
 

 

تامین مالی اسالمی و مدیریت بدهی های دولت:مطالعه موردی صکوک پیوند 
 (GLSخورده با تولید ناخالص داخلی)

 

 محمد هادی عابدی
 

  0۳/0۲/۱۳۹۲تاریخ: 

 چکیده
گیرند. علیرغم ثروت فراوانی که در دست مسلمانان است، بسیاری از کشورهای اسالمی در گروه کشورهای در حال توسعه قرار می

ها از طریق انتشار توسعه زیرساخت ها به عنوان ابزاری کارآمد برای رشد اقتصاد و کاهش فقر اثبات شده است. معموالً دولت
های زیرساختی خود را تامین مالی می کنند. این شکل از تامین مالی، به دلیل حرمت بهره ، پروژهابزارهای بدهی متعارف مبتنی بر 

های بدهی مکرر در چند دهه گذشته، اهمیت بهره و سایر مسائل موجود با موازین شرع منطبق نمی باشد. عالوه بر این، بحران
کند، بیشتر کرده است. هایی از بحران کمک میالی چنین شکلهای باموضوع مدیریت بدهی دولت را که به جلوگیری از هزینه

یا قیمت سبدی از کاال( به عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش  GDPهایی از اقتصاد واقعی )مثل شاخص گذاری بدهی در قالب شاخص
ایجاد پیوند بین بخش مالی  ی شاخص گذاری بدهی ها عالوه بر های دولتی شناخته شده است.ایدهاحتمال نکول در پرداخت بدهی

با موازین تامین  سازد. علی رغم انطباق این ایدهو بخش واقعی اقتصاد امکان تسهیم واقعی ریسک بین طرفین قرارداد را فراهم می
لی برداری نکرده است. هدف این مقاله ارائه نوعی از صکوک است که برای تامین مامالی اسالمی، بازار صکوک هنوز از آن بهره

کشورهای  GDPها خاصیت درآمدزایی ندارند و بازده آنها صرفا با افزایش هایی در بخش عمومی استفاده شود که این پروژهپروژه
 GDPبازده صکوک پیوند خورده با -منتشر کننده این نوع صکوک پیوند خورده است. این مقاله منافع و موانع بالقوه و وضعیت ریسک

(GLSرا که بر پایه عق )گذاری کند. به عالوه، چهارچوبی برای قیمتد اجاره آتی است، بررسی میGLS  نیز در بخش چهارم ارائه
از طریق روش پیش آزمایی  GLSهای تئوریک ای از کشورهایی از پنج منطقه جهان اسالم در کنار ایران، ویژگیشود. بر پایه نمونهمی

از دارایی ها ما بین ابزارهای بدهی متعارف و ابزارهای سهام نمایش قرار می گیرد و  ای جدیدشود. این اوراق به شکل دستهتایید می
هایی برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به وجود می آورد.عالوه بر پیشبرد تئوریکی که در این مقاله فرصت

رای مدیریت بدهی در یک فضای بدون بهره است و در عین حال به وجود دارد، این مقاله صکوکی را معرفی می کندکه  ابزاری کارا ب
 مساله معیار گذاری صکوک دولتی در مقابل نرخ بهره نیز پرداخته است.
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 مقدمه .1

بندی مسلمانان است، بسیاری از کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان در دسته روت فراوانی که در دستعلیرغم ث
 ده استشگیرند. توسعه زیرساخت به عنوان ابزاری کارآمد برای پیشرفت اقتصادی اثبات کشورهای در حال توسعه قرار می

ارد و دثبت بر رشد اقتصادی ها اثری م(. بنابراین، نشان داده شده است که کمیت و کیفیت زیرساخت۲007)استاش و فی 
ی مبارزه مد براتواند راهی کارآبه شکل منفی با نابرابری درآمد همبستگی دارد که داللت دارد بر اینکه پیشرفت زیرساخت می

ای اجرای بدهی بر مبتنی بر متعارف تامین مالی از طریق ها منابعی(. معموالً دولت۲004ن با فقر باشد )کالدرون و سرو
می وب اسالای زیرساختی در اختیار دارند. به هر حال، این شکل از تامین مالی، به دلیل حرمت بهره در یک چهارچهپروژه

 نامناسب است.

دیده  اسالمی در بازار سرمایه ،تامین مالی بر پایه بهره ی برایجایگزین عنواندر طی دهه گذشته، صکوک )مفرد آن صک( به 
است  معین از زمانها برای یک دوره ای از دارایییک دارایی یا مجموعه یت سودمندمالک نمایش دهنده شده است. صکوک

 اده شوددپیوند خورده است، به دارندگان صکوک  پایههای که ریسک و عوایدی که با جریان نقدی تولید شده توسط دارایی
وده بانگیز بازارهای صکوک رشد شگفتهای اخیر همراه با ای که در سال(. رضایتمندی۱77، ص.۲007)اقبال و میراخور 

ح شد، است، با انتقاداتی که درباره انطباق با شریعت و/یا کارآمدی اقتصادی بسیاری از ساختارهای جاری صکوک مطر
 نتیجه شد.  ۲008در سال  AAOIFIدار گشت. این موضوع به بیانیه مشهور لکه

های باالی های بدهی مکرر در چند دهه گذشته، اهمیت مدیریت بدهی را که به جلوگیری از هزینهاز طرفی دیگر، بحران
های کوتاه مدت اما چشمگیر ههزین( ۲00۹کند، بیشتر کرده است. بورنزتاین و پانیتزا )هایی از بحران کمک میچنین شکل

اثر منفی آن بر  بر  عالوه بنابرایناند. مستند کرده را آیدرا که به اشکال مختلف در می یدولت های پرداخت بدهیدر نکول 
، ۲المللاز تجارت بین ممانعتهای ، هزینه۱های اعتباریهزینه نکول در پرداخت بدهی های دولتی سبب، GDPرشد 
 . می شودهای سیاسی برای مسئوالن کشور و هزینه ۳های سیستم تامین مالی داخلیهزینه

اری کارآمد برای یا قیمت کاال( به عنوان ابز GDPهایی از اقتصاد واقعی )مثل بدهی در قالب شاخص 4شاخص گذاری
که در ادبیات گذاری شده، های دولتی شناخته شده است. علیرغم منافع اوراق قرضه شاخصپرداخت بدهیکاهش نکول در 

در فضای تامین مالی اسالمی انجام  آن در رابطه با امکان تطبیقسیار کمی مورد توجه واقع شده است، تحقیقات باقتصادی 
ارچوب تامین مالی اسالمی و ارائه گذاری در چاین شاخص مقاله نشان دادن امکان به کارگیری شده است. بنابراین هدف این

 امکانادبیات مربوط به  مروربدین منظور، بخش بعدی به است.  در این چارچوب GDPاز صکوک پیوند خورده با  مدلی
بر روی  مرورصکوک برای بخش عمومی و بعضی مسائل مربوط به آن اختصاص داده شده است. بخش دوم این استفاده از 

صنعت تامین مالی  ها دربه کارگیری آن امکانکند و تحقیق می GDPهای اوراق قرضه پیوندخورده با منافع و کاستی

                                                           
های باالتر برای شکل محرومیت کامل از بازار سرمایه و کاهش رتبه اعتباری باشد که به شکل هزینه تواند بههای اعتباری میهزینه ۱

 کند.استقراض نمود پیدا می
 تواند به شکل خالص کاهش تجارت دوطرفه و کاهش اعتبار تجاری کشور مدیون باشد.الملل میهای تجارت بینهزینه ۲
ر احتمال بحران بانکی باشد. )برای درک جزئیات بیشتر مراجعه کنید به بورنزتاین و پانیتزا، تواند به شکل افزایش داین مورد می ۳

۲00۹.) 
4 indexation 



 

بحث  GDPصکوک پیوند خورده با گذاری و انطباق با شریعت ی طراحی، قیمتبخش سوم بر روکند. می بررسیاسالمی را 
شوند. در با روش پیشازمایی در بخش چهارم آزمون می تجربیهای تئوریک این مدل از صکوک به شکل کند. مشخصهمی

  گیری آمده است.نتیجه نیز جمع بندی و انتهای مقاله



 

 

 مرور ادبیات  .2

در عمل  هاآن به کارگیریمانع می تواند مسائلی که  ومی وصکوک برای بخش عماستفاده از  به بررسی امکاندر این بخش 
تواند در تامین مالی های نیکویی است که مینیز دارای جنبه متعارفتامین مالی برخی از روش های  .می شود، می پردازیم

. این ایده نشان دهنده بررسی شده است GDPقرضه پیوندخورده با ، ایده اوراق .در این راستااسالمی قابل استفاده باشد
ها با اصول اساسی تامین بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد است. هر دوی آن پیوند زدنریسک و  تسهیمهایی برای فرصت

 مالی اسالمی منطبق هستند.

  هایی بالقوه صکوک در بخش عمومیتوانایی 2-1

های زیرساختی دارند، مثل مدارس، های مسلمان به عنوان کشورهای در حال توسعه، تقاضای زیادی برای پروژهملت
های کشورهای در حال توسعه درآمد کافی برای ها، آب، برق و دیگر موارد. اما، در بسیاری موارد دولتها، جادهبیمارستان

به این نوع تقاضا، اقبال و خان  پاسخ گوییه پایدار حیاتی هستند، ندارند. برای ها را که برای توسعتامین مالی این نوع پروژه
های صکوک و دیگر اشکال آن را در کنار ساختار واگذاری-بهره برداری -( یا همان ساختBOTاستفاده از ) ،(۲004)

. دلیل آن حداقل دو به کار گرفته شدمبتنی بر بهره  متعارفبهتر برای تامین مالی  یکنند که به عنوان جایگزینپیشنهاد می
های واقعی هستند، انتظار می رود که موضوع است: اول، با توجه به آنکه صکوک و تامین مالی اسالمی در کل بر پایه دارایی

تضمین  را پایداری موسسات مالی و بازارها را بهبود ببخشند. این ویژگی پیوند محکمتری بین بخش مالی و واقعی اقتصاد
ها هستند، سوداگرایانه که عامل بسیاری از بحرانهای به فعالیت کند که تمایل کمتریستمی را ترسیم میکند و سیمی

رود دوم، از چنین سیاستی که شامل تامین مالی مخارج دولت از طریق ابزارهای تامین مالی اسالمی است، انتظار میدارد. 
اط، در نتیجه، احتیی بدون دارایی، باعث انضباط مخارج عمومی شود. از طریق محدود کردن دسترسی به تامین مال که

که در یک  در کارایی واحدهای اقتصادی خردی مالحظه و دوراندیشی بیشتری در مدیریت اقتصاد کالن  و به همچنین
 اقتصاد فعالیت می کنند، به کار گرفته خواهد شد.

ان ابزاری برای مدیریت اقتصاد کالن استفاده شده است. با ارجاع در حقیقت، صکوک در چندی از کشورهای مسلمان به عنو
های مرکزی برای ها و همچنین بانکتواند توسط دولت( ذکر می کند که صکوک می۲005به تجربه سودان، التگامی )

ار جمع شده، و شوند، پول از بازهای پولی و کنترل نقدینگی از آن استفاده کنند. وقتی صکوک به مردم فروخته میسیاست
شود. از طرف این اتفاق اثر خودش را بر عرضه پول خواهد گذاشت. پول جمع شده از بازار توسط بانک مرکزی نگهداری می

 گردد. دیگر، در هنگام نیاز چنین پولی و یا بخشی از آن از طریق خرید صکوک از مردم به بازار تزریق می

توان ادعا کرد که صکوک از طریق پیوند زدن عرضه گذاری اقتصاد کالن، میکاربرد صکوک به عنوان ابزار سیاست بر عالوه
فراهم کردن در سیستم را با  عدالت( و ۲006)صدیقی  د کارایی سیستم مالی را افزایش دهدتوانمی ،اعتبار با دارایی واقعی

گذاری منطبق با اصول و سود بردن از عواید واقعی نتیجه شده از سرمایه دخرانداز کنندگان گذاری برای پسامکان سرمایه
را بر اساس طرز کار جاری  (. به هر حال بسیاری از نویسندگان اعتبار چنین ادعایی۲007شریعت، بهبود ببخشد )عثمانی 

را در بر می های مختلفی جنبهارد، قرار د های صکوکدر مقابل بسیاری از ساختار ی کهمسائلاند. بازار صکوک زیر سوال برده
. ، می شود، قانون گذاری و مسائل حقوقیرگوالتوری چارچوب ،یاقتصادمسائل تطبیق با شریعت، مسئله که شامل  گیرد



 

گذاری ممکن و قانون چراکه جنبه های حقوقیتمرکز کنیم  های اقتصادیو جنبه تطبیق با شریعتصرفا مسئله در اینجا 
 و از زمانی به زمان دیگر بسیار متفاوت باشند. کشور دیگر بهکشور  است از یک

 مسائل شریعت 2-1-1

یت، کیف-در فضای قیمت. تخصیصیو کارایی  فنیکنند: کارایی را بحث می محصول( دو شکل کارایی ۲00۹اوه و دیگران )
ک ی، ممکن است که این حالشد. با کاراست که با داشتن کیفیت باالتر، قیمت کمتری داشته با فنیمحصولی از نظر 

ش کنندگان انتخاب نشود، حتی وقتی بهترین کیفیت و کمترین قیمت را داشته باشد. دلیلمحصول کارا از طرف مصرف
کننده سازگار نیست. کارایی هاست که با ساختار ترجیح مصرفسطح مطلق کیفیت نیست، بلکه مخلوطی از کیفیت

ها بر این تعاریف و اعمال آن بکارگیریکیفیت با ساختار ترجیحات. با  رکیبتعبارت است از درجه سازگاری  تخصیصی
 شتریبازده بی ریسک یکسان فنی کارا هستند، اگر در سطحتوانیم بگوییم که محصوالت صکوک از نظر محصوالت مالی، می

ی اجزااز ت، ا شریعبتطبیق  له عالوه برمباددر مقایسه با دیگر ابزارهای مالی ایجاد کنند. به عالوه، در نظر داریم که قابلیت 
 در بازار صکوک هستند. تخصیصیکارایی  اساسی

از نسخه ای تکامل یافته که صکوک  است کند. او نشان دادهصکوک ارائه میبازار توسعه  نشانه برای ادامه( سه ۲00۹حنیف )
دارندگان صکوک، با توجه  پشتوانه دارایی،با  اوراق بهاداردر مقایسه با  که با این تفاوتاست، 5پشتوانه داراییاوراق بهادار با 

 خالف بر و مي رود كار به بدهي اثبات براي اوراق قرضة كه حالي در پایه حق مالکیت دارند.های بر داراییبه الزامات شریعت 
 در .نیست گرديده منتشر اوراق اين منظور بدان كه يا تجاري صنعتي فعالیت هاي در اوراق دارندگان مالکیت نمايانگر صکوك
 و شده بدهکار اوراق دارندگان به _است سرمايه گذاري يا واقعي دارايي مالك كه _اوراق شر نا ضه، قر اوراق انتشار با عوض،

بهره  با بدهي ابزارهاي عنوان به قرضة اوراق بنابراين ( ؛۲007بازگرداند )عثماني را اوراق دارندگان پول بهره و اصل است الزم
 اوراق بهره مقدار و مي شوند ساختاردهي ثابت
 گذاري يهاينكهسرما از رفنظرص قرضه اوراق در .ميگردد تعیین واقعي سود از درصدي نه و سرمايه از درصدي بعنوان قرضه

 متحمل کوكص دارندگان با پشتوانه دارايي، صکوك دربا این حال ، .ميگردد تضمین اوراق بهره پرداخت نه، يا هست سودآور
 به راجعهم حق اوراق دارندگان صکوك، نوع اين در ديگر، عبارت به شد. خواهند ها دارايي شدن معیوب از شي نا زيانهاي

 سرمايه كه كيصکو ارزش در ستقیمم  بطور پايه دارايي در ضعیف عملکرد و نقص نوع هر و را باني نه و دارند را دارايي خود
 گذاران

رتبه وثیقه  طلبکاران بدونهم ارز  با پشتوانه دارایی بر این مبنا دارندگان صکوک .شد خواهد منعكس كنند، مي داري نگه
ای . سومین دوره تکامل ساختارهکه در واقع این یک محدودیت جدی توسعه این اوراق محسوب می شود  شوند،میبندی 

ت هستند، اما بعضی از الزاما مشارکتبر مبنای قراردادهای کنند که اساسا هایی ظهور میمدلصکوک جایی است که 
ثمانی عقی یخ تشدر اوج این انتقادات بیانیه کنند. آن ساختارها به ویژه نقدهایی را به دنبال کشیدند که شریعت را نقض می

 و اريحسابد ازمانسکوک را نامنطبق بر شریعت توصیف کرده است. این اتفاق منجر به بیانیه درصد از آن ص 85است که 
 شد.  ۲008در سال  (AAOIF اسالمي) مالي نهادهاي حسابرسي

( به جنجال میان مکاتب اسالمی در رابطه با مجاز بودن خرید سهام یا واحدهای دیگر شرکا در یک قیمت از ۲008)االمینه 
، به ست که ذات مشارکتاین ایراد این ا کند. منطقاشاره می طرقین عقد مشارکتپیش تعیین شده برای یکی از 
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در  شده، با روح مشارکتگذاری سود و ضرر میان شرکاست. اقدام به خرید سهم یک شریک با قیمتی از پیش تعیین اشتراک
گذاری انجام شده بدست آید، برای یکی از شرکا عوایدی تضمین شده تضاد است، چرا که هر چه به عنوان نتیجه سرمایه

 وجود خواهد داشت.

، در صنعت همراه با جریان نقدی مد نظر سیاری از عقود تایید شده از سوی شریعت برای تولید یک ساختار صکوک ترکیب ب
را در نور بیع الوفا، بیع ( ساختار بسیاری از این عقود ترکیبی ۲008تامین مالی اسالمی جاری فراگیر است. االمینه )

ی جنجال برانگیزند و تنها از سوی اقلیت معامالتکند. نتیجه آن شده است که تمامی این بررسی می ستقالل و بیع العینهاال
های قانونی( را به عنوان حیل محض )حقهکنند، این معامالت را رد میها از فقهای مسلمان تایید شده است. کسانی آن

ممکن است  از لحاظ شکلی اگرچه بنابراین،است.  ربا( )حرمتبا بهره قرضدانند که به معنای دور زدن ممنوعیت اعطای می
 Al-Zuhayli 2003; Al-Amine، اما ذات آن اینگونه نیست )زامات شریعت در عقود مبادله منطبق باشدکه به ال

2008.) 

را به خود جلب کرده، مساله ضمانت شخص ثالث است که در بسیاری از ساختارهای  ه توجه محققینمساله دیگری ک
بدون درخواست و کند که به شکل نظری، ضمانت شخص ثالث خیرخواه ( بیان می۲008دارد. االمینه ) وجود صکوک

یا  اصل مال در صکوک مشارکتکارمزد یا انتظارات مالی در قوانین اسالمی مورد تایید است. به هر حال، در عمل ضمانت 
نمی تواند از طرف  انب این حقیقت است که ضمانتصکوک مضاربه یا صکوک اجاره مشکل آفرین است. این موضوع از ج

. برخالف آن، خیلی ای نفع یک نهاد خصوصی غیر مجاز است از دارایی کل جامعه بر چرا که استفاده، دولت صورت گیرد
 سخت است که یک نهاد خصوصی متقاعد شود تا یک نهاد دیگر را بدون هیچ انتظار نفع مالی ضمانت کند. 

 ادیمسائل اقتص 2-1-2

گذاری صکوک ، مثل کارایی، قابلیت مبادله و مکانیزم قیمتمی شودتمرکز  درباره اقتصاد صکوک بر روی چند مسئله بحث
 ای که به توجه نیاز دارد، انصاف و عدالتر جنبهبه خود جلب کرده است. دیگ پژوهشگرانکه بیشترین توجهات را در میان 

های گوناگون در گذاری بازتاب داده شده است، از راهاست. این جنبه از برابری، همانطور که در مکانیزم قیمت در معامالت
 کنیم.بر روی جنبه اقتصادی آن تمرکز میدر اینجا ما  ادبیات تبیین شده است. اگر چه تمام این مسائل بعد شرعی دارند،

است و  متعارفدر تالش برای بازتولید محصوالت مالی ختارهای صکوک، کند که عقود ترکیبی، در سا( بیان می۲008علی )
ها دشوار کند تا در چهارچوب شریعت باقی بماند. نتیجه نهایی، محصوالتی پیچیده است که درک آندر عین حال، سعی می

 د. نیاز است و ممکن است با اهداف شریعت مخالفت کن ها و اجرای آن ایجاداست و هزینه زیادی برای 

طی مراحل پیچیده تر برای قانونی کردن از  ناشی را که های باالتریکه پیچیدگی یک ساختار، هزینهممکن است گفته شود 
؛ در  ناآشنا و اندکی عجیب برای سرمایه گذاران، ایجاد می کندبیشتر برای تبلیغ محصوالت  هایآنها و همچنین تالش

دارای منافع کمتری خواهد بود که به معنای کاهش کارایی از جنبه رکنندگان منتشگذاری و هم نتیجه صکوک برای سرمایه
 است.  فنی

صکوک، در بازار ثانویه، موضوع دغدغه بسیاری از بازیگران در بازار سرمایه اسالمی است چرا  انواعقابلیت مبادله بعضی از 
 اسالمی مالی ابزارهای به عموماً خود صصیتخ معنای در صکوک دهد.که به شدت نقدینگی را در بازار صکوک کاهش می

 یک بر مبتنی اوراق طراحی. میشوند منتشر )دینی( غیرفیزیکی عینی( یا( فیزیکی یک دارایی بر مبتنی که میشود گفته



 

 خرید شیعه، فقه بزرگان اینکه به توجه بااست. سنت اهل فقه در دین فروش و خرید ممنوعیت تأثیر تحت غیرفیزیکی دارایی
 بر مبتنی بلکه فیزیکی دارایی بر مبتنی تنها نه را صکوکتوان  می دیدگاه این از بنابراین میدانند؛ صحیح را دِیْن فروش و

چالش کشیده شده است، به ویژه در  ی از اهل سنت بهاز طرف مکاتب دیذگاهاین . نمود طراحی نیز )دین( غیرفیزیکی دارایی
(. تکیه آن ها بر پایه بعضی فقهای ۱۹۹۹فروخته شود )روسلی و سانوسی  رخ تنزیلدهد که بدهی با ناجازه میکه مالزی، 

اند در بعضی موارد بدهی خرید و فروش شود. برای این مکاتب مالزیایی، این شرایط زمانی محقق قدیمی است که اجازه داده
کنندگان بازار محافظت کند. مشارکت گذاری وجود داشته باشد و این سیستم از منافعگردد که یک سیستم شفاف قانونمی

. به هر حال، هر دو 7جویندتمسک می« 6ضَعْ و تَعَجَّل»قاعده  ت بخشیدن به دیدگاهشان به مفهوم ها برای قوبه عالوه، آن
خورند، چرا که به شکل قراردادی، ازدیادی در میزان که شامل رباست شکست می معامله ایبیان در تبیین مساله اصلی در 

بیان  کند، قاعده مصلحتمعامالت  نص صریح را نقض میزمانی که کنند. به عالوه، بازپرداخت یک قرارداد وام ایجاد می
احکام  ، در حالت تزاحم، بر ادله«نفی حرج» مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده چرا که قاعده معتبری نیست.
در این مورد متنی که ربا را حرام کرده است، قطعی است. به همان شکل، اکثریت مکاتب اسالمی مفهوم  .اولیه تفوّق دارد

 به صورت یک شرط در قرارداد قید شود.کنند، به ویژه زمانی که را رد میضَعْ و تَعَجَّل 
گذاری، اگرچه مطلوب نیستند، تا زمانی که ارکان و شرایط ل الیبور برای مقاصد قیمتنرخ بهره مث 8استفاده از معیارهای

(. بنابراین، استفاده از Usmani 1999aشود )قرارداد مورد سوال برای حال هستند، از دیدگاه شریعت مورد قبول فرض می
 متکامل، اسالمی گذار به سمت تاسیس یک صنعت تامین مالی اول برای  تواند به عنوان قدممی متعارفاین معیارهای 

( در حالی که منافع بالقوه استفاده از معیارهای ۲006دیده شود که معیارهای مخصوص به خودش را داراست. الجمال )
یک معیار  علیه جایگزین کردنرا قبول دارد،   برای بازتاب روح قانون تجاری اسالمی پایه های اضافی مربوط به دارایی

داند. این موضوع کند. او این حرکت را غیرضروری، غیرقابل اجرا و خطرناک میاسالمی به جای معیارهای مرسوم بحث می
نوعی تر از آن، وجود ندارد و مهم متعارفبه این دیل است که هیچ دلیلی برای نگرانی در رابطه با استفاده از معیارهای 

 های مالی اسالمی همگن وجود دارد.ینقدینگی در دارای و کمبود عمق

اند، استفاده از ابزاری که تامین مالی اسالمی باید از ابتدا آن را اکثر کسانی که در این موضوع نوشته به نظر به هر حال،
ا به عالوه، یادآوری شده است که ب چراکه این ابزارها مراحل اولیه خود را طی می کنند. کننده استمنحرف،کرد حذف می

عملکرد متعارف است نه  نرخ بهرهمنعکس کننده همان دارندگان صکوک  بازدهاستفاده از نرخ بازار پول به عنوان معیار، 
تواند این تفکر را هدف این موضوع می(. ۲006؛ صدیقی ۲008؛ جبین و خان ۲008)االمینه پایه صکوک. واقعی دارایی 

( مدعی ۲006بخش واقعی و مالی است. به همین ترتیب، صدیقی ) پیوند ،یهای تامین مالی اسالمبگیرد که یکی از ویژگی
شود که قطع ارتباط بین این دو بخش، اغلب همراه با تکیه بیش از حد بر ابزارهای بدهی، به همان شکل که در تامین می

تر باشد، توانایی ررنگافتد، در حالی که پذیرفته شده است که هر چه نقش بدهی پوجود دارد، اتفاق می متعارفمالی 
شود. همچنین توانایی مسئوالن پولی را برای اقدامات اصالحی محدودتر های واقعی کمتر میسیستم مالی برای جذب شک
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اقعی پیوند و بهره وریصکوک را با  بازدهکند که وجود دارد. در ادامه پیشنهاد مینکول های دامنه دار کند چرا که ترس از می
الزم است که عدم که برای رعایت انصاف  شود با این منطقانصاف تضمین میعدالت و به این ترتیب  بزنند، چرا که

اگر که ت و انصاف ملتزم ضرر است، لعداهمچنین،گذاری شود. و اشتراک تسهیمهای یک واحد اقتصادی بهره ور اطمینان
طرف کسانی که مدعیان سود در هنگام سوددهی به دلیل نااطمینانی در فضای کسب و کار ایجاد شود، و این ضرر از 

 اند، باید تحمل شود.بوده

 تمایل بهدهد که این ناسازگاری دیده شده در ساختارهای صکوک برآمده از تمامی این مسائل نشان میتجزیه و تحلیل 
منتشر کننده بدهی سنتی به مبتنی بر ، تامین مالی متعارفدو پارادایم متفاوت در تامین مالی است. در فضای  نزدیک کردن

گذاران اوراق اش، وجوه نقد بدست آورد. از طرف دیگر، سرمایهدهد که بدون از دست دادن قسمتی از داراییاجازه می اوراق
آن از پیش تعیین شده است. با حرمت بهره در چهارچوب اسالمی، این شکل  بازدهآورند که ای بدست میبهادار قابل مبادله

های مورد تایید شریعت مستلزم طرح شراکت سود و زیان مالی )اوراق قرضه( قابل قبول نیست. به جای آن، روشاز تامین 
ابزاری شوند تا ترکیب میشود که عقود شرعی . ناسازگاری زمانی ایجاد میاست و یا انتقال دارایی با تمامی حقوق و الزامات

هستند. ادبیاتی  طبیعت و ذاتشان و پارادایم اسالمی در تامین مالی متناقض تولید شود که بامتعارف  از ابزار مالی شبیه به
. جنبه حقوقی و قانونی است تا از جنبه مالیدر بازار صکوک بیشتر از ها که نوآوری بررسی کردیم ، نشان می دهدکه ما آن را 

از لحاظ جریان نقدی و ،؛ در حالیمتعارف متفاوت باشدقانونی صکوک ممکن است که با ابزارهای  اسنادو  شکلیعنی 
ل تامین مالی بعضی از اصواز این لحاظ  و ممکن است  استمتعارف بسیار شبیه به ابزارهای بدهی  بازده -مشخصات ریسک

 اسالمی را نقض کند.

ممکن است پس همان طور که در باال دیده شد، صکوک دربردارنده منافع بالقوه بسیاری است. به هر حال این منافع بالقوه 
که با افزایش اختالف نظرها بر سر تطبیق بسیاری از ساختارهای صکوک در بازار با شریعت، به مانع برخورد کنند. این 

ترجیح گذاران مسلمان، و در بلند مدت سرمایه گذارند،صکوک اثر می تخصیصیبر کارایی  ظرها به شکل منفیاختالف ن
تعداد سرمایه گذاران در ، کاهش اقدامی. یکی از نتایج چنین کنندگذاری ایهسرمجاهای دیگر دهند که وجوهشان را می

های بیشتر سرمایه برای کنندگان وجوه و یا هزینهبرای عرضه بازدهنرخ باالتر نتیجه آن عبارت است از صکوک است که 
 .منتشر کنندگاه اوراق ، که این چیزی نیست جز کاهش کارایی فنی

ضروری است، همانطور که  نیز مالی های نوآورید پایدار، عالوه بر نوآوری های فقهی و حقوقی ، یک رش بنابراین، برای
دانند. در بندهای تامین مالی اسالمی میتوسعه حیاتی برای  الزمه را یک  مالیمهندسی  بسیاری از اقتصاددانان مسلمان

داقی از نوآوری مالی قابل تطبیق بر شریعت است ، که مصرا  GDPبعدی، ادبیات مربوط به اوراق قرضه پیوند خورده با 
است، چرا که بعضی  قابل تطبیقمفهومی است که با تامین مالی اسالمی  GDPکنیم. اوراق قرضه پیوند خورده با بررسی می

 های آن دو مشترک هستند.از ویژگی

 : منافع بالقوه، موانع و سازگاریGDPاوراق قرضه پیوند خورده با  2-2

رسد که عالئق نسبت به شاخص گذاری رشد پیدا کرده است که به موجب گذاری اوراق قرضه، به نظر میدر ادبیات قیمت
. ارتباط داده می شودسبد کاال  یک یا قیمت GDPآن، کوپن یا پرداخت اصل بدهی و یا هردو به یک شاخص مثل تورم، 

ای مثل مارشال، ایروینگ فیشر، نو است، اقتصاددانان برجستهای گذاری شده پدیدهاگرچه محبوبیت اوراق قرضه شاخص
 (.۱۹۹7اند )پرایس دهندگان پر و پا قرص چنین ابزاری بودهکینز و میلتون فریدمن، از طرفداران و توضیح



 

ی پایدار، GDP، اوراق قرضه پیوند خورده با نخستگذاری شده آورده شده است. دالیلی در حمایت از اوراق قرضه شاخص
با  هم جهتهای مالی دهد که کشورها از سیاستبخشد و اجازه میها را در مواقع رکود اقتصادی بهبود میبدهی حکومت

 GDP(. این به دلیل آن است که اوراق قرضه پیوند خورده با ۲004های اقتصادی اجتناب کنند )بورنزتاین و مائورو چرخه
درآمدهای دولتی که به شکل پایه از درآمد مالیاتی تشکیل شده است، . می زند پیوندتعهدات پرداخت را با عملکرد اقتصادی 
دهنده و قرض ، بین کشورهای قرض رشد اقتصادی ریسک یابد. پس با این طرح با عملکرد اقتصادی مناسب افزایش می

کنند و زمانی که بیشتری دریافت میبا عملکرد مناسب اقتصادی جریان نقدی دهنده شود و کشورهای وامگیرنده تقسیم می
دهندگان . با وجود ریسک بیشتری که این قرض کمتری برایشان در پی دارد شرایط اقتصادی نامناسب باشد، جریان نقدی

برداری از گذاری شده، فرصتی برای بهرهشوند، در مقایسه با اوراق قرضه معمولی، این اوراق قرضه شاخصبا آن مواجه می
ای اوراق قرضه به گونهبه عالوه، ذات این  کنند.ایجاد می گذاری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعهمایهع سرمناف

 پرهزینه می انجامد ، می شود.ای که به دادرسی قضایی های مالیو بحراناست که باعث کاهش احتمال نکول ها 
 (.۲006شارما جونز و -؛ گریفیث۲006؛ میاجیما ۲00۲)بورنزتاین، و مائورو 

گذاری شده تمامیت بازاری است. با توسعه بازارهای مالی در جهان، بسیاری در حمایت از اوراق قرضه شاخص دلیل دوم
گذاری در این اوراق بهادار برای ایجاد تنوع در های متفاوت وجود دارند که به سرمایهگذار با ریسک پذیرینهادهای سرمایه

دهند. چنین موضوعی کامال مرتبط است، اگر در نظر داشته باشیم که ابزارهای مالی در یسبد سهامشان تمایل نشان م
گذاری شاخص GDPی ابزارهایی که با دهد، بنابراین عرضهدسترس سهم کوچکی از ثروت واقعی یک کشور را نشان می

 (.۲00۹؛ کامسترا و شیلر ۲004وسه ؛ شرودر، هاینمان و کر۱۹۹7اند، فرصتی برای ایجاد تنوع بیشتر هستند )پرایس شده

 GDPگذاران در جهت اجرای اوراق قرضه پیوند خورده با های بالقوه برای سرمایههای اندکی در رابطه با بعضی ریسکنگرانی
و یا کژرفتاری کشور صادرکننده باشد که ممکن  GDPهای تواند به شکل گزارش غلط دادهها میبروز کرده است. این نگرانی

 های رشد را از دست داده باشد.های ارائه سیاستت آن کشور انگیزهاس

را کاهش دهد، چرا که پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن نامطلوب رسد که یک دولت رشد اقتصادی به هر حال، به نظر نمی
ی که در این اوراق هایکند. پس طرفبر میاست. از طرف دیگر، گزارش دادن رشد اقتصادی کمتر، افزایش وجوه را هزینه

نهادهای مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و  مشارکت بادرگیر هستند، به دنبال  GDPقرضه پیوند خورده با 
 (.۲006جونز و شارما -؛ گریفیث۲006ها را تضمین کنند )میاجیما بانک جهانی باشند تا دقت داده

کنیم که منطق پشت ابزارهای بدهی با پرداخت بهره هستند، ما ادعا میگذاری شده شامل اگرچه اوراق قرضه شاخص
 تواند به دو قسم باشد:طراحی چنین اوراق بهاداری، حتی در چهارچوب اسالمی هم قابل قبول است. دلیل این ادعا می

منتقل شده به  که بازده کند، چران را فراهم میبخش واقعی اقتصاد و بخش مالی آ پیوند بیناول، طراحی این اوراق قرضه 
عنصری که ضرورتا در یک اوراق قرضه های اقتصادی است؛ دارندگان اوراق قرضه، مشروط بر عملکرد بعضی شاخص

 معمولی وجود ندارد.

های فعالیت در رونق و رکود  سازد، چرا کهها را ممکن میگذاری شده همکاری بین طرفدوم، اوراق قرضه شاخص
( ۲007. هر دو عنصر هماهنگ با اصول تامین مالی اسالمی هستند. در حقیقت، چاپرا )یم هستندشریک و سه اقتصادی
؛ پس، بهبود می بخشدکند و پایداری سیستم مالی را عدالت کمک می ارتقاء شاخصکند که شراکت در ریسک به ادعا می



 

طرف نخواهد بود. به عالوه، میراخور و زیدی  شود و بار ضررها نیز بر دوش یکمنصفانه توزیع میمعامالت به طور  منافع 
ای که در کنند، جنبهیک پیوند محکم بین بخش مالی و واقعی اشاره می ایجاد( به نقش شراکت در ریسک در ۲007)

 ی بر بهره وجود ندارد.یستم مالی بر پایه اوراق قرضه مبتنس

از  ین یکیبرای تبیگذاری تواند از این مکانیزم قیمتمی در کنار منافعی که در باال ذکر شده، صنعت تامین مالی اسالمی
ه حل را ، به عنواناست برای قیمت گذاری نرخ بهره نداشتن معیاری بجایکه  اجاره انتقادات علیه صکوک اساسی ترین

 برداری کند.، بهرهدوم بهینه

یار سازی کرده است، و آن را با معگذاری صکوک اجاره را شبیهو برای دو کشور، قیمت GDP( بر اساس ۲008ویلسون )
ک نتیجه ماند چرا که اگر عربستان سعودی صکوگذاری بر اساس نرخ بهره مقایسه کرده است. نتایج ویلسون بیقیمت

شور داشت. برای کاری بیشتری میگذاران پایدسرمایه بازدهگذاری کرده بود، بدون نفت قیمت GDPدولتی را بر اساس 
 ر کوچکهای زیادی دارد. اول، نمونه آن بسیادیگر، مالزی، برعکس آن درست است. به هر حال، مطالعه ویلسون محدودیت

کامل  زمانی مطالعه )هفت سال( امکان ارزیابی علمکرد اقتصادی صکوک را در طی یک چرخه بازهاست )تنها دو کشور(. 
د داد تا بتوانبازه زمانی که در نظر گرفته بود، هیچ بحران اقتصادی را پوشش نمی کند ضمن اینکهیفراهم نماقتصادی 

 بررسی کند.  بود، اعالم شده این مدل قآنچه که به عنوان منط اثرگذاری مدل را بر اساس

که در فضای اقتصاد اسالمی شناخته شده  GDPدهد که علیرغم منافع بالقوه اوراق بهادار پیوند خورده با باال نشان می مرور
ها به عمل آمده است. هدف این مطالعه، پر کردن این خال با است، مطالعات کمی برای تحقیق سازگاری و اجرای آن

است که در همان زمان  ۹های بخش عمومی بدون درآمدپیشنهاد یک مدل نوآورانه از صکوک برای افزایش وجوه برای پروژه
 نیز کمک کند. دیریت بهتر بدهی دولتیم تواند بهمی

 : بررسی نظریGDPصکوک پیوند خورده با  .3

انطباق آن بر شود: نظریه اقتصادی مدل و اساسی را شامل می مرحلهدو  GDPبررسی نظری صکوک پیوند خورده با 
 .شریعت

 ریاضیبندی نظریه اقتصادی و فرمول  3-1

در دهد. یرا نشان م GDPهای قبلی بعضی از منافع بالقوه و موانع اوراق قرضه پیوند خورده با ادبیات مرور شده در بخش
راحی ط بر روی به طور مشخصشوند. هستند، بحث می ریسک و بازدههای این ابزارها که مربوط به این زیربخش دیگر جنبه

در  اقاین اور ارزش گذاریگذاری به معنای فراهم کردن چهارچوبی برای قیمتبحث بر روی کنیم. گذاری تمرکز میو قیمت
هم  ،دیی کلیعناصر ،بازده ریسک و وضعیت ریسک و بازده است.  مشخص کننده آنها طراحی و بحث بر روی،  بازار ثانویه

وب یا خ بازدهیهایی هستند که گذاران به دنبال داراییهستند. سرمایه منتشرکنندگان اوراقگذاران و هم مایهبرای سر
دار با ، دریافت وجوه پایمنتشرکننده کنند. از طرف دیگر، هدف اصلی یک های ایجاد تنوع در سبد سهام ایجاد میفرصت

رای نیست. اگر مدل بنیازهای این دو طرف یک کار ساده  برآورده شدن(. ۲00۹کمترین هزینه است )کامسترا و شیلر 
 های درگیر جذاب نبوده و نتوان با ادبیات اقتصادی آن را تبیین کرد، شانسی برای موفقیت وجود ندارد.طرف
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 طراحی مدل3-1-1

ز یک اند. اتشخیص داده GDPهای مختلفی برای اوراق قرضه پیوند خورده با گذاری( شاخص۲004شرودر و دیگران ) 
ین اه در ک، کننده باشدد در قالب قرارداد فوروارد)پیمان آتی( روی عملکرد اقتصادی کشور منتشرتوانطرف، این ابزار می

تواند گذاری میهمچنین شاخص .آن  کشور سهیم  هستند GDP سطحگذاران هم در صعود و هم در سقوط صورت سرمایه
رف . در طرای تعهدات پرداخت اعمال شودکه یک سقف و یک کف ب در قالب قرارداد اختیار معامله هم باشد در صورتی

( دریافتند ۲004در بازه زمانی قرارداد پیوند بخورد. شرودر و دیگران ) GDP سطحتواند به دیگر، کوپن و/یا اصل بدهی می
زمانی  برای بازهتواند مناسب باشد؛اما میسرمایه هم اصل کوپن و زدن  هم  که برای کوتاه مدت )مثال سه سال( پیوند

د بازخری ارزشاسمی و  ارزشگرایی بزرگ بین را که در غیر این صورت یک واچگذاری کوپن مرجح است تر شاخصالنیطو
 افتد. اتفاق می

دهند، که خیلی به ( شکل دیگری را پیشنهاد می۲00۹در باال، کامسترا و شیلر ) GDPگذاری های شاخصعالوه بر شکل
، ساالنه قسمتی از درآمدهای لند مدت یا همیشگی است.بنابراین این ابزارها ید آن بسهام یک شرکت شبیه است و سررس

 .۱0کنند، پرداخت میبه عنوان سودگذاران، اوراق را به سرمایه منتشرکننده( کشور GDP)یعنی 

( در یاد خواهد شد آن از GLSاز این به بعد با که ) GDPگذاری انتخاب شده برای صکوک پیوند خورده با روش شاخص 
گذاری کشور صادرکننده است. چنین شاخص GDP افزایش سطحاین مطالعه، تشکیل شده از پیوند زدن سهم سود با 

کند د می( را در نظر گرفته است و مدل صکوک را به طبقات دارایی با ریسک کمتر محدو۲004های شرودر و دیگران )یافته
 کند.می مطابقتان خاص گذارکه با نیازهای بعضی از سرمایه

( سازگار است که ۲008با دالر ایاالت متحده صادر شده است. این اتفاق با یافته روبان و دیگران ) GLSکنم که فرض می
 . ۱۱بر از صدور اوراق با ارز خارجی استدهد صدور اوراق با ارز داخلی هزینهپیشنهاد می

 توان به شکل زیر توصیف کرد:را می معاملهمسیر 

تواند از طریق کند. وجوه مورد نیاز میریزی میدارد برنامه Kیک کشور برای اجرای پروژه بدون درآمدی که نیاز به سرمایه 
یعنی دولت )پذیرد. دو طرف این قرارداد انجام می GLS انتشار، که این امر از طریق یک مسیر منطبق با شریعت تامین شود

باشد. برای  ox% اولیهکشور پیوند خورد، و نرخ سود  GDP سطحبا  بازده این اوراق ه کنند کو دارندگان صکوک( قبول می
و  متغیر خواهد بود kx%، نرخ سود k نوعی فرض شده است. برای یک سال سود یک بار در سالپرداخت  سادگی تحلیل،

ه مورد مقادیر آنها در سال پاینسبت به انتخاب شده  GDP)یعنی عملکرد اقتصادی کشور( و نرخ رشد  GDP سطحبسته به 
 توافق دارد.

 شود:به شکل زیر نوشته می GLS( در kAR) kنوعی ساالنه در سال  بازدهفرض، با این اطالعات پیش

                                                           
ایاالت متحده  DPGاند که به ارزش ساالنه سهم پرداختی که معادل یک تریلیونوم از گذاشته« تریل»نویسندگان نام این ابزار جدید را  ۱0

 کند.اشاره می
های خارجی که در قالب  (( دیدگاه دیگری دارند چرا که بدهی۲008جا دارد گفته شود که دیگر نویسندگان )مثال کاستا و دیگران ) ۱۱

 کنند.های کشورهای در حال ظهور بازی میارزهای خارجی نگه داشته می شوند نقش کلیدی را در بسیاری بحران



 

(1) ARk=xk%=Ik * xo% 

(2) Ik=Gk/Go 

 که در توضیح آن:

 %ox های قرارداد در ابتدای قرارداد.سود توافقی از سوی طرف عبارت است از نرخ 
 %kX  در سال  بازدهبرابر است با نرخkام بعد از انتشار اوراق. 
 oG  نرخ رشدGDP داد. در سال صفر، یعنی ابتدای قرار پایههای قرارداد به عنوان مقدار توافقی از سوی طرف 
 kI  شاخصی است افزایش یا کاهش نرخ رشدGDP  در سالkکند.گیری میام را نسبت به مقدار اولیه اندازه 
 kG رشد  نرخGDP  در سالk .است 

پرداخت  منفی خواهد بود در نتیجه klنرخ رشدی منفی را تجربه کند؛ در این مورد  منتشر کننده اوراقممکن است کشور 
 حداقل کنند که اگر نرخ رشد منفی باشد یکهای قرارداد شرط میمنفی خواهیم داشت. برای اجتناب از این سناریو، طرف

 آید:ر می( به شکل زیر د۱نرخ پرداخت شود. در این مطالعه نرخ حداقل صفر فرض شده است. با این شرط اضافی، معادله )

(3) ARk=max[xk%;0] 

دگان سازی موارد افراطی است، چرا که این موضوع برای دارنصفر به منظور مشاهده شبیه بازده واضح است که حداقل 
 صکوکی که پولشان را در جهت استفاده مثبت بدون نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور صادرکننده در این بخش قرار

 منصفانه نیست. اند،داده

 ممکن است: GLSبرای دی دو ساختار جریان نق

  مقدار اولیهK  بهn شود. در این سهم مساوی تقسیم شده و در کنار سود ساالنه بر اساس مفاد قرارداد پرداخت می
 کنند:را به شکل زیر دریافت می kAPمقدار پرداختی ساالنه  kمورد، دارندان صکوک در سال 

(4) APk=K/n + ARk * K = K * (1/n+ARk) 

  مقدار اولیهK  در سررسید در سالn شود:شود، و هر سال فقط سهم سود پرداخت میپرداخت می 

(5) APk=K * ARk 

 GDPار اس مقدبا توجه به توافق طرفین، پرداخت می تواند ساالنه و یا هر شش ماه یکبار انجام شود. مقدار پرداختی بر اس
 .گیردسال قبل یا بازه زمانی شش ماه قبل صورت می

و کوک با شاخص دیگری مثل الیبور پیوند خورده که مشابه موردی است که بازده صبا این طرح، نرخ سود متغیر است، 
بعضی از ابزارهای  بازده ۱۲راهی برای تبیین مساله معیارگذاری GLS، بنابراین. مبلغ اصل بدهی نیز محافظت شده باشد

 نرخ بهره است. در مقابلمالی مطابق با شریعت 
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 GLSگذاری قیمت 3-1-2

بلند  گذاران افق زمانین گونه است که سرمایهسازی انجام شده است، بدیگذاری و برای این شبیهفرضی که برای این ارزش
بعضی اتفاقات ها موقعیتشان را تنها زمانی که صکوک است. آن« خرید و نگهداری»ها برای مدت دارند و تمایل آن

کنند. این فرض، که با رفتار شایع در بازار صکوک سازگار است، بر این موضوع کند، نقد میمجبور  ها رانشده آنبینیپیش
ای و پرداخت اصل بدهی در سررسید، برای دارندگان های آتی نقدی، به شکل سودهای دورهکند که تنها جریانداللت می

بر روی قیمت صکوک ایجاد  سوداگراناست که  ایاثر منفی مزیت مصون سازی ازصکوک مهم است. این موضوع دارای 
کنند، و این به معنای آن است که تنها عملکرد واقعی اقتصاد است که آورده را به همراه دارد. این فرض به شکل نظری به می

بینی ای را که شامل پیشهای سودجویانه( به شدت فعالیت۱۹۳6خوبی بنا شده است. اقتصاددان برجسته، کینز )
چشم  بینیکند، و آن را به شکل فعالیت پیشگذاری جدا میکند و آن را از فعالیت سرمایهشناسانه بازار هستند، متهم میروان

 کند که:کند. به عالوه ادعا میتعریف می های در طول زندگیداراییبازده  انداز

جدی  قضیه زمانیباب ایجاد نکنند. اما گذاری آسیبی مثل حممکن است که بر روی یک جریان پایدار سرمایه سوداگرایان
 مثابه آید. زمانی که توسعه سرمایه یک کشور بهوار درمی ل حبابی از سفته بازی زنجیرهگذاری به شککه سرمایه می شود 

؛ صفحات ۱۹۳6است. )کینز  رخ می دهد، درآید، این یک بیماری جدییک کازینو هایی که در جانبی فعالیت صولمح
۱0۲-۱06.) 

، در بازار ثانویه، در هر لحظه از زمان قبل از سررسید، همان GLSگذاری ا در نظر داشتن این موضوع در ذهن، ارزشب
 شود، دنبال خواهد کرد. ای را که شامل محاسبه ارزش حال جریان نقدی آتی میگذاری اوراق قرضهمنطق ارزش

 kAPای تنها از سهم سود که پرداخت دوره گیریم،در نظر می سناریو دوم را که در باال ارائه شد سازی بحث،برای ساده
در هر نقطه از زمان قبل از سررسید  GLSشود، قیمت در سررسید پرداخت می Kتشکیل شده است در حالی که مقدار اولیه 

 به شکل زیر است:

 

 که در آن:

PV  ارزش حال برابر است باGLS؛ 

n گذاری تا سررسید؛( از روز ارزش)مثال سال هایدوره تعداد برابر است با 

kAP جریان نقدی در دوره  برابر است باk  .که نشان دهنده ارزش سهم سود در آن دوره استkAP  5(بر پایه معادله( 
 آید. بدست می

K برای توسعه پروژه پرداخت اند برابر است با مقدار اصلی که دارندگان صکوک که. 

r  برای دارندگان صکوک زده الزمبابرابر است با نرخ 



 

ازده الزم بو نرخ  kAPای : جریان نقدی دورهدنیاز به تخمین دارن (gls)قیمت منصفانه PVدو مورد ناشناخته برای تعیین 
در ارتباط است ، kAPهمراه با  ی کهه شکل مثبت با نااطمینانی یا ریسکبازده الزم بآوری شود که نرخ . جا دارد یادrیعنی ،

ته به خوابیده است که وابس kAPگذاری، در تخمین دقیق ریسک همراه با کلیدی در عملیات قیمتاست. بنابراین، نقطه 
 است. kعملکرد اقتصادی کشور صادر کننده در سال 

آمیز فی موفقیتگذاری شده آرژانتین را، بعد از معر( که رفتار قیمتی اسناد شاخص۲008کاستا و دیگران )مطالعات بر طبق 
تواند به سه جزء تقسیم میعایدی که این ابزارها داشته اند و به صورت ضمنی تنزیل شده اند را ، ه اندآن به بازار مطالعه کرد

، GLSبرای  ۱4باقی مانده (صرف۳، )۱۳نکول صرف( ۲دهد، )که هزینه فرصت را نمایش می بدون ریسک( نرخ ۱شوند: )
گذاران جبران که ریسک رشد کشور را برای سرمایه یریسک رشد اقتصادصرف ، در کنار دارندوجود تمامی این اجزاء 

 کند.می

 ارچوب تامینچرا که در چاست، بدون ریسکبرای نرخ  جایگزین متغیر ای که ممکن است ایجاد شود، تعیین یکمساله
آن « غرمعليه المن له الغنم ف»را که عبارت قانونی مالی اسالمی، بهره ممنوع است و هر منفعتی باید با ریسک همراه باشد چ

متغیر  عنوانمضاربه را به  های مبتنی بر عقد سپرده بازده، تحلیل ساده سازیرا تصریح کرده است. به هر حال، برای 
ارد، دمتعارف ثابت با نرخ های سپردهبه شبیه  بازدهیگیریم. سپرده مضاربه در عمل، هزینه فرصت در نظر میجایگزین 

ز هزینه ا، که به نیابت بدون ریسک(. پس، جزء ۲008اگرچه که از جنبه نظری با هم بسیار تفاوت دارند )روسلی و زینی 
رت شود، اگر فرض کنیم دارندگان صکوک قادر خواهند بود که در صوسپرده مضاربه جایگزین می بازدهفرصت است، با 

 د. تمایل پولشان را در یک حساب مضاربه قرار دهن

الی اوراق م ی، در مقایسه با ریسک اعتباردر معرض ریسک نکول نیز قرار خواهند داشت .با این حال صکوکدارندگان 
خاسته بر GLS. این موضوع از ساخت داشتیا صکوک پیوند خورده با معیار نرخ بهره متغیر، ریسک کمتری خواهد  متعارف

آمد کم است، به نسبت در GDPدهد. زمانی که رشد می پیوندرداخت است که این ساخت تعهدات پرداخت را به قابلیت پ
قرضه  را نسبت به اوراق GLSیابد. این ویژگی نکول یابد اما پرداختی به دارندگان صکوک نیز کاهش میدولت کاهش می

 (. ۲008کمتر است )روبان و دیگران  صرف نکولکند و به این معناست که کمتر می متعارف

عادله دارد. همانطور که در م، نیاز به محاسبه  GLS تنزیلدیگر عنصری است که برای تعیین نرخ اقتصادی ریسک رشد 
است.  kل بسته به نرخ رشد ابتدایی و نرخ رشد در سا دوماست. متغیر  kIو  ox%تابعی از  kx%( نشان داده شده است، ۱)

شود و تعیین می منتشر کنندهاز سوی شرایط اقتصادی کشور  kGهای قرارداد است، نوعی توافق بین طرف oGدر حالی که 
االنه س بازدهاست. این بدین دلیل است که  GLSدهد که به معنای بدست آوردن منطق اقتصادی متغیر کلیدی را نشان می

 شود.، مقادیر مختلفی میkGدر تابعیت از مقادیر مختلف 

عالوه بر صرف ریسک و صرف نکول  دهد که برای ابزارهای مالی جدیدمی( نشان ۲008کاستا و دیگران )مطالعه در آخر، 
های نویسندگان، بنابراین، . یافتهشناخته می شود ۱5تازگی صرفبا عنوان  سرمایه گذاران صرف دیگری را طلب می کنند که
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کنندگان بازار با ابزارها آشنا رود، چرا که مشارکتاز بین میدر طول زمان به سرعت  صرفدهد که این نوع پیشنهاد می
اند تایید شده است، همانطور که این کار ( انجام داده۲004ای که بورنزتاین و مائورو )شوند. این موضوع با نتایج مطالعهمی

 است.  به نسبت کوچک این صرفاند که اند و دریافته( نیز انجام داده۲00۹را کامسترا و شیلر )

ای از زمان در هر نقطه GLS، برای تعیین ارزش حال (r) تنزیلدهد که اجزاء نرخ پیش رو نشان می تحلیلبندی، در جمع
 قبل از سررسید، به شکل زیر خواهند بود:

r = rd + صرف تازگی +صرف ریسک رشد اقتصادی +صرف نکول 

گذاران خارجی به را برای سرمایه ارزشوند، ریسک نرخ صادر میرا فرض کردیم که به دالر ایاالت متحده  GLSاز آنجا که 
 گیریم.نسبت ناچیز در نظر می

دهی، به ب متعارفتقریبا بیشتر از ابزارهای  GLSدهد که بنابراین این بحث تا بدین جا که شرح داده شده است، نشان می
های یک هایی که برای مدیریت بهتر بدهیل، فرصتشوند. به هر حاگذاری میویژه در مرحله اول معرفی به بازار قیمت

ر داخیر  بحران بدهیهای اضافی ارزشش را دارند. کند که برای پرداخت هزینهکنند، این تلقی را ایجاد میدولت ایجاد می
ی بلکه برابر است، هزینه بدهکارهای بدهی نه تنها برای کشور ، بحرانه اروپا ثابت کرده است که برخی کشورهای اتحادی

 کند. گذاران و جامعه بین الملل نیز ایجاد هزینه میسرمایه

ز بحث شده است، قدم بعدی بحث بر روی اندک مسائلی است که ا GLSهای ریاضی ادبیات اقتصادی و فرمول تا اینجا
 کنند.دیدگاه فقهی بروز می

 از منظر شریعت تجزیه و تحلیل این مدل 3-2

 GLSتوجیهات شرعی  3-2-1

. دو جنبه اساسی مورد قبول در صنعت تامین مالی اسالمی است انطباق با شریعت، شرطی ضروری برای هر محصول
 توان گفت:انطباق با شریعت را می

  و  قمارمثل رضایت طرفین، ممنوعیت ربا، غرر،  ،تجاریمعامالت  مرتبط بامطابقت با قوانین کلیدی شریعت
 .حرام کاالی

  ۱6ستقراردادهاحصول انصاف در که همان  معامالتمقاصد شریعت در تحقق . 

 کنیم.دو جنبه ذکر شده آزمون میها را در برابر با شریعت، آن GLSبنابراین برای نشان دادن انطباق 

اری( تج معامالتجنبه اول )یعنی قوانین کلیدی شریعت در نطباق یک محصول با اصول شریعت با توجه به ا تجزیه و تحلیل
 5تواند غیرمستقیم انجام شود، اگر نشان دهیم که این محصول با هر می تجزیه و تحلیلتواند از دو راه انجام شود. این می

با اثبات تجزیه و تحلیل را می تواند به صورت مستقیم انجام شود ، عنصر ذکر شده در باال تحت جنبه اول تطابق دارد. این 
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تر یا ترکیبی از عقودی است که در شریعت ذکر شده است. روش اخیر را به دلیل آنکه راحتیک  ذیلپایه  معامالتاینکه 
 دهیم.است در دستور کار قرار می

عدم قابلیت مبادله،  ترین مفهوم برای توسعه پروژه خواهد بود. به هر حال،البته که مناسب یا سفارش ساخت استصناععقد 
اجاره نیز  صکوککند. از طرفی دیگر، را به عنوان ابزار افزایش وجوه نقد در بازار سرمایه کمتر می استصناعجذابیت صکوک 

توان کند و میاین نقص را برطرف می  ۱7ای نیاز دارد. اجاره آتیاجاره هایپذیری پرداختبه آوردن یک دارایی برای توجیه
کند، که از اختار این امکان را برای دارندگان صکوک فراهم میدر نظر گرفت. این س GLSمفهوم فقهی اساسی آن را برای 

ها )اصل + سود( را طبق مفاد هایشان اقدام به ساخت پروژه کنند، و آن را به دولت اجاره دهند و پرداختطریق نماینده
 قرارداد دریافت کنند.

. این ستاشده پرداخت  گذشتهمتی است که در قی به ازای نمائات استفاده عین یاحق نوعی فروش منافع آتی یا اجاره آتی 
توان برای کند، میشود را به طور کامل مشخص میمفهوم را از آنجایی که دولت مشخصات زیرساختی که در آینده ایجاد می

عین یا ده از استفاتواند ورود به یک قرارداد اجاره آتی با دولت برای حق می SPVهای زیرساختی استفاده کرد. پس یک پروژه
تر است کند. این روش محکممی منتشریک دارایی که ساخته خواهد شد، پیدا کند و سپس به مقدار نیاز صکوک  نمائات 

کند قعی میعدم اجرای کامل تعهد تنها داللت بر جبران ضرر واآور نیست و ای که الزامنسبت به یک تعهد صرف برای اجاره
ن را به آکه ره آتی از طرف اکثر فقهای مسلمان {( اجا۲، }۲00۹شده((. طبق نسار )؛ ابوقداه، )تعیین ن۲0۱0)الهساسنا 

 شود. شتق میبودن اجاره آتی از دو عقد پایه سلم و اجاره ماند، تایید شده است . پس، قانونیشکل عقد سلم در نظر گرفته

 وک است ودارندگان صک عهدهپروژه بر  تحویل، همانطور که مشخص شده است، پایانی رسیدزمانی که قرارداد به این مرحله 
ه آتی، این . با قرارداد اجاراست گذاری شده به عالوه سود(ی سرمایه)یعنی سرمایه K+Pپرداخت قیمت متعهد به دولت نیز 

 صکوک به محض اجرای پروژه در بازار ثانویه قابل مبادله خواهند بود.

 بدون هزینه انجام در دستور کار قرار گیرد، در پایان قرارداد انتقال( است( 4اگر حالت اول پرداخت )همانطور که در معادله )
کوک را باید ص( است( در دستور کار قرار گیرد، سپس به طور مثال 5خواهد شد. اما اگر حالت دوم )همانطور که در معادله )

اند که (، پذیرفته4/۱۲)۱۱0شماره  مصوبهو آکادمی فقه اسالمی، در  AAOIFI (2004a)با قیمت اسمی آن بازخرید کرد. 
ه همچنین بازخرید صکوک اجاره را با ارزش اسمی طبق بیانی AAOIFIنقل مالکیت از طریق یک عقد هبه ممکن است. 

د، و شخص باشآن باید از ابتدا م است، قیمت استفاده از عین یا نمائاتاز آنجایی که اجاره فروش حق  پذیرفته است. ۲008
ی که بر های مختلفهایی با اجارهافتد. بنابراین، جایز است که قراردادهای اجاره مختلف داشت برای دورهگرنه غرر اتفاق می

جاره قابل ساله و ا 5کند، با شرط می منتشر GLS ،۲0۱0در مارس  Xآن از ابتدای عقد توافق شده است. برای مثال، کشور 
گرفت. در ابتدای  قرارداد اجاره در هر سال در نظر 5توان به عنوان پرداخت سالیانه در ماه ژوئن هر سال. این قرارداد را می

 کشد. کنند که برای یک سال طول میهای قرارداد قراردادی جدید امضا میهر دوره یعنی ماه مارس، طرف

خواهد بود. این چنین ۲0۱0در ماه جون  ۲00۹(سال GDPخت سالیانه آن بر اساس مقدارتولید ناخالص داخلی)اولین پردا
و جمع آوری مالیات ها را در نظر  GDPبرنامه ریزی به شما گوش زد می کند که تاخیر عادی در انتشار اطالعات مربوط به 

 بگیرید.
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در بر دارد را  اینبه طور شفاف GLS،مالتامعشریعت در  مقاصدحفظ  یعنی جنبه دوم موافقت شریعت از لحاظبراین بنا
کنند که هر دو طرف قرارداد سود و منفعت بدست بیاورند بلکه به این دلیل است که آن ها نه تنها با عقودی موافقت می .این

یه گذاری مستلزم این است که سرما دهند.های سنتی انجام میاین کار را به نحو بهتری نسبت به بسیاری از سرمایه گذاری
بسیاری از سرمایه گذاری های موجود در بازار سهام)بورس( و صندوق  در حالی کهاز فعالیت های تولیدی پشتیبانی کند 

شد، این  ،همان گونه که درقسمت قبل طراحیGLS در بخش اقتصاد واقعی استفاده نمیشود. مشترکهای سرمایه گذاری 
. عایدی های تولیدی در بخش واقعی اقتصاد و پیوند زدن آن با بخش مالی را بخوبی انجام می دهد پشتیبانی از فعالیت های
توسط منتشر کننده آن در پروژه های درحال توسعه زیر بنایی که نهایتا ارزشی را به اقتصاد  معموالحاصل از انتشار صکوک 

 دهد.افزاید تخصیص میمی

در ریسکی که بین طرفین قرارداد توزیع میشود  توازنهستند.این  متوازن GLSدر  در قرارداد های موجود تعهدات طرفین
رکود یا رونق  در ، اوراق کننده منتشرعملکرد اقتصادی کشور  در معرض قرار گرفتنبا قبول صاحبان صکوک مشهود است. 

برای  خواهند کرد که این کار روشی . بنابراین سود های طرفین قرارداد مشابه یکدیگر تغییرسهیم هستنداقتصاد این کشور 
 آورد.قرارداد بوجود مییک را در  انصافعدالت و  تحقق

 مسئله شاخص گذاری 3-2-2

چالش شاخص گذاری  مدت زیادی است توجه دانشمندان مسلمان معاصر را به خود جلب کرده است که این موضوع در 
فقه اسالمی برگزار شده است مشهود است. یکی از دالیل این توجه ویژه  این  آکادمیسمینارهای متعددی که  ذیل توجه 

باقی بماند ولو اینکه قدرت خرید پول رایج به  ثابت بایستنکته است با وجود ممنوعیت ربا به هر شکلی ،مقدار بدهی می
دهد. بنابراین بر اساس می قرار  سختیشرایط  نکته ممکن است که قرض دهنده)اعتبار دهنده( را در هردلیلی کم بشود.این

 :کند کهبیان می ۱۱5پژوهش متخصصان روی این موضوع،منشور اکادمی فقه اسالمی در شماره 

" دراصل بدهی هایی که بر اساس پول رایج مشخصی بوجود آمده است می بایست طبق همان پول رایج بازپرداخت بشود نه 
بدهی باید به همان مقدار بوجود آمده  باقی بماند و افزایش نیابد. بنابراین این  اینکه ارزش معادل ان را محاسبه شود چرا که

را به ارزش فعلی محاسبه کنیم اگر چه منابع  و آن  ی گذشته را به سطح قیمت ها گره بزنیمکار غیرمجاز است که بدهی ها
 "ه باشد.شد به سطح قیمت های فعلی تبدیل

کند از نگاه شریعت این کار غیر مجاز است که در زمان اتمام تاکیید می آکادمی عالوه  بر این نکته در همان منشور
،نرخ  GNPبدهی)پرداخت بدهی( مقدار قابل پرداخت متغیر هایی مثل طال و نقره ،نرخ رشد تولید ناخالص ملی))

غرر و نااطمینانی در آن احتمال وجود بهره،قیمت سبد کاال را به ارزش فعلی متصل کنیم. حرمت آن از این جهت است که 
 شوند. چه چیزی متعهد میبه دانند که در انتها های قرارداد نمیگذاری باالست، چرا که هیچ کدام از طرفشاخص

، به هر حال، با آن چه که در قطعنامه آمده متفاوت است. در قطعنامه شرایط متغیر بودن GLSگذاری در مدل شاخص
، توالی قراردادهای GLSکند. اما در فضای گیرد که بدهی تولید میمقداری که باید بازپرداخت شود در همان عقدی جا می

. این همان شود و این مساله غرر را منتفی می کندنرخ اجاره  هر کدام ابتدای همان قرار مشخص می  ای وجود دارد کهاجاره
 با روشی است که اساساباشد. این موضوع دنباله رو صکوک اجاره به الیبور می بازدهفرآیندی است که برای پیوند دادن 

 ندارد. ارتباطی  GLSگذاری مربوط به حرمت ذکر شده در قطعنامه ارتباطی در مورد شاخص



 

 تجزیه و تحلیل تجربی: GDPصکوک پیوند خورده با   .4

GLS  برای ها غیرممکن است. پس، آن بازدهمدلی جدید است که هنوز به بازار معرفی نشده است. بنابراین مشاهده رفتار
 استفاده کرد.  ۱8های عوایدی آن باید از روش پیشازماییمشاهده اثرات و ویژگی

وضعیت های پیشنهاد شده تحت سناریوهای مختلف را برای آشکارسازی ها امکان مطالعه رفتار مدلسازیپس شبیه
اندارد ها را با بعضی معیارهای استفرضی آن بازدهکنند تا دهد. همچنین این امکان را فراهم میها میآن بازده-ریسک

ها نیز ها فرصت های ایجاد تنوع پیشنهاد شده از سوی این مدلزیسامقایسه کنیم. با این شبیهسهام ابزارهای بدهی و 
 شود.می آزمون

 ها: روش و دادهGLSزمایی آ پیش 4-1

تحقق  ی روشی است که مقایسه مقادیر تخمین زده شده به صورت پیشینی توسط مدل با مقادیر واقعی و پس اززمایآ پیش
 (.۲008سازد )کریستوفرسن پذیر میامکانواقعیت را 

های زمایی در فضای آکادمیک و صنعت تامین مالی به منظور تشخیص معایب احتمالی مدل و بررسی سازگاری ویژگیآ پیش
ارزش در های زمایی به منظور آزمون دقت و کارایی مدلآ استفاده شده است. در مدیریت ریسک پیش ،بینی شدهپیش

کمیته اند. ها به شکل گسترده برای مدیریت ریسک بازار استفاده شدهاستفاده شده است که این مدل ۱۹معرض ریسک
ریسک بازاری  الزاماتهای با رویکرد داخلی برای تعیین مدل کنارزمایی را در آ استفاده از پیش (BCBS)نظارت بانکی بازل

ها در توافق با ارزیابی مدلی که در سطح بین الملل از طرف بانک زمایی به تایید وآ ، پیشبنابراینتایید کرده است.  سرمایه
 (.۲4، ص ۲007؛ لیکینن BCBS ۱۹۹6کند )استفاده شده است کمک می بانک ها بدنه قانونگذاری

 منتشردر بعضی از کشور های منتخب در حال توسعه چند سال قبل GLS این است که ببینیم اگر هدف از پیش آزمایی
اند  کشور از نواحی مختلف جهان اسالم انتخاب شده اند.این کشور ها عبارت5افتد.بنابر این شد چه اتفاقاتی میمی

مشابه  در یک منطقهکشورها رود که بینش مفیدی از این تنوع  سنگال و ازبکستان. انتظار می-مالزی-بحرین-از:الجزایر
 یانمضرایب همبستگی  ۱از مناطق مختلف جهان اسالم هستند. جدول هست بدست آید.بنابراین هر یک از این پنج کشور 

 .دهدنشان می را ۲00۹ تا ۱۹۹0این کشور های منتخب و مناطق مربوط به ان ها در بازه زمانی  نرخ رشد اقتصادی
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 (۱جدول شماره)

ای بین سال ه-قرار دارند ضریب همبستگی بین نرخ رشد اقتصادی کشورهای منتخب و رشد اقتصادی منطقه ای که در آن
 ۲00۹تا  ۱۹۹0

آسیای جنوب  خاورمیانه آفریقای شمالی جهان 
 شرقی

اتحادیه غرب 
 آفریقا

کشوری های 
شوروی 

 ۲0سابق

 0.642 0.740 0.324- 0.231 0.607 0.228 الجزایر 

 0.028- 0.087- 0.248 0.443 0.241 0.012 بحرین

 0.339- 0.157- 0.969 0.403 0.304 0.449 مالزی

 0.496 0.591 0.094- 0.245 0.506 0.585 سنگال 

 0.909 0.768 0.288- 0.255 0.463 0.204 ازبکستان

 0.12956 ایران
 

0.554646 
 

0.445013 
 

0.244385 
 

-0.22149 
 

0.238788 
 

( با GDPبرای هر یک از کشور های انتخاب شده ضرایب همبستگی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) و ایران، غیر از بحرین
یج مربوط که نتا نشان می دهداین نکته را  قوی، است.این همبستگی  5/0از  بیش هانمنطقه مربوط به آنرخ رشد اقتصادی 

ا هستند ه GLSی که به صورت بالقوه منتشر کننده مسلمان تواند برای بسیاری از کشورهای می، این نمونه پیش آزمایی به
 د.باشمعتبر 

GDP( در سازمان خدمات )پایه۲005با در نظر گرفتن دالر سال  ۲0۱6تا ۱۹6۹ واقعی کشور های انتخاب شده در بازه زمانی
ارقام  تاثیرات تورم را روی GDPواقعی با این منطق هست که این GDPقابل  مشاهده است. انتخاب  ۲۱USDAپژوهش 

GDPکند بنابراین عملکرد صحیح تری از اقتصاد نسبت به حذف میGDP نرخ  ۲۲دهد.ما از اینترنتاسمی به ما نشان می
  ۲۳بازده ساالنه بازیابی کردیم و سپس میانگین سالیانه ان را محاسبه کردیم. مدنظررا برای مدت LIBORماهه 6های 

MSCI جمع آوری کردیم. در این بازه زمانی  نیزراMSCI   کشور توسعه یافته ۲۳سهام از ۱500 با سهامشاخص بازار یک
را می توان به عنوان بهترین معیار برای ارزیابی دو دسته از دارایی ها)یعنی سهام و اوراق بدهی( به  MSCIالیبور و  هست.
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، به منظور بررسی  MSCIای الیبورو کار گرفت. ضریب همبستگی بین شاخص های کشور ها و نرخ بازده ساالنه به از
معرفی می کند نیز محاسبه شده است که متنوع سازی سبد سرمایه گذاری  جهت GLSفرصت هایی که معرفی اوراق 

 محاسبات نشان از همبستگی شدید آن با این دو معیار دارد.

 هر کشور به ترتیب زیر است:برای بازده ساالنه  محاسبه

 بر اساس داده های تولید ناخالص داخلی هر کشور محاسبه می کنیم: ۲را طبق معادله  Iشاخص  -۱

𝐼𝑘 =
𝐺𝑘

𝐺0
 

 به طوری که:

𝐺0 توافق شده است. 0در سال  قرارداد ینناخالص داخلی است که توسط طرف نرخ رشد تولید 

تا  ۱۹70نشان دهنده میانگین متحرک نرخ رشد کشور از سال  𝐺0و  صفربه عنوان سال  ۱۹۹5، سال پیش آزماییبرای این 
1 و است. 𝑘𝑡ℎ سال  ≤ 𝑘 ≤ میانگین متحرک نوسانات شاخص را در مقایسه با . ۲006تا  ۱۹۹6، یعنی از سال است 11

 .به خوبی نشان می دهدمیانگین نرمال کاهش می دهد، از این رو رشد تولید ناخالص داخلی را 

  𝐺𝑘 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سالk  است.ام 

𝐼𝑘  یک شاخص است که افزایش و یا کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سالk  پایه اندازه  سالرا در مقایسه با ام
 گیری می کند.

 ۲000تا  ۱۹70متوسط نرخ رشد از سال  𝐺0 ، و۲000، یعنی سال ل پنجم نشان دهنده ارزش شاخص در سا 𝐼5بنابراین، 
 است.

 ( است: ۳گام بعدی محاسبه بازده ساالنه بر اساس معادله ) -۲

𝐴𝑅𝑘 = max[𝑥𝑘% ; 0] = max[𝐼𝑘 × 𝑥0% ; 0] 

- -  𝑥0% .نرخ اولیه سود است که توسط طرفین در ابتدای قرارداد توافق شده است 

  است. ۱۹۹6در ژانویه  LIBORماهه  6٪ تعیین می شود که نزدیک به نرخ 5در  𝑥0%به دلیل قابلیت مقایسه پذیری 

-  𝑥𝑘%   نرخ بازده در سالk است. انتشار ، پس ازام  



 

 نتایج تجزیه و تحلیل – 4.2

 سال را ارائه می دهد. ۱۱در طول  GLS، آمار خالصه ای برای مقادیر ساالنه شاخص ها و نرخ ساالنه بازده ۲جداول 

 متوسط ساالنه میانگین بازده (I)شاخص 

6-MonthLIBOR 

 متوسط بازده

MS WRLD$ 
Index 

 0.97                         4.87                      4.28                 8.01                      میانگین الجزایر

انحراف 
 معیار

0.44 2.19 1.90 17.53 

 8.01 4.28 7.57 1.51 میانگین بحرین

انحراف 
 معیار

0.34 1.69 1.90 17.53 

 8.01 4.28 3.80 0.76 میانگین مالزی

انحراف 
 معیار

0.40 1.99 1.90 17.53 

 8.01 4.28 7.66 1.53 میانگین سنگال 

انحراف 
 معیار

0.59 2.96 1.90 17.53 

 8.01 4.28 13.95 2.79 میانگین ازبکستان

انحراف 
 معیار

0.83 4.16 1.90 17.53 

 8.01 4.28 7.64 2.37 میانگین ایران

انحراف 
 معیار

0.53 2.45 1.90 17.53 

 



 

بود که هزینه های باالتری برای  ۱بحرین، سنگال، ازبکستان(، مقدار میانگین این شاخص بیش از ایران ، کشور ) 4برای 
باالترین میزان افزایش در ازبکستان ثبت  کننده )اما بازده باالتر برای سرمایه گذاران را( در پی داشت. منتشرکشورهای 

درصد افزایش داشته است.از سوی دیگر، پایین ترین شاخص میانگین برای  ۱7۹شده است که میانگین تعهد پرداخت 
به غیر  داختی متوسط نسبت به ارزش اولیه آن است.درصدی از تعهد پر ۲4است که به معنی کاهش  0.76مالزی، با ارزش 

 است. MSCIکمتر از شاخص  GLS معیاراز ازبکستان برای سایر کشور ها، بازده متوسط و انحراف 

ه ای را  تایید می کنند که ما قبال در رابطه با متغیرهایی بین سناریو مالزی و ازبکستان، نکت اختالفبررسی دقیق تر دالیل 
این دو با درنظر گرفتن نرخ رشد متوسط  .مد نظر قرار دادیمیشتری بر ارزش شاخص یا بازده ساالنه داشتند، که تأثیر ب

(، به نظر می ۲006تا  ۱۹۹6( و پس از صدور )یعنی سال های ۱۹۹5تا  ۱۹70)یعنی  انتشارکشور در دو دوره زمانی قبل از 
٪ برای مالزی ۱.6٪ و 7.4نرخ رشد به ترتیب رای دوره اول، متوسط ب رسد که دو اقتصاد به طور متفاوتی شکل گرفته است.

با  ۱۹۹7شایان ذکر است که مالزی در سال  ٪ است.4.88٪ و 4.84و ازبکستان است، در حالی که این رقم در دوره دوم 
در حالی که  رفت.بحران شدید مالی مواجه شد که در سالهای پس از آن عملکرد اقتصادی کشور به شدت تحت تاثیر قرار گ

بنابراین، اگر تغییرات در شاخص مالزی در  ، بهبود اقتصادی را تجربه کرد. ازبکستان بعد جدایی از اتحاد جماهیر شوروی
این مورد برای ازبکستان که به دلیل  -هستند  GLSهمانطور که آنها منطبق با منطق اقتصادی  -حد قابل قبول باشد 

 بار آن را ندارد، صدق نمی کند.طراحی ضعیف این ابزار تحمل 

باید برخی اقدامات احتیاطی انجام شود. اول، یک پیش بینی منطقی از چشم  GLSاز این دیدگاه میبینیم که هنگام طراحی 
 برای اجتناب از نوسانات شدید است.ذ نتیجه پایه و  سال رشدنرخ کننده، عنصر کلیدی برای انتخاب  منتشرانداز رشد کشور 

سقف و کف برای حداکثر و حداقل پرداخت نیز برای جلوگیری از اثرات بد پیش بینی اشتباه یا برآورد نادرست  تعییندوم، 
 که ممکن است به نوسانات شدید منجر شود نیز اهمیت دارد.

عملکرد ط ( به طور متوس۲006تا  ۱۹۹6ساله مالزی در همان دوره )یعنی سال های  5به منظور مقایسه، اوراق قرضه دولتی 
٪ بود.هر دو ارقام باالتر از ۳.۹۳، ۲00۲شده در سال  منتشری ، بازده صکوک جهانی مالز بود، در حالی که میانگین 4.۹٪

لزوما گران تر از ابزارهای  GLSاین نتیجه ثابت می کند که  ٪ است.۳.8در طول دوره مطالعه است که  GLSمیانگین بازده 
 سنتی موجود در بازار نیست.

الجزاير و  شان را برآورده می کند. معرفیهدف اصلی  GLSآزمون نشان می دهند همانطور که آن ها طراحی شده اند،  نتایج 
برای  مالزي که مشکالت اقتصادي را در طول دوره داشته اند، پرداخت هاي پايين تري را پرداخت کرده اند و برعکس آن

 ديگر کشورها نيز صادق است.

ترین نرخ  پرنوساندر طول دوره مطالعه است.ازبکستان بیشترین و  GLSبازده ساالنه  تغییراتنشان دهنده  ۱نمودار  
ساالنه را برای کل دوره ثبت کرده است، در حالی که مالزی تنها کشوری است که در یک زمان )به عنوان مثال در سال 

رفتارهای مختلفی را  GLSساالنه های بازده  مورد خاص، باقی  ۲این  بین پس از بحران آسیا( پرداختی نداشته است. ۱۹۹8
 درصد متغیر است. ۱۱تا  ۱نشان می دهد که مقادیر آن در محدوده 



 

چه GLSاین دارد که اش بستگی زیادی به  سرمایه گذاریبرای اضافه کردن به سبد  GLSاز دیدگاه سرمایه گذار، انتخاب  
و  شرودرتحلیل این جنبه، ما از  تجزیه و برایبرای متنوع سازی سبد دارایی اش فراهم می کند ی یفرصت ها
مارکویتز واریانس -سازی سبد سرمایه گذار در چارچوب تحلیلی میانگین در نظر گرفتن روش بهینه که  (۲004)همکارانش

 P سرمایه گذاریدر یک سبد Aیی جدید مالی این روش نشان می دهد که برای قرار دادن یک دارا .است، پیروی می کنیم
 باید معادله زیر برقرار باشد:

𝑅𝐴 − 𝑟

𝜎𝐴
>

𝑅𝑃 − 𝑟

𝜎𝑃
. 𝜌𝐴,𝑃                       (7) 

 و A  و P معیارنشان دهنده ضریب همبستگی و انحراف  𝜎𝑃و 𝜎𝐴و  𝜌𝐴,𝑃هستند؛  Aو  P میانگین بازده PRو  ARزمانی که 
r  را وارد سبد سرمایه گذاری خود می کند که  دارایی مالییک  سرمایه گذار زمانیدر این چارچوب،است . نرخ بدون ریسک

این ضربدر ضریب همبستگی نسبت شارپ آن سبد سرمایه گذاری ( بزرگتر از 7)قسمت سمت چپ معادله نسبت شارپ آن 
 نسبت شارپبرای مثال اگر ، ر مهم است ضریب همبستگی بسیا بزرگی( بنابراین 7باشد )قسمت سمت راست معادله دو 

برابر بزرگتر از نسبت شارپ دارایی مالی جدید باشد این دارایی زمانی وارد سبد سرمایه گذاری  ۲سبد سرمایه گذاری فعلی 
 باشد 0.5این دارایی جدید کم تر  سرمایه گذار خواهد شد که ضریب همبستگی این سبد با

 

 ۲006-۱۹۹6ساالنه برای دوره ده )فرضی( باز GLS - ۱نمودار 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

iran

Uzbekistan

senegal

malaysia

bahrain

algeria

6 Month LIBOR Rate



 

ن به دارایی مالی خوبی جهت تنوع بخشیدمیتواند  GLSکه نشان می دهد این روش شهودی بدون نیاز به محاسبات دقیق 
له همانطور که بوسی به شدت همبستگی دارد، باشد. MSCIکه با شاخص الیبور و دارایی های سبد سرمایه گذاری ای 

فی هستند. بعضی حتی مقادیر من 0.4. در حقیقت تمامی ضرایب همبستگی کمتر از شده استنشان داده  ۳نتایج جدول 
 دارند.

 و معیارهای انتخاب شده. GLSضرایب همبستگی بین بازده ساالنه  ۳جدول 

 ایران ازبکستان سنگال مالزی بحرین  الجزایر  

 ضریب همبستگی بین شاخص 
I  و الیبور 

-0.67  
 

-0.60  
 

0.13  
 

0.06  
 

-0.04  
 

-0.03 

 ضریب همبستگی بین شاخص 
I   وMSCI 

0.34  
 

0.34  
 

0.02  
 

0.10  
 

0.38  
 

0.31  
 

 

 مثال فرضی 4.3

یک برنامه مهم برای توسعه زیرساختی در دهه آتی دارد. با فرض عدم نقدینگی در بازار اعتبار بعنوان  Xکشور مسلمان 
کشورهای شورای میخواهد منابع سرمایه گذاری اش را متنوع سازد و از نقدینگی اضافی  Xان مالی جهانی کشور رنتیجه بح

قانع بحران بدهی در منطقه یورو یک استدالل  از طرف دیگر،. بهره برداری کند  صکوک انتشاربا  همکاری خلیج فارس
ن برنامه های زیرساختی از طریق تامین مالی ایاز  به وجود آورده است که بخش بزرگی  X کننده برای مسئولین کشور

 =1Kمقدار  باشد. (GDPبا سبد کاال یا صکوک پیوند خورده با  پیوند خورده) برای مثال صکوک  ۲4وابسته به شرایط صکوک
به  اقدام X. کشور Xها در مناطق مختلف کشور ها و بیمارستانها، دانشگاهمیلیارد دالر مورد نیاز است برای ساخت مدرسه

 8 اولیهبا نرخ سود ساالنه  ۲0۱۱در مارس ساله ،  GLS ۱0 اوراق انتشارمیلیارد دالری از طریق  K=1سرمایه  افزایش
) این دارایی هاصکوک  دارندگانبعنوان صاحبان پروژه،  ، می کند.میلیون دالر است( 80درصد)یعنی میزان اجاره سال اول 

میلیارد دالر  ۱ه مبلغ در سررسید برا ها آن قرار استکه   Xت کشور ها( را به دولها، بیمارستانیعنی مدارس، دانشگاه
 Xکشور  GDPهای انجام شده توسط برخی موسسات مالی جهانی نرخ رشد بینیبنابر پیشخریداری کند ، اجاره می دهند. 

 50سقف و کف  بر فینتوافق کرده اند. به عالوه طر سال پایه GDPسال برآورد شده است و طرفین بر نرخ رشد  ۱0در طی 
 I ماکزیمم و مینیمم ارزشی که  I=۱. این بدین معناست که با ارزش ابتدایی ۲5توافق کرده اند I درصد باال و پایین شاخص

 .است( به مثابه جدول زیر kCF)گردش نقدی متناظر با آن  و Iبنابراین تخمین  است. 0.5و  1.5 می تواند بگیرد

                                                           
24 state-contingent Ṣukūk 
 طبق معادله شماره )۲( 25



 

 Xکشور  GLSبرای  kCFو  Iارزش فرضی  -4جدول 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

1.5 1.44 1.03 0.73 0.5 0.68 0.79 0.96 1.08 1 I 

120 115.2 82.4 58.4 40 54.4 63.2 76.8 86.4 80 k CF
$)mil( 

 

دالر است  GLS ۱000هر دارند. با فرض اینکه ارزش اسمی  درصد نیاز 7گذاران نرخ بازده برای این نوع از صکوک سرمایه
تعیین کند. منتشر شود ،  ی را که قرار استصکوک تعدادنیاز دارد که ارزش فعلی و وجوه جاری را ارزیابی کند. تا  Xکشور 

 بنابراین داریم: 

𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑘

(1.07)𝑘

10

𝑘=1

+
𝐾

(1.07)𝑘
= $1,042.92𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 

هر کدام به ارزش  GLSورقه  ۹58874 ، تعدادXالزم است دولت کشور امین مالی این پروژه زیرساختی بنابراین برای ت
  .دالر منتشر کند ۱04۲.۹۲



 

 

 نتیجه گیری .5

پروژه های زیر  کارآمد برای تامین مالی  مالی به عنوان یک ابزار GDP(GLS)پیوند خورده با در این مقاله به بررسی صکوک 
تعهدات پرداخت کشور منتشر کننده این اوراق را با  Glsشریعت پرداختیم.  مطابقت آن با . همچنینساختی غیر درآمدزا 

نرخ سود تابعی از عملکرد  اماسرمایه سرمایه گذاران تضمین است  GLS. با توانایی پرداختش هماهنگ و سازگار می کند
در مقایسه با  GLSمی دهند که  نشان مشاهدات تجربیتجزیه و تحلیل نظری و است.  ی کشور منتشر کننده اوراقاقتصاد

. به هر ترتیب نتیجه این شبیه باالتری نیز به همراه داردریسک  و در عین حالبیشتری دارد  بازدهنرخ  متعارفاوراق قرضه 
از منظر منتشر . را نشان می دهد GLSفرصت هایی جذاب برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری توسط سازی وجود 

فرصت  GLSاما  در می آیدتر  گراننسبت به ابزار های متعارف بدهی  GLSاز طریق انتشار افزایش سرمایه  ده اوراق،کنن
نرخ سود یک سقف  شدیدبه منظور جلوگیری از نوسانات  همچنین.می دهدبه دست را های بهتری برای مدیریت بدهی ها 

 و کف برای نرخ سود در نظر گرفته شده است.

ر ساختارهای صکوک شکایت می کنند و اغلب بیان می د موجودات صکوک بسیاری از نویسندگان از پیچیدگی های در ادبی
مجبور به پرداخت یک حق مشاوره برای در این ساختارها نسبت به ابزارهای استاندارد تامین مالی لزوما افراد که کنند 

ا یک ای طراحی شده است که تنهبه گونه GLSت که مدل . ادعای ما این استوضیح پیچیدگی های قرار داد می شوند 
 ،، قابلیت مبادله  GLSویژگی های . اگر به مفهوم شریعت در آن آمده است و از پیچیدگی بسیار کمتری برخوردار است

، به این نتیجه را هم بیافزاییم در معامالت و پیوند حقیقی بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد با اصول شریعت آن تطبیق
 از جنبه تخصیصی کاراست. و هم فنیهم از جنبه  این ابزار مالی همانطور که در باال توضیح داده شده استرسیم که می

پرهزینه بلند مدت پرنوسان و بدهی  کوتاه مدت کم هزینه ولی بین بدهی Trade offوجود یک ( ۲00۹کامسترا و شیلر )
ها همراه نگران افزایش ناگهانی هزینه های ایجاد بدهی جدید  . دولتبدهی نشان داده اندرا در مباحث مدیریت  ولی پایدار

 بنابراین، در زمان های رکود اقتصادی هستند بخصوص زمانی که بودجه دولت توان تحمل بدهی جدید را نداشته باشد.
د متنوع سازی تعهدات پرداخت خود ای خود معموال به دنبال راه های جدیبحران بودجه  احتمال برای کاهش دولت ها 

روش های مسلمان به دولت GLS مانندبخشد. ابزارهای بدهی . بحران بدهی اخیر در اروپا به این ادعا اعتبار میهستند
فراهم می تبیین مساله معیارگذاری صکوک در مقابل نرخ بهره را همچنین و  مالیهای تامین راه هایی برای متنوع سازی

ابزاری مناسب برای استفاده در نهادهایی مثل بانک توسعه اسالمی، صندوق بین المللی پول و بانک  چنینهم GLS. کند
  های کشورهای مسلمان خواهد بود.جهانی برای تامین مالی پروژه
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