشار اوراق صکوک نقش دارند. سوالی که مطرح می

 :در جریان این فرایند تعدادی از نهادهای مالی مهم به شرح زیر دخیل هستند

 خواهد از این طریق تامین مالی خود را انجام دهدیعنی شخص حقوقی یا شرکتی که می :بانی. 
 گیرد و به شرکتی )با مسئولیت محدود( که مسئولیت انتشار اوراق بهادار را به عهده می :واسط

عنوان عاملی است برای انتشار این اوراق. هیچ کدام از نهادهای واسط مجاز نیستند که در هر 
زمانی برای تامین مالی بیش از یک طرح، اوراق بهادار منتشر کند. این نهاد توسط شرکت مدیریت 

 .شودیی مرکزی بازار سرمایه تشکیل میدارا
 های ها، موسسات مالی و اعتباری موردتایید بانک مرکزی، بیمهضامن باید یکی از بانک :ضامن

گذاری، نهادهای عمومی و های سرمایههای تامین سرمایه، شرکتمورد قبول بانک مرکزی، شرکت
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اخت جریان درآمدی و حسب مورد ی ضامن تضمین پردترین وظیفهموسسات دولتی باشد. مهم
 .بهای خرید دارایی مبنای اوراق بهادار اسالمی توسط بانی به نهاد واسط است

 این نهاد برای حفاظت از منافع خریداران  :سرمایه( بازار مرکزی دارایی مدیریت )شرکت امین
گیرد و اوراق باید بر فرایند عملیاتی صکوک نظارت کند و مطمئن شود که تخلفی صورت نمی

 .شودچیز در چارچوب قوانین انجام میهمه
 شخصی حقوقی یا حقیقی که وظیفه دارد دارایی را به نهاد واسط بفروشد :فروشنده. 
 شخصی حقوقی که از طرف ناشر اقدام به عرضه اوراق بهادار اسالمی برای فروش : فروش عامل

 .کند. مثل کارگزاریمی
 های مربوط به کزی اوراق بهادار و تسویه وجوه که پرداختگذاری مرشرکت سپرده :پرداخت عامل

 .دهدگذاران انجام میاوراق بهادار اسالمی را در سررسیدهای معین به سرمایه
 یه است که مجوز دارد افزایش گر یا شرکت تامین سرمااین عامل کارگزار معامله :بازارگردان

ی نوسان آن را انجام بدهد. در واقع نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحدید دامنه
سازی بازار ثانویه اوراق بهادار نقش مهمی دارد. وقتی بازار سهام کساد است، این نهاد در روان

کشد. زمانی که ر بازار به دوش میاین نهاد با انجام معامالت به لحاظ روانی بار مثبتی را د
خواهند دارایی خود را در بازار ثانویه بفروشند، بازارگردان موظف به خرید خواهد دارندگان می
 .ی بازارگردان یا بازارساز حفظ تعادل بازار استیک جمله وظیفه بود. پس در

 ی پذیره نویسی را رهمانده از دوشخصی ثالثی که وظیفه دارد اوراق باقی :نویس پذیره متعهد
شده به فروش نرود، متعهد باید های انجامبینیخریداری کند. پس اگر اوراق بر اساس پیش

 .باقیمانده را خریداری کند
 ی رود. دارندهگذار است که طرف دیگر قرارداد به حساب میدارنده همان سرمایه :اوراق دارنده

 .تواند از حق دریافت سود به همراه مبلغ اصلی پس از سررسید برخوردار شوداوراق صکوک می

 های اوراق صکوکمزایا و ریسک
زایای آن چیست. تواند فهمید که مبا توجه به آنچه تاکنون در مورد اوراق صکوک بیان کردیم می

البته این اوراق هم مانند تمام ابزارهای مالی بدون ریسک نیستند. در ادامه مزایا و ریسک این 
 .کنیماوراق را با هم مرور می

 مزایا
 اتصال بازار پول و سرمایه 
 تامین مالی و افزایش نقدینگی بانی 
 نقدشوندگی مناسب در صورت وجود بازار ثانویه 
 مالی کمتر ریسک و هزینه تامین 
 دیگر و توسعه بازار سرمایهها به یکامکان تبدیل دارایی 
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 هاها حتی در صورت تفکیک آنامکان استفاده بانی از بخشی از دارایی 
 های با نقدینگی های غیرنقدی یا داراییجایگزین شدن وجوه نقد در ترازنامه به جای دارایی

 پایین

 ریسک
 های اوراق صکوک ممکن است در جریان حادثه یا صدمات از یدارای: هادارایی رفتن بین از خطر

 .بین بروند یا خسارت ببینند
 شود و این ها کاهش پیدا کند، ارزش دارایی هم کم میاگر قیمت: دارایی قیمت کاهش ریسک

 .امر کاهش ارزش اوراق صکوک مبتنی بر آن دارایی را به دنبال دارد
 اگر نرخ سود سپرده بانکی باال برود ولی دارایی که پشتوانه اوراق صکوک است : سود نرخ  ریسک

روند و در نتیجه ارزش با افزایش ارزش مواجه نشود، مردم کمتر به سراغ خرید آن می
 .شودگذاری کم و کمتر میسرمایه

 تفاوت و شباهت صکوک و اوراق قرضه چیست؟
تان پیش آمده باشد این است که باالخره تا اینجا برای یکی از پرتکرارترین سواالتی که ممکن است

دانیم که ها نیست و میتفاوت اوراق صکوک با اوراق قرضه چیست؟ البته مسئله فقط بر سر تفاوت
 .هایی هم میان این اوراق وجود داردشباهت

 هاتفاوت
 ده را از دارایی است و مالکیت مشاع دارن ملموس و فیزیکی هایدارایی اوراق صکوک مبتنی بر

گر بدهی صادرکننده است که نشان بدهی تعهد گواهی دهد. اما اوراق قرضهمشخص نشان می
 .ی اوراق استبه دارنده

 گیرد. یعنی دارایی باید خودش ارزش داشته اش میپشتوانه هایدارایی صکوک اعتبارش را از
این صادرکننده است که اعتبار را باشد و از این طریق سودآوری حاصل کند. اما در اوراق قرضه 

 .زندرقم می
 تواند ارزش اوراق صکوک را وجود دارد که می دارایی اصل ارزش افزایش در اوراق صکوک امکان

 .هم افزایش بدهد. اما اصل بدهی در اوراق قرضه امکان افزایش ندارد
 هایی که مورد ها مورد پذیرش شرع باشند. اما در اوراق قرضه داراییدر صکوک باید دارایی

 .توانند به عنوان پشتوانه در نظر گرفته شوندپذیرش شرع نیستند هم می
 ی فروش مالکیت است. اما جنس فروش اوراق قرضه از فروش صکوک در بازار ثانویه به منزله

 .تنوع فروش و واگذاری بدهی اس

 هاشباهت
 ی اوراق را انجام بدهندنقش هر دو این است که تامین مالی صادرکننده. 
 توان در بازار ثانویه خرید و فروش کردهم صکوک و هم اوراق قرضه را می. 
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 ویژگی های اوراق صکوک
شوند. مثال اوراق صکوک اجاره فارس با آغاز می صاد در بورس ایران اوراق صکوک با حرف

شوند. ان معامله میدر بازار بورس ایر صکورش و اوراق صکوک مرابحه کورش با نماد صفارس نماد
طور ها اشاره دارند. همانشوند به تاریخ سررسید آناعداد و ارقامی هم که مقابل نمادها درج می

توان مالکیت مشاع یک یا چند ترین ویژگی اوراق صکوک را میکه در باال هم به آن اشاره شد، مهم
ن چند ویژگی مشترک را برای اوراق تواچنین منافع حاصل از آن دانست. به طور کلی میدارایی و هم

 :ها بیان کردصکوک فارغ از انواع آن
 مبتنی بر دارایی 
 دارای سود ثابت یا متغیر 
 راستا با شریعتهم 
 دارای قابلیت معامله در بازار ثانویه 

زار سرمایه ، هر ماه از طریق شرکت مدیریت دارایی مرکزی باایران سرمایه بازار در منتشره صکوک آمار
توانید مشخصات صکوک شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان قابل دستیابی است. در تصویر زیر می

 .را مشاهده کنید
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 جمع بندی
اند و در نظر اسالم ماهیت ربوی گیری اصل پول با بهره همراهاز آنجا که ابزار بدهی به دلیل بازپس

ی جبران خال این ابزار در بازارهای مالی اسالمی، اوراق صکوک متولد شدند. این اوراق دارند، برا
هایی نظیر ها اوراق اجاره و مرابحه است. این اوراق با ماهیتترین آنانواع مختلفی دارند که مهم

برای  کنند تا وجوه موردنیاز خود راتامین مالی، تامین نقدینگی و تامین دارایی به بانی کمک می
آوری کنند. مبنای این اوراق یک دارایی یا خدمت است که سود حاصل از آن به شان جمعفعالیت

 .گیردی اوراق تعلق میای به دارندهصورت دوره

 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 ؟چیست صکوک اوراق

بر اساس یک فعالیت  جایگزینی برای اوراق قرضه در بازارهای مالی اسالمی که ماهیت ربوی ندارند و
 .شوندی اوراق مییا خدمت منجر به سودرسانی به دارنده

 ؟اندکدام صکوک اوراق انواع

الحسنه، استصناع، سلف، اجاره، مرابحه، مزارعه، مضاربه، مشارکت، خرید دین، جعاله، وقفی، قرض
 منفعت، رهنی، مساقات، بیمه اتکایی

 ؟دارند دخالت صکوک اوراق عرضه تا انتشار فرایند در ارکانی چه

ضامن، امین، فروشنده، عامل فروش، عامل پرداخت، بازارگردان، متعهد پذیره نویس و  بانی، واسط،
 .دارنده

 ؟چیست در بدهی اوراق و صکوک اوراق تفاوت

شوند ولی در تشکیل میهای فیزیکی و ملموس مورد قبول اسالم اوراق صکوک بر اساس دارایی
گیرد ولی ارزش اوراق بدهی را اوراق بدهی صرفا چنین نیست. ارزش صکوک از دارایی نشات می

تواند افزایش پیدا کند ولی در اوراق کند. ارزش اصل دارایی در صکوک میی آن تعیین میصادرکننده
ثانویه به معنای فروش  چنین فروش صکوک در بازارکند. همبدهی اصل بدهی افزایش پیدا نمی

 .ی واگذاری بدهی استمالکیت است ولی فروش اوراق بدهی به منزله
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 ؟چیست صکوک اوراق مزایای

کند. در صورت وجود بازار ثانویه ریسک این اوراق پایین است. نقدینگی را برای بانی فراهم می
دیگر از ها به یکدیل دارایینقدشوندگی آن نیز مطلوب است. اتصال بازار پول و سرمایه و امکان تب

 .رودجمله سایر مزایای این اوراق به شمار می

 ؟دارند هم ریسک صکوک اوراق آیا

 .بله. ریسک از بین رفتن دارایی، کاهش نرخ سود و کاهش قیمت دارایی
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