
 ی مسکن های لیزینگ در تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه راهکارهای عملیاتی مشارکت شرکت

اردیبهشت امسال در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و حدود یک    25مسکن که    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه

خصوص موضوع اجاره )لیزینگ( مسکن دارد.   هفته بعد از آن، به تایید شورای نگهبان رسید، نکات مهم، جالب و البته مبهمی در

ای توسط بخش غیردولتی متناسب  اجارهی مسکن  حمایت از تولید و عرضه"این قانون به صراحت بر    2ماده    1برای مثال، بند  

قانون ساماندهی و حمایت از   2ماده   3کند. همچنین در بند تایید می  "ایبرداری از واحد مسکونی به صورت اجارهبا مدت بهره

ادهای  مسکن )اجاره و اجاره به شرط تملیک( از طریق نه حمایت از تولید و عرضه"ای آمده است: ی مسکن اجارهتولید و عرضه

ی لیزینگ کلیدی این قانون درباره ی. نکته"های کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن سازگروه های متولیغیردولتی، دستگاه 

های لیزینگ در استفاده از شرکت"آن قابل مشاهده است، به نحوی که در این بند، به صراحت بر    14ماده    1مسکن، در بند  

ی این بند با اشاره به  کند. همچنین در ادامهتاکید می "ه صورت اجاره و اجاره به شرط تملیکتامین منابع مالی تولید مسکن ب

کند  لزوم انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسالمی مانند صکوک و استصناع برای تامین مالی بخش مسکن، تاکید می

 ند.  ت اش مسکن معاف از مالیاخی این اوراق در بکلیه

ی مسکن، یک نکته را به طور قطع  مرور اجمالی به رئوس محورهای یاد شده در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضهبا  

ی  های لیزینگ در تامین مالی و عرضهای برای شرکتون جایگاه ویژهنشود استنباط کرد؛ اینکه مجلس و دولت در این قا می

ای نیز در خصوص سازوکار عملیاتی  رغم این صراحت، ابهامات عمدهردانی دارد. اما علیاند، جای قدای در نظر گرفتهمسکن اجاره

ساماندهی و  قانون  ای وجود دارد، بخصوص اینکه مدتی بعد از ابالغ  ی مسکن اجارهها برای تامین مالی و عرضهمشارکت لیزینگ

تی بانک مرکزی نیز در کمیسیون اقتصادی دولت  نظار  – مسکن توسط رئیس جمهور، بسته سیاستی    حمایت از تولید و عرضه

های لیزینگ را با صراحت از ورود در بخش مسکن منع  بازنگری و از سوی بانک مرکزی ابالغ شد که بر خالف این قانون، شرکت

ابهام، موجب شده است که اغلب شرکتمی   های لیزینگ جانب احتیاط را در پیش بگیرند و کند. همین تعارض ضمنی و یا 

ی  نامهرسد با تدوین آیینحداقل تا روشن شدن ابهامات موجود، از ورود به بخش مسکن خودداری کنند؛ ابهاماتی که به نظر می

های آینده زدوده شود. اما تا روشن شدن این ابهامات، بد  ی مسکن، در هفتهاجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه

های لیزینگ بر آن اتفاق نظر داشته و تحقق این راهکارها را رسد اغلب شرکتعملیاتی که به نظر مینیست به چند پیشنهاد  

 ی این پیشنهادها عبارتند از:  دانند، اشاره کنیم. عمدهای میها در واگذاری مسکن اجارهراهی برای مشارکت حداکثری لیزینگ

بینی شده است. همچنین رد تومان برای تامین مسکن نیازمندان پیشمیلیاهزار    10قانون بودجه، حدود    6براساس تبصره    .1

یارانه به انبوه سازان پرداخت کند. با توجه به اینکه انبوه سازان به علت مسائل حقوقی    درصد   4دولت قرار است در بخش مسکن  

ر موضوع  لیزینگ ندارند )عطف به  ای به وارد شدن دی بازگشت سرمایه نسبتا طوالنی، عالقهخاص اجاره داری و همچنین دوره 

های لیزینگ  ها را در اختیار شرکتتواند این تسهیالت / یارانهها و مطبوعات(، دولت میهای مکرر انبوه سازان با روزنامهمصاحبه

ت کند؛ به این  ای پرداخها را موظف کند تسهیالت این بخش را با یارانه به متقاضیان مسکن اجارهنظارت دقیق، آنقرار دهد و با  

کنند، با  پرداخت می  %17ی بانک مرکزی، تسهیالت با نرخ  های لیزینگ بر اساس مصوبهصورت که اگر در حال حاضر شرکت

 قرارداد اجاره پرداخت کنند.قالب  و در  %13توانند تسهیالت بخش مسکن را با نرخ یارانه از دولت می %4دریافت 

تواند عاملیت بخشی از منابعی  های لیزینگ، دولت میطریق واسپاری) لیزینگ( به شرکت.اعطای عاملیت واگذاری مسکن از  2

های  های لیزینگ واگدار کند، به این صورت که شرکترا که برای اعطای تسهیالت در بخش مسکن در نظر گرفته است، به شرکت

ها فرایند اعتبارسنجی،  نظر گرفته شده برای آنلیزینگ بدون دسترسی مستقیم به این منابع، صرفا بر اساس سقف اعتباری در  

ی مسکن را انجام دهند و در  ی امور اجرائی مربوط به اجارهتشکیل پرونده، وصول مطالبات، خدمات پس از واگذاری و کلیه



ین ترتیب  ی پرداخت تسهیالت، مشتری را به مرجع معرفی شده از سوی دولت )مثال بانک ملی یا ملت( معرفی کنند. به امرحله

های لیزینگ در ازای دریافت  رود و هم شرکتهم نگرانی دولت مبنی بر استفاده نامناسب از تسهیالت بخش مسکن از بین می

ی تخصصی خود فعایت خواهند کرد. این فرایند تقریبا به فرایند تجربه شده در طرح تعویض خودروهای مبلغی کارمزد، در حوزه

 فرسوده شباهت زیادی دارد. 

ی تاسیس شرکت انبوه سازی را های لیزینگ برای تبدیل شدن به یک هلدینگ، به صورتی که اجازه.صدور مجوز برای شرکت3

ترتیب، شرکت گری، بهای تمام  توانند با ایجاد یک زنجیره تامین مسکن و حذف واسطههای لیزینگ میداشته باشد؛ به این 

از طریق قرارداد اجاره به متقاضیان واگذار کنند. در این حالت،    ی مسکن را کاهش دهند و مسکن را با قیمتشده مناسب، 

سازان در نظر گرفته است، تحت هایی که از دولت برای انبوهتواند از یارانهی شرکت لیزینگ میزیر مجموعه  شرکت انبوه سازی

 ی مسکن را کاهش دهد. شدهنظارت مستمر دولت استفاده کند و بهای تمام

های لیزینگ بتوانند واحدهای مسکونی  های لیزینگ با انبوه سازان و به این شکل که شرکتشرایط همکاری شرکت.تسهیل  4

  10ی بلندمدت )مثال  خریداری کنند و در قالب قراداد اجاره  ،  ایسازان را نقدا یا به صورت چند مرحلهاحداث شده توسط انبوه

 ساله( در اختیار متقاضیان قرار دهند.

حاشیه سود    ا ها برای اعطای تسهیالت بهای لیزینگ و مکلف نمودن این شرکت.در اختیار قراردادن منابع مالی ارزان به شرکت5

ها را مکلف کند که این منابع را با  ها قرار دهد و آنرا در اختیار لیزینگ  %4تواند منابع با نرخ  ال دولت میثقابل کنترل؛ برای م

های لیزینگ داد اجاره در بخش مسکن در اختیار متقاضیان قرار دهند. مزیت این روش این است که شرکت، در قالب قرا%7نرخ  

 آورند. یند اعتبارسنجی متقاضیان، دقت بیشتری به عمل میآدهند و در فرات را پوشش میب ریسک معوق شدن مطال

ی )در شرف تاسیس توسط شورای عالی مسکن( به  داری وظایف در نظر گرفته شده برای سازمان اجاره. محول نمودن کلیه6

 های لیزینگ، تحت نظارت دقیق و مستمر.شرکت

های لیزینگ نظارت تواند با ایجاد سازوکارهای نظارتی، بر اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی توسط شرکتگیری: دولت مینتیجه

های لیزینگ به عنوان نهادهای اعتباری موثر در  الیت شرکتی فعهصداشته باشند. با اتخاذ تدابیر یاد شده در فوق، هم در عر

کشور، تحول و حیات جدید رخ خواهد داد و هم دولت، بدون درگیر شدن مستقیم در فرایند عرضه و تولید مسکن، تقاضای این  

 بخش را از طریق بخش خصوصی پاسخ خواهد داد. 


