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ره صکوک ارزی منتش
در کشورهای جهان

(2020سال )



تجربه انتشار صکوک ارزی در ایران

شرح نرخ کوپن یرتبه اعتبار سررسید حجم ناشر سال

+B 8.75% سال5

500: مرحله اول
میلیون یورو

125: مرحله دوم
میلیون یورو 

دولت جمهوری 
اسالمی ایران

1380سال 
2002ژانویه )

(  میالدی

در آن زمان به دلیل تحریم های خزانه داری 
حاضر Moody’sوS&Pآمریکا، مؤسسات 

.به رتبه بندی اوراق ارزی ایران نشدند

+B
7.75% سال6

میلیون 375
یورو

دولت جمهوری 
اسالمی ایران 1381سال 

ه این اوراق با عاملیت بانک ملت و در چهار مرحل
ن المللی البته به دلیل تحریم های بی. منتشر شد

امکان تامین مالی فراهم نشد و این پروژه با
.شکست رو به رو شد

- 8%
1: حجم عرضه

میلیارد یورو
از شرکت نفت و گ

پارس
1389سال 



چالش های موجود در صکوک های ارزی منتشره در ایران

عدم امکان پیش بینی دقیق از نرخ اوراق به دلیل رتبه بندی اعتباری نامطلوب ایران

نبود صندوق های ارزی داخلی

عدم تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی 

فعال نبودن بازار مشتقه ارزی 

مشکل در بازپرداخت اوراق و درنهایت تالطم در بازار ارز و یا بازپرداخت اوراق به صورت ریالی



فناوری بالکچین و کاربرد آن در صکوک 

توسطکهاستیی"هابلوک"شاملکهاستشدهتوزیعکلدفتریکبالکچین:بالکچینتعریف
تأییدالتیمعامسوابقحاویهابلوکاین.شوندمینگهداریشدهتوزیعکامپیوتریشبکهیک

.است-واسطعنوانبه–ثالثشخصیامرکزیمقامیکوجودبدونشده،

از؛عبارتندکهشودمیاستفادهعنصر3ازبالکچینبستربرصکوکانتشاربارابطهدر

(وکصکتوکنقالبدربالکچینبستربرصکوککردنمعاملهقابل)نگاریرمز❑

(شرعیقرارداداجرایجهتبستریعنوانبه)هوشمندقرارداد❑

(عوضعنوانبه)شدهرمزنگاریارزهاییاهوشمندهایدارایی❑



نمدل عملیاتی انتشار صکوک ارزی بر بستر بالکچی



:امکان جذب سرمایه گذار خارجی•
عدم نیاز به سوئیفت و بهره گیری از بستر تبادالت رمز ارزی  ✓
عدم وجود محدودیت در خروج ارز برای سرمایه گذاران خارجی  ✓

کاهش هزینه های فرآیندهای تسویه و پایاپای اوراق بهادار•

کاهش مواجهه با ریسک تسویه حساب•

به دلیل حذف واسطه هاکاهش هزینه های انتشار•
ساعته شبکه اطالعاتی24در دسترس بودن •

ها در سیستمماهیت شفاف و قابل ردیابی تراکنش•
توکن سازی صکوک•

استفاده از قرارداد هوشمند در ساختار صکوک و انطباق بهتر با عقود اسالمی•

اتوماسیون در فرآیند انتشار و پرداخت سودهای میان دوره ای•

نقش بالکچین 
در بهبود انتشار و 
تسهیل در انجام 
معامالت صکوک



ایرانمزایای استفاده از فناوری بالکچین برای بانیان صکوک ارزی در

ه امکان دسترسی ب

تامین مالی ارزی

در سهولت بیشتر

برنامه ریزی برای

استفاده از وجوه

امکان کاهش 

های اثرات تحریم

المللیبین

عدم وجود 

محدودیت در خرید 

و فروش اوراق

امکان حل چالش 

نوسان نرخ ارز



ر گذاری جهت انتشار صکوک ارزی مبتنی بالزامات سیاست
بالکچین

کردن رمز ارزهای پایه انتشار صکوکقانونی

فراهم کردن بستر بالکچین برای انتشار صکوک

بندی صکوک مبتنی بالکچینبستر سازی برای رتبه

های رمزارزیاعطای مجوز و نظارت بر صرافی

ایجاد چارچوب نظارتی و قانونی برای انتشار صکوک مبتنی بر بالکچین



مسائل پیش رو در 
استفاده از فناوری  
بالکچین در انتشار  

صکوک ارزی

مسائل نظارتی  
مرتبط با انتشار 
صکوک بر بستر 

بالکچین

های سایبریریسک

های شرعی چالش
استفاده از رمزارزها 
در ساختار صکوک 

ن مبتنی بر بالکچی



نتیجه گیری و پیشنهادات 
مزایایازارزیتقاضایوعرضهبهترمدیریتسررسید،تطابقعدموپولیانطباقعدمکاهشارزی،اعتباراتومنابعتأمینافزایش•

.استارزیصکوکانتشار

هنگامال،حاینبا.استکردهممکنارزی،صکوکانتشاردرجملهازمالی،گریواسطهدررانوآورانه ایتغییراتبالکچینفناوری•

سایروظارتینهایریسکقانونی،هایریسکبهبایددیگر،اسالمیمالیمحصولهرمانندبهصکوکونوآورانهفناوری هایترکیب

.شودتوجههاریسک

افزاییهماتضروریستارزی،مالیتامیندربالکچینفناوریازبرداریبهرهدرنهادیوتقنینیسازوکارهایفقدانبهتوجهبا•

گریمتنظیزمینهدربهاداراوراقوبورسسازمانومرکزیبانکخصوصبهایراناقتصادینظامبرناظرنهادهایمیانهدفمند

حوزهاینگرینظیمتوگذاریسیاستدرتسریعمنظوربه.بگیردشکلمالینظامتوسعهوتعمیقدرمالینوینهایفناوریازاستفاده

.شوندایجادهوشمندقراردادهایازاستفادهباقانونیفناوریووشرعیفناوریگذاریمقرراتتامی شودپیشنهاد




