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راهکاری جهت توسعه  ،چینبالکسنجی انتشار صکوک ارزی بر بستر امکان
 ارزی مالیتأمین

 2محمد قزلباش 1محمدمهدی فریدونی

 چکیده
 استاین در حالی انجام نگرفته است. ارزی فعالیت زیادی  صکوک انتشار، در زمینه اوراق مالی اسالمی در دهه اخیربا وجود توسعه بازار 

برآورده  به سایر ارزها المللیینب انتشار صکوکخود را از طریق  مالیتأمین، بخش قابل توجهی از نیازهای اسالمی کشورهای از بسیاریکه 
با کمک به کاهش عدم  توانندی، مدارند اییهسرماات افزایش اعتبار و منابع تأمیناین اوراق در کنار مزایای گوناگونی که از نظر  سازند.یم

بلندمدت با منابع  یهاپروژه مالیتأمینسررسید )و کاهش عدم انطباق  (با درآمد ریالی ییهاارزی پروژه مالیتأمین)پولی انطباق واحد 
در  سرگردانبهتر منابع و مصارف ارزی و جذب نقدینگی  یزیرهمچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامه ییهاو از طریق راه( مدتکوتاه

ای یهسرمارغم نیاز یعل. دنو در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم ساز شوندکاهش التهابات ارزی  بجبازارهای گوناگون مو
های هایی که در سالاستفاده نشده است. یکی از نوآوری انتشار صکوک ارزی ظرفیت ازتاکنون ، صنایع کشور به جذب منابع مالی خارجی

پس از بررسی سابقه انتشار صکوک ارزی  مقالهاست. در این  چینبالکم گرفته است، انتشار آن بر بستر اخیر در نحوه انتشار صکوک انجا
نتایج پرداخته شده است.  چینبالکهای ایرانی بر بستر تبیین ضرورت و چگونگی انتشار صکوک ارزی شرکت های آن بهدر کشور و چالش

ارزی، سهولت بیشتر در  مالیتأمیندر انتشار صکوک ارزی، امکان دسترسی به  چینالکب فنّاوریدهد؛ استفاده از این مطالعه نشان می
اوراق و امکان حل چالش  خریدوفروشالمللی، عدم وجود محدودیت در های بینریزی استفاده از وجوه، امکان کاهش اثرات تحریمبرنامه

سازی ، فراهمچینبالکنظارتی و قانونی برای انتشار صکوک بر بستر  نوسانات نرخ ارز را به همراه خواهد داشت. همچنین ایجاد چارچوب
گذاری این حوزه محسوب های رمزارزی از الزامات سیاستبرای انتشار صکوک و اعطای مجوز رسمی فعالیت به صرافی چینبالکبستر 
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 مقدمه 1
گرفته شده است و در لغت به معنای گواهی یا سندی مبنی بر یک تراکنش، شامل حقوق، « صک»صکوک، از واژه عربی 

ق بهادار مالزی، صکوک گواهیرا(. مطابق تعریف کمیسیون او2017، 1های معامله است )ایسراتعهدات و شرایط طرف
اند هایی است که به لحاظ شرعی مورد تأیید قرار گرفتهبرابر است که حاکی از مالکیت مشاع در دارایی هایی با ارزش

های بزرگ در ها و شرکترغم حجم باالی انتشار صکوک در میان دولتعلی(. 2014، 2)کمیسیون اوراق بهادار مالزی
المللی قادر به های بینادشده ناشی از تحریمهای ایجدلیل محدودیتهای ایرانی بهکشورهای مختلف جهان، شرکت

المللی دیده ای که آماری هم از ایران در میان کشورهای ناشر صکوک بینگونه، بهنیستند مالیتأمیناستفاده از این ابزار 
 شود.نمی

 1جدول 
 2020سال در  المللیای کشورهای ناشر صکوک بینتوزیع منطقه

 سهم از کل مبلغ منتشره مبلغ انتشار )میلیون دالر( شارتعداد انت آسیا و آسیای شرقی
 %5.90 2500 3 اندونزی

 %29.36 12450 36 مالزی
 %35.25 14950 39 کل

 سهم از کل مبلغ منتشره مبلغ انتشار تعداد انتشار خاورمیانه
 %7.45 3159 6 بحرین
 %2.48 1050 2 کویت

 %5.42 2300 3 قطر
 %20.11 8527 10 عربستان سعودی

 %22.17 9400 13 امارات متحده عربی
 %57.62 24436 34 کل

 سهم از کل مبلغ منتشره مبلغ انتشار تعداد انتشار آفریقا
 0 0 0 کل

 سهم از کل مبلغ منتشره مبلغ انتشار تعداد انتشار اروپا و سایر کشورها
 7.01 2972 6 ترکیه

 0.12 50 1 انگلستان
 7.02 3022 7 کل

 100 42408 80 کوک منتشرهمجموع ص
 

هایی در زمینه انتقال منابع های خارجی، وجود چالشمندی از خدمات بورسنوسانات باالی نرخ ارز، عدم امکان بهره
اند. در زمینه حل های اخیر بودههای انتشار صکوک ارزی در سالهای فرایند تسویه از دیگر عوامل دشواریو وجود ریسک

. شودمحسوب می جدیدمفهوم  کی چینبالک فنّاوریبر  یمبتنارزی، انتشار صکوک صکوک ه انتشار های مربوط بچالش
 فرآیندها، یجرابرای ا 3ی هوشمندقراردادها قیاز طر چینبالک فنّاوری ی،ابزار مال کی عنواندر فرایند انتشار صکوک به

 ییکاراتواند با افزایش ، میچینبالک فنّاوریتفاده از گیرد. اسد مورد استفاده قرار میشفاف و قابل اعتما یاوهیبه ش
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گذاران از های انتشار را کاهش داده و در نتیجه ضمن دسترسی عمومی سرمایهعملیاتی در انتشار صکوک ارزی، هزینه
را فراهم کند. از های اقتصادی بنگاه مالیتأمینسراسر کشورهای جهان به این ابزار مالی، امکان استفاده از این ابزار برای 

منجر به افزایش شفافیت در ساختار انتشار صکوک ارزی و متعاقباً سهولت نظارت بر  فنّاوریسوی دیگر، استفاده از این 
بین مالیتأمینترین ابزار وهش آن است که قصد دارد مرسومژنوآوری این پفرایندهای اجرایی برای نهاد ناظر خواهد شد. 

های مالی پیوند داده و بتواند مضیقه اعتباری ایجادشده ره به ارزهای خارجی را با یکی از نوآوریالمللی یعنی صکوک منتش
های خارجی مقاوم در برابر اثرات تحریم مالیتأمینهای اقتصادی ایرانی را از طریق توسعه نظام بنگاه ارزی مالیتأمیندر 

 مرتفع کند.
با تشریح ایده انتشار صکوک ارزی ی در ایران بررسی شده و در بخش بعدی تجربه انتشار صکوک ارزابتدا  مقالهدر این 

های این ساختار در بهبود فرآیند انتشار و رفع برخی از مشکالت موجود پرداخته شده ، به مزایا و ویژگیچینبالکمبتنی بر 
بعد به مزایای این  قسمتدر مورد بررسی قرار گرفته و  چینبالکهای انتشار صکوک ارزی مبتنی بر است. سپس چالش

های با منشأ خارجی با استفاده از این ابزار و نیز مزایای نوع انتشار با توجه به شرایط تحریمی کشور و امکان جذب سرمایه
گذار در جهت تسهیل فرآیند انتشار صکوک مبتنی بر این نوع انتشار برای بانیان پرداخته شده است. در انتها نقش سیاست

 بررسی گردیده است. نچیبالک

 پیشینه پژوهش 2
 باشند.به شرح ذیل می چینبالکدر زمینه انتشار صکوک ارزی بر بستر مرتبط گرفته های انجامپژوهش ترینمهم
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 2 جدول
 های قبلیپیشینه پژوهش

 شرح نویسندگان ردیف

1 
قلیچ و عیسوی 

(1394) 

های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار کسازوکار اثرگذاری صکوک بر شو»ای با عنوان در مقاله
به تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسالمی در مدل سبد بهینه دارایی پرداختند. این پژوهش پس از معرفی اثرات  «پیشنهادی

در این الگو  گذاری ارزی در اقتصاد کشور پرداخته است.های ارزی به معرفی صکوک سلف جهت اعمال سیاستشوک
سو با انعقاد قرارداد حق خرید کاال از دولت، خریدار کاالست و از سوی دیگر با ناشر اوراق بانک مرکزی است که از یک

رود. پژوهشگران نتیجهگذاران حقیقی و حقوقی در جایگاه فروشنده کاالی سلف به شمار میفروش اوراق به سرمایه
 های پولی را برآورده ساخت.ای از اعمال سیاستتوان اهداف عمدههمین اوراق می اند که تنها با اتکا برگیری کرده

2 
خوانساری 

(1397) 

سازوکارهای  ترینمهمبه بیان  یمالهای انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات در پژوهشی با عنوان بایسته
 یسازوکارهاهش، چارچوب قانونی، حمایت دولت، های پژوبر اساس یافتهتوسعه بازار صکوک ارزی پرداخته است. 

 .آیندمی شمارارزی به  صکوکبازار  توسعهالزامات  ترینمهماز جمله  سبهای مناارتقای اعتباری و وجود زیرساخت
تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و در نتیجه ارزی از طریق کمک به مدیریت عرضه و تقاضای ارز می صکوکهمچنین 

 کند.ایفای نقش میثبات مالی کشور تقویت 

 1المحمود 3
(2019) 

پرداخته است. این  شدهر کل توزیعتدف فنّاوریسنجی ارتقای شمولیت مالی با توسعه بازار صکوک خرد مبتنی بر امکانبه 
ک دانسته زنجیره بلو فنّاوریمسلمان در امر تطبیق شرعی پژوهش تجربه اندونزی را بهترین تجربه در میان کشورهای 

را  مالیتأمینهای ها به حداقل زمینه کاهش هزینهتواند با کاهش واسطهمی فنّاوریکند که استفاده از این می یدتأکو 
 فراهم آورد.

 2شیخ و زیک 4
(2019) 

شار در انت چینبالک زبه بررسی اثرات مثبت استفاده ا «چینبالکبر مبنای صکوک  مالیتأمین»ای با عنوان در مقاله
های نظارتی انتشار تواند بسیاری از چالشصکوک پرداختند. آنان اشاره داشتند که استفاده از قراردادهای هوشمند می

هایی مانند تبانی بانی و نهاد و از چالش دهدنفع نهایی قرار صکوک را حل کرده و حتی منابع مالی را در اختیار ذی
 واسط جلوگیری کند.

5 
خان و 

همکاران 
(2022) 

های رمزارزهای موجود را با چینبالکها با تمرکز بر صکوک پرداختند. آنان های توکنایزکردن داراییبه بررسی مدل
شده دفتر کل توزیع فنّاوریتوان از آنان بیان داشتند که می تمرکز بر بالک چین رمزارز اتریوم موردبررسی قرار دادند.

 تفاده کرد.برای تسریع در فرایند انتشار صکوک اس
 

 تجربه انتشار صکوک ارزی در ایران ۳
 موجود ابزارهای مالی تنوع و حجم نظر از کشور صکوک بازار ،1384سال  در ایران بهادار اوراق بازار قانون تصویب از پس

 جایگاه ایران صکوک ارزی، انتشار نظر از کشور، در اوراق بدهی بازار توسعه وجود با است. داشته توجهی قابل توسعه
 1380 ماه سال دی اسالمی، در انقالب از پس ایران ارزی اوراق اولین ندارد. اسالمی کشورهای سایر بین در مناسبی
 اول مرحله در اوراق منتشر شد. این یورویی اوراق صورت به ایران اسالمی جمهوری دولت توسط میالدی( 2002 )ژانویه

 )ژوئیه 1381 تیرماه سال یعنی مرحله دوم در گرفت، صورت آن از که خوبی لاستقبا دلیل به و یورو میلیون 500 مبلغ به
 سررسید دارای اوراق یورو منتشر شد. این میلیون 625 مبلغ به مجموع در و یورو میلیون 125 مبلغ به میالدی(، 2002

 به آلمان 4بانک کامرز و فرانسه 3پی پاریباانیببانک  اوراق، این عرضه در بود. درصدی 8.75 ثابت کوپن نرخ و ساله پنج
دریافت  B، رتبه اعتباری +5ی فیچبندرتبهطرف موسسه  از اوراق این همچنین داشتند مشارکت اجرایی مدیران عنوان
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 ایران به اسالمی جمهوری دولت توسط میالدی( 2002 )دسامبر 1381 ماه سال آذر در نیز کشور ارزی اوراق کرد. دومین
 Bرتبه اعتباری + نیز اوراق این انتشار یافت. درصد 7.75 کوپن نرخ و سررسید شش ساله با و رویو میلیون 375 مبلغ

 به حاضر Moody’sو  S&Pمؤسسات  آمریکا، یدارخزانه هاییمتحریل دلبهدریافت کرد. الزم به ذکر است در آن زمان 
 (.1397ی، نشدند )خوانسار ایران ارزی اوراق یبندرتبه

 قانون ماده واحده (3) بند )ج( جز به استناد با سال این در است. 1389 سال به مربوط ارزی اوراق تشاران مورد آخرین
 فازهای تکمیل در راستای پارس گاز و نفت شرکت مالیتأمین هدف با ارزی مشارکت صکوک کشور، کل 1389 سال بودجه

 از خارج مقیم ایرانیان و گذاران خارجییهسرما ژهوی مرکزی، بانک مجوز با جنوبی پارس مشترک گازی میدان 18 تا 15
 40 همراه )به یورو میلیارد یک مبلغ مجموع به در و مرحله چهار طی ملت، بانک عاملیت با اوراق این شد. منتشر کشور
 به اوراق یهاکوپن و بود ساالنه درصد 8الحساب اوراق، یعلسود  انتشار یافت. ریالی( مشارکت اوراق ریال میلیارد هزار

 درصد 8 نرخ با نهایی سررسید در را اوراق بازخرید شخص ثالث، عنوان به ملت بانک شدند.یم پرداخت ماهه شش صورت
 کل محاسبه با درصد 7 نرخ با سوم سال در و درصد 6 نرخ با سال دوم در درصد، 5.5 نرخ با اول سال در را آن از قبل و

 (.1394بود )موسویان و حدادی،  کرده الحساب تضمینیعل صورت به بازخرید زمان تا نگهداری مدت
 مطلوب ایران، نه چندان اعتباری رتبه به توجه با بود. آن یگذارنرخ به مربوط یهابحث اوراق این مشکالت از یکی

 تسهیل داخلی، عدم ارزی یهاصندوق نبود دلیل به عالوه نداشته است. به وجود اوراق یگذارنرخ از دقیقی بینییشپ
 وجود بسیار دشوار بود. با اوراق این برای تقاضا طرف یافتن ارزی مشتقه بازار نبودن فعال و خارجی گذارانیهسرما ورود

 در اوراق سود و اصل مبالغ ارزی پرداخت لزوم به توجه با ارزی، مشارکت اوراق فروش برای گرفته صورت یهاتالش
 آزاد و رسمی ارز نرخ تفاوت بعد، یهاسالارزی  نوسانات و سو یک از مربوطه یارز بودجه بینییشپ عدم وها آن سررسید

 بازپرداخت در اییدهعد مشکالت با بانکی شبکه دیگر، از سوی ایران بانکی نظام هاییمتحر دلیل به ارزی منابع کمبود و
ارز شده و بر تالطم ارزی در اقتصاد کشور نهایت موجب انتقال اخبار نادرست به بازار  در امر این گردید. مواجه اوراق این

 افزود.
 این در اجرای مردم ینچنهم و عامل یهابانک نارضایتی از حاکیها بانک توسط ارزی مشارکت اوراق انتشار تجربه

 مشکالت با ی عاملهابانک پارس، گاز و نفت شرکت ارزی مشارکت اوراق انتشار طرح در که یطوربه است. بوده طرح
ها بانک از برخی زمان آن شدند. در مواجه اوراق این یرجرائم تأخ و سود اصل، پرداخت و نقدینگی تأمین قبیل از اییدهعد
 حساب افتتاح به برای خریداران، اقدام اوراق، وجه ارزی بازپرداخت جای به الزم، ارزی منابع فقدان دلیل به سررسید در

 با که اقدامی شد؛ خواهد واریزها آن حساب به نرخ رسمی به گذارانیهسرما رزیا وجوه ریالی معادل نمودند اعالم و نموده
 اعتماد و طرح اعتبار به و برانگیخته را زیادی زمان، اعتراضات آن در آزاد و رسمی ارز نرخ زیاد تفاوت به توجه
 انتشار از هدف کشور، داخل در یارز اوراق انتشار متقاضیان از آسیب رسانید. برخی کشور بانکی نظام به گذارانیهسرما

 نسبت نااطمینانی و تورم وجود شد؛ اگرچهیمدر آن زمان تصور  نمودند. عنوان ارزهای خانگی یآورجمع را اوراقی چنین
 خانگی ارزهای یآورجمع هدف با کشور داخل در اوراق، این چنانچه ولی شده، خانگی ارزی منابع از استفاده مانع آینده به
نمایند. از  ارز آن خرید و تهیه به اقدام باید اوراق این خرید برای ایرانی گذارانیهسرما منتشر شود، خارجی پول احدو یک به

 تواندیم آن قیمت و ارز برای شدید تقاضا افزایش و باال در ارقام اوراق این فروش طرفی این نگرش نیز وجود داشت که
 نوسانات افزایش صورت در اینکه، دیگر موضوع نماید. مواجه زیادی با مشکالت را آن مدیریت و شده بازار در اختالل موج
 بیشتر تشدید ببس و نهاده معکوس تأثیری تواندیم حتی و شود یآورجمع ارزهای خانگی که نیست معلوم ارز، نرخ

 گردد. ارز نرخ تالطمات
 تکیه توانینم داخلی بازار هاییتظرف به ارد ودر حال حاضر هم، همان ابهامات ده سال قبل در اقتصاد ایران وجود د

 این، وجود با. رسدیم نظر به یترمناسب گزینه ارزی صکوک انتشار در المللیینب بازار استفاده از رو این از و نمود زیادی
 سطح در بازار این که است حالی در این و المللی نداشتهینب صکوک بازار در چندانی حضور کشور ایران، اخیر سالیان طی
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 این در مالزی و عربستان همچون اسالمی کشورهای برخی شد، گفته کهطور همان و بوده برخوردار رشد زیادی از دنیا
 پردازند.یم مالیتأمینپیوسته به انتشار انواع صکوک و  صورتبهدارند و  فعالی بازار حضور

مالی در  ثباتییمالی و ایجاد ب پذیرییبآسع اصلی عدم انطباق واحد پولی و عدم انطباق سررسید از جمله مناب
یی با درآمد ریالی( سبب شده تا هاپروژهارزی  مالیتأمینعدم انطباق واحد پولی ) آیند.یم شماربه  توسعهدرحال کشورهای
ین عدم چنهم. ارزی کرده و در اثر نوسانات نرخ ارز، فشار شدیدی را تحمل کنند مالیتأمیناقدام به  هاشرکتبرخی از 

( هم یکی دیگر از دالیل ایجاد ریسک است. در مدتکوتاهی بلندمدت با منابع هاپروژه مالیتأمینانطباق سررسید )
 مدتکوتاهاست به این امید که بتواند بدهی  کرده مدتکوتاهبلندمدت با منابع  مالیتأمینمواردی شرکت یا دولتی اقدام به 

کند. ولی با گذشت زمان و کاهش رتبه اعتباری و یا تغییر در شرایط اقتصاد کالن؛ امکان این  1خود را در سررسید تجدید
 (.1397)خوانساری،  2ی مالی شده است.هاصورتکار وجود نداشته است و نتیجه آن سبب ایجاد فشارهای شدیدی بر 

ت پروژه سمنجر به شک تواندیش ریال مکند، کاهش ارز استقراضبرای یک پروژه که درآمد ریالی دارد، یورو  شرکتیاگر 
کند، احتمال  مالیتأمینمدت داخلی ریالی کوتاهسهیالت بلندمدت خود را با ت یهاهمچنین اگر شرکت مذکور پروژه .شود

مالی یک کشور  (تعهدات) هاییاگر بده ببه همین ترتی داشت.وجود خواهد  تسهیالتو یا عدم تمدید  سودافزایش نرخ 
 ب، کاهش ارزش پول داخلی موجباشدپول داخلی  سبمالی آن بر ح هایییارز خارجی مانند یورو، ولی دارا یک سببر ح

 سررسیدهمچنین اگر  شود.یو کاهش ثبات نظام مالی و اقتصادی آن کشور م هایو بده هاییبرهم خوردن تعادل دارا
 حسبمدت بر کوتاه استقراضدر مجموع  شود.یم بیشترن ، احتمال بروز بحراباشد هاییدارا سررسیدتر از کوتاه هایبده

برای مثال عدم  شود.یمالی و حتی بحران م ثباتییواحد پول داخلی موج ایجاد ب حسببلندمدت بر  یدهارز خارجی و وام
 1997 یهادر سال آسیابروز بحران مالی  اصلیجمله عوامل  به طور همزمان، از سررسیدانطباق واحد پولی و عدم انطباق 

بازار اوراق  توسعهچین، ژاپن و کره،  به عالوه آسیااتحادیه جنوب شرقی  ، کشورهایپس از این بحران ند.بود 1998و 
 مالیتأمینبا توجه به اتکای زیاد این کشورها به  .ارزی داخلی را به عنوان یک سیاست مهم در اولویت قرار دارند

بازارمحور و کمک به تعادل نظام مالی در  مالیتأمین توسعهنقش زیادی در  تواندیمحور، توسعه بازار اوراق ارزی مبانک
 ایفا کند.ها آن

به مدیریت بهتر عرضه و  تواندیراهکارها م سایر، در کنار المللیینارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار ب صکوک
ذخایر  تواندیبا انتشار این اوراق، م شودیرو مع ارزی روبهبرای مثال زمانی که دولت با کمبود مناب .تقاضای ارز کمک کند
و بروز  (به دلیل جایگزینی خرید اوراق ارزی به جای ارز نقدی)برای ارز نقدی  تقاضا فشاراز  داده وارزی خود را افزایش 

منتشر  تریشاوراق ارزی که پبا بازخرید بخشی از  تواندیلزوم م صورتهمچنین در  بکاهد.یرعادی در این بازار غ یهاتکانه
با کمک به کاهش عدم انطباق واحد  تواندیدر واقع توسعه بازار اوراق ارزی م .شده، وجوه ارزی مازاد را به بازار تزریق کند

بلندمدت با منابع  یهاپروژه مالیتأمین) سررسیدو کاهش عدم انطباق  (با درآمد ریالی یهاارزی پروژه مالیتأمین)پولی 
ارزی و جذب  مصارفبهتر منابع و  یزیرهمچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامه ییهاو از طریق راه (مدتتاهکو

و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را  شودکاهش التهابات ارزی  بدر بازارهای گوناگون موج سرگرداننقدینگی 
این اوراق ممکن  انتشارارزی،  صکوک انتشارمربوط به  مالحظاتی به عدم توجه کاف صورتته نماند در فناگ سازد.فراهم 

از مزیت صکوک ارزی در کمک به ثبات مالی،  یمندلذا به منظور بهره .حتی موج برهم خوردن ثبات مالی شود است
 .ت گیردصور بمناس طم برای انتشار اوراق در شرایاالز یزیر، برنامهمالحظاتتا با در نظر گرفتن همه  ضروریست

                                                                                                                                                                         
1 Roll Over 

ای یافته و همین امر سبب کاهش جدی در ارزش کاهش قابل مالحظه Macy'sهای آمریکایی مانند در حال حاضر نیز رتبه اعتباری برخی از شرکت 2
 ها شده است.آن هایاوراق قرضه و ناتوانی در تجدید بدهی
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 و کاربرد آن در صکوک چینبالک فنّاوری ۴
شبکه  کیتوسط یی است که «هابلوک»امل است که ش ی یا ترکیبیخصوص ی،عموم 1شده عیدفتر کل توز کی چینبالک
 ای یمقام مرکز کوجود یبدون  ،شده دأییت یمعامالت سوابق یحاو ها. این بلوکشوندیم یشده نگهدار عیتوز یوتریکامپ

( سابقه معامله 2( معامله؛ 1شامل چند عنصر اساسی است؛  چینبالک .(2017به عنوان واسط است )آلن،  ثالثشخص 
شامل سابقه معامالت است که در یک دیتابیس به اشتراک چینبالکسازی معامالت. ( سیستمی برای تأیید و ذخیره3و 

شود. می دییکننده تأشرکت اشخاص تیاکثرء اتفاق آرا با در آن شده عیهر تراکنش انجام شده و توز شود وگذاری می
که  یهر تراکنش، چینبالکهمچنین است.  رممکنیپاک کردن آن غ ای رییبوده و تغ ریرناپذییتغ چینبالک سوابق در
 )همان(. کندیم ینگهدار را آن انجام شده است یتاکنون رو

 یقراردادها -3و  یرمزنگار -2شده،  عیکل توز دفتر -1 ت:از سه مفهوم اس یبیرکت چینبالک فنّاوری ،یبه طور کل
مالی اسالمی در بازار سرمایه به  یابزارها ی انتشاربراتاکنون  چینبالک فنّاوری (.2019و مصطفا،  زایوشمند )مونه

ده شده است استفا آمیزیتموفقدر انتشار اوراق قرضه، به صورت  فنّاوری، اما از این استفاده نشده است صورت گسترده
زنجیرۀ  رییتغ رقابلیغ تیماه لیبه دل ،چینبالک فنّاوری(. استفاده از قراردادهای هوشمند در 2018)کوهن و همکاران، 

ی اطالعات و که ثبت و نگهدار دهدیرا م نانیاطم نیا گذارانبه سرمایه ی آن،باال تیامن زیو ن فّناوریبلوکی در این 
به صورت خودکار  یشده حسابدار رفتهیپذ یبر استانداردها یو با دقت باال و مبتن یدرست به یحسابدار اتیعمل متعاقباً
 شود. میانجام 

گیرند، همان عقود پایۀ انتشار صکوک ارزی هستند ، عقودی که مورد استفاده قرار میچینبالک فّناوریدر استفاده از 
در  چینبالک فنّاورینتی وجود ندارد. تنها تفاوت استفاده از های سو از این منظر تفاوتی با انتشار صکوک ارزی به روش

توسط قراردادهای هوشمند در یک الگوریتم  ماً یمستق یتجار نیبه موجب آن قوانساختار و اجرای قراردادها است که 
انجام ، انتشار صکوک به صورت دیجیتالی چینبالکند. در انتشار صکوک ارزی مبتنی بر شویم یکدگذارطراحی شده 

ها و انتقال مالکیت، با استفاده از به صورت خودکار قوانین قرارداد را با توجه به پرداخت چینبالکشده و در واقع، 
شده و  یرمزگذارو توافق بین طرفین  وکارکسبدهد. در این قراردادها قوانین های قرارداد هوشمند انجام میالگوریتم

(. یکی از وجوه تمایز بارز 2019شود )بالسم فایننس، ها انجام میال و یا رمز داراییبه صورت ارزهای دیجیت گذارییهسرما
قراردادهای هوشمند با سایر قراردادها این است که آنچه در این قراردادها به عنوان عِوض قراردادی مورد معامله قرار می

شوند ه عنوان وجه قابل پرداخت محسوب میهای هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی است که بگیرد، دارایی
مورد استفاده واقع  چینبالکهای مجازی مورد پذیرش عموم در ها با پشتوانۀ دارایی و رمز ارز به عنوان پول)رمزدارایی

 .هستند که پشتوانۀ ارزی داشته و معادل دالری دارند( 2شود. برخی از رمز ارزها معروف به رمزارزهای با ارزش ثابتمی
گذاری در غالب توکن )اوراق بهادار الکترونیک که به مثابه گواهی سرمایه چینبالکانتشار صکوک ارزی بر بستر 

گذاران بر دارایی پایه و حق دریافت سود نقدی دهنده مالکیت سرمایهها نشانالکترونیک است( صورت گرفته و این توکن
 :شودحل زیر را شامل میمرا چینبالکانتشار صکوک بر بستر  ندیفرآاست. 
 صورت الکترونیکیگذاران بهاحراز هویت سرمایه، 
 3خودکار یگذارارزش یهاروش قیاز طر یی پایۀ انتشار صکوکناشر و دارا یابیصکوک بر اساس ارز یبندرتبه، 

                                                                                                                                                                         
1 Destributed Ledger 
2 Stable Coins 

3 Automated Valuation Methodای از اطالعات های ریاضی و آماری را با پایگاه دادهگذاری خودکار، خدمتی است که مدل: روش ارزش
با کد نویسی بر روی قرارداد  تواندیمخدمت مالی  کند. اینآمیزد و ارزش روز دارایی را به صورت خودکار محاسبه میمعامالت انجام شده در می

 هوشمند انجام شود.
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 معنا نیا بهشود. یانجام م یبر هوش مصنوع یخودکار مبتن یبررس ندیفرآ کیتوسط  ،یعشر یابیو ارز مطابقت 
 مطابقت ،یبلوکرهیزنج در هاتراکنش یتمام ثبت نیهمچن و هوشمند قرارداد بستر بر صکوک انتشار با که

هوشمند مبتنی بر  یقراردادهادر  .شودیم ترسادهنظارت بر آن  نیهمچن و یشرع نیمواز باارزی  صکوک
واحد رصد شود )افتخار و تواند در آنر میو یا تغیی معامالت دارایی پایه شامل جایگزینی حذف چینبالکساختار 

 (2020، 1صبا
 شود.یهوشمند انجام م یقراردادها قیاز طر ایهای دورهسود صیتخص 

دخیل کند. به غیر از نظارت بر ارزی این امکان را دارد که نهادهای نظارتی را نیز در فرایند انتشار صکوک  چینبالک
آنها، نهادهای نظارتی برای رصد و و مجوز دادن به  گیردریق آنها صورت میفعالیت سکوهایی که انتشار صکوک از ط

 چینبالک، نحوه انتشار صکوک بر بستر 1استفاده کنند. در شکل  چینبالک فنّاوریتوانند از نظارت بر معامالت، می
 نمایش داده شده است.

 
 چینبالکمدل انتشار صکوک در بستر  .1 شکل

 چینبالک فنّاوریبا استفاده از  تجربه انتشار صکوک ۵
آغاز  2شرکت بالسم فایننس یرعاملمدو  گذاریانبن ن،یجوزف مارت ویمت قیبا تحق چینبالک انتشار صکوک در بستر دهیا

هوشمند برای انجام معامالت  یقراردادها استفاده از دهندهنشانکه این نوع صکوک را صکوک هوشمند نامید؛  او شد.
م )سکوی معامالتی( برای انتشار فرپلتیک شرکت اعالم کرد که  نی، ا2018(. در ماه مه IFN Fintech، 2019)بود 

آماده شد  ومیاترروی هوشمند  یو بر اساس قراردادها چینبالک زار توسطاین اب صکوک هوشمند ایجاد کرده است.
 (.2019، بالسم فایننس)

                                                                                                                                                                         
1 Iftikhar & saba 
2 Blossom Finance 
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های مبنای صکوک است، وجوه را مشاع در دارایی تیمالک دهندهنشانکه  هایینتوک، از طریق انتشار بالسم فایننس
پول به طور دهد، این ای انجام میپرداختی در قالب سودهای دوره بانیکه  ی. هنگامکرد یآورجمع گذارانیهسرما از

ین نیاز به شود. بنابراین دارندگان توکن )صکوک هوشمند( در چارچوب قرارداد هوشمند توزیع میبو  افتیخودکار در
 واسطهشود. در صکوک هوشمند بالسم فایننس، به دلیل عدم وجود واسطه در ساختار صکوک به طور جدی کم رنگ می

نوع صکوک نموده است دو تاکنون اقدام به انتشار  . بالسم فایننسیافتکاهش  هاتراکنش ۀنیانتقال وجه، هز یبرا
 است. بانی  PBMTخطرپذیر یگذارهیسرماست که بانی آن، شرکت ای اصکوک اول، صکوک مضاربه که (2019 تهد،ی)وا

فعال در عرصۀ کوچک  یوکارهاکسبهایی خود، کند؛ تعاونیها استفاده مییتعاون مالیتأمینآوری شده در از وجوه جمع
هیسرما نیبرا  الیمتأمین یهاتیدرآمد حاصل از فعالو  کنندیم مالیتأمینرا  یمحل ای یخانگ یهاو فروشگاه یکشاورز

سازمان خدمات مالی اندونزی است و همچنین این شرکت دارای  نظارت بر این شرکت بر عهدۀ .نمایندیم میگذاران تقس
دوم،  وکهای شرعی قراردادهای مضاربه را بر عهده دارد. صکمسئولیت نظارت بر جنبهکه  است یشرع یبررس ئتیه یک

اما ماده است، انتشار این صکوک آ فّناوری نکهیا وجود انی بر لیزینگ است. بصکوک استصناع و اجاره یا صکوک مبت
برای استفاده از بالقوه  بانیان یابیدر حال ارزتاکنون انتشار عمومی این صکوک صورت نگرفته است. شرکت بالسم فایننس 

 این نوع صکوک است.
های اخیر در سال چینبالکشار صکوک در بستر عالوه بر صکوک بالسم فایننس، دو تجربه دیگر نیز در زمینه انت

 صورت گرفته است:
 فنّاوریو توسعه  قی، شرکت تحق2018 یدر جوال (Curiositas) با مشارکت شرکتArabian Chain 

Technology نمودند جادیاکرد میهوشمند استفاده  یاز قراردادها که تالیجیپلت فرم د کی ی،مستقر در دب .
با هدف انتشار  ،یو مؤسسات مال یگذارهیسرما یهابانک ژهیو به ،یاسالم هیسرما یازارهبا یپلتفرم برا نیا

 (2019)وایتهد،  شد یدالر طراح ونیلیم 10تا  1 نیب یهاصکوک در اندازه
  دالر  ونیلیم 500 به حجم 1بانک الهالل مالیتأمینانتشار صکوک جهت  یبرا چینبالک، 2018در نوامبر

به  چینبالکاین اولین نمونه از انتشار صکوک بر پایه . است 2023در سپتامبر این اوراق  رسید. سراستفاده شد
به. شدخودکار انجام به صورت  های و پرداختو حسابدار یالزامات قانون در آن، و (2019، البوابه) رودشمار می

روزرسانی می( انجام شده است را بهتأیید اکثریت )اجماع سازوکارسوابق معامالتی که با  چینبالکطور کلی، 
 کند.

 در بهبود انتشار و تسهیل در انجام معامالت صکوک چینبالکنقش  ۶
 را از پنج منظر بررسی کرده است: صکوک معامالت تسهیل در انجام و انتشار بهبوددر  چینبالکتأثیر ( 2019رل )یبج
انتقال مالکیت ابزارهای مالی، چه در بازار اولیه و یا  :اراوراق بهاد پایاپای ی تسویه وندهایفرآ هایهش هزینهاک (1

در صنعت  2014در سال  Oliver Wyman مقاله( پایاپای. طبق 3( تسویه؛ 2(اجرا؛ 1فرآیند است:  3ثانویه شامل 
، ینچبالک فنّاوریشود. با استفاده از میلیارد دالر بر روی فرآیندهای پس از معامالت هزینه می 80مالی ساالنه 

کند و های معامله با یکدیگر به شدت کاهش پیدا میدلیل ارتباط مستقیم طرفبه های فرآیند تسویه و پایاپای هزینه
 ییصرفه جو یاتیو عمل یادار یهانهیهزاران دالر در هزتا  کندکمک میمالی به مؤسسات  چینبالک ،موجب آنبه 

 کنند.
های معامله در ه یکی از طرفریسک تسویه حساب به معنای آن است ک ریسک تسویه حساب:کاهش مواجهه با  (2

باشد،  تریطوالنحساب داد، اوراق بهادار و یا وجه نقد خود را تحویل ندهد. هر اندازه که فرآیند پایاپای و تسویهقرار

                                                                                                                                                                         
1 Al-Hilal Bank 
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متعددی در آن دخیل های تواند طوالنی باشد و واسطهیابد. فرآیند پس از معامله میریسک تسویه حساب افزایش می
با یکدیگر همپوشانی دارد.  هاآنشوند که هریک پایگاه اطالعاتی مخصوص به خود دارند و گاهی اوقات اطالعات 

شوند تا سوابق دیجیتالی را به صورت های موجود در فرآیندهای پس از معامالت، گاهی اوقات مجبور میواسطه
های داده، مطابقت نماید. این امر در نهایت ق معامالت در سایر پایگاهکنند تا با تغییرات سواب یروزرسانبهدستی 

در حساب  هیتسو، به این دلیل که چینبالک(. با استفاده از ساختار 2020منجر به ریسک عملیاتی خواهد شد )پریم، 
ساب در آِن واحد، از سوی دیگر با تسویه ح .ابدیمی کاهش ٪99از  شیب حساب هیتسو شود، ریسکآنِ واحد انجام می

 رود.یم نیاز ب زین 1طرف مقابل سکیر
 یهانهیو هز انتشار صکوک یهاحذف واسطه لیبه دل، چینبالک فنّاوریبا استفاده از  :انتشار یهانهیکاهش هز (3

ها به صورت خودکار بر بستر قرارداد هوشمند اجرا یابد؛ چراکه پرداختهای انتشار کاهش میبا آن، هزینه مرتبط
 خواهد شد.

ساعته در دسترس است. چرا که اطالعات  24شبکه اطالعاتی به صورت  چینبالکدر  :ساعته 2۴در دسترس بودن  (4
کند. همین سازی بدون خطا را تضمین میو یک همگام شودکنندگان در شبکه تکرار میها بین تمامی شرکتبلوک

 خرید صکوک ارزی را افزایش دهد. گذاران درتواند زمینه افزایش مشارکت سرمایهموضوع می
ارزی،  صکوک انتشار در چینبالکاستفاده از  یهاتیمزیکی از  :ستمیها در ستراکنش یابیشفاف و قابل رد تیماه (5

ناشی از انتشار صکوک است )موروگیاه،  ینقد جریاناتو  پایه یهاییدارااطالعات در رابطه با  تیشفافافزایش 
ها داشته باشند. این تری نسبت به ریسک داراییکند تا قضاوت کاملگذاران کمک میایهاین موضوع به سرم (.2018

سازد تا به سادگی بر روی تواند به بهبود فرآیند حسابرسی کمک کند و همچنین نهاد ناظر را قادر میمزیت می
 معامالت نظارت کرده و در صورت نیاز مداخله کند.

 راارزی  صکوک انتشار یسنت ندیفرآ یهاچالش یبرخ تواندیم چینبالک فنّاوریشد،  عالوه بر مواردی که در باال ذکر
 :است شده اشاره هاآن به لیذ در که بخشد بهبود

 ریرناپذییامن و تغ یهاداده دیبه تول تواندیم چینبالکبا استفاده از ارزی صکوک  یسازتوکن :ی( توکن سازالف 
 لیباعث تسه نیهمچن یسازرا کاهش دهد. توکن در فرآیند انتشار صکوک هاطهال تعداد واسحنیکمک کند و در ع

 رایب را مالیتأمیناین ابزار استفاده از  ،که به طور بالقوه شودهای کم میدر حجمارزی انتشار صکوک  امکان
 .کندپذیر میکوچک و متوسط امکان یوکارهاکسب

 انطباق سازوکار صکوک با احکام شرعی ارزی ع در انتشار صکوکیکی از مشکالت شای :( قالب قرارداد هوشمندب ،
قرارداد در گذاران کشورهای شرق آسیا از اهمیت باالیی برخوردار است. ، این موضوع خصوصاً برای سرمایهاست

 ردتوان یک الگوی استانداگیرد، میمورد استفاده قرار می چینبالکمبتنی بر ارزی که در ساختار صکوک  یهوشمند
 انتشار ارائه کرد که در این الگوی استاندارد مسائل شرعی به دقت و به طور خودکار رعایت شود. یبرا

 گذارانهیو سرما نهاد واسط و نهاد واسط، و بین بانیشامل دو قرارداد متفاوت ارزی صکوک  انتشار :ونی( اتوماسج 
های هوشمند در ساختار صکوک بهره توانند از قراردادو یا یک نهاد ثالث میارزی نهاد واسط در ساختار صکوک . است

 یهاپرداخت خودکارسازیتر کنند. خودکار کرده و آن را شفاففرآیند انتشار را توانند یهوشمند م یقراردادهاگیرند. 
ترین کمدر این روش بسیار کارآمد، شفاف و در گذاران هیبه سرماو در نهایت توزیع سود  نهاد واسطبه بانی  یادوره

 زمان ممکن رخ خواهد داد.

                                                                                                                                                                         
1 Counterparty Risk 
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 یخارج هیدر جذب سرما چینبالک تیمز ۷
گذاری خارجی به شدت تحت دهد که حجم سرمایهمستقیم خارجی به کشور نشان می گذاریسرمایهبررسی آمار روند ورود 

گذاری کاهش سرمایههای مشخصی نوسان نموده است. المللی درخصوص ایران بوده و طی دورهتأثیر فضای سیاسی بین
میلیون دالر رسیده و طبق اعالم مقامات رسمی  905به رقم  1398ای بوده که حجم آن در سال مستقیم خارجی به گونه

منفی بوده است. اهمیت ورود سرمایه خارجی عالوه  1399گذاری شامل خارجی و داخلی در ایران طی سال خالص سرمایه
باشد به صورتی که کشور برای ایجاد توسعه پایدار در های کالن میپروژه مالیتأمینی، و دانش فن فنّاوریبر بحث انتقال 

 100ی صنعتی نیز به حداقل هاترین پروژهباشد چراکه به طور مثال کوچکشرایط کنونی نیازمند سرمایه خارجی می
 تأمینبازار سرمایه محدود بوده و امکان درصورتی که ظرفیت و ... نیازمندند،  آالتینماشگذاری در میلیون دالر سرمایه

 وجود ندارد. محلهای کالن کشور از این کامل منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه
در نرخ ارز و نرخ تورم(، امکان مبادله  ثباتمانند ثبات اقتصادی )شامل  نیازهایییشپنیازمند خارجی  جذب سرمایه

، امکان ورود و خروج آسان سرمایه خارجی و نظام بانکی کارآمد است. در للیالمینبدر سطح  یبانکسیستم پول از طریق 
های خارجی تحریم چالش در جذب سرمایه ینترمهمهای متعددی با چالش روبروست. خارجی از جنبه جذب سرمایه ایران

 شده یرانیا یسسات مالؤها و مکبان منابع مالی توسطانتقال فرایند  اختالل درسبب ها علیه ایران است. این تحریمبانکی 
میحری به دلیل ترانیرایغ یسسات مالؤها و مبانک یروابط کارگزار ی موجود درهاتیاز محدود یدر وهله اول ناشکه  است

 دردالر  نوعی نقشبهپذیر است که خارجی در صورتی امکان رسد، جذب سرمایهلذا به نظر میی است. و بانک یمال یها
سیستم ، برای مالی رسانی تبادالتو در نهایت، جایگزینی جهت پیام به حداقل ممکن کاهش یابدت مالی چرخۀ تبادال

ها امروزه رمز دارایی یا آن اند و بهوجود آمدههب چینبالکهایی که بر بستر و موجودیت چینبالکسوئیفت، ایجاد گردد. 
 .اندفراهم کردهاز طریق ایجاد مزایای زیر را شود، تا حدودی این راهکار جایگزین رمز ارز اطالق می

 برای بانیان صکوک ارزی در ایران چینبالک فنّاوریمزایای استفاده از  ۸
  هایی در فروش نفت و المللی با ایجاد محدودیتهای بینتحریم ارزی: مالیتأمیندسترسی به الف( امکان

 اندمواجه ساخته چالشیازهای ارزی کشور را با بخش قابل توجهی از ن تأمین کاهش درآمدهای ارزی کشور
و واردات  یارز دریافت منابعهای پتروشیمی و فوالدی که نیاز جدی به در نتیجه شرکت (.1394)کیایی، 

در شرایط فعلی این امکان فراهم اند. های توسعه خود با مشکل مواجه شدهمحصوالت خارجی دارند، در طرح
آوری رمز ارزهای حاصل از انتشار صکوک، و با جمع بتوانند چینبالکبر بستر  ارزی ناشران صکوکاست که 
 .کنندهایی مانند یورو و دالر نیازهای ارزی خود را برطرف ها به ارزتبدیل آن

 طوالنییکی از مشکالت بانیان در انتشار صکوک استفاده از وجوه: برای ریزی ب( سهولت بیشتر در برنامه
نیست ریزی برای استفاده از وجوه حاصل شده برنامهار است، در این شرایط بانی قادر به بودن فرایند انتش

کند و اقدام بینی میبه بیان دیگر، بانی برای طرحی که مدنظر دارد وجوهی را پیش(. 1399)قزلباش و همکاران، 
ماه به طول می 6به طور متوسط  بر است ونفرآیندی زما معموالًنماید که به طی مراحل قانونی انتشار صکوک می

 ،توجهقابلو نوسانات ارزی  باال تورمنرخ به دلیل  کند، شایدمیماه که بانی به وجوه دست پیدا  6انجامد. بعد از 
. در صورتی که استفاده از یک رمز ارز با نباشددیگر قادر به اجرای پروژه مدنظر با وجوهی که به دست آورده 

را به چند روز کاهش داده و دغدغه فعلی بانیان صکوک ارزی نسبت به زمان  مالیتأمین زمان انتشار و ،ثبات
 کند.دسترسی به منابع مالی را مرتفع می

  )گذاری در اوراق بهادار رغم جذابیت سرمایهدر حال حاضر علیالمللی: های بینکاهش اثرات تحریمامکان ج
گذاری افراد خارج از کشور در این های باال، امکان سرمایهیسکهای ایرانی به دلیل پرداخت صرف رارزی شرکت

منابع ارزی کافی ناشی از انتشار صکوک ارزی و نهایتاً عدم  تأمینابزار فراهم نیست و همین موضوع سبب عدم 
گذاری در صکوک سرمایهامکان این درحالیست که های ایرانی برای انتشار صکوک ارزی شده است. تمایل شرکت
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زمینه جذب سرمایه خریداران خارجی اوراق را فراهم  ،، از طریق رمز ارزهاچینبالکبر بستر زی منتشرشده ار
ها سلب های پسینی را از دولتتنظارامکان رمز ارزها به دلیل غیر متمرکز بودن،  تمبادال زیرا ؛خواهد ساخت

احتمالی جهت انتشار  راهکاروانند به عنوان یک تاز این جهت می چینبالک فنّاوریکند، بنابراین استفاده از می
 نگریسته شوند. المللیبینصکوک 

  )گذاران خارجی در ایران، عدم سهولت یکی از مشکالت سرمایه :اوراق خریدوفروشعدم وجود محدودیت در د
ز سرمایهقانون حمایت ا 13در ورود و خروج پول، به دلیل مشکالت ارزی کشور است. به عنوان مثال در ماده 

 باقی مانده کشور در سرمایه اصل از که آنچه یا آن منافع و خارجی سرمایه اصل» :شده استبیان گذاری خارجی 
 تصویب و قانونی پرداخت کسورات و تعهدات هیانجام کل از بعد و ئتیه به ماهه سه گهیآ پیش دادن با باشد

هر زمان گذاران در این بستر سرمایه .«بود خواهد به خارج انتقال قابل دارائی و اقتصادی امور وزیر تایید و ئتیه
به فروش برسانند و در معرض قوانین در بستر آنالین توانند صکوک خود را ، به راحتی میکه تمایل داشته باشند

 سختگیرانه برای خروج سرمایه نباشند.
  )ی از مشکالت مهم در جذب سرمایه یک بیان گردید؛تر گونه که پیشهمان امکان حل چالش نوسان نرخ ارز:ه

توان بر این و استفاده از رمز ارزها می چینبالکخارجی، عدم ثابت در نرخ ارز است. با انتشار صکوک بر بستر 
کنند که در معرض ریسک نرخ ارز قرار بگیرند. گذاران دیگر با ریال معامله نمی. چرا که سرمایهنمودمشکل غلبه 

ارز رمزگذاران در معرض ریسک نوسانات قیمت آن تواند سرمایهکوک با یک رمز ارز میاز جانب دیگر مبادله ص
از رمزارزهای با پشتوانه یا رمز ارزهای با قیمت  مسئلهشود که برای حل این قرار دهد. در نتیجه پیشنهاد می

د امکان ردیابی و تحریم گیررمزارزی که مورد استفاده قرار میالبته باید توجه داشت تا استفاده شود.  1ثابت
با وجود اینکه از ثبات قیمتی خوبی  2را نداشته باشد. به عنوان مثال رمزارزی مانند تتر های خارجیدولتتوسط 

متمرکز است و بنا به صالحدید  کامالً، mintسازوکار  برخوردار است، اما از نظر حقوقی به واسطه استفاده از
توان از منظور رفع این دغدغه میکه به ان بلوکه شدن وجوه وجود داردامک متحدهاالتیانهادهای نظارتی 

 استفاده کرد. 4و مونرو 3کشرمزارزهای زی

 :چینبالکگذاری جهت انتشار صکوک ارزی مبتنی بر الزامات سیاست ۹
ازار اوراق در واقع، دسترسی ناشران به ب .بازار صکوک ارزی در مراحل اولیه خود نیازمند حمایت جدی دولت است

 .نخواهد بود یرپذو بدون همکاری و حمایت دولت امکان کار بسیار دشواری است (به ویژه برای اولین بار) المللیینب
حجم سترش ضمن گ تواندیاین بازار، با مشارکت خود در این بازار م یگذارهیل در زمینه مقرراتسبر ت عالوهدولت 

در واقع بدون منحنی بازده،  .از طریق منحنی بازده فراهم سازد گذاریمتیک و قس، معیاری برای سنجش ریمعامالت
که اتکای زیادی به درآمدهای )همچنین در کشورهایی مانند ایران  .دشوار است گذارانیهارزیابی بازار برای ناشران و سرما

منابع  یسازتی و متنوعفدهای نکاهش اتکا به درآم بموج تواندیارزی، م حضور دولت در بازار صکوک (تی وجود داردفن
هنگی و همکاری اهم مستلزمارزی  صکوکبازار  توسعهدولت،  مشارکتبر لزوم حمایت و  عالوه .درآمدی دولت شود

پولی از جمله  هاییاستبرای مثال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اعمال س .گذار در این بازار استنهادهای مقررات
به (.1397)خوانساری،  اوراق و میزان جذابیت آن در زمان انتشار اثرگذار باشند یگذاربر نرخ توانندیتعیین نرخ سود، م

                                                                                                                                                                         
1 Stable Coin 
2 Tether 
3 Zcash 
4 Monero 
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های گذشته؛ در حال حاضر بیش از حمایت دولت از علت توسعه بازار صکوک ریالی و سابقه انتشار صکوک ارزی در سال
در صنعت مالی نیازمندیم.  چینبالک فنّاوریاز  استفادهگذاری دولت در زمینه توسعه ایجاد بازار صکوک ارزی، به سیاست

های پردازشی رمزنگاری نامه اجرایی استخراج فرآوردهآیینهای این حوزه )نامهذکر است که بررسی مقررات و آیینالزم به
به فعالیت و مقررات مربوط  08/11/1397رمزارزها ابالغی  خریدوفروش، مقررات مربوط به 06/05/1398شده مصوبه 

به  فنّاوریگذاری استفاده از این دهد که در زمینه سیاست( نشان می08/11/1397های رمزارزی در ایران ابالغی صرافی
اندازی و توسعه بازار صکوک ارزی که در ادامه لوازم راه، اقدامات قابل قبولی انجام نشده است مالیتأمینجهت توسعه 
 گیرند.سی قرار میمورد برر فنّاوریمبتنی بر این 

 نیاز استفاده از رمز ارز برای انتشار صکوک، قانونی بودن رمز پیش کردن رمز ارزهای پایه انتشار صکوک:قانونی
گذار بایستی با بررسی رمز ارزهای موجود، رمز ارز مناسب را انتخاب کند و ارز پایه انتشار است. از این رو سیاست

گذاران بتوانند از آن استفاده کنند. این رمزارز باید با مشکالت شرعی نظیر رمایهبه رسمیت بشناسد تا بانیان و س
 و مواجه نباشد خریدوفروشها با محدودیت در مالیت مواجه نباشد؛ ثبات قیمتی داشته باشد؛ توسط سایر دولت

 های کمی داشته باشد.های سایبری ریسکبه لحاظ چالش
  تواند واحد با توجه به نوع صکوک می چینبالکیک بستر تشار صکوک: برای ان چینبالکفراهم کردن بستر

توانند با می نهادهای ناظر همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادارمورد استفاده قرار گیرد. بنابراین 
ابزار را سهولت  ها به اینهای ثابت بانیان برای انتشار را کاهش دهند و دسترسی آنفراهم آوردن این بستر هزینه

 باید مبتنی بر نوع صکوک و روابط قراردادی آن تنظیم شود. چینبالکاین بستر  ذکر است؛، الزم بهبخشند
 گذار خارجی از یکی از شرایط الزم برای جذب سرمایه: چینبالکبندی صکوک مبتنی برای رتبه یبسترساز

باشد. از این رو نیاز است تا سیاستی معتبر میبندرتبه مؤسساتبندی آن توسط طریق انتشار صکوک، رتبه
 ها اقدام کنند.بندی معتبر، برای سهولت فعالیت آنرتبه مؤسساتگذاران با رفع موانع قانونی و تشویق 

 برای تبدیل ارزهای رایج مانند ریال، دالر و ... به رمز ارز پایه : های رمزارزیاعطای مجوز و نظارت بر صرافی
گذاران صادر کند، تا سرمایه های رمزارزیصرافیفعالیت برای گذار مجوز یاز است تا نهاد سیاستانتشار صکوک ن

 گذاری نمایند.بتوانند با آرامش خاطر ارز رایج خود را به رمز ارز پایه تبدیل کنند و در صکوک سرمایه
  گذار برای اطمینان از اجرای سیاست: چینبالکایجاد چارچوب نظارتی و قانونی برای انتشار صکوک مبتنی بر

های نظارت قانونی و شرعی مناسبی را برای انتشار ، بایستی چارچوبچینبالکدرست انتشار صکوک بر پایه 
با صکوک معمولی،  چینبالکهای انتشار صکوک مبتنی بر اوراق را ایجاد کند. همچنین به دلیل برخی تفاوت

 شوند. یسازمتناسب چینبالکآیندهای انتشار اوراق با فر یهادستورالعملباید 

 در انتشار صکوک ارزی چینبالک فنّاوریمسائل پیش رو در استفاده از  1۰

 چینبالکمرتبط با انتشار صکوک بر بستر  ینظارت مسائل 1۰.1
 ید. مقامات نظارتشون منتشرتوانند ینم در بازار پول و سرمایه مالیتأمینابزارهای  ،یمقام نظارت دأییت بدون یبه طور کل

نهادهای نظارت  یاصل لیاز دال یکیهستند.  اوراق بهادار کشورها ونیسیکم ای هیعمدتاً ناظر بازار سرماارزی بازار صکوک 
و  قبولقابل یابازار به گونه یهاتیفعال یدهسازمانگذاران و هیاز سرما افظتاز مح نانیاطم ه،یبر بازار سرما گرتنظیم
صدور  ندیاز فرآ ییهااست که بخش نیا چینبالکارزی منتشره در بستر صکوک  یهایژگیاز و یکیاست.  یاخالق

نظارت بر همه  یبرا یمتمرکز یمرجع نظارت چی. اگر هشودیم جادیا یمسائل نظارتبرخی  جهیاست و در نت رمتمرکزیغ
وجود  گذارانسرمایه از تیحما ینداردهاستاااز  یصورت امکان نقض برخ نیوجود نداشته باشد، در ا انتشار یهاهجنب

ممکن است شکست  زین چینبالکارزی در بستر صکوک فرایند انتشار است که  نیابه آن توجه شود  دیکه با یادارد. نکته
در اعمال مجازات  ومستمر  یشااف مقامات نظارتی جهت الزامات ب،یترت نیهمچنان وجود دارد. به ا نکولبخورد و خطر 



   
 

14 

برای افزایش قابلیت  .است یضرور چینبالکارزی ی صکوک هاپروژه آمیزیتموفق یاجرا یبرا ،م انطباقعد صورت
 Hyperledger Fabric مثل 1خصوصی چینبالکبستر  ازانتشار صکوک در توان نظارت بر روی فرآیند انتشار، می

 استفاده شود.

 چینبالکک مبتنی بر استفاده از رمزارزها در ساختار صکوهای شرعی چالش 1۰.2
برانگیز در میان فقهاء تبدیل شده است. چنانچه از به موضوعی بحثرمزارزها های شرعی استفاده از چالش حاضردر حال 

ارزها یکی از مشکالت رمزاین  یو شرع یقانون رشید، پذناستفاده شو چینبالکبر مبتنی صکوک در ساختار  هازرارمز
دارند که گرفته در این زمینه بیان میهای فقهی انجامدر حال حاضر بررسیخواهد بود.  جدی بر سر راه انتشار اوراق

دلیل خطرات و باشند اما بهرمزارزهایی مانند بیت کوین اگرچه از منظر فقه فردی و احکام ثمن و مثمن دارای اشکال نمی
واقعی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد،  هایی مانند؛ نوسانات باالی قیمتی و عدم حفظ ارزش، تهدید اقتصادریسک

فقدان مستند قانونی و عدم توانایی طرح دعوی و پیگیری حقوقی، اقتصاد کشور و سرمایه مسلمین را تهدید کرده و دارای 
 (.1399پور، تری قرار گیرند )نوابباشند و باید از این ابعاد موردبررسی دقیقشبهه ضرر و ضرار می

 یهای سایبرریسک 1۰.۳
 نیبه اگذاری مقررات قیاند از طرکرده یسع ییاز مراجع قضا یبرخوجود دارد.  چینبالکمانند هک، در  یبریساخطرات 

 یبریسا یهاسکیر ارتباط بادر  ییمقررات مجزا یاوراق بهادار مالز ونیسیکنند. به عنوان مثال، کم یدگیرس ضوعمو
اعمال  هیبازار سرما ینهادها ایتمام اپراتورها  یبرا 2016سال  از یربیسا سکیر تیریدستورالعمل مد و صادر کرده است

 یهاسکیر تیریمربوطه را در مد یهاشرکت مدیرهیئتهو  تیریمد یهاو نقش اهتیها مسئولدستورالعمل نیشود. ایم
و نهادهای نظارتی  گذاریها توسط سیستم قانونطبیعتاً ضروری است تا این نوع دستورالعمل .دنکنمشخص می یبریسا

 جهترا یی هااستیو س هاهیتا رو شوندیملزم م های مالیبازار فعاالن، هادستورالعمل در اینکشور ایران نیز تدوین شوند. 
نهاد تخلفات به  یفور مقاله نیو همچن یبریحوادث سا یابیو باز ییشناسا ،یریشگیپ ؛شامل یبریسا سکیر تیریمد

 پیش گیرند. ناظر

 یریگهجینت 11
در  انتشار صکوکاقتصادی،  یهاها و بنگاهدولت روییشپ یهاداخلی، یکی از راه مالیتأمینتوجه به محدودیت منابع با

، در مدت بیش از یک دهه به شوندیکه با عنوان صکوک شناخته مسالمی وراق بهادار ااست. ا المللیینبهای مالی بازار
با  المللییندر سطح ب هاو در سالیان گذشته روند انتشار آن اندتبدیل شده میاسالمهم صنعت مالی  یهایکی از بخش

نظام مالی کشور انتشار صکوک ارزی به ویژه  روییشپ هاییتاز این رو، یکی از ظرف .رشد قابل توجهی همراه بوده است
در  توانندید، منافزایش اعتبار دار و ابعمن تأمیناین اوراق در کنار مزایای گوناگونی که از نظر  ست.ا المللییندر سطح ب

انطباق واحد پولی و عدم انطباق سررسید و مدیریت بهتر عرضه و تقاضای  از طریق کاهش عدم کشورتقویت ثبات مالی 
ی آن، عدم امکان هامولفهاین پژوهش با درک شرایط فعلی نظام اقتصادی کشور که یکی از  ند.منابع ارزی مؤثر باش

های مالی فنّاوریراهکارهای مبتنی بر استفاده از المللی است؛ به بررسی ینبخدمات نهادهای مالی  بهدسترسی و استفاده 
 ارزی پرداخته است. مالیتأمینمنظور توسعه نظام به

، زیار صکوک انتشاراز جمله در  ،یمال گریواسطهرا در ناپذیری از جمله تحریم یانوآورانه راتییتغ چینبالک فنّاوری
 به دیبا گر،ید یاسالم یانند هر محصول مالمو صکوک بهنوآورانه  یهافّناوری بیحال، هنگام ترک نیممکن کرده است. با ا

های چالشچالش نظارتی، سایبری و ، با همین هدف شود ها توجهریسک ریسا و ینظارت هایریسک ،یقانون هایریسک

                                                                                                                                                                         
1 Private blockchain 
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 مقاله، مورد بررسی قرار گرفتند. در این چینبالکانتشار صکوک مبتنی بر  هایناظر به رمز ارزها به عنوان چالش شرعی
گذاری خارجی، مزایای انتشار برای بانیان و نیز الزامات در جهت جذب سرمایه چینبالکهم چنین به مزایای استفاده از 

شده و به مطالب مطرحوجه با تپرداخته شد.  چینبالکگذاری در جهت تسهیل فرآیند انتشار صکوک مبتنی بر سیاست
 ییافزاهم ضروریست تا، ارزی مالیتأمیندر  چینبالک فنّاوریبرداری از فقدان سازوکارهای تقنینی و نهادی در بهره

خصوص بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه میان نهادهای ناظر بر نظام اقتصادی ایران بههدفمند 
منظور تسریع همچنین به شکل بگیرد.کشور های نوین مالی در تعمیق و توسعه نظام مالی فنّاوریز گری استفاده اتنظیم

قانونی با استفاده از  فنّاوری وشرعی  فنّاوری گذاریمقررات تا شودیم شنهادیپ گری این حوزهگذاری و تنظیمدر سیاست
 ایجاد شوند.قراردادهای هوشمند 
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