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 دهیچک

المللی و اق بهادار بینها ورود به بازارهای اورها و بنگاههای پیش روی دولتراهبا توجه به محدودیت منابع تامین مالی داخلی، یکی از 

شوند، به عنوان می با عنوان صکوک شناختهاوراق بهادار اسالمی که تامین مالی از طریق ابزارهای مالی گوناگون در این بازار است. 

گذشته روند  در سالیان های مهم صنعت مالی اسالمی تبدیل شده است وجایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش

 ر انتشار اوراق ارزیکشو های پیش روی نظام مالیالمللی با رشد زیادی همراه بوده است. از این رو یکی از ظرفیتانتشار آن در سطح بین

تواند در مانند آن دارد، می المللی است. این اوراق در کنار مزایای گوناگونی که از نظر تامین منابع، افزایش اعتبار وبه ویژه در سطح بین

اق ارزی، مستلزم ورارزی موثر باشد. در عین حال توسعه بازار ا مدیریت بهتر عرضه و تقاضای منابعتقویت ثبات مالی کشور از طریق 

مقاله پس از معرفی  در این گذار انجام شود.ها و اقدامات گوناگونی است که باید با حمایت دولت و نهادهای مقرراتفراهم شدن زیرساخت

پردازیم. یی اسالمی مو جایگاه آن در صنعت مال ارزی)صکوک(  اوراقبه بررسی های آن، و آشنایی با ویژگیالمللی بازار اوراق قرضه بین

نظام مالی کشور را  های مربوط به انتشار این اوراق درترین بایسته، مهمکرده و در پایان در ایران را تبیین ارزی اوراقوضعیت سپس 

 کنیم.تشریح می
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 مقدمه

برداری از محصوالت و خدمات حاصل از آن، های مختلف و بهرههای کالن در حوزهشیوه تامین مالی و تهیه بودجه الزم برای انجام پروژه

آید. از آنجا که منابع مالی داخلی های پیش روی کشورهای در حال توسعه به شمار میترین چالشدر حال حاضر به عنوان یکی از مهم

کنند. این امر به المللی مراجعه میها برای تامین مالی به بازارهای سرمایه بینهای اقتصادی و دولتر کشوری نامحدود نیست، بنگاهدر ه

کند. زیرا از یک سو برای توسعه و تقویت انداز مالی اهمیت بیشتری پیدا میویژه در مورد کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود پس

توانند تنها به منابع داخلی انداز مالی نمیاند و از سوی دیگر به دلیل کمبود پسهای کالن نیازمند منابع مالیاجرای پروژه ها وزیرساخت

)نبی فیضی چکاب, تقی بسنده کنند. از این رو بیشتر این کشورها ناچار کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین نمایند

 های تامین مالی خارجی نشان داده شده است.انواع روش 1. در شکل (1۵۰, ص. 1۳۹۴خدادادی دشتکی,  &زاده, فهیمی, 

 تامین مالی خارجی هایروشانواع  -1شکل 

              
                             

                    

         

                           
                     

                          

            

       

      

                             
            

                         

 

 منبع: بررسی نویسنده

است که در گستره وسیعی المللی بین، اوراق قرضه به منظور تامین مالی خارجی در نظام مالی متعارف مهمیکی از ابزارهای مالی 

پوشش  گذاری،های گوناگون با اهدافی همچون تامین مالی، سرمایهها، موسسات مالی و شرکتاز کشورها و بازارهای مالی توسط دولت

ناشر المللی اوراق قرضه دولتی یا غیردولتی هستند که در یک کشور یا ارز بیگانه برای اوراق قرضه بین شود.ریسک و مانند آن منتشر می

گذاران و ناشران گوناگون مواجه های گذشته با استقبال سرمایهطی دههخاص آنان،  هایو به دلیل ویژگی شوندگذار منتشر میسرمایهیا 

 .(Eun & Resnick, 2015) اندشده

در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، کارایی ویژه به اشکاالت شرعیبرخی وجود به دلیل اوراق قرضه متعارف 

. از این رو اندیشمندان اسالمی با طراحی ابزارهای مالی جایگزین که به اوراق بهادار اسالمی یا صکوک مشهور دنندارزیادی  و مقبولیت

نکته قابل توجه در این زمینه،  .(Zulkhibri, 2015, p. 237) اندپر کردن خأل ناشی از کمبود ابزارهای تامین مالی بودهبه دنبال اند، شده



 

۳ 

 

مبورگ، امریکا، کنگ، افریقای جنوبی، لوکزاپذیرش صکوک و انتشار آن در برخی کشورهای غیراسالمی همچون انگلستان، سنگال، هنگ

 ژاپن و ... است.

ان موتور محرک المللی به عنودر حال حاضر صکوک بینالمللی است. صکوک نیز همانند اوراق قرضه، دارای دو نوع داخلی و بین

تا پایان  2۰۰1ال سای که از آغاز گونهبه کند و نسبت به بازار داخلی آن از رشد باالتری برخوردار است.اصلی رشد این صنعت عمل می

جم منتشر در این میان بیشترین ح است. منتشر شده گوناگونالمللی توسط ناشران میلیارد دالر صکوک بین 21۹حدود  2۰1۷سال 

دولتی منتشر شده ها و موسسات شبهمیلیارد دالر بوده که البته بخش عمده آن توسط دولت ۳۷با رقم حدود  2۰1۷شده مربوط به سال 

به  2۰1۰درصد در سال  ۸المللی( از حدود داخلی و بین) المللی نسبت به کل صکوک منتشر شدهصکوک بین است. همچنین سهم

 .رسیده که حاکی از رشد شتابان این بازار است 2۰1۷درصد در سال  ۴۷حدود 

ن، در زمینه بازار اکنواز آن زمان ت داخلی و توسعه بازار صکوک 1۳۸۴با وجود تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران در سال 

این در حالی . ، فعالیت زیادی در کشور ایران وجود نداشته است و همچنان به عنوان یک ظرفیت بالقوه باقی مانده استارزی صکوک

را از الی خود است که بسیاری از کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، بخش قابل توجهی از نیازهای تامین م

عتبار و مانند آن دارد، این اوراق در کنار مزایای گوناگونی که از نظر تامین منابع، افزایش ا .سازندبرآورده میالمللی بینطریق صکوک 

در  تواندرزی در واقع میانتشار اوراق اتواند در تقویت ثبات مالی کشور از طریق مدیریت بهتر عرضه و تقاضای منابع ارزی موثر باشد. می

ها راهم شدن زیرساختفدر عین حال توسعه بازار اوراق ارزی، مستلزم المللی را نیز بهتر فراهم سازد. بلندمدت زمینه انتشار صکوک بین

مختصر کوشیم تا ضمن معرفی در این مقاله می گذار انجام شود.و اقدامات گوناگونی است که باید با حمایت دولت و نهادهای مقررات

های الزم در پایان بایسته وو نقش آن در تقویت ثبات مالی را تشریح کنیم  المللی، تجربه بازار اوراق ارزی در ایراناق قرضه بینبازار اور

 برای توسعه این بازار بپردازیم.

 پیشینه پژوهش

ها به لحاظ ن پژوهشیاست. اانجام شده  یادیز یهاران پژوهشیدر سطح جهان و ا اوراق بهادار اسالمی )صکوک(نه یاکنون در زمت

 یراحط»و « بودن صکوک یشرع»، «آن یریکارگت صکوک و ضرورت بهیاهم»، «کارکرد صکوک»، «صکوک یستیچ»نه ی، در زمیموضوع

  بوده است. یو خارج یمورد توجه پژوهشگران داخل« انواع صکوک

اند که صکوک جهانی در مقایسه با سهام، نتیجه گرفته، با بررسی تفاوت بین بازده صکوک و اوراق قرضه (2016)مغیره و آورتانی 

به بررسی  (2015)عارف و صفری المللی اهمیت دارد. همچنین گذاران بینها و پوشش ریسک سرمایهدر تخصیص راهبردی دارایی

 . ری صکوک با اوراق قرضه متفاوت استگذااند قیمتو اوراق قرضه در عمل پرداخته و نتیجه گرفتهصکوک  هایتفاوت

بر اساس این پژوهش، توسعه بهتر بازار است. پرداخته مسائل مربوط به مقررات حسابداری صکوک به بررسی  (2003) عبدالرحمن

گری است که گذاری بهتر است و انطباق با مقررات حسابداری و گزارشابزارهای مالی اسالمی با چارچوب مقرراتمالی اسالمی نیازمند 

 در عین انطباق با شریعت، قابلیت اجرایی نیز داشته باشد.
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اند که اند و به این نتیجه رسیدهقایسه انجام داده، بین بازده و ریسک صکوک و اوراق قرضه م(2013)فیتریاتی الرحمن و فتح

از انحراف وبیش کم نیز میانگین بازده تا سررسید صکوک از میانگین بازده تا سررسید اوراق قرضه بیشتر است، ولی انحراف معیار صکوک

 معیار اوراق قرضه بیشتر است.

این مطالعه نشان اند. های گوناگون صکوک دولتی و شرکتی پرداختهی صکوک و ریسکتحلیل ساختارها ، به(2007) دارطریق و 

 گذاری صکوک تاثیر بگذارد. های فقهی ممکن است موجب پدید آمدن ریسک شود و بر قیمتتفاوت دیدگاهدهد که می

پردازد و ساختارهای گوناگون صکوک را از دیدگاه به بررسی صکوک به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی می ،(2008)ویلسون 

تر گذاران مناسبکند و آن را برای سرمایهپیشنهاد میکند. این مطالعه صکوک مشارکتی را به عنوان ابزار تسهیم ریسک مالی تحلیل می

 داند. می

مورد اوراق  ۸۷مورد صکوک و  ۷۹، اثر اعالم انتشار صکوک و اوراق قرضه را بر ثروت سهامداران با بررسی (2013)عالم و همکاران 

مدت، اثر دهد در کوتاهاین مطالعه نشان میاند. در شش بازار مالی اسالمی، تحلیل کرده 2۰12تا  2۰۰۴های قرضه منتشره طی سال

های زمانی به جز دوره پس از بحران مالی، تشار صکوک بر ارزش شرکت منفی است، در حالی که درباره اوراق قرضه در همه بازهاعالم ان

ها را از تامین مالی به وسیله این اثر مثبت است. از این رو با وجود انگیزه مذهبی برای انتشار صکوک، این اثر منفی ممکن است شرکت

با بررسی اثر اعالم انتشار صکوک و اوراق قرضه بر ثروت سهامداران در  (2009)ف این مطالعه، اشهری و همکاران صکوک باز دارد. برخال

و  ابراهیماند که اثر اعالم انتشار صکوک بر ثروت سهامداران مثبت است. همچنین ، نشان دادههای پذیرفته شده در بورس مالزیشرکت

اند، در گذاران به انتشار صکوک واکنش مثبت نشان دادهاند که سرمایه، با بررسی اثر ثروت در انتشار صکوک نتیجه گرفته(2009)مینای 

 حالی که واکنش آنها نسبت به انتشار اوراق قرضه متفاوت بوده است.

اند و با تایید رابطه علیت بین صکوک اثرات انتشار صکوک بر عوامل کالن اقتصادی پرداختهبه بررسی  (2012)احمد و همکاران 

های کارکردی روزرسانی جنبههایی را برای تقویت و بهاند که سیاستگذاران باید سیاستو تولید ناخالص داخلی در مالزی، توصیه کرده

اثر عوامل کالن اقتصادی را بری ایجاد ساختارهای مشخص صکوک  (2013)سالمی به کار گیرند. همچنین سعید و گرسا بازار سرمایه ا

ه عوامل دهد کاند. این مطالعه نشان میبین کشورهایی مانند عربستان، کویت، امارات، بحرین، قطر، مالزی، اندونزی و ... بررسی کردهدر 

گذاری( بر توسعه بازار کالن )مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، جمعیت مسلمان، اندازه اقتصاد، میزان باز بودن اقتصاد و کیفیت مقررات

 تا حد زیادی بر توسعه این بازار تاثیر منفی گذاشت.، 2۰۰۸اند، گرچه بروز بحران مالی جهانی در سال صکوک موثر بوده

االها و کدر حوزه صادرات ) کوکاستفاده از ص امکان، ایران یرنفتیبر ساختار صادرات غ یضمن مرور (1۳۹۳)ان مزینی و همکار

و با هدف  ینونکط یه در شراکدهد این مطالعه نشان میج ینتااند. را بررسی کرده یو ساختار ی، فقهیاتیشور از ابعاد عملکخدمات( 

ت، مرابحه، ک)شامل استصناع، مضاربه، مشار یرنفتیقابل استفاده در حوزه صادرات غ کوکان صیموجود از م یاز ساختارها یریگبهره

ت یمضاربه، قابل کوکو ص یو مهندس یصادرات خدمات فن ین مالیشدن در تام یاتیت عملیاستصناع، قابل کوکاجاره و جعاله(، ص

 شدن در هر دو حوزه را دارد.  یاتیت عملیز قابلیت نکمشار کوکه صکنیاالها را دارد. ضمن اکصادرات  ین مالیشدن در تام یاتیعمل

های آن را نیز صکوک را به عنوان ابزاری برای تقویت سرمایه قانونی بانک معرفی کرده و برخی نمونه (۶/12/1۳۹۳)بخش زینت

  کرده است.ذکر 
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دهد که با استفاده از این ابزار امکان برآورده کردن الزامات ، نشان می۳منطبق با بال صکوک با معرفی  (1۳۹۴)خوانساری 

از این ابزار برای ورود به فضای ها در این منبع بر استفاده بانکشود. ها فراهم میو تقویت سرمایه بانک ۳ای در توافقنامه بال سرمایه

 . تبیین گردیده استصکوک در نظام بانکی المللی بانکداری اسالمی تاکید شده و برخی مزایای بین

المللی در ایران را با استفاده از اطالعات مربوط به عوامل موثر بر انتشار صکوک بین (2015)محمدی، تهرانی و خوانساری 

 اند.المللی در ایران را برآورد کردهکشورهای فعال در این بازار استخراج و نیز ظرفیت انتشار صکوک بین

و  ی در ایرانالمللی، تجربه بازار اوراق ارزبین و صکوک کوشیم تا ضمن معرفی مختصر بازار اوراق قرضهمی پژوهش حاضردر 

 های الزم برای توسعه این بازار بپردازیم.نقش آن در تقویت ثبات مالی را تشریح کنیم و در پایان بایسته

 المللیاوراق قرضه بین

ها، دولت توسطرها و بازارهای مالی یکی از ابزارهای مالی متداول در نظام مالی متعارف، اوراق قرضه است که در گستره وسیعی از کشو

. اوراق شودمنتشر میپوشش ریسک و مانند آن  گذاری،تامین مالی، سرمایه ی همچونفاهداهای گوناگون با موسسات مالی و شرکت

المللی اوراق قرضه داخلی و اوراق قرضه بین کلی ه دو نوعکنند. این اوراق از نظر قلمرو انتشار، ببندی میقرضه را از جهات گوناگون تقسیم

شوند، خارج از مرزهای یک نویسی میالمللی پذیرهالمللی، اوراق قرضه توسط یک سندیکای بین. در بازار اوراق قرضه بینشوندتقسیم می

 . (Saunders & Cornett, 2012)شوند گذاران در کشورهای گوناگون عرضه میکشور منتشر و به سرمایه

بازار شامل دو بخش اصلی است: اوراق ار است. این دربرخو زیادیزارهای مالی از تنوع ابالمللی، از جهت بازار اوراق قرضه بین

های اصلی اوراق قرضه داخلی و اوراق قرضه ویژگی 1در جدول  .) ,p. 2015Eun & Resnick ,205( 2و اوراق قرضه یورو 1قرضه خارجی

 اند.المللی مقایسه شدهبین
 های انواع اوراق قرضهویژگی -1جدول 

 واحد پول نوع اوراق قرضه
ملیت 

 ناشر
 گذاران اولیهسرمایه مکان انتشار

 داخلی داخلی داخلی داخلی داخلی

 داخلی داخلی خارجی داخلی خارجی

 یورو
)یوروین، یورودالر، یورو ارز 

 یورپوند و ...(
 المللیبین المللیبین مختلف

 (Arnold, 2015, p. 206): منبع

گذاران( و بر حسب واحد پول آن کشور، ای است که در بازار کشور میزبان )متعلق به سرمایهاوراق قرضه یخارج قرضه اوراق

ای را بر حسب دالر منتشر شود. مانند اینکه یک شرکت آلمانی در امریکا اوراق قرضهگیرنده( خارجی منتشر میتوسط یک ناشر )قرض

های خارجی که در کشورهای دیگر فعالیت قابل شار این نوع اوراق اغلب توسط شرکتگذاران امریکایی بفروشد. انتکند و به سرمایه

                                                           

1. Foreign bonds 

2. Eurobonds 



 

۶ 

 

شوند. گذاری میتوجهی دارند، متداول است. اوراق قرضه خارجی معموالً بر حسب نام یک غذا، حیوان یا نماد مربوط به کشور میزبان نام

هایی از اوراق قرضه نمونه 11ساموراییو  1۰، باقلوا۹، پاندا۸، ماتادور۷، رمبراند۶یوی، ک۵افرا(، ۴لدایمات) ۳کانگرو، 2، بولداگ1یانکی قرضه اوراق

 .(Arnold, 2015, p. 206)خارجی است که در کشورهای گوناگون منتشر شده است 

ن بار در دهه ین اوراق اولیشود. ان است، منتشر میای که خارج از کشوری که واحد پول اوراق متعلق به آاوراق قرضه وروی قرضه اوراق

ن اوراق، واحد پول آن، لزوماً یافت. بر خالف نام ایل به اوراق قرضه یورو شهرت ین دلیو به هم 12بر حسب دالر در اروپا منتشر شد 1۹۶۰

شود، یکه بر حسب واحد پول دالر در ژاپن منتشر م یامثال اوراق قرضه یمنتشر شود. برا یتواند بر حسب هر گونه ارزیست و میورو نی

. اوراق قرضه یورو با اوراق (Eun & Resnick, 2015, p. 305)شود یورودالر گفته میاز نوع اوراق قرضه یورو است که به آن اوراق قرضه 

شود که بر حسب واحد پول یورو در کشورهای منطقه یورو ای گفته میراق قرضهفرق دارند. اوراق قرضه اروپایی، به او 1۳قرضه اروپایی

 یورو نام دارد-شود، اوراق قرضه یوروشود. البته اوراق قرضه یورو که با واحد پول یورو در خارج از منطقه یور منتشر میمنتشر می

)22, p. 2015Arnold, (. المللی بزرگ است که فروش آن در یک کشور یا منطقه جهان ، نوعی اوراق قرضه بین1۴ضه جهانیاوراق قر

شود. این نوع اوراق اولین بار در سال دشوار است. از این رو به طور همزمان در بازارهای مهم کل دنیا فروخته و پس از آن دادوستد می

حدود یک میلیارد دالر بوده و بیشتر آن نیز بر حسب دالر امریکا منتشر شده منتشر شد. متوسط حجم انتشار اوراق قرضه جهانی  1۹۸۹

شود، به عنوان اوراق است. بخشی از اوراق قرضه جهانی بر حسب دالر امریکا که توسط ناشر امریکایی )خارجی( در امریکا فروخته می

 ,Eun & Resnick) گردد، از نوع اوراق قرضه یورو استمی شود و بخشی از آن که در مناطق دیگر عرضهقرضه داخلی )یانکی( شناخته می

2015, pp. 5-6). المللی از نظر تنوع ابزارهای مالی در مقایسه با بازار اوراق قرضه داخلی از تنوع بیشتری برخوردار بازار اوراق قرضه بین

 اند.المللی با یکدیگر مقایسه شدهبزارهای بازار اوراق قرضه بینهای اصلی انواع ا، ویژگی2است. در جدول 

                                                           

1. Yankee Bond 

2. Bulldog Bond 

3. Kangaroo Bond 

4. Matilda Bond 

5. Maple Bond 

6. Kiwi Bond 

7. Rembrandt Bond 

8. Matador Bond 

9. Panda Bond 

10. Baklava Bond 

11. Samurai Bond 

 میلیون دالر در بورس سهام لوکزامبورگ منتشر شد. 1۵توسط شرکت ایتالیایی موتوروی، به مبلغ  1۹۶۳. اولین اوراق قرضه یورو در سال 12

13. Euro Bond 

14. Global bond 



 

۷ 

 

 

 

 المللیبازار اوراق قرضه بین مالی های اصلی انواع ابزارهایویژگی -۲جدول 

 پرداخت در سررسید اندازه پرداخت کوپن فراوانی پرداخت کوپن ابزار مالی

 واحد پول انتشار ثابت ساالنه اوراق با نرخ ثابت

 واحد پول انتشار متغیر سه ماهه یا شش ماهه با نرخ شناوراوراق 

 واحد پول انتشار یا تبدیل به سهام ثابت ساالنه اوراق قابل تبدیل

 ثابت ساالنه اوراق همراه با حق تقدم سهام
واحد پول انتشار به عالوه سهام حاصل از 

 حق تقدم

 واحد پول انتشار صفر ندارد اوراق بدون کوپن

 ارز دوگانه ثابت ساالنه ارزی اوراق دو

 (Eun & Resnick, 2015)منبع: 

 

 المللیصکوک بین

تواند به عنوان یک منبع تامین مالی عمده است که میدر صنعت مالی اسالمی ای از ابزارهای مالی منطبق با شریعت صکوک، طبقه

 ,Klein & Weill, 2016, p. 2; Alam, Hassan) اوراق قرضه متعارف مورد استفاده قرار گیردها به جای های بزرگ و دولتتوسط شرکت

& Haque, 2013, p. 22)آید. صکوک ابزار مناسبی برای تجهیز منابع و توسعه صنعت مالی اسالمی به شمار می (Wilson, 2008; Jobst, 

Kunzel, Mills, & Sy, 2008) ها و پوشش ریسک استفاده نمایندتوانند از آن، برای تخصیص راهبردی داراییو موسسات مالی نیز می 

(Maghyereh & Awartani, 2016, p. 260). 

همانند اوراق قرضه انواع مختلفی دارند و از جهاتی همچون نوع ناشر، سررسید، ساختار، مکان انتشار، نوع ارز، سازوکار  صکوک

المللی تقسیم کرد. توان آن را به دو نوع صکوک داخلی و بیند. از جهت قلمرو انتشار صکوک مینشوبندی میطبقه پرداخت سود و ...

با توجه به آنچه  شود.گذار منتشر میسرمایهناشر یا تی یا شرکتی است که در یک کشور یا ارز بیگانه برای المللی، صکوک دولصکوک بین

صکوک خارجی  تقسیم کرد. 2یوروصکوک و  1خارجیصکوک توان به دو نوع المللی را نیز میدرباره اوراق قرضه گفته شد، صکوک بین

گذاران( و بر حسب واحد پول آن کشور، توسط یک ناشر خارجی ان )متعلق به سرمایهبه صکوکی گفته می شود که در بازار کشور میزب

های خارجی )غیرژاپنی( در ژاپن و بر حسب ها و شرکتای از این صکوک است که توسط دولتصکوک سامورایی نمونه شود.منتشر می

                                                           

1. Foreign Sukuk 

2. Euro Sukuk 



 

۸ 

 

که خارج از  شودبه صکوکی اطالق می صکوک یورو. (۷/11/1۳۹2قلیچ,  &اری )خوانس واحد پول این کشور )ین( منتشر شده است

 شود.کشوری که واحد پول اوراق متعلق به آن است، منتشر می

بخش در صنعت  نیترپرشتاب ،یاسالم یپس از بانکدار و بازار صکوک در سالیان گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است 

ترین رشد را در ، سریع2۰1۴تا  2۰۰۹های درصدی بین سال 2۰بخش صکوک، با نرخ رشد ساالنه مرکب  .رودیبه شمار م یاسالم یمال

میلیارد دالر  ۹۷۹به حدود  2۰1۷تا  2۰۰1م کل صکوک منتشره از سال حجهای گوناگون صنعت مالی اسالمی داشته است. بین بخش

میلیارد دالر سهم زیادی در رشد این بخش از صنعت دارد.  21۹با حجم انتشار نزدیک به المللی در این میان صکوک بینرسیده است. 

میلیارد دالر صکوک  ۳۷٫۶است که در آن، حدود  2۰1۷المللی طی سالیان گذشته مربوط به سال بیشترین میزان انتشار صکوک بین

را نشان  2۰1۷تا  2۰۰1های المللی طی سالروند انتشار صکوک داخلی و بین 2. شکل (IIFM, 2018, p. 24) المللی منتشر شدبین

 دهد.می

 )میلیون دالر( ۲۰1۷تا  ۲۰۰1المللی از سال روند انتشار صکوک داخلی و بین -۲شکل 

 

 (IIFM, 2018, pp. 24-25) :منبع

دهد، ولی محرک را تشکیل می 2۰1۷تا  2۰۰1درصد کل انتشار صکوک از سال  2۹ حدودالمللی تنها بینهرچند بازار صکوک 

حتی تا سی سال المللی بر حسب دالر و دیگر ارزهای رایج و در سررسیدهای گوناگون آید. صکوک بیناصلی بازار صکوک به شمار می

را به تفکیک مناطق گوناگون نشان  2۰1۷تا دسامبر  2۰۰1منتشره از ژانویه المللی توزیع کل صکوک بین ۳جدول  .شودنیز منتشر می

میلیارد دالر، از زمان پیدایش بازار  ۶۳٫۶مورد صکوک به ارزش  ۹۶شود امارات با انتشار طور که در این جدول مشاهده میدهد. همانمی

و کویت  ، قطر، عمان، بحرینین کشور به همراه عربستان سعودیالمللی تاکنون، بیشترین سهم را در این بازار داشته است. اصکوک بین

درصد از حجم  2۴حدود  ،2۰1۷تا سال اند. همچنین المللی را به خود اختصاص دادهدرصد کل حجم انتشار صکوک بین ۵۰بیش از 

ونزی و قطر در این بازار در حال است. در عین حال سهم کشورهایی مانند ترکیه، اند مربوط به کشور مالزی المللیانتشار صکوک بین

 . (IIFM, 2018, p. 41) افزایش است

۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷
۷۴۷   ل  ۱۹۱ ۵,۳۲۷ ۶,۹۶۲ ۱۰,۲۸۶۲۱,۷۵۵۳۶,۱۸۲۲۲,۱۲۷۳۰,۹۰۴۴۸,۸۷۷۸۴,۴۹۰۱۱۷,۳۳۱۱۲,۵۶۸۰,۵۷۰۴۵,۹۳۸۵۶,۷۱۸۷۹,۰۶۹

۴۲۵  ن    لل  ۱,۱۸۰ ۱,۸۸۰ ۲,۵۰۳ ۳,۷۲۳ ۱۱,۸۵۲۱۴,۰۰۲ ۲,۲۱۰ ۷,۰۲۳ ۴,۲۴۸ ۸,۶۸۴ ۲۰,۲۶۹۲۳,۷۰۵۲۶,۷۳۰۲۱,۸۸۰۳۱,۲۱۰۳۷,۶۴۸

۰

2۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

1۰۰۰۰۰

12۰۰۰۰

1۴۰۰۰۰



 

۹ 

 

 ۲۰1۷تا  ۲۰۰1 سالالمللی منتشره به تفکیک مناطق گوناگون از صکوک بین آمار -۳جدول 

 )درصد(سهم از کل مبلغ منتشره  مبلغ انتشار )میلیون دالر( تعداد انتشار آسیا و آسیای شرقی

 ۰٫۰۷ ۹۷ 1 چین

 1٫۴۶ ۳،1۹۶ ۵ کنگهنگ

 ۶٫1۶ 1۳،۵۰۳ 1۵ اندونزی

 ۰٫۰۹ 1۹۰ ۳ ژاپن

 2۴٫۸۵ ۵۴،۴۷۳ ۹۰ مالزی

 1٫۶۴ ۳،۶۰۰ ۴ پاکستان

 ۰٫۳2 ۷11 ۴ سنگاپور

 ۳۴٫۶ ۷۵،۷۶۹ 122 مجموع

 کل مبلغ منتشره )درصد(سهم از  مبلغ انتشار )میلیون دالر( تعداد انتشار شورای همکاری خلیج فارس و خاورمیانه

 ۴٫۷۶ 1۰،۴۳۰ 1۰1 بحرین

 1٫۵2 ۳،۳2۷ 1۷ کویت

 1٫1۸ 2،۵۸2 ۳ عمان

 ۵٫22 11،۴۳۵ 1۴ قطر

 1۷٫۷۸ ۳۸،۹۶۵ ۵۰ عربستان سعودی

 2۹٫۰۴ ۶۳،۶۴۴ ۹۶ امارات متحده عربی

 ۵۹٫۵ 1۳۰،۳۸۳ 2۸1 مجموع

 منتشره )درصد(سهم از کل مبلغ  مبلغ انتشار )میلیون دالر( تعداد انتشار افریقا

 ۰٫۰۷ 1۵۰ 1 نیجریه

 ۰٫2۳ ۵۰۰ 1 افریقای جنوبی

 ۰٫۰۶ 1۳۰ 1 سودان

 ۰٫۴ ۷۸۰ ۳ مجموع

 سهم از کل مبلغ منتشره )درصد( مبلغ انتشار )میلیون دالر( تعداد انتشار اروپا و سایر مناطق

 ۰٫۰۰۵ 1 1 فرانسه

 ۰٫۰۹ 2۰۶ ۳ آلمان

 ۰٫1۳ 2۸۰ ۳ لوکزامبورگ

 ۴٫۰۸ ۸،۹۳۴ 22 ترکیه

 ۰٫۶2 1،۳۶۸ ۹ انگلستان

 ۰٫۶2 1،۳۶۷ ۵ ایاالت متحده امریکا

 ۰٫۰۵ ۷۷ 1 قزاقستان

 ۵٫۵۸ ۸،۵2۴ ۴۴ مجموع

 1۰۰ ۲1۹,1۶۵ ۴۵۰ کل

 (IIFM, 2018, pp. 41-42) :منبع

صکوک شرکتی بوده است ولی پس از بحران مالی، ، بیشتر حجم صکوک منتشره مربوط به 2۰۰۸تا پیش از بحران مالی سال 

 ها منتشر شده استرو شده است. بیشتر صکوک شرکتی، برای تامین مالی زیرساختدولتی با اقبال بیشتری روبهصکوک دولتی و شبه



 

1۰ 

 

(Safari, Ariff, & Mohamad, 2014) . بر حسب نوع ناشر  2۰1۷د نشده تا پایان دسامبر المللی سررسیتوزیع صکوک بین ۳در شکل

 نشان داده شده است.

 )میلیون دالر(ناشر نوع به تفکیک  ۲۰1۷ سالتا پایان المللی سررسید نشده توزیع صکوک بین -۳شکل 

 

 (IIFM, 2018, p. 76) منبع:

به تدریج افزایش یافته است. در بازار صکوک  طی سالیان اخیر سهم صکوک دولتیالمللی در هر دو بازار صکوک داخلی و بین

درصد حجم مبلغ منتشره طی دوره  ۷۰، به تدریج به 2۰۰۸تا  2۰۰1درصد کل مبلغ منتشره طی دوره  ۳۰داخلی سهم ناشران دولتی از 

درصد بوده است. برای ناشران  ۵۵منتشره داخلی  سهم ناشران دولتی از کل صکوک 2۰1۷افزایش یافته است. در سال  2۰1۵تا  2۰1۰

 ۶۹ای که در بازار صکوک داخلی، سهم ناشران شرکتی از شرکتی، در بازار صکوک داخلی عکس این مورد اتفاق افتاده است. به گونه

درصد در  2۵ش به کاهش یافته و پس از آن با مقداری افزای 2۰1۵ تا 2۰1۰طی دوره درصد  1۹، به 2۰۰۸تا  2۰۰1درصد طی دوره 

 .(IIFM, 2018, pp. 35-36) رسیده است 2۰1۷سال 

تا  2۰۰1درصد طی دوره زمانی  2۸به تدریج افزایش یافته و از دولتی سهم ناشران دولتی و شبهالمللی در بازار صکوک بین

 ۸۵در مجموع  دولتی،شبهدولتی و ، صکوک 2۰1۷در سال  . همچنینرسیده است 2۰1۵تا  2۰1۰درصد طی دوره زمانی  ۶1، به 2۰۰۸

رود به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی در مناطق . انتظار میالمللی را به خود اختصاص داده استدرصد از حجم انتشار صکوک بین

 .(IIFM, 2018, pp. 36-38) شددولتی همچنان محرک اصلی رشد در این بازار باگوناگون جهان، صکوک دولتی و شبه

مدت( بازار صکوک داخلی )و غالباً کوتاهالمللی دولتی رشد خوبی داشته است. در گذشته این رشد تنها مربوط به بازار صکوک بین

تر و ها وارد بازار صکوک بلندمدتعداد بیشتری از دولتدر کشورهایی مانند مالزی، بحرین، اندونزی، سودان و ترکیه بود. ولی به تازگی ت

مورد صکوک دولتی  1۶تعداد  2۰1۵و  2۰1۴های اند. در سالتر نظیر دالر امریکا، پوند انگلستان و یورو شدهبر حسب ارزهای رایج

کنگ مارات، پاکستان، انگلستان و هنگمیلیارد دالر در کشورهای گوناگونی از جمله اندونزی، ترکیه، ا 1۰٫۴بلندمدت به ارزش تقریبی 

های انگلستان، افریقای جنوبی، میلیارد دالر، مربوط به دولت ۳در این میان پنج مورد از صکوک منتشر شده به ارزش  .منتشر شده است

قدار صکوک را کنگ بیشترین ماند. در بین این کشورها، هنگکنگ و لوکزامبورگ است که برای اولین بار صکوک منتشر کردههنگ

%۴۸;۵۳،۰۰۰;دولتی

%2۸;۳1،21۳;شبه دولتی

%2۳;2۵،۶۸۵;شرکتی
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 2المللی دولتی خود را در مجموع به ارزش صکوک بین 2۰1۵و سپس در ماه می  2۰1۴منتشر کرده است. این کشور اولین بار در سال 

 .(IIFM, 2016, p. 47) میلیارد دالر منتشر کرده است

های جدید به این بازار به ویژه در مورد صکوک دارای رتبه اعتباری کنندگان بازار صکوک در سراسر جهان، از ورود دولتمشارکت

AAA تواند موجب فراهم شدن حجم و تنوع کند. این امر میها برای ورود به بازار را هموار میکنند. زیرا مسیر شرکتاستقبال خوبی می

ها شود که دولتبینی میپیش .(IIFM, 2016, p. 48) بهره بوده استها از آن بیوک شود، چیزی که بازار صکوک مدتکافی در انتشار صک

 .Arnold, 2015, p) ست آورندهای اروپایی و امریکایی بیشتری در این بازار وارد شوند و منابع بیشتری را از طریق صکوک به دو شرکت

را نشان  2۰1۷ دسامبرتا  2۰1۴المللی منتشر شده )از نظر مبلغ انتشار( بین ژانویه ترین صکوک بینفهرستی از مهم ۴جدول  .(234

 دهد. می

 ۲۰1۷تا  ۲۰1۵ سالمنتخب از نظر حجم انتشار طی  المللیبینصکوک  -۴جدول 

 ناشر
 سال

 انتشار
 نوع صکوک کشور

مبلغ انتشار 

 )میلیون دالر(
 ساختار واحد پول سررسید )سال(

 ترکیبی دالر امریکا ۷٫۵ ۹،۰۰۰ دولتی عربستان 2۰1۷ دولت عربستان

 وکالت دالر امریکا ۷٫۵ ۳،۰۰۰ دولتی اندونزی 2۰1۷ دولت اندونزی

 اجاره دالر امریکا ۷ 2،۰۰۰ دولتی عمان 2۰1۷ دولت عمان

 وکالت دالر امریکا ۵ 1،2۶۰ دولتیشبه عربستان 2۰1۷ اسالمیبانک توسعه 

 ترکیبی دالر امریکا 1۰ 1،۰۰۰ دولتیشبه امارات 2۰1۷ گذاری دوبیشرکت سرمایه

 وکالت دالر امریکا ۵ 2،۷۰۰ دولتیشبه عربستان 2۰1۶ بانک توسعه اسالمی

 وکالت دالر امریکا ۸ 2،۵۰۰ دولتی اندونزی 2۰1۶ دولت اندونزی

 وکالت دالر امریکا ۵ 1،۵۰۰ شرکتی امارات 2۰1۶ هواپیمایی اتحاد

 ترکیبی دالر امریکا 2۰ 1،۵۰۰ دولتی مالزی 2۰1۵ دولت مالزی

 وکالت دالر امریکا ۵ 1،2۵۰ شرکتی مالزی 2۰1۵ پتروناس

 ترکیبی دالر امریکا ۵ 1،۰۰۰ دولتی کنگهنگ 2۰1۵ کنگدولت هنگ

 مضاربه دالر امریکا بدون سررسید 1،۰۰۰ شرکتی امارات 2۰1۵ بانک اسالمی دوبی

 (IIFM, 2017, p. 23; IIFM, 2018, p. 44)منبع: 

اخلی های تفاوت صکوک دها با یکدیگر متفاوتند. یکی از جنبهکنندگان و ویژگیالمللی از نظر مشارکتبازار صکوک داخلی و بین

در بازار صکوک داخلی، ساختار مرابحه بیشترین سهم را در صکوک المللی، مربوط به ساختار صکوک منتشره در دو بازار است. و بین

اند. این در حالی است دولتی، سهم بیشتری داشتهدولتی داشته است. همچنین ساختارهای مشارکت و مرابحه در صکوک شرکتی و شبه

توزیع ساختار صکوک  ۶تا  ۴های شکلالمللی، صکوک اجاره در این بازار بیشتر رایج بوده است. از زمان تشکیل بازار صکوک بینکه 

طور که مشخص است دهد. همانرا نشان می 2۰1۷تا  2۰۰1های دولتی و شرکتی( طی سالالمللی بر حسب نوع ناشر )دولتی، شبهبین



 

12 

 

 ,IIFM, 2016) دولتی بیشترین سهم را داشته استولتی و شرکتی، و ساختار وکالت در بین صکوک شبهساختار اجاره در بین صکوک د

p. 29). 

 )میلیون دالر( ۲۰1۷تا  ۲۰۰1المللی شرکتی به تفکیک ساختار از سال توزیع صکوک بین -۴شکل 

 

 (IIFM, 2018, p. 52)منبع: 

 

 )میلیون دالر( ۲۰1۷تا  ۲۰۰1به تفکیک ساختار از سال  دولتیشبهالمللی توزیع صکوک بین -۵شکل 

 

 (IIFM, 2018, p. 52) منبع:

 

%۳2;1۸،۴۳۸;اجاره

%12;۶،۶۷۶;مضاربه

%۹;۴،۹۰۸;مرابحه

%1۶;۸،۹2۸;مشارکت

%2۴;1۳،۶۶۸;وکالت

%۶;۳،2۵۹;ترکیبی %۳;1۵۰۰;قابل معامله

%1۵;1۰،2۰۰;اجاره

%1;۹2۷;مرابحه

%1;۴۳۶;مشارکت

%۷۶;۵۳،۵۳2;وکالت

%۵;۳،۵۳1;قابل معامله

%2;1،۶۰۰;ترکیبی
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 )میلیون دالر( ۲۰1۷تا  ۲۰۰1المللی دولتی به تفکیک ساختار از سال توزیع صکوک بین -۶شکل 

 

 (IIFM, 2018, p. 51)منبع: 

 )میلیون دالر( ۲۰1۷تا  ۲۰۰1المللی نهادهای مالی به تفکیک ساختار از سال توزیع صکوک بین -۷شکل 

 

 (IIFM, 2018, p. 51)منبع: 

 

 در ایران  ارزی اوراقتجربه انتشار 

، بازار صکوک کشور از نظر حجم و تنوع ابزارهای مالی موجود توسعه قابل 1۳۸۴پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران در سال 

، کشور ایران جایگاه مناسبی در بین کشورهای ارزی اوراقتوجهی داشته است. با وجود توسعه بازار صکوک داخلی در ایران، از نظر انتشار 

توسط دولت میالدی(  2۰۰2)ژانویه  1۳۸۰دی ماه در پس از انقالب اسالمی، اولین اوراق ارزی ایران وارد شده در این بازار ندارد. 

%۵۹;۳۶،۷۵1;اجاره

%۰;۹۷;مرابحه

%2۳;1۴،۳۰۰;وکالت

%1۸;1۰،۸۵۰;ترکیبی

%11;2،۰۹۷;اجاره

%1۸;۳،۳۵۰;مضاربه

%12;2،2۵۹;مرابحه

%1۳;2،۴۴۳;مشارکت

%۴۵;۸،22۵;وکالت
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میلیون یورو و به دلیل استقبال خوبی  ۵۰۰این اوراق در وهله اول به مبلغ به صورت اوراق یورویی منتشر شد. جمهوری اسالمی ایران 

 ۶2۵میلیون یورو و در مجموع به مبلغ  12۵میالدی(، به مبلغ  2۰۰2)ژوئیه  1۳۸1ت، در وهله دوم یعنی تیر ماه که از آن صورت گرف

پی اندر عرضه این اوراق، بانک بیدرصدی بود.  ۸٫۷۵میلیون یورو منتشر شد. این اوراق دارای سررسید پنج ساله و نرخ کوپن ثابت 

بندی فیچ، رتبه همچنین این اوراق از طرف موسسه رتبهعنوان مدیران اجرایی مشارکت داشتند. پاریبا فرانسه و کامرز بانک آلمان به 

  دریافت کرده بود. B+اعتباری 

میلیون  ۳۷۵بلغ میالدی( توسط دولت جمهوری اسالمی ایران به م 2۰۰2)دسامبر  1۳۸1 در آذر ماهنیز اوراق ارزی کشور  دومین

بندی فیچ به ه رتبهرا از طرف موسس B+درصد انتشار یافت. این اوراق نیز رتبه اعتباری  ۷۵٫۷یورو و با سررسید شش ساله و نرخ کوپن 

بندی ضر به رتبهاندپی و مودیز حاداری امریکا، موسسات اسی خزانههاخود تخصیص داد. الزم به ذکر است در آن زمان به دلیل تحریم

 اوراق ارزی ایران نشدند. 

احده قانون بودجه و( ماده ۳با استناد به جزء )ج( بند )است. در این سال  1۳۸۹آخرین مورد انتشار اوراق ارزی مربوط به سال 

میدان  1۸تا  1۵شرکت نفت و گاز پارس در راستای تکمیل فازهای  کل کشور، اوراق مشارکت ارزی با هدف تامین مالی 1۳۸۹سال 

با  اوراق. این منتشر شد گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشوربا مجوز بانک مرکزی، ویژه سرمایهگازی مشترک پارس جنوبی 

( انتشار یالیشارکت رماوراق  یالر یلیاردهزار م ۴۰)به همراه  یورو میلیارد یکچهار مرحله و در مجموع به مبلغ  یطعاملیت بانک ملت، 

نوان شخص عبانک ملت به شد. های اوراق به صورت شش ماهه پرداخت میدرصد ساالنه بود و کوپن ۸الحساب اوراق، سود علی. یافت

درصد و در  ۶وم با نرخ ددر سال  درصد، ۵٫۵درصد و قبل از آن را در سال اول با نرخ  ۸ثالث، بازخرید اوراق را در سررسید نهایی با نرخ 

  الحساب تضمین کرده بود.داری تا زمان بازخرید به صورت علیدرصد با محاسبه کل مدت نگه ۷سال سوم با نرخ 

بینی ران، پیشچندان مطلوب ایگذاری آن بود. با توجه به رتبه اعتباری نههای مربوط به نرخیکی از مشکالت این اوراق بحث

گذاران خارجی ایههای ارزی داخلی، عدم تسهیل ورود سرمدلیل نبود صندوق به. به عالوه گذاری اوراق وجود نداشته استخدقیقی از نر

فروش اوراق  یه براصورت گرفت یهابا وجود تالشو فعال نبودن بازار مشتقه ارزی یافتن طرف تقاضا برای این اوراق بسیار دشوار بود. 

از یک سو  همربوط بینی بودجه ارزیلزوم پرداخت مبالغ ارزی اصل و سود اوراق در سررسید آنها و عدم پیش، با توجه به یمشارکت ارز

بانکی ایران از سوی  های ظالمانه نظامتفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد و کمبود منابع ارزی به دلیل تحریم ،های بعدهای ارزی سالو نوسان

های نادرست به گنالاین امر در نهایت موجب انتقال سید. مواجه گردیدر بازپرداخت این اوراق  ایدیگر، شبکه بانکی با مشکالت عدیده

  د.های ارزی در اقتصاد کشور افزوبازار شده و بر تالطم

ین طرح بوده های عامل و همچنین مردم در اجرای اها حاکی از نارضایتی بانکتجربه انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط بانک

ای از قبیل تامین های عامل با مشکالت عدیدهکه در طرح انتشار اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس، بانکطوری هب .است

لیل فقدان منابع ارزی ها در سررسید به دآن زمان برخی از بانک نقدینگی و پرداخت اصل، سود و جرایم تاخیر این اوراق مواجه شدند. در

د معادل ریالی وجوه ارزی داخت ارزی وجه اوراق، برای خریداران آن اوراق اقدام به افتتاح حساب نموده و اعالم نمودنالزم، به جای بازپر

زاد در آن زمان، اعتراضات گذاران به نرخ رسمی به حساب آنها واریز خواهد شد؛ اقدامی که با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی و آسرمایه

 .گذاران به نظام بانکی کشور تلقی گردیدای به اعتبار طرح و اعتماد سرمایهضربه زیادی را برانگیخته و
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آوری ارزهای خانگی عنوان برخی از متقاضیان انتشار اوراق بدهی ارزی در داخل کشور، هدف از انتشار چنین اوراقی را جمع

در  چنانچه این اوراق، ولی اده از منابع ارزی خانگی شده است،اند. گرچه وجود تورم و نااطمینانی نسبت به آن در آینده مانع استفنموده

ن اوراق باید گذاران ایرانی برای خرید ایآوری ارزهای خانگی به یک واحد پول خارجی منتشر شود، سرمایهداخل کشور با هدف جمع

تواند موجب اختالل یمت آن میدید تقاضا برای ارز و قاقدام به تهیه و خرید آن ارز نمایند. لذا، فروش این اوراق در ارقام باال و افزایش ش

 معلوم نیست کههای نرخ ارز، در بازار شده و مدیریت آن را با مشکالت زیادی مواجه نماید. موضوع دیگر اینکه، در صورت افزایش نوسان

  .های نرخ ارز شودتواند تاثیری معکوس نهاده و سبب تشدید بیشتر نوسانمی شود و حتیآوری ارزهای خانگی جمع

المللی د و از این رو استفاده از بازار بینتوان تکیه زیادی نموهای بازار داخلی نمیبنابراین، با توجه به احتماالت موجود به ظرفیت

 المللیینب اوراقدر بازار  حضور چندانی یران،کشور ا یراخ یانسال یطبا وجود این،  .رسدتری به نظر میدر انتشار اوراق ارزی گزینه مناسب

طور که گفته شد، برخی همانبرخوردار بوده و  یادیاز رشد ز یادر سطح دن المللییناست که بازار صکوک ب یدر حال ینا و نداشته

  .(1۷, ص. 1۳۹۵)خوانساری,  اندحضور فعالی داشتهبازار  یندر ا یهمچون امارات و مالز ی اسالمیکشورها

 

 ارزی در ثبات مالی اوراقنقش 

ثباتی مالی در کشورهای در حال توسعه پذیری مالی و ایجاد بیمنابع اصلی آسیبجمله از و عدم تطابق سررسید  عدم انطباق واحد پولی

تواند برای استقراض خارجی یا استقراض بلندمدت )حتی به صورت پول داخلی نمی کشورهای در حال توسعه،در د. نآیبه شمار می

 ,1999)آیشنگریم و گوپتا  .آیدثباتی مالی پدید میمورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه آن شکنندگی یا بیها توسط دولت یا بنگاهداخلی( 

)10p.  گذاران با عدم انطباق واحد پولی )تامین مالی ارزی سرمایه در این حالتاند؛ معرفی کرده 1«گناه نخستین»ده را به نام این پدی

در چنین  مدت( مواجه خواهند بود.های بلندمدت با منابع کوتاههای با درآمد ریالی( یا عدم انطباق سررسید )تامین مالی پروژهپروژه

هایی که نیازمند تامین مالی بیرونی )غیر از منابع داخلی( هستند، مجبورند بین استقراض با ارز خارجی یا ها و نهادوضعیتی بنگاه

 مدت داخلی انتخاب کنند. استقراض کوتاه

منجر به شکست پروژه شود. تواند اگر شرکتی برای یک پروژه که درآمد ریالی دارد، یورو استقراض کند، کاهش ارزش ریال می

مدت داخلی تامین مالی کند، احتمال افزایش نرخ سود و یا عدم تمدید های بلندمدت خود را با تسهیالت ریالی کوتاهر پروژههمچنین اگ

( مالی یک کشور بر حسب یک ارز خارجی مانند یورو باشد، ولی تعهدات) هایبدهیبه همین ترتیب اگر  تسهیالت وجود خواهد داشت.

ها و کاهش ثبات ها و بدهیتعادل داراییل داخلی باشد، کاهش ارزش پول داخلی موجب برهم خوردن های مالی آن بر حسب پودارایی

ها باشد، احتمال بروز بحران بیشتر تر از سررسید داراییها کوتاههمچنین اگر سررسید بدهی شود.نظام مالی و اقتصادی آن کشور می

ثباتی مالی دهی بلندمدت بر حسب واحد پول داخلی موجب ایجاد بیمدت بر حسب ارز خارجی و واماستقراض کوتاه در مجموع شود.می

برای مثال عدم انطباق واحد پولی و عدم انطباق سررسید به طور همزمان، از جمله عوامل اصلی بروز بحران مالی  شود.و حتی بحران می

                                                           

 ( اشاره به نافرمانی حضرت آدم )ع( دارد که موجب هبوط او از بهشت شد.Original sin. گناه نخستین )1
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س از این بحران بود که کشورهای اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا )آ.سه.آن( به عالوه چین، ژاپن بود. پ 1۹۹۸و  1۹۹۷های آسیا در سال

با توجه به اتکای زیاد این کشورها به تامین  در اولویت قرار دارند.و کره، توسعه بازار اوراق ارزی داخلی را به عنوان یک سیاست مهم 

ایفا  در آنها تعادل نظام مالیند نقش زیادی در توسعه تامین مالی بازارمحور و کمک به توامحور، توسعه بازار اوراق ارزی میمالی بانک

 .(Park, Shin, & Tian, 2017, p. 1) کند

بر افزایش اهمیت نقش بازارهای  (2016) پول یالمللنیب صندوقها به مزایای توسعه بازار ارزی اشاره شده است. در برخی پژوهش

پارک و همکاران کند. ها، مسکن و ... تاکید میهای بلندمدت مانند زیرساختگذاریاوراق ارزی به عنوان منبع تامین مالی در سرمایه

(2017, p. 2)  به بررسی تجربی نقش بازار اوراق ارزی در افزایش ثبات مالی در اقتصادهای در حال توسعه از طریق کاهش عدم انطباق

اند، تری داشتهیافتهاند که کشورهایی که بازار اوراق ارزی توسعهاند و به این نتیجه رسیدهواحد پولی و عدم انطباق سررسید پرداخته

اند که مازاد تقاضای در پژوهش خود به این نتیجه رسیده (2008) همکاران و کابالرو نیهمچناند. تجربه کردهکاهش ارزش پول کمتری را 

 است.یافتگی مالی در بازارهای نوظهور به دلیل عدم توسعه های مالی را موجب شده،ثباتیکه بی های مالی در امریکا،شدید برای دارایی

ریت بهتر عرضه و تقاضای تواند به مدیالمللی، در کنار سایر راهکارها میانتشار اوراق ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بین

تواند ذخایر ارزی خود یشود با انتشار این اوراق، ضمن اینکه مرو میارز کمک کند. برای مثال زمانی که دولت با کمبود منابع ارزی روبه

های غیرعادی در این کانهافزایش دهد، از فشار تقاضا برای ارز نقدی )به دلیل جایگزینی خرید اوراق ارزی به جای ارز نقدی( و بروز ت را

ازاد را به بازار تزریق متر منتشر شده، وجوه ارزی تواند با بازخرید بخشی از اوراق ارزی که پیشکاهد. همچنین در صورت لزوم میبازار می

ریزی بهتر منابع و مصارف ارزی و هایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامهتواند از راه. در واقع توسعه بازار اوراق ارزی میکند

ت مالی را فراهم و تقویت ثبا جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای گوناگون موجب کاهش التهابات ارزی شود و در نتیجه زمینه ایجاد

ازار اوراق ارزی به بهای مربوط به توسعه ترین بایستهبعد با توجه به تجارب قبلی و نکات مطرح شده در این مقاله، مهمدر بخش  ازد.س

 اختصار تبیین شده است.

 

 ارزی در نظام مالی ایران اوراقهای انتشار بایسته

ن راستا الزم است برخی را نیز بهتر فراهم سازد. در ای المللیتواند در بلندمدت زمینه انتشار صکوک بینانتشار اوراق ارزی در واقع می

های مربوط به توسعه بازار ترین بایستهدر این بخش مهم اقدامات و تمهیدات برای توسعه بازار اوراق ارزی در کشور در نظر گرفته شود.

 گردد:اوراق ارزی در ایران تشریح می

 

 اوراق ارزیتوسعه بازار از حمایت دولت  -1

المللی در واقع دسترسی به بازار اوراق بیندر این بازار است.  ر اوراق ارزی در مراحل اولیه خود نیازمند حمایت و فعالیت جدی دولتبازا

پذیر نخواهد بود. به ویژه برای اولین بار برای ناشران مختلف کار بسیار دشواری است و بدون همکاری و حمایت دولت آن کشور امکان
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 ضمن گسترش حجم معامالت، معیاری تواندگذاری این بازار، با مشارکت خود در این بازار میتسهیل در زمینه مقررات عالوه بر دولت

در واقع بدون منحنی بازده، ارزیابی بازار برای ناشران و  فراهم سازد.از طریق منحنی بازده  گذاریو قیمت برای سنجش ریسک

شورهایی مانند ایران که اتکای زیادی به درآمدهای نفتی وجود دارد، حضور دولت در بازار اوراق همچنین در ک .گذاران دشوار استسرمایه

صکوک بیشتر کشورهایی که بازار سازی منابع درآمدی دولت شود. تواند موجب کاهش اتکا به درآمدهای ارزی نفت و متنوعارزی، می

طور که گفته شد سهم بیشتر صکوک منتشره در آنها از نوع و همان ار استدارند، نقش و حمایت دولت در آنها آشک المللی فعالیبین

برای مثال در مالزی به منظور تشویق بخش خصوصی  .(Dariusz, 2017, pp. 70-71; Jaffer, 2011, p. 70) دولتی و شبه دولتی است

های اند و مشوقهای زیادی انجام دادهگذاران تالشتوسعه بازار اوراق بدهی )متعارف و اسالمی( دولت و مقرراتبرای ایفای نقش موثر در 

 .(IFN, 2016, p. 46) اندگوناگونی از جمله مزایای مالیاتی در این رابطه در نظر گرفته

گذار در این بازار نهادهای مقررات کاریهم و هنگیآسعه بازار اوراق ارزی مستلزم همعالوه بر لزوم حمایت و مشارکت دولت، تو

گذاری اوراق و د بر نرخنتواناز جمله تعیین نرخ سود، میهای پولی شورای پول و اعتبار با اعمال سیاست و است. برای مثال بانک مرکزی

تواند به ین اوراق میان سازمان بورس و اوراق بهادار با توسعه بازار ثانویه د. همچنینمیزان جذابیت آن در زمان انتشار اثرگذار باش

تا ساماندهی و  بازار اوراق ارزی مشخص شوددر عین حال الزم است متولی اصلی توسعه  نقدشوندگی و افزایش جذابیت آنها کمک کند.

 های متناقض در آن جلوگیری شود.سیاست کاری و اعمالنظارت این بازار به صورت متمرکز انجام شود و از پراکنده

 

 مناسب حقوقیچارچوب تدوین  -۲

. قانون حاکم نوع ابزارها است نیقانون حاکم در معامالت ا ژهیوو به ی، چارچوب حقوقوراق ارزیاز مسائل مهم در رابطه با انتشار ا یکی

آنها  یقرارداد و نحوه اجرا یهاطرف فیو حقوق و تکال شودیو اجرا م لیآن تشک هیاست که قرارداد بر پا یایشامل نظام قانونبر اوراق، 

. این قانون روابط بین ارکان مختلف اوراق و سازوکار حل و فصل دعاوی در صورت بروز اختالف و نیز حوزه قضایی دارای کندیم نییرا تع

 .(Al-Amine, 2012, p. 291; IFSB-IOSCO-SC, 2013, p. 22) کندصالحیت رسیدگی را مشخص می

کنند، مقررات حاکم بر قرارداد بر اساس قوانین داخلی تا زمانی که یک کشور و ناشران آن در بازار داخلی اقدام به انتشار اوراق می

ورد آن وجود دارد. ولی وقتی که دولت یک کشور رغم اهمیت چارچوب حقوقی، حساسیت کمتری در مشوند و علیآن کشور تعیین می

کنند، اهمیت چارچوب حقوقی و قانون المللی اقدام به انتشار اوراق و جذب سرمایه میهای اقتصادی آن در بازار بینها و بنگاهیا شرکت

ش مهمی در پیشبرد برنامه انتشار و مراتب بیشتر خواهد بود. از این رو دقت در انتخاب قانون حاکم مناسب برای قرارداد، نقحاکم به

 لینحوه تشکالمللی، المللی در آن کشور دارد. در رابطه با انتشار اوراق بهادار اسالمی در سطح بینتوسعه بازار اوراق دولتی و شرکتی بین

 یاز جمله موارد یگذارقهیوث و و ورشکستگی ، سازوکار نکولهای دولتی(ویژه در دارایی)به و مفهوم تراست تیواسط، نوع انتقال مالک

ها هایی را در این زمینهتواند تفاوتگیرد و انتخاب رویکردهای مختلف در قانون حاکم میدر چارچوب حقوقی مد نظر قرار میاست که 

المللی، عالوه بر در نظر گرفتن مالحظات مالی و عملیاتی، ورود ایران به صورت فعال در عرصه بازار اوراق ارزی در سطح بین ایجاد کند.

مربوط به  نیمناسب است در قواناز این رو مستلزم انتخاب رویکرد مناسب در زمینه چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر قرارداد است. 

 اوراق ارزیو قانون حاکم بر انتشار  یچارچوب حقوق نییکشور، به طور خاص به سازوکار تع هیزار پول و سرماانتشار اوراق بهادار در با
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 یباالدست نیدر قوان ربط از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادارهای ذیبا همکاری دستگاه پرداخته شود و مواد الزم

بین المللی الزم است مشاوران داخلی انطباق محصول طراحی شده با قوانین داخلی را  هنگام فعالیت در سطحهمچنین  گنجانده شود.

 .اثرگذار باشد نیز بررسی کنند زیرا مشکل داخلی ممکن است در عدم اطمینان خارجی نیز

 

 وجود سازوکارهای مناسب ارتقای اعتباری  -۳

کاهش ریسک اعتباری )شامل نکول و کاهش رتبه(  منظوربه  اوراقد در های قراردا، مجموعه قراردادهای مالی بین طرف1ارتقای اعتباری

به منظور جذب  )تبدیل کردن به اوراق بهادار( در واقع حمایت اعتباری در فرایند تصکیک .(Akkizidis & Stagars, 2016, p. 162) است

. شودها الزم است و این کار از طریق ارتقای اعتباری انجام میهای مربوط به کاهش کیفیت اعتباری یا نکول در استخر داراییزیان

های مبتنی بر بانی( و های ساختاری و شیوههای ارتقای اعتباری را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: سازوکارهای داخلی )شامل شیوهشیوه

 . (Fabozzi, 2016, p. 290) های مبتنی بر شخص ثالث(سازوکارهای بیرونی )شامل شیوه

ویژه زمانی که استفاده یکی از سازوکارهای ارتقای اعتباری در صکوک، استفاده از ضمانت شخص ثالث است. ضمانت در صکوک به

گذاران در بازار کمک نماید. ضامن شخص تواند به افزایش جذابیت اوراق و جلب اعتماد سرمایهد، میبندی اعتباری مقدور نباشاز رتبه

نماید. در واقع هدف از حقوقی است که بسته به نوع اوراق، پرداخت اصل و سود اوراق بهادار را در صورت نکول بانی تعهد و تضمین می

. در ضمانت شخص ثالث برای صکوک برخی شرایط و الزامات (۷, ص. 1۳۹۵)توحیدی,  ضمانت کاهش ریسک نکول در اوراق بهادار است

باید وجود داشته باشد؛ مانند مستقل بودن ظرفیت حقوقی و توانمندی مالی شخص ثالث از قرارداد، عدم کنترل موثر ضامن توسط بانی 

 .(ISRA; Thomson Reuters, 2016, pp. 62-63) یا برعکس و غیره

هایی کنند و یا برنامهالمللی منتشر شده نقش ضامن را ایفا میالمللی مالی اسالمی در صکوک بینها و موسسات بینبرخی سازمان

( به عنوان یکی ICIECگذاری و اعتبار صادرات )رمایهاند. برای مثال موسسه اسالمی بیمه سبرای تسهیل ضمانت در صکوک ارائه کرده

گذاری و های بانک توسعه اسالمی، برنامه بیمه صکوک حکومتی را بر اساس الگوی تکافل به منظور تسهیل جریان سرمایهاز زیرمجموعه

 ,ICIEC) رای صکوک تضمین کندای یا پرداخت اصل در سررسید را بهای دورهاندازی کرد تا پرداختتامین مالی کشورهای عضو راه

2013, pp. 1-4). 

قابل تصور است که برخی از آنها عبارتند از: دشواری  در رابطه با اوراق ارزی هادر رابطه با رکن ضامن برخی مشکالت و چالش

ها و بر بودن استفاده از رکن ضامن، محدود بودن تعداد ضامندسترسی ناشران به ضامنین معتبر و طوالنی شدن فرایند انتشار، هزینه

)شرکت تامین سرمایه امید,  و غیره ای و بیمه اتکایی برای پوشش ریسک ضمانت اوراقعدم توزیع کافی ریسک، کمبود سازوکارهای بیمه

های های دیگری همچون اختالف دیدگاهالمللی ممکن است چالشبین اوراق. به عالوه در (1۰, ص. 1۳۹۵توحیدی,  ;۵, ص. 1۳۹۵

                                                           

1. Credit enhancement 
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 .Al-Amine, 2012, pp) و مانند آن نیز وجود داشته باشد کشورها های سیاسی میانفقهی درباره وجود رکن ضامن در صکوک، چالش

164-165). 

به منظور کاهش مشکل ضامن در صکوک برخی پیشنهادها مطرح شده است. استفاده از راهکارهایی همچون تشکیل صندوق 

غیره در نبود  بندی صکوک( وه به اصل آن، انتشار صکوک چندطبقه )ترانشضمانت صکوک، محدود نمودن ضمانت به سود اوراق و ن

 المللی و افزایش اقبال نسبت به اوراق شوددر سطح بین اوراقتواند موجب تسهیل انتشار بندی اعتباری یا حتی در کنار آن میرتبه

 .(۶-۷, ص. 1۳۹۴)توحیدی, 

ارتقای اعتباری در اوراق بهادار است و دیدگاه بازار نسبت به میزان ریسک  دیگر برای راهکارهایجمله بندی اعتباری از رتبه

بندی، افزایش شفافیت و کارایی در بازار از طریق کاهش عدم تقارن اطالعات میان کند. نقش اصلی رتبهاعتباری اوراق را مشخص می

های سرمایه و نگرش ند اثرات قابل توجهی بر قیمت اوراق، جریانتواویژه تغییرات آن میگذاران است. رتبه اعتباری و بهناشران و سرمایه

گذاران داشته باشد. کسب رتبه اعتباری برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد. زیرا برای دسترسی به بازارهای سرمایه

ناسب نقش مهمی در تعیین هزینه و میزان المللی باید از جایگاه اعتباری مناسبی برخوردار باشند و وجود یک رتبه اعتباری مبین

 .(Al-Amine, 2012, pp. 385-387) دسترسی به تامین مالی دارد

بندی این ابزارها نیز باید مالحظاتی در نظر گرفته شود. عالوه های میان صکوک و اوراق بهادار متعارف، در رتبهبا توجه به تفاوت

های پایه و نوع انتقال مالکیت، تعهد بحث انطباق با شریعت به عنوان وجه تمایز اصلی صکوک، مسائلی دیگری از قبیل وجود دارایی بر

بندی صکوک و فرایند رتبهاز این ر .(Al-Amine, 2012, pp. 409-411) بندی صکوک مد نظر قرار گیردخرید، ضمانت و غیره باید در رتبه

 .(IFSB, 2017, p. 90) تر و با هزینه بیشتری همراه استتر، طوالنینسبت به اوراق بهادار متعارف پیچیده

هد و در جلب گذاران خارجی قرار دهای ناشر و اوراق در اختیار سرمایهتواند اطالعات مفیدی از ویژگیبندی صکوک میرتبه

بندی اعتباری نیز امکان انتشار . هرچند بدون رتبه(Mseddi & Naifar, 2013, p. 266) اعتماد آنها برای مشارکت در بازار سهیم باشد

 & ,Guscina, Pedras) بپردازند بندی، ناشران مجبورند صرف ریسک باالتری برای اوراقاوراق وجود دارد، ولی معموالً بدون رتبه

Presciuttini, 2014, p. 31). 

های مربوط به شرایط اوراق مجاز )از جهت لزوم داشتن رتبه بندی، باید محدودیتگذاران به صکوک بدون رتبهبرای جذب سرمایه

بندی، ارزیابی و بررسی گذاران در مورد صکوک بدون رتبهاینکه الزم است سرمایهگذاری آنها کاهش یابد. ضمن اعتباری( در سبد سرمایه

گذاری خود انجام دهند که این کار ممکن است موجب طوالنی شدن دوره بررسی و تایید جهت را توسط واحدهای اعتباری یا سرمایه

 . (IRTI-Thomson Reuters-CIBAFI, 2015, p. 222) گذاری در صکوک شودسرمایه

اندپی، مودیز، فیچ و المللی همچون اسبندی معتبر بینالمللی معمواًل از سوی موسسات رتبههای اعتباری در بازارهای بینرتبه

کنند. از آنجا نظر می شود. این موسسات در مورد ریسک اعتباری ناشران و وضعیت تعهدات مالی آنها اظهارکپیتال اینتلیجنس اعالم می

گذاران بندی در کمک به سرمایهکه بازار اوراق بهادار در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، به اندازه کافی توسعه نیافته است، موسسات رتبه

بندی داخلی همانند شرکت . برخی موسسات رتبه(IOSCO, 2011, p. 32) کنندبرای تحلیل بهتر ریسک اوراق بهادار نقش مهمی ایفا می

 & Kamali) بندی صکوک هستندنیز از جمله موسسات فعال در زمینه رتبه RAMبندی ( و موسسه رتبهMARCبندی مالزی )رتبه
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Abdullah, 2014, p. 101)گذاری خارجی المللی برای تسهیل سرمایهبندی بینت رتبه. با این حال بیشتر کشورهای اسالمی فاقد موسسا

 ,Al-Amine, 2012) شودالمللی میهستند که این امر موجب محدود شدن جریان وجوه به آنها و توسعه بازارهای سرمایه در سطح بین

pp. 385-386). 

 منتشرالمللی اوراق بینالمللی آن است که حتی برخی کشورها با رتبه اعتباری پایین نیز نکته قابل توجه در بازار اوراق بین

المللی هر ریسکی قیمتی دارد و به عبارت دقیق تر، در صورت ارائه بازده مناسب می توان سرمایه گذاران در بازارهای بین زیراکنند. می

ولی این امر مستلزم آن است که را به خرید اوراق پرریسک ترغیب کرد )میزان ریسک کشورها روی نرخ و قیمت اوراق تاثیر می گذارد(. 

 .(1۰, ص. 1۳۹۶)اسماعیلی,  ااطمینانی کامل تصمیم بگیرندتوانند در فضای نگذاران نمیناشر دارای رتبه اعتباری باشد. زیرا سرمایه

المللی، رتبه اعتباری برای اوراق منتشر شده از سوی ایران در بندی بینالمقدور یکی از موسسات رتبهبنابراین باید تالش شود تا حتی

 های ایرانی نیز در این بازارها فراهم شود.گیرند تا ضمن شناخته شدن اوراق ایران در بازارهای جهانی، به تدریج زمینه حضور شرکتنظر ب

 

 ارزی های مناسب برای انتشار اوراقزیرساخت تقویت -۴

گذاری و های قوی، نقش زیادی در توسعه بازارها و ابزارهای مالی دارد. ترتیبات حقوقی و نهادی برای مقرراتفراهم بودن زیرساخت

الملل، های مورد نیاز در این بازار است. در سطح بینترین زیرساختنظارت بر صنعت مالی اسالمی و از جمله بخش صکوک، جزو مهم

ای همانند بانک ای منطقههای توسعهالمللی پول، بانکالمللی همچون بانک جهانی، صندوق بینا نهادهای بینسازوکار تعامل موثر ب

المللی نیز در و مراکز حل و فصل دعاوی بین IFSBو  AAOIFIتوسعه آسیایی یا بانک توسعه اسالمی، نهادهای استانداردگذار همچون 

 .(Iqbal & Mirakhor, 2011, pp. 371-372) میت داردالمللی اهو گسترش بازار صکوک بین توسعه

و نهادهای الزم برای  های فعال برای مبادالت ثانوی اوراقالمللی، وجود بورسبین اوراقهای دیگر الزم در بازار از جمله زیرساخت

ی و بورس های فعال همچون بورس لندن، بورس نزدک دبطراحی، ساختاردهی و تسهیل مبادالت آنها است. در حال حاضر برخی بورس

المللی توسط کشورها دارد. ش مهمی در انتشار صکوک بینلوکزامبورگ در این زمینه فعال هستند و سهولت دسترسی به این بازارها نق

دسترسی کافی  شود و از این رو حتی کشورهایی کهدر عین حال هنوز هم بخش زیادی از صکوک در بازارهای خارج از بورس مبادله می

مچنین وجود ابزارهای ر وارد شوند. هتوانند در این بازابه این بازارها ندارند، در صورت یافتن مشتریان و ارکان الزم برای صکوک می

توانند بهتر می ای دارد و کشورهایی که از چنین سازوکارهایی برخوردار باشند،مرزی صکوک اهمیت ویژهپوشش ریسک در مبادالت برون

 المللی حضور یابند.در بازار مالی بین

رونیکی و انتقال برخط وجوه و اوراق بهادار از دیگر های معامالت الکتگذاری مرکزی فعال به همراه سامانهوجود نهاد سپرده

سازد و این المللی است که امکان عملیات معامله، تسویه و پایاپای را به صورت کاراتر میسر میهای الزم در بازار صکوک بینزیرساخت

 .IRTI-Thomson Reuters-CIBAFI, 2015, pp) های عملیاتی نیز اثرگذار خواهد بودگذاری بهتر اوراق و کاهش هزینهامر در قیمت

بندی اعتباری، حل و فصل فرایند ورشکستگی و تجدید ساختار، سازوکار حمایت عالوه فراهم بودن بسترهای مناسب رتبهبه. (229-230

افزار( و فعالیت موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی افزار و نرمختهای اطالعاتی و ارتباطاتی پیشرفته )در بعد سگذاران، فناوریاز سرمایه
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 ,Iqbal & Mirakhor) المللی ضروری استهای مهم در بازار صکوک بینتخصصی در زمینه مالی اسالمی نیز به عنوان دیگر زیرساخت

2011, p. 372; Khan, 2012, p. 198). های مناسب در کلیه فرایندهای المللی باید زیرساختدر مجموع برای توسعه بازار صکوک بین

و نیز تعامل مناسبی میان کشور ناشر و سایر کشورها و  طراحی، انتشار، عرضه، تحویل و تسویه اوراق و نقل و انتقال وجوه فراهم گردد

 .(Fabella & Madhur, 2003, pp. 4-5) نهادهای دخیل در این فرایندها وجود داشته باشد

 

 برای انتشار اوراق ارزی استفاده از ظرفیت مناطق آزاد -۵

های گوناگون های خارجی از طریق مشوقاند که برای جذب سرمایه، مناطقی با اقتصاد کوچک(OFCمراکز مالی آفشور )یا  مناطق آزاد

شوند. جزایر کیمن، برمودا، لوکزامبوگ، جرسی، تر و محرمانگی ایجاد میمالیاتی، ثبات سیاسی، قوانین و مقررات منعطف همچون مزایای

سیاری از مراکز . در حال حاضر ب(Khorshid, 2009, pp. 346-347) آیندترین این مناطق به شمار میجزایر بریتیش ویرجین از جمله مهم

اتصال به اند و با ی مالی اسالمی در نظر گرفتهآفشور عالوه بر معامالت تجاری و مالی متعارف، تسهیالتی را نیز برای معامالت و ابزارها

ل در صنعت مالی کشورهای فعاسازند. المللی، امکان انتشار، معامله و تسویه این ابزارها را بهتر فراهم میهای تسویه و پایاپای بینسیستم

های داخلی در این صنعت، مراکز آفشور را نیز اسالمی از جمله مالزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عالوه بر فعالیت

 Labuanالمللی لبوان )اند. برای مثال کشور مالزی مرکز مالی و تجاری بیناندازی کردهگذاران راهبرای ارائه خدمات مالی اسالمی به سرمایه

IBFCرا بدین منظور ایجاد کرده است. همچنین مرکز مالی بین )( المللی دبیDIFC( مرکز مالی قطر ،)QFC( و بندر مالی بحرین )BFH )

 اند و در آنها قوانین و مقرراتی برای تسهیلهای مشابه مراکز آفشور پدید آمدهآیند که با ویژگیهای این مراکز به شمار میاز دیگر نمونه

به منظور  (SPVقانون جدیدی برای ایجاد واسط ) 2۰۰۸المللی دبی در سال معامالت اسالمی وضع شده است. برای مثال مرکز مالی بین

اند نیز در زمینه ارائه خدمات مالی اسالمی انتشار صکوک تصویب کرد. برخی مراکز آفشور که بیشتر در زمینه مالی متعارف فعال بوده

ترین اند. جزایر کیمن، لوکزامبورگ و لبوان از جمله مهمهای مثبتی به منظور تسهیل معامالت صکوک برداشتهویژه گامبهاند و تالش کرده

 .  (MIFC, 2015, pp. 1-3) آینداین مراکز به شمار می

مندی از مزایای در نظر گرفته ل نهاد واسط در این مناطق و بهره، تشکیاوراقیکی از کارکردهای مهم مراکز مالی آفشور در انتشار 

است که جدا از سایر ارکان صکوک و بر اساس اصل استقالل 1واسط ایجاد شده در مرکز آفشور، یک موجودیت مستقل شده برای آن است.

ها موثر باشد و به دلیل ها، ایجاد تضامین و انجام پرداختتواند در نگهداری داراییشود. چنین شرکتی میاداره می 2کامل )دست باز(

استقالل خود، امکان اجرای تعهدات بدون تاثیرپذیری از سایر ارکان به ویژه در مواردی همچون بروز نکول برایش وجود دارد. این امر در 

شود و الزم است بانی و ناشر در آن از هم مستقل باشند، اهمیت زیادی های واقعی منتشر مینای داراییمورد صکوک که بیشتر بر مب

المللی کمک نماید. نهاد واسط در مراکز آفشور گذاران در سطح بینتواند به اجرای بهتر معامالت صکوک و جذب بیشتر سرمایهدارد و می

شود که سهام آن متعلق به یک تراست است و منافع حاصل از آن نیز معموالً تشکیل می معموالً به شکل یک شرکت با مسئولیت محدود

                                                           

1. Orphan 

2. Arm's length principle 
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المللی دبی با وجود اینکه به شود. برخی مراکز مانند مرکز مالی بینصرف اهداف خیریه و دیگر اهداف تعیین شده در زمان تاسیس می

گذاران داخلی و دهند تا سرمایهگر مزایا را همانند مراکز آفشور ارائه میمعنی واقعی، آفشور نیستند ولی بسیاری از مزایای مالیاتی و دی

 .(Khorshid, 2009, pp. 348-350) خارجی را جذب نمایند

تواند آنها را از میهای پیش روی ناشران است که المللی با استفاده از ظرفیت مراکز آفشور از جمله انتخابانتشار صکوک بین

های معامالتی، حمایت از مند سازد. ثبت واسط آفشور، خدمات امانی، کاهش هزینههای در نظر گرفته شده در این مراکز بهرهمزیت

 تواندهای موجود در مراکز آفشور است که میهای مالیاتی و گمرکی از جمله مزیتگذاران، ایجاد ساختارهای تصکیک و معافیتسرمایه

 .(MIFC, 2015, p. 2) در انتشار صکوک مورد استفاده قرار گیرد

 

 بینی برای بازپرداخت سود و تسویه حساب اوراقپیش -۶

ه ود که شبکمشکالت زیادی بهای گذشته، طور که گفته شد، یکی از مشکالت مهم در رابطه با اوراق ارزی منتشر شده در سالهمان

از این رو در  اجه شد.بانکی در بازپرداخت این اوراق در سررسید به منظور تامین نقدینگی و پرداخت اصل، سود و جرایم تاخیر با آن مو

یی و بازده اقتصادی آنها بینی خوبی از نظر درآمدزاهایی مبنای انتشار اوراق قرار گیرند که پیشانتشار اوراق ارزی الزم است اوال پروژه

 ده باشد. شگذاران در نظر گرفته های الزم برای انتقال منابع ارزی و پرداخت آن به سرمایهثانیا کانالد داشته باشد و وجو

های هیجانی یش قیمتهای غیرعادی نرخ ارز و پیدانوساناز سوی دیگر یکی از مشکالت و موانع اصلی در توسعه بازار اوراق ارزی، 

پذیری مالی به ویژه در کشورهای های ارزی یکی از دالیل اصلی آسیبدر این بازار بوده است. در واقع تکانهو کاذب در برخی مقاطع زمانی 

تقاضا و مواردی مانند  در حال توسعه بوده است. مواردی همچون تغییر نرخ سود بانکی، افزایش نرخ تورم، انباشت نقدینگی و ... در جانب

 ارز نرخ ناگهانی اتتغییر در اثرگذار عوامل جمله از در جانب عرضه و ...رای جبران کسری بودجه کاهش درآمدهای نفتی، انگیزه دولت ب

ز سازکارهایی که ا. از این رو استفاده که در نهایت به ایجاد تالطم ارزی و کاهش جذابیت اوراق ارزی منجر خواهد شد شودمحسوب می

رسد ازد، ضروری به نظر میسجلوگیری و امکان مدیریت بهتر عرضه و تقاضای بازار را فراهم بتواند از بروز التهابات ناگهانی در این بازار 

های غیرعادی تواند به کاهش نوسانهرچند توسعه بازار اوراق ارزی خود می تواند در راستای تقویت ثبات مالی کشور مفید واقع شود.و می

نرخی یا برای مثال دوهای ارزی در نظر گرفته شود. برای کاهش نوسان نرخ ارز کمک کند، ولی ضروری است تمهیدات دیگری نیز

انتظار  1۳۹۷ال در اوایل س سازی نرخ ارزیکسانچندنرخی بودن ارز یکی از موانع جدی برای انتشار اوراق ارزی بوده است که پس از 

تواند مکمل توسعه بازار ارزی، اقدام دیگری است که میتوسعه بازار مشتقه همچنین  رود شرایط بهتری برای انتشار اوراق فراهم شود.می

 اوراق ارزی باشد.
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 المللی معتبر استفاده از مشاوران فقهی و حقوقی بین -۷

یکی  ها است. از این روبا اوراق بهادار متعارف، انطباق با شریعت و رعایت ضوابط شرعی در این ابزار اوراق بهادار اسالمیوجه تمایز اصلی 

طراحی اوراق ارزی و انتشار المللی نیز بحث انطباق با شریعت است. بین اوراق ارزی به ویژه در سطحگذاری های مهم در مقرراتاز جنبه

فقهی خاصی است، لذا الزم است پیش از طراحی آن، از حقوقی و های ها و ظرافتالمللی مستلزم پیچیدگیآن به ویژه در سطح بین

و کارشناسان حقوقی و فقهی خبره استفاده شود تا ریسک عدم انطباق با قوانین و مقررات و نیز ضوابط شرعی به حداقل کمک مشاوران 

 .(Skully, 2012, pp. 134-135) ممکن برسد

شریعت وجود دارد، ولی معموالً به منظور اطمینان گذاری در انطباق با های مختلفی در رابطه با نقش مقرراتهرچند که دیدگاه

دهند و با همکاری گذاران از انطباق صکوک با موازین شرعی اسالم، مشاوران فقهی، ساختار و فرایند انتشار را مورد بررسی قرار میسرمایه

سازند. همچنین منتشر شده را فراهم مینزدیک با مشاوران حقوقی و سایر ارکان صکوک، زمینه اطمینان از انطباق با شریعت در صکوک 

 .(Safari, Ariff, & Mohamad, 2014, pp. 99-100) ای دیدگاه خود در این باره را اعالم کنندممکن است با صدور بیانیه

 

 فرایند انتشار اوراق ارزی بهینه کردن -۸

شود در برخی وجب میسنجی و درخواست برای انتشار اوراق تا زمان عرضه اوراق در بازار( من امکانطوالنی شدن فرایند انتشار )از زما

اهش یابد. از سوی کا با تغییر عوامل خرد و کالن اقتصادی و مالی، جذابیت پروژه موارد حتی پروژه از توجیه اقتصادی خارج شود و ی

آنها انگیزه ناشران  همراه باشد که در اثرهمانند کارمزدهای مختلف های غیرضروری دیگر، انتشار اوراق ارزی ممکن است با برخی هزینه

ممکن فرایند انتشار  از این رو الزم است تا حدهای تامین مالی کاهش یابد. برای استفاده از اوراق ارزی به عنوان جایگزین سایر روش

اق، حذف ارکان نویسی و عرضه اورهای نوین پذیرهی، استفاده از روشهای تکراری، حذف کارمزدهای غیرضروراوراق ارزی با حذف رویه

 ها بهینه شود.غیرضروری در اوراق و الکترونیکی کردن رویه

 

 کارگیری نیروی انسانی متخصص در زمینه اوراق ارزیرورش و بهپ -۹

نقش مهمی در حفظ پویایی و نوآوری در این بازار پرورش سرمایه انسانی متخصص در زمینه ابزارهای مالی به ویژه در حوزه اوراق ارزی 

های خوبی در زمینه تربیت نیروی متخصص در صنعت مالی انجام گرفته ولی به منظور ورود به دارد. هرچند در سالیان گذشته فعالیت

المللی، مباحث مربوط ازارهای بینهای خاصی از جمله آشنایی با سازکار بها و توانمندیالمللی و فعالیت در آن، مستلزم مهارتفضای بین

اند کشورهایی مانند مالزی و بحرین توانستهالمللی است. به فقه مقارن )به منظور فعالیت در دیگر کشورهای اسالمی و مباحث حقوق بین

های ز آنها در حوزهاندازی برخی مراکز تخصصی در زمینه مالی اسالمی، نیروی انسانی متخصص در این عرصه را تربیت کنند و ابا راه

برداری از ظرفیت المللی استفاده کنند. در این راستا الزم است به منظور بهرهمختلف مالی اسالمی از جمله طراحی و انتشار اوراق بین

وران فقهی از از یک سو و کارشناسان و مشا گذارالمللی و توسعه بازار اوراق ارزی در کشور، کارشناسان نهادهای مقرراتبازار اوراق بین
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در  های عملیاتی این بازار آشنا شوند. به عالوه الزم استها و پیچیدگیتا با ظرافتالزم را طی کنند  ایحرفههای دوره سوی دیگر،

ها و مراکز آموزشی فعال در زمینه اقتصاد و مالی، مباحث مربوطه به طور خاص تدریس شود تا به تدریج زمینه حضور افراد بیشتر دانشگاه

 این عرصه فراهم گردد. با تخصص الزم در

 

 مندی از ظرفیت شبکه بانکی برای توسعه بازار اوراق ارزیبهره -1۰

ها نیز برای بانک های قابل توجهیمزیتالمللی عالوه بر توسعه این بازار، بین اوراق ارزی به ویژه در عرصههای کشور به بازار ورود بانک

های ایران نسبت به های کنونی نظام بانکی ایران، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانکبرای نمونه یکی از چالشخواهد داشت. 

در نحوه  عتیشر نیقوان تیبال و البته با رعا تهیکمبانکی  یانطباق با استانداردها یبرا ،یاسالم یهابانکالمللی است. استانداردهای بین

ای برآورده کردن الزامات سرمایه که از طریق آن امکان راهکارهایییکی از خود بپردازند.  یقانون هیسرما شیبه افزا دیبا ه،یسرما نیتام

 ۳1صکوک منطبق با بال انتشار صکوک است. این صکوک به عنوان شود، ها فراهم میو تقویت سرمایه بانک های بالمربوط به توافقنامه

انتشار این گونه صکوک و دستیابی به مانند مشارکت، مضاربه و وکالت برای ساختارهای مختلف توانند از می هابانکشود و شناخته می

سازد که در عین تقویت ها فراهم میاین امکان را برای بانک انتشار این گونه صکوک، د.سطوح استاندارد کفایت سرمایه استفاده نماین

المللی و موجب توسعه بازار صکوک بین ای خود، سهم بازار صکوک و عرضه صکوک در بازارهای جهانی را نیز افزایش دهندسپر سرمایه

مدیریت نقدینگی بهتر، ، افزایش ظرفیت اعطای تسهیالت، و نقدینگی . عدم نیاز به ذخیره قانونی، احتیاطیدر نظام مالی کشور شوند

ترین مزایای های اسالمی برخی از مهمگذاران با درجات ریسک مختلف از سوی بانکو توجه به سالیق گوناگون سرمایه تامین مالی پایدار

 .(1۳۹۴)خوانساری,  های اسالمی استتوسط بانک ۳استفاده از صکوک منطبق با بال 

توانند در نقش بانی به میهای ایرانی بانککمک نماید.  اوراق ارزیتواند به توسعه بازار های گوناگون میبانکی از جنبه شبکه

یط بهتری برای فعالیت المللی مبادرت ورزند و از طریق آن، نسبت کفایت سرمایه خود را تقویت نمایند و در نتیجه شرابین اوراقانتشار 

های داخلی، وجود ها و موسسات خارجی برای همکاری با بانکهای مهم سایر بانکمالکالمللی کسب نمایند. زیرا یکی از در عرصه بین

بانک توسعه  المللی مالی اسالمی همانندسرمایه است. در این راستا استفاده از ظرفیت موسسات بین شرایط مطلوب از نظر وضعیت

المللی در این بازار نقش گذاران و فعاالن بینو جلب اطمینان سرمایهاسالمی، هیئت خدمات مالی اسالمی و ... در تسهیل فرایند انتشار 

 کلیدی خواهد داشت. 

ها و مانند آن نیز توسط ناشران دیگر از جمله دولت، موسسات دولتی، شرکت اوراق ارزیر فرایند انتشار دتواند می نظام بانکی

توانند به مزایایی همچون ها میشرکتهای تولیدی بزرگ کشور، از یک سو المللی توسط بنگاهبین اوراقبا انتشار  برای مثال د.اثرگذار باش

نظام دست پیدا کنند و از سوی دیگر  غیرهالمللی، پوشش ریسک نرخ ارز و بین و اعتبار وجهه دسترسی به منابع مالی بیشتر، تقویت

افزایش ظرفیت اعتباری جهت  ،)از محل انتشار یا ضمانت اوراق( درآمدهای کارمزد محور افزایشد از مزایایی همچون توانبانکی نیز می

 د.مند شوسازی و توسعه ابزارهای سیاستگذاری پولی و غیره بهره، متنوعبانکیینحمایت از تامین مالی خرد، افزایش تنوع و عمق بازار ب

                                                           

1. Basel III compliant Sukuk 
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ها و نهادهای مالی جهان دارند و ها نقش مهمی در زمینه نقل و انتقال وجوه ارزی و برقراری رابطه کارگزاری با دیگر بانکهمچنین بانک

در واقع با توجه به آنکه نظام مالی ایران، ار اوراق ارزی کمک نمایند. توانند به گسترش بازتبادل وجوه و تسویه اوراق میبا تسهیل 

المللی و کمک به تقویت ناشران و فعاالن این بازار از طریق نظام بین اوراقتوان از این ظرفیت در زمینه توسعه بازار محور است، میبانک

 بانکی استفاده کرد. 

 

 گیریو نتیجه بندیجمع

 صکوکر زمینه بازار از آن زمان تاکنون، د داخلی و توسعه بازار صکوک 1۳۸۴قانون بازار اوراق بهادار ایران در سال با وجود تصویب 

وراق در کنار مزایای ااین ارزی، فعالیت زیادی در کشور ایران وجود نداشته است و همچنان به عنوان یک ظرفیت بالقوه باقی مانده است. 

مدیریت بهتر عرضه و  تواند در تقویت ثبات مالی کشور از طریقمنابع، افزایش اعتبار و مانند آن دارد، میگوناگونی که از نظر تامین 

المللی را نیز بهتر فراهم سازد. تواند در بلندمدت زمینه انتشار صکوک بینتقاضای منابع ارزی موثر باشد. انتشار اوراق ارزی در واقع می

ولت و نهادهای دها و اقدامات گوناگونی است که باید با حمایت رزی، مستلزم فراهم شدن زیرساختدر عین حال توسعه بازار اوراق ا

و نقش آن در  ر ایراندالمللی، تجربه بازار اوراق ارزی در این مقاله ضمن معرفی مختصر بازار اوراق قرضه بین گذار انجام شود.مقررات

 های توسعه بازار اوراق ارزی بررسی شد. ستهترین بایتقویت ثبات مالی تشریح شد و سپس مهم

بندی تبهرگذار، تدوین چارچوب حقوقی مناسب، سازکارهای مناسب ارتقای اعتباری )همچون لزوم حمایت دولت و نهادهای مقررات

، استفاده از وراقبینی بازپرداخت سود و تسویه حساب اهای عملیاتی برای انتشار اوراق، پیشارتقای زیرساختاعتباری و ضمانت(، 

کارگیری پرورش و به های انتشار اوراق،المللی، بهینه کردن فرایند انتشار اوراق برای کاهش زمان و هزینهمشاوران فقهی و حقوقی بین

ت . بدیهی اسهای توسعه بازار اوراق ارزی کشور استترین بایستهمندی از ظرفیت شبکه بانکی از مهمنیروی انسانی متخصص و بهره

توسعه بازار اوراق  های پراهمیت درفهرست اقدامات و تمهیدات الزم محدود به موارد فوق نیست و موارد فوق به عنوان بخشی از بایسته

 ارزی مطرح شده است.
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بیست و هفتمین همایش بانکداری رو برای نظام بانکی ایران. تجربه جهانی و الزامات پیش المللی؛(. صکوک بین1۳۹۵خوانساری, ر. )

 تهران: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران. اسالمی.

پورتال پژوهشکده پولی و بانکی  صکوک سامورایی.(. ۷/11/1۳۹2قلیچ, و. ) &خوانساری, ر., 

(http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=90556.) 



 

2۹ 

 

ها و تقویت بازار : ابزاری برای افزایش سرمایه قانونی بانک۳صکوک منطبق با استانداردهای کمیته بازل (. ۶/12/1۳۹۳زینت بخش, ا. )

 (.http://www.sena.ir/PrintNews.aspx?ID=24478رسانی بازار سرمایه ایران )پایگاه اطالع سرمایه ایران.

تهران: واحد مهندسی مالی و مدیریت ریسک  موانع و مشکالت اجرایی شدن ابزارهای مالی نوین.(. 1۳۹۵تامین سرمایه امید. ) شرکت

 http://fa.omidib.com/my_doc/omidib/Gozareshat/200.pdfشرکت تامین سرمایه امید. بازیابی از 

وی عملیاتی تامین مالی بخش صادرات با استفاده از صکوک در اقتصاد (. طراحی الگ1۳۹۳صلح خواه, ن. ) &مزینی, ا., قربانی, س., 

 .2۳۳-2۰۵(, 2)شماره فصلنامه پژوهشهای اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(, سال چهاردهم ایران. 

ارجی در (. بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خ1۳۹۴خدادادی دشتکی, خ. ) &زاده, ا., فهیمی, ع., نبی فیضی چکاب, غ., تقی

 .1۷۸-1۴۹(, 11)شماره فصلنامه پژوهش های بازرگانی, سال سومحقوق ایران. 

 

 

 

 

 


