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های انتشار صکوک ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالیبایسته  

  رسول خوانساری1
 
 

 چکیده
های اقتصاااادی، ورود ها و بنگاهروی دولتهای پیشمالی داخلی، یکی از راه به محدودیت منابع تامین با توجه

سااااتر اوراق بهادار المللی و تامین مالی از طریق ابزارهای مالی گوناگون در این بازار ابه بازارهای اوراق بهادار بین
شناخته می صکوک  سالمی که با عنوان  سالمی( در مدشوند، به عنوان جایگا ضه )در چهارچوب ا ت زین اوراق قر

شار آن های مهم صنعت مالی اسالمی تبدیل شده است و در سالیان گذشته روند انتبیش از یک دهه به یکی از بخش
الی کشور های پیش روی نظام مالمللی با رشد قابل توجهی همراه بوده استر از این رو، یکی از ظرفیتدر سطح بین
صکوک شار  سطح بین انت ستر این اوراق در کنار مزایای گوناگونی که از نظر تارزی به ویژه در  امین منابع، المللی ا

ولی و عدم انطباق واحد پتواند در تقویت ثبات مالی کشااااور از طریق کاهش عدمافزایش اعتبار و مانند آن دارد، می
 باشدر انطباق سررسید و مدیریت بهتر عرضه و تقاضای منابع ارزی موثر 
 ها و اقدامات گوناگونی اساات که باید با حمایتتوسااعه بازار صااکوک ارزی، ممااتلزم فراهم شاادن زیرساااخت

وسعه بازار های مربوط به تترین بایمتهگذار انجام شودر این مقاله در صدد آن است که مهمدولت و نهادهای مقررات
ر اساس در کمک به تقویت ثبات مالی بررسی نمایدر بصکوک ارزی در ایران را مشخص نموده و نقش این اوراق را 

های مناساا   های پژوهش، چارچوب قانونی، حمایت دولت، سااازکارهای ارتقای اعتباری و وجود زیرساااختیافته
ه آیندر همچنین صاااکوک ارزی از طریق کمک بترین الزامات توساااعه بازار صاااکوک ارزی به شااامار میاز جمله مهم

 مک نمایدرکتواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و در نتیجه تقویت ثبات مالی کشور ای ارز میمدیریت عرضه و تقاض
 

 المللی، صکوک ارزی، ثبات مالی، نظام مالی ایران: اوراق قرضه بینکلمات کلیدی
 JEL :G15, G23, E44, C21بندی طبقه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 r.khansari@gmail.comپژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ایرانپژوهشگر  1
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 مقدمه. ۱

ت و برداری از محصوالهای مختلف اقتصادی و بهرهدر حوزههای کالن در حال حاضر شیوه تامین مالی پروژه
صل از آن، یکی از مهم شمار میترین چالشخدمات حا سعه به  شورهای در حال تو که  آیدر از آنجاهای پیش روی ک

ه توانند برای تامین مالی بها میهای اقتصااااادی و دولتمنابع مالی داخلی در هر کشااااوری محدود اساااات، بنگاه
انداز مبود پسکالمللی مراجعه کنندر این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه به دلیل ی سرمایه بینبازارها

های کالن ها و اجرای پروژهکندر زیرا از یک ساااو برای توساااعه و تقویت زیرسااااختمالی اهمیت بیشاااتری پیدا می
سوی دیگر به دلیل کمبود پسنیازمند منابع مالی منده کنندر از این  توانند تنها به منابع داخلیاز مالی نمیانداند و از  ب

چکاب، تقی رو بیشتر این کشورها ناچار کمری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین نمایند )نبی فیضی
 های تامین مالی خارجی نشااان دادهانواع روش 1(ر در شااکل 1۵۰، صر 1۳۹۴زاده، فهیمی و خدادادی دشااتکی، 

 ده استرش

رو  های  امی  
مالی خار ی  یراستقراضیاستقراضی

وام های تضمینی خارجی

ری اینانس

سرمایه گذاری خارجی سهمی در 
قال  ترتیبات قراردادی

سرمایه گذاری خارجی  یرسهمی

خطوط اعتباری

فاینانس

یوزانس

سرمایه  گذاری خارجی در بازار 
اوراق بهادار

سرمایه گذاری ممتقیم خارجی

 
 های تامین مالی خارجیر انواع روش .۱شکل 

 منبع: بررسی نویمندهر

المللی است که یکی از ابزارهای مالی مهم در نظام مالی متعارف به منظور تامین مالی خارجی، اوراق قرضه بین
های گوناگون با اهدافی ساامااات مالی و شاارکتها، مودر گمااتره وساایعی از کشااورها و بازارهای مالی توساا  دولت

سرمایه شر می گذاری،همچون تامین مالی،  المللی اوراق قرضه شودر اوراق قرضه بینپوشش ریمک و مانند آن منت
شاااوند و به دلیل گذار منتشااار میدولتی یا  یردولتی هماااتند که در یک کشاااور یا ارز بیگانه برای ناشااار یا سااارمایه

اند )یون و گذاران و ناشااران گوناگون مواجه شاادههای گذشااته با اسااتقبال ساارمایهنان، طی دهههای خاص آویژگی
 (ر۳۰۴، ص ۲۰1۵، 1رزنیک

ویژه در کشااورهایی که دارای جمعیت مماالمان اوراق قرضااه متعارف به دلیل وجود برخی اشااکاالت شاارعی به
شمندان اسالمی با طراحی ابزارهای مالی جایگزین که زیادی همتند، کارایی و مقبولیت زیادی ندارندر از این رو اندی

اند، به دنبال پر کردن خأل ناشااای از کمبود ابزارهای تامین مالی به اوراق بهادار اساااالمی یا صاااکوک مشاااهور شاااده
                                                           
1. Eun & Resnick 
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(ر نکته قابل توجه در این زمینه، پذیرش صااااکوک و انتشااااار آن در برخی ۲۳۷، ص ۲۰1۵، 1اند )ذوالخیبریبوده
کن ، افریقای جنوبی، لوکزامبورگ، امریکا، ژاپن و ررر اسااالمی همچون انگلمااتان، ساانگال، هن کشااورهای  یر

 استر
صکوک بینصکوک نیز همانند اوراق قرضه، دارای دو نوع داخلی و بین ضر  ستر در حال حا المللی به المللی ا

ر استر از رشد باالتری برخوردا کند و نمبت به بازار داخلی آنعنوان موتور محرک اصلی رشد این صنعت عمل می
ران المللی توساا  ناشاامیلیارد دالر صااکوک بین ۲1۹حدود  ۲۰1۷تا پایان سااال  ۲۰۰1ای که از آ از سااال گونهبه

سال  شر شده مربوط به  شترین حجم منت شر شده استر در این میان بی لیارد می ۳۷با رقم حدود  ۲۰1۷گوناگون منت
شبهن توس  دولتدالر بوده که البته بخش عمده آ سهم صکوک ها و موسمات  شده استر همچنین  شر  دولتی منت

شده )داخلی و بینبین شر  صکوک منت مبت به کل  سال  ۸المللی( از حدود المللی ن صد در   ۴۷به حدود  ۲۰1۰در
 .رسیده که حاکی از رشد شتابان این بازار است ۲۰1۷درصد در سال 

مان تاکنون، و توسعه بازار صکوک داخلی از آن ز 1۳۸۴دار ایران در سال با وجود تصوی  قانون بازار اوراق بها
فیت در زمینه بازار صااکوک ارزی، فعالیت زیادی در کشااور ایران وجود نداشااته اساات و همچنان به عنوان یک ظر
لیج خ بالقوه باقی مانده اسااتر این در حالی اساات که بماایاری از کشااورهای خاورمیانه و به ویژه کشااورهای حوزه

سااازندر این اوراق المللی برآورده میفارس، بخش قابل توجهی از نیازهای تامین مالی خود را از طریق صااکوک بین
یت ثبات مالی کشااور تواند در تقودر کنار مزایای گوناگونی که از نظر تامین منابع، افزایش اعتبار و مانند آن دارد، می

شار صکوک ارزی در واقع می از طریق مدیریت بهتر عرضه و تقاضای منابع شدر انت تواند در بلندمدت ارزی موثر با
فراهم شدن  المللی را نیز بهتر فراهم سازدر در عین حال توسعه بازار صکوک ارزی، ممتلزمزمینه انتشار صکوک بین

های والگذار انجام شااودر سااها و اقدامات گوناگونی اساات که باید با حمایت دولت و نهادهای مقرراتزیرساااخت
 اصلی این پژوهش عبارتند از:

 اند؟های انتشار صکوک ارزی در نظام مالی ایران کدامبایمته -
 انتشار صکوک ارزی چه نقشی در تقویت ثبات مالی کشور دارد؟ -
 

 پیشینه پژوهش
سطح جهان و ایران پژوهش سالمی )صکوک( در  ستتاکنون در زمینه اوراق بهادار ا شده ا ین ر اهای زیادی انجام 

کارگیری اهمیت صکوک و ضرورت به»، «کارکرد صکوک»، «چیمتی صکوک»ها به لحاظ موضوعی، در زمینه پژوهش
 مورد توجه پژوهشگران داخلی و خارجی بوده استر « طراحی انواع صکوک»و « شرعی بودن صکوک»، «آن

نی در مقایمه با سهام، نتیجه (، با بررسی ت اوت بین بازده صکوک و اوراق قرضه جها۲۰1۶) ۲مغیره و آورتانی
المللی اهمیت داردر گذاران بینها و پوشاااش ریماااک سااارمایهاند که صاااکوک در تخصااایص راهبردی داراییگرفته

                                                           
1. Zulkhibri 
2. Maghyereh & Awartani 
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اند های صکوک و اوراق قرضه در عمل پرداخته و نتیجه گرفته( به بررسی ت اوت۲۰1۵) 1همچنین عارف و ص ری
 استر گذاری صکوک با اوراق قرضه مت اوت قیمت
اند و به این (، بین بازده و ریمااک صااکوک و اوراق قرضااه مقایمااه انجام داده۲۰1۳) ۲الرحمن و فیتریاتیفتح

سیده ست، ولی نتیجه ر شتر ا ضه بی سید اوراق قر سرر صکوک از میانگین بازده تا  سید  سرر اند که میانگین بازده تا 
 قرضه بیشتر استروبیش از انحراف معیار اوراق انحراف معیار صکوک نیز کم

 ۷۹(، اثر اعالم انتشااار صااکوک و اوراق قرضااه را بر ثروت سااهامداران با بررساای ۲۰1۳) ۳عالم، حماان و حق
در شااش بازار مالی اسااالمی، تحلیل  ۲۰1۲تا  ۲۰۰۴های مورد اوراق قرضااه منتشااره طی سااال ۸۷مورد صااکوک و 

م انتشار صکوک بر ارزش شرکت من ی است، در حالی که مدت، اثر اعالدهد در کوتاهاندر این مطالعه نشان میکرده
های زمانی به جز دوره پس از بحران مالی، این اثر مثبت اساااتر از این رو با وجود درباره اوراق قرضاااه در همه بازه

ها را از تامین مالی به وسیله صکوک باز داردر انگیزه مذهبی برای انتشار صکوک، این اثر من ی ممکن است شرکت
صیرب شهری، چون و ن ضه بر ثروت ۲۰۰۹) 4رخالف این مطالعه، ا صکوک و اوراق قر شار  سی اثر اعالم انت ( با برر

اند که اثر اعالم انتشاااار صاااکوک بر ثروت های پذیرفته شاااده در بورس مالزی، نشاااان دادهساااهامداران در شااارکت
شار صکوک نتیجه گرفته (، با بررسی اثر۲۰۰۹) 5سهامداران مثبت استر همچنین ابراهیم و مینای اند ثروت در انت

اند، در حالی که واکنش آنها نمبت به انتشار اوراق قرضه گذاران به انتشار صکوک واکنش مثبت نشان دادهکه سرمایه
 مت اوت بوده استر

صادی پرداخته۲۰1۲) 6احمد، داود و ک یلی صکوک بر عوامل کالن اقت شار  سی اثرات انت ید اند و با تای( به برر
سترابطه علیت بین صکوک و تولید ناخالص داخلی در مالزی، توصیه کرده سیا ستگذاران باید  سیا هایی را اند که 

( ۲۰1۳) ۷های کارکردی بازار سرمایه اسالمی به کار گیرندر همچنین سعید و گرساروزرسانی جنبهبرای تقویت و به
صااکوک در بین کشااورهایی مانند عربمااتان، کویت،  اثر عوامل کالن اقتصااادی را بری ایجاد ساااختارهای مشااخص

دهد که عوامل کالن )مانند سرانه اندر این مطالعه نشان میامارات، بحرین، قطر، مالزی، اندونزی و ررر بررسی کرده
گذاری( بر توسعه تولید ناخالص داخلی، جمعیت مملمان، اندازه اقتصاد، میزان باز بودن اقتصاد و کی یت مقررات

، تا حد زیادی بر توساااعه این بازار تاثیر ۲۰۰۸اند، گرچه بروز بحران مالی جهانی در ساااال ر صاااکوک موثر بودهبازا
 من ی گذاشتر
پردازد و ساختارهای گوناگون (، به بررسی صکوک به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی می۲۰۰۸) ۸ویلمون

کوک مشااارکتی را به عنوان ابزار تمااهیم ریمااک پیشاانهاد کندر این مطالعه صااصااکوک را از دیدگاه مالی تحلیل می
 داندر تر میگذاران مناس کند و آن را برای سرمایهمی

                                                           
1. Ariff & Safari 
2. Fathurahman & Fitriati 
3. Alam, Hassan, & Haque 
4. Mohd Ashhari, Chun, & Nassir 
5. Ibrahim & Minai 
6. Ahmad, Daud, & Kefeli 
7. Said & Grassa 
8. Wilson 
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های گوناگون صااااکوک دولتی و شاااارکتی (، به تحلیل ساااااختارهای صااااکوک و ریمااااک۲۰۰۷) 1طریق و دار
شان میپرداخته ست مودهد که ت اوت دیدگاهاندر این مطالعه ن شود و بر های فقهی ممکن ا مک  ج  پدید آمدن ری
 گذاری صکوک تاثیر بگذاردر قیمت

( به بررساای ممااارل مربوط به مقررات حمااابداری صااکوک پرداخته اسااتر بر اساااس این ۲۰۰۳) ۲عبدالرحمن
گذاری بهتر اساات و پژوهش، توسااعه بهتر بازار مالی اسااالمی نیازمند ابزارهای مالی اسااالمی با چارچوب مقررات

 گری است که در عین انطباق با شریعت، قابلیت اجرایی نیز داشته باشدرقررات حمابداری و گزارشانطباق با م
 ( ضاامن مروری بر ساااختار صااادرات  یرن تی ایران، امکان اساات اده از صااکوک در1۳۹۳مزینی و همکاران )

ساختاری را بررسی کر صادرات )کاالها و خدمات( کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و  ین مطالعه اندر نتایج ادهحوزه 
ر حوزه دگیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل است اده دهد که در شرای  کنونی و با هدف بهرهنشان می

صااادرات  یرن تی )شااامل اسااتصااناع، مضاااربه، مشااارکت، مرابحه، اجاره و جعاله(، صااکوک اسااتصااناع، قابلیت 
صادرات خدمات شدن در تامین مالی  شدن در تام عملیاتی  ین فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی 

 ردر مالی صادرات کاالها را داردر ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دا
نک معرفی کرده و برخی 1۳۹۳بخش )زینت با قانونی  یه  ما به عنوان ابزاری برای تقویت ساااار ( صااااکوک را 
 ا نیز ذکر کرده استر های آن رنمونه

برآورده  دهد که با اساات اده از این ابزار امکان، نشااان می۳( با معرفی صااکوک منطبق با بال 1۳۹۴خوانماااری )
ها ست اده بانکشودر در این منبع بر اها فراهم میو تقویت سرمایه بانک ۳ای در توافقنامه بال کردن الزامات سرمایه

م بانکی المللی بانکداری اسااالمی تاکید شااده و برخی مزایای صااکوک در نظافضااای بیناز این ابزار برای ورود به 
 تبیین گردیده استر 

ه از المللی در ایران را با اسااات اد( عوامل موثر بر انتشاااار صاااکوک بین۲۰1۵محمدی، تهرانی و خوانمااااری )
ن را برآورد المللی در ایراار صکوک بیناطالعات مربوط به کشورهای فعال در این بازار استخراج و نیز ظرفیت انتش

 اندرکرده
در  شود که در هیچ کدام از آنها، الزامات توسعه بازار صکوک ارزیهای موجود، مشخص میبا بررسی پژوهش

زار ایران به طور منمجم بررسی نشده استر همچنین نوآوری اصلی پژوهش حاضر از آن جهت است که نقش این با
 ی نیز مورد بررسی قرار گرفته استردر تقویت ثبات مال
 المللیاوراق قرضه بی 

یکی از ابزارهای مالی متداول در نظام مالی متعارف، اوراق قرضااه اساات که در گمااتره وساایعی از کشااورها و 
 گذاری،های گوناگون با اهدافی همچون تامین مالی، سرمایهها، موسمات مالی و شرکتبازارهای مالی توس  دولت

شر میپوشش  مک و مانند آن منت میمری ضه را از جهات گوناگون تق کنندر این اوراق از نظر بندی میشودر اوراق قر
ر در بازار اوراق قرضااه شااودالمللی تقماایم میدو نوع کلی اوراق قرضااه داخلی و اوراق قرضااه بینقلمرو انتشااار، به 

نویماای، خارج از مرزهای یک کشااور منتشاار و به المللی پذیرهالمللی، اوراق قرضااه توساا  یک سااندیکای بینبین

                                                           
1. Tariq & Dar 
2. Abdul Rahman 
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ضه میسرمایه شورهای گوناگون عر ساندرز و کورنتگذاران در ک ضه ۲۰۵، ص ۲۰1۲، 1شوند ) (ر بازار اوراق قر
المللی، از جهت ابزارهای مالی از تنوع زیادی برخوردار اسااتر این بازار شااامل دو بخش اصاالی اساات: اوراق بین

های اصلی اوراق قرضه ویژگی 1(ر در جدول ۲۰۵، ص ۲۰1۵)یون و رزنیک،  ۳رضه یوروو اوراق ق ۲قرضه خارجی
 اندرالمللی مقایمه شدهداخلی و اوراق قرضه بین

 گذاران اولیهسرمایه مکان انتشار ملیت ناشر واحد پول نوع اوراق قرضه
 داخلی داخلی داخلی داخلی داخلی
 داخلی داخلی خارجی داخلی خارجی

 یورو
رو ارز )یااورویاان، یااو

 یورودالر، یورپوند و ررر(
 المللیبین المللیبین مختلف

 های انواع اوراق قرضهر ویژگی .۱جدول 
 (ر۲۰۶، ص ۲۰1۵، 4منبع: )آرنولد

گذاران( و بر حم  واحد ای است که در بازار کشور میزبان )متعلق به سرمایهاوراق قرضه خارجی اوراق قرضه
شااودر مانند اینکه یک شاارکت آلمانی در امریکا گیرنده( خارجی منتشاار میناشاار )قر پول آن کشااور، توساا  یک 

گذاران امریکایی ب روشدر انتشار این نوع اوراق ا ل  توس  ای را بر حم  دالر منتشر کند و به سرمایهاوراق قرضه
ستر اوراشرکت شورهای دیگر فعالیت قابل توجهی دارند، متداول ا ضه خارجی معمواًل های خارجی که در ک ق قر

، 6، بولداگ5شااوندر اوراق قرضااه یانکیمی گذاریبر حماا  نام یک  ذا، حیوان یا نماد مربوط به کشااور میزبان نام
هایی از اوراق قرضه نمونه 15و سامورایی 14، باقلوا1۳، پاندا1۲، ماتادور11، رمبراند1۰، کیوی۹(، افرا۸)ماتیلدا ۷کانگرو

 (ر۲۰۶، ص ۲۰1۵اگون منتشر شده است )آرنولد، خارجی است که در کشورهای گون

                                                           
1. Saunders & Cornett 
2. Foreign bonds 
3. Eurobonds 
4. Arnold 
5. Yankee Bond 
6. Bulldog Bond 
7. Kangaroo Bond 
8. Matilda Bond 
9. Maple Bond 
10. Kiwi Bond 
11. Rembrandt Bond 
12. Matador Bond 
13. Panda Bond 
14. Baklava Bond 
15. Samurai Bond 
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ضه ضه یورو اوراق قر شر میاوراق قر ست، منت شوری که واحد پول اوراق متعلق به آن ا شودر ای که خارج از ک
و به همین دلیل به اوراق قرضه یورو شهرت  1بر حم  دالر در اروپا منتشر شد 1۹۶۰این اوراق اولین بار در دهه 

تواند بر حماا  هر گونه ارزی منتشاار شااودر م این اوراق، واحد پول آن، لزوماً یورو نیماات و مییافتر بر خالف نا
شود، از نوع اوراق قرضه یورو است که به ای که بر حم  واحد پول دالر در ژاپن منتشر میبرای مثال اوراق قرضه

قرضااااه یورو با اوراق قرضااااه  (ر اوراق۳۰۵، ص ۲۰1۵شااااود )یون و رزنیک، آن اوراق قرضااااه یورودالر گ ته می
شود که بر حم  واحد پول یورو در کشورهای ای گ ته میفرق دارندر اوراق قرضه اروپایی، به اوراق قرضه ۲اروپایی

شااود، شااودر البته اوراق قرضااه یورو که با واحد پول یورو در خارج از منطقه یور منتشاار میمنطقه یورو منتشاار می
المللی ، نوعی اوراق قرضاااه بین۳(ر اوراق قرضاااه جهانی۲۲، ص ۲۰1۵دارد )آرنولد، یورو نام -اوراق قرضاااه یورو

بزرگ است که فروش آن در یک کشور یا منطقه جهان دشوار استر از این رو به طور همزمان در بازارهای مهم کل 
متوس  حجم انتشار  منتشر شدر 1۹۸۹شودر این نوع اوراق اولین بار در سال دنیا فروخته و پس از آن دادوستد می

ستر بخشی از  شده ا شر  شتر آن نیز بر حم  دالر امریکا منت ضه جهانی حدود یک میلیارد دالر بوده و بی اوراق قر
شر امریکایی )خارجی( در امریکا فروخته می س  نا م  دالر امریکا که تو ضه جهانی بر ح شود، به عنوان اوراق قر

شناخته می گردد، از نوع اوراق قرضه و بخشی از آن که در مناطق دیگر عرضه می شوداوراق قرضه داخلی )یانکی( 
ست )یون و رزنیک،  ضه بین۶-۵، ص ۲۰1۵یورو ا مه (ر بازار اوراق قر المللی از نظر تنوع ابزارهای مالی در مقای

های بازار های اصاالی انواع ابزار، ویژگی۲با بازار اوراق قرضااه داخلی از تنوع بیشااتری برخوردار اسااتر در جدول 
 اندرالمللی با یکدیگر مقایمه شدهاوراق قرضه بین

 

 فراوانی پرداخت کوپ  ابزار مالی
اندازه 
 پرداخت کوپ 

 پرداخت در سررسید

 واحد پول انتشار ثابت ساالنه اوراق با نرخ ثابت

 واحد پول انتشار متغیر سه ماهه یا شش ماهه اوراق با نرخ شناور

 واحد پول انتشار یا تبدیل به سهام ثابت نهساال اوراق قابل تبدیل
اوراق همراه با حق تقدم 

 سهام
 ثابت ساالنه

واحد پول انتشار به عالوه سهام حاصل از 
 حق تقدم

 واحد پول انتشار ص ر ندارد اوراق بدون کوپن
 ارز دوگانه ثابت ساالنه اوراق دو ارزی

 المللیر ار اوراق قرضه بینهای اصلی انواع ابزارهای مالی بازویژگی. ۲جدول 
 (ر۳1۰، ص ۲۰1۵منبع: )یون و رزنیک، 

                                                           
میلیون دالر در بورس سهام لوکزامبورگ منتشر  1۵توس  شرکت ایتالیایی موتوروی، به مبلغ  1۹۶۳و در سال ر اولین اوراق قرضه یور1

 شدر
2. Euro Bond 
3. Global bond 
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 المللیصکوک بی 
سالمی )صکوک(، طبقه ست که اوراق بهادار ا سالمی ا صنعت مالی ا شریعت در  ای از ابزارهای مالی منطبق با 

زین شاارعی اوراق ها به عنوان جایگهای بزرگ و دولتتواند به عنوان یک منبع تامین مالی عمده توساا  شاارکتمی
سالمی به  صنعت مالی ا سعه  سبی برای تجهیز منابع و تو صکوک ابزار منا ست اده قرار گیردر  ضه متعارف مورد ا قر

توانند از آن، برای تخصاایص ( و موساامااات مالی نیز می۲۰۰۸، 1آید )جابماات، کونزل و میلیز و سااایشاامار می
 (ر۲۶۰، ص ۲۰1۶یره و آورتانی، ها و پوشش ریمک است اده نمایند )مغراهبردی دارایی

نتشار، اصکوک همانند اوراق قرضه انواع مختل ی دارد و از جهاتی همچون نوع ناشر، سررسید، ساختار، مکان 
و نوع توان آن را به دشااودر از جهت قلمرو انتشااار صااکوک میبندی مینوع ارز، سااازوکار پرداخت سااود و ررر طبقه

 کردر  المللی تقمیمصکوک داخلی و بین
گذار منتشر المللی، صکوک دولتی یا شرکتی است که در یک کشور یا ارز بیگانه برای ناشر یا سرمایهصکوک بین

 ۲توان به دو نوع صکوک خارجیالمللی را نیز میشودر با توجه به آنچه درباره اوراق قرضه گ ته شد، صکوک بینمی
 ته می شاااود که در بازار کشاااور میزبان )متعلق به تقمااایم کردر صاااکوک خارجی به صاااکوکی گ ۳و صاااکوک یورو

ای شودر صکوک سامورایی نمونهگذاران( و بر حم  واحد پول آن کشور، توس  یک ناشر خارجی منتشر میسرمایه
های خارجی ) یرژاپنی( در ژاپن و بر حم  واحد پول این کشور ها و شرکتاز این صکوک است که توس  دولت

شود که خارج از کشوری (ر صکوک یورو به صکوکی اطالق می1۳۹۲)خوانماری و قلیچ،  )ین( منتشر شده است
 شودرکه واحد پول اوراق متعلق به آن است، منتشر می

بازار صاااکوک در ساااالیان گذشاااته از رشاااد قابل توجهی برخوردار بوده اسااات و پس از بانکداری اساااالمی،  
درصدی  ۲۰رودر بخش صکوک، با نرخ رشد ساالنه مرک  می ترین بخش در صنعت مالی اسالمی به شمارپرشتاب
سال سریع۲۰1۴تا  ۲۰۰۹های بین  شد را در بین بخش،  ستر ترین ر شته ا سالمی دا صنعت مالی ا های گوناگون 

میلیارد دالر رساایده اسااتر در این میان صااکوک  ۹۷۹به حدود  ۲۰1۷تا  ۲۰۰1حجم کل صااکوک منتشااره از سااال 
ترین میزان میلیارد دالر سهم زیادی در رشد این بخش از صنعت داردر بیش ۲1۹نتشار نزدیک به المللی با حجم ابین

صکوک  میلیارد دالر ۳۷٫۶است که در آن، حدود  ۲۰1۷المللی طی سالیان گذشته مربوط به سال انتشار صکوک بین
های المللی طی سااالینروند انتشااار صااکوک داخلی و ب ۲(ر شااکل ۲۴، ص IIFM ،۲۰1۸المللی منتشاار شااد )بین

 دهدررا نشان می ۲۰1۷تا  ۲۰۰1

                                                           
1. Jobst, Kunzel, Mills, & Sy 
2. Foreign Sukuk 
3. Euro Sukuk 
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 ر ۲۰1۷تا  ۲۰۰1های المللی طی سالروند انتشار صکوک بین .۲شکل 
 (ر۲۴-۲۵، صص IIFM ،۲۰1۸منبع: )

را تشااکیل  ۲۰1۷تا  ۲۰۰1درصااد کل انتشااار صااکوک از سااال  ۲۹المللی تنها حدود هرچند بازار صااکوک بین
صلی بمی شمار میدهد، ولی محرک ا صکوک به  صکوک بینازار  م  دالر و دیگر ارزهای رایج و آیدر  المللی بر ح

المللی منتشره از ژانویه توزیع کل صکوک بین ۳شودر جدول در سررسیدهای گوناگون حتی تا سی سال نیز منتشر می
شااود دول مشاااهده میطور که در این جدهدر همانرا به ت کیک مناطق گوناگون نشااان می ۲۰1۷تا دسااامبر  ۲۰۰1

المللی تاکنون، میلیارد دالر، از زمان پیدایش بازار صااکوک بین ۶۳٫۶مورد صااکوک به ارزش  ۹۶امارات با انتشااار 
بیشترین سهم را در این بازار داشته استر این کشور به همراه عربمتان سعودی، قطر، عمان، بحرین و کویت بیش 

شار صکوک بین ۵۰از  سال مللی را به خود اختصاص دادهالدرصد کل حجم انت  ۲۴، حدود ۲۰1۷اندر همچنین تا 
صکوک بین شار  صد از حجم انت شورهایی مانند ترکیه، در سهم ک ستر در عین حال  شور مالزی ا المللی مربوط به ک

(ر روند رو به رشاااد انتشاااار صاااکوک ۴1، ص IIFM ،۲۰1۸اندونزی و قطر در این بازار در حال افزایش اسااات )
دهنده اراده کشااااورهای گوناگون برای فعالیت بیشااااتر در این بازار و ظرفیت بالقوه آن برای ورود للی نشااااانالمبین

ستر از این رو به نظر می ست اده از این رسد یکی از ظرفیتکشورهای دیگر ا صاد ایران، ا های بالقوه پیش روی اقت
 ها استربازار برای تامین مالی دولت و شرکت

 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰۰1 ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰1۰ ۲۰11 ۲۰1۲ ۲۰1۳ ۲۰1۴ ۲۰1۵ ۲۰1۶ ۲۰1۷
داخلی ۷۴۷ 1۹1 ۵,۳۲۷ ۶,۹۶۲ 1۰,۲۸۶۲1,۷۵۵۳۶,1۸۲۲۲,1۲۷۳۰,۹۰۴۴۸,۸۷۷۸۴,۴۹۰11۷,۳۳11۲,۵۶۸۰,۵۷۰۴۵,۹۳۸۵۶,۷1۸۷۹,۰۶۹

بین المللی ۴۲۵ 1,1۸۰ 1,۸۸۰ ۲,۵۰۳ ۳,۷۲۳ 11,۸۵۲1۴,۰۰۲ ۲,۲1۰ ۷,۰۲۳ ۴,۲۴۸ ۸,۶۸۴ ۲۰,۲۶۹۲۳,۷۰۵۲۶,۷۳۰۲1,۸۸۰۳1,۲1۰۳۷,۶۴۸

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

1۰۰۰۰۰

1۲۰۰۰۰

1۴۰۰۰۰
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 (ر۴۲، ص IIFM ،۲۰1۸منبع: )ر ۲۰1۷تا  ۲۰۰1ز سال المللی منتشره به ت کیک مناطق گوناگون اآمار صکوک بین .۳جدول 

 سهم از کل مبلغ منتشره )درصد( مبلغ انتشار )میلیون دالر(  عداد انتشار آسیای شرقیآسیا و 

 ۰٫۰۷ ۹۷ ۱ چی 

 ۱٫۴۶ ۳,۱۹۶ ۵ کنگهنگ

 ۶٫۱۶ ۱۳,۵۰۳ ۱۵ اندونزی

 ۰٫۰۹ ۱۹۰ ۳ ژاپ 

 ۲۴٫۸۵ ۵۴,۴۷۳ ۹۰ مالزی

 ۱٫۶۴ ۳,۶۰۰ ۴ پاکستان

 ۰٫۳۲ ۷۱۱ ۴ سنگاپور

 ۳۴٫۶ ۷۵,۷۶۹ ۱۲۲ مجموع

 سهم از کل مبلغ منتشره )درصد( مبلغ انتشار )میلیون دالر(  عداد انتشار ری خلیج فارس و خاورمیانهشورای همکا

 ۴٫۷۶ ۱۰,۴۳۰ ۱۰۱ بحری 

 ۱٫۵۲ ۳,۳۲۷ ۱۷ کویت

 ۱٫۱۸ ۲,۵۸۲ ۳ عمان

 ۵٫۲۲ ۱۱,۴۳۵ ۱۴ قطر

 ۱۷٫۷۸ ۳۸,۹۶۵ ۵۰ عربستان سعودی

 ۲۹٫۰۴ ۶۳,۶۴۴ ۹۶ امارات متحده عربی

 ۵۹٫۵ ۱۳۰,۳۸۳ ۲۸۱ مجموع

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

 ۰٫۰۷ ۱۵۰ ۱ نیجریه

 ۰٫۲۳ ۵۰۰ ۱ افریقای  نوبی

 ۰٫۰۶ ۱۳۰ ۱ سودان

 ۰٫۴ ۷۸۰ ۳ مجموع

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

 ۰٫۰۰۵ ۱ ۱ انسهفر

 ۰٫۰۹ ۲۰۶ ۳ آلمان

 ۰٫۱۳ ۲۸۰ ۳ لوکزامبورگ

 ۴٫۰۸ ۸,۹۳۴ ۲۲  رکیه

 ۰٫۶۲ ۱,۳۶۸ ۹ انگلستان

 ۰٫۶۲ ۱,۳۶۷ ۵ ایاالت متحده امریکا

 ۰٫۰۵ ۷۷ ۱ قزاقستان

 ۵٫۵۸ ۸,۵۲۴ ۴۴ مجموع

 ۱۰۰ ۲۱۹,۱۶۵ ۴۵۰ کل
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، بیشتر حجم صکوک منتشره مربوط به صکوک شرکتی بوده است ولی پس از ۲۰۰۸تا پیش از بحران مالی سال 
رو شده استر بیشتر صکوک شرکتی، برای تامین مالی دولتی با اقبال بیشتری روبهبحران مالی، صکوک دولتی و شبه

المللی توزیع صکوک بین ۳(ر در شکل 1۲۶، ص ۲۰1۴، 1ر شده است )ص ری، عارف و محمدها منتشزیرساخت
 بر حم  نوع ناشر نشان داده شده استر ۲۰1۷سررسید نشده تا پایان دسامبر 

 
 ر به ت کیک نوع ناشر )میلیون دالر( ۲۰1۷المللی سررسید نشده تا پایان سال ر توزیع صکوک بین۳شکل 
 (ر۷۶، ص IIFM ،۲۰1۸منبع: )

 
صکوک داخلی و بین سالیان اخیر به تدریج افزایش یافتهدر هر دو بازار  صکوک دولتی طی  سهم  ستر  المللی  ا

شران دولتی از  سهم نا صکوک داخلی  شره طی دوره  ۳۰در بازار  صد کل مبلغ منت ج به ، به تدری۲۰۰۸تا  ۲۰۰1در
شره طی دوره  ۷۰ سال افزایش ی ۲۰1۵تا  ۲۰1۰درصد حجم مبلغ منت شران دولتی  ۲۰1۷افته استر در  ز اسهم نا

درصااد بوده اسااتر برای ناشااران شاارکتی، در بازار صااکوک داخلی عکس این مورد  ۵۵کل صااکوک منتشااره داخلی 
تا  ۲۰۰1درصااد طی دوره  ۶۹ای که در بازار صااکوک داخلی، سااهم ناشااران شاارکتی از ات اق افتاده اسااتر به گونه

ال درصااد در ساا ۲۵کاهش یافته و پس از آن با مقداری افزایش به  ۲۰1۵تا  ۲۰1۰درصااد طی دوره  1۹، به ۲۰۰۸
 (ر۳۵-۳۶، صص IIFM ،۲۰1۸رسیده است ) ۲۰1۷

دوره  درصااد طی ۲۸دولتی به تدریج افزایش یافته و از المللی سااهم ناشااران دولتی و شاابهدر بازار صااکوک بین
، ۲۰1۷رسااایده اساااتر همچنین در ساااال  ۲۰1۵ا ت ۲۰1۰درصاااد طی دوره زمانی  ۶1، به ۲۰۰۸تا  ۲۰۰1زمانی 

المللی را به خود اختصاااص داده درصااد از حجم انتشااار صااکوک بین ۸۵دولتی، در مجموع صااکوک دولتی و شاابه
دولتی رود به دلیل شاارای  اقتصااادی و ساایاساای در مناطق گوناگون جهان، صااکوک دولتی و شاابهاسااتر انتظار می

 ر(۴۲)همان، ص  زار باشدهمچنان محرک اصلی رشد در این با
داشته استر در گذشته این رشد تنها مربوط به بازار صکوک داخلی المللی دولتی رشد خوبی بازار صکوک بین

مدت( در کشورهایی مانند مالزی، بحرین، اندونزی، سودان و ترکیه بودر ولی به تازگی تعداد بیشتری )و  الباً کوتاه
تر نظیر دالر امریکا، پوند انگلمااااتان و یورو تر و بر حماااا  ارزهای رایجدمدتها وارد بازار صااااکوک بلناز دولت
سالشده صکوک دولتی بلندمدت به ارزش تقریبی  1۶تعداد  ۲۰1۵و  ۲۰1۴های اندر در  میلیارد دالر  1۰٫۴مورد 

                                                           
1. Safari, Ariff, & Mohamad 

%۴۸; ۵۳,۰۰۰; دولتی

%۲۸; ۳1,۲1۳; شبه دولتی

%۲۳; ۲۵,۶۸۵; شرکتی
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ده استر در این کن  منتشر شدر کشورهای گوناگونی از جمله اندونزی، ترکیه، امارات، پاکمتان، انگلمتان و هن 
های انگلماااتان، افریقای جنوبی، میلیارد دالر، مربوط به دولت ۳میان پنج مورد از صاااکوک منتشااار شاااده به ارزش 

شر کردههن  صکوک منت ست که برای اولین بار  شورها، هن کن  و لوکزامبورگ ا شترین اندر در بین این ک کن  بی
المللی صکوک بین ۲۰1۵و سپس در ماه می  ۲۰1۴ن بار در سال مقدار صکوک را منتشر کرده استر این کشور اولی

 (ر۴۷، ص IIFM ،۲۰1۶میلیارد دالر منتشر کرده است ) ۲دولتی خود را در مجموع به ارزش 
های جدید به این بازار به ویژه در مورد صکوک کنندگان بازار صکوک در سراسر جهان، از ورود دولتمشارکت

کندر این امر ها برای ورود به بازار را هموار میکنندر زیرا ممیر شرکتستقبال خوبی میا AAAدارای رتبه اعتباری 
بهره ها از آن بیتواند موج  فراهم شدن حجم و تنوع کافی در انتشار صکوک شود، چیزی که بازار صکوک مدتمی

ریکایی بیشاتری در این بازار های اروپایی و امها و شارکتشاود که دولتبینی می(ر پیش۴۸بوده اسات )همان، ص 
فهرسااتی از  ۴(ر جدول ۲۳۴، ص ۲۰1۵وارد شااوند و منابع بیشااتری را از طریق صااکوک به دساات آورند )آرنولد، 

 دهدر را نشان می ۲۰1۷تا دسامبر  ۲۰1۴المللی منتشر شده )از نظر مبلغ انتشار( بین ژانویه ترین صکوک بینمهم
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 ناشر
سال 

 شارانت
 نوع صکوک شورک

مبلغ انتشار 

 )میلیون دالر(

سررسید 

 )سال(

واحد 

 پول
 ساختار

 ۷٫۵ ۹,۰۰۰ دولتی عربمتان ۲۰1۷ دولت عربستان
دالر 

 امریکا
 ترکیبی

 ۷٫۵ ۳,۰۰۰ دولتی اندونزی ۲۰1۷ دولت اندونزی
دالر 

 امریکا
 وکالت

 ۷ ۲,۰۰۰ دولتی عمان ۲۰1۷ دولت عمان
دالر 

 امریکا
 اجاره

وسعه بانک  

 اسالمی
 ۵ 1,۲۶۰ دولتیشبه عربمتان ۲۰1۷

دالر 

 امریکا
 وکالت

شرکت 

 گذاری دوبیسرمایه
 1۰ 1,۰۰۰ دولتیشبه امارات ۲۰1۷

دالر 

 امریکا
 ترکیبی

بانک  وسعه 

 اسالمی
 ۵ ۲,۷۰۰ دولتیشبه عربمتان ۲۰1۶

دالر 

 امریکا
 وکالت

 ۸ ۲,۵۰۰ دولتی اندونزی ۲۰1۶ دولت اندونزی
دالر 

 امریکا
 وکالت

 ۵ 1,۵۰۰ شرکتی امارات ۲۰1۶ هواپیمایی ا حاد
دالر 

 امریکا
 وکالت

 ۲۰ 1,۵۰۰ دولتی مالزی ۲۰1۵ دولت مالزی
دالر 

 امریکا
 ترکیبی

 ۵ 1,۲۵۰ شرکتی مالزی ۲۰1۵ پتروناس
دالر 

 امریکا
 وکالت

 ۵ 1,۰۰۰ دولتی کن هن  ۲۰1۵ کنگدولت هنگ
دالر 

 امریکا
 ترکیبی

 1,۰۰۰ شرکتی امارات ۲۰1۵ بانک اسالمی دوبی
بدون 

 سررسید

دالر 

 امریکا
 مضاربه

 ر ۲۰1۷تا  ۲۰1۵المللی منتخ  از نظر حجم انتشار طی سال صکوک بین .۴جدول 
 (ر۲۳، ص IIFM ،۲۰1۷؛ ۴۴، ص IIFM ،۲۰1۸منبع: )

 
های از جنبهها با یکدیگر مت اوتندر یکی کنندگان و ویژگیالمللی از نظر مشااااارکتبازار صااااکوک داخلی و بین
صکوک داخلی و بین صکوک داخلی، ت اوت  ستر در بازار  شره در دو بازار ا صکوک منت ساختار  المللی، مربوط به 

ساختار مرابحه بیشترین سهم را در صکوک دولتی داشته استر همچنین ساختارهای مشارکت و مرابحه در صکوک 
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المللی، صکوک است که از زمان تشکیل بازار صکوک بین اندر این در حالیدولتی، سهم بیشتری داشتهشرکتی و شبه
شکل ستر  شتر رایج بوده ا صکوک بین ۶تا  ۴های اجاره در این بازار بی ساختار  شر توزیع  م  نوع نا المللی بر ح

طور که مشخص است ساختار دهدر همانرا نشان می ۲۰1۷تا  ۲۰۰1های دولتی و شرکتی( طی سال)دولتی، شبه
شبهاجاره در بی صکوک  ساختار وکالت در بین  شرکتی، و  صکوک دولتی و  ست ن  شته ا سهم را دا شترین  دولتی بی

(IIFM ،۲۰1۶ ر۲۹، ص) 
 

 
 )میلیون دالر(ر  ۲۰1۷تا  ۲۰۰1المللی شرکتی به ت کیک ساختار از سال توزیع صکوک بین .۴شکل 
 (ر۵۲، ص IIFM ،۲۰1۸منبع: )
 

 
 )میلیون دالر(ر  ۲۰1۷تا  ۲۰۰1دولتی به ت کیک ساختار از سال المللی شبهتوزیع صکوک بین .۵شکل 
 (ر۵۲، ص IIFM ،۲۰1۸منبع: )
 

%۳۲; 1۸,۴۳۸; اجاره

%1۲; ۶,۶۷۶; مضاربه

%۹; ۴,۹۰۸; مرابحه

%1۶; ۸,۹۲۸; مشارکت

%۲۴; 1۳,۶۶۸; وکالت

%۶; ۳,۲۵۹; ترکیبی %۳; 1۵۰۰; قابل معامله

%1۵; 1۰,۲۰۰; اجاره

%1; ۹۲۷; مرابحه

%1; ۴۳۶; مشارکت

%۷۶; ۵۳,۵۳۲; وکالت

%۵; ۳,۵۳1; قابل معامله

%۲; 1,۶۰۰; ترکیبی
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 )میلیون دالر(ر ۲۰1۷تا  ۲۰۰1المللی دولتی به ت کیک ساختار از سال توزیع صکوک بین. ۶شکل 
 (ر۵1، ص IIFM ،۲۰1۸منبع: )

 

 
 (ر)میلیون دالر ۲۰1۷تا  ۲۰۰1تار از سال المللی نهادهای مالی به ت کیک ساختوزیع صکوک بین .۷شکل 
 (ر۵1، ص IIFM ،۲۰1۸منبع: )
 

  جربه انتشار صکوک ارزی در ایران 
، بازار صکوک کشور از نظر حجم و تنوع ابزارهای 1۳۸۴پس از تصوی  قانون بازار اوراق بهادار ایران در سال 

شته استر با وجود توسعه بازار شار صکوک  مالی موجود توسعه قابل توجهی دا صکوک داخلی در ایران، از نظر انت
ارزی ایران پس از انقالب اسالمی،  1ارزی، ایران جایگاه مناسبی در بین سایر کشورهای اسالمی نداردر اولین اوراق

میالدی( توساا  دولت جمهوری اسااالمی ایران به صااورت اوراق یورویی منتشاار  ۲۰۰۲)ژانویه  1۳۸۰در دی ماه 
 شدر 

                                                           
این اوراق آن است که ساختار انتشار آنها شباهت چندانی به صکوک نداشته و بیشتر شبیه به برای « صکوک»ر علت عدم است اده از واژه 1

 اوراق متعارف بوده استر

%۵۹; ۳۶,۷۵1; اجاره

%۰; ۹۷; مرابحه

%۲۳; 1۴,۳۰۰; وکالت

%1۸; 1۰,۸۵۰; ترکیبی

%11;۲،097;اجاره

%18;۳،۳50;مضاربه

%1۲;۲،۲59;مرابحه

%1۳;۲،44۳;مشارکت

%45;8،۲۲5;وکالت
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میلیون یورو و به دلیل اسااتقبال خوبی که از آن صااورت گرفت، در مرحله  ۵۰۰مرحله اول به مبلغ  این اوراق در
میلیون یورو  ۶۲۵میلیون یورو و در مجموع به مبلغ  1۲۵میالدی(، به مبلغ  ۲۰۰۲)ژوریه  1۳۸1دوم یعنی تیر ماه 

ساله و نرخ کوپن ثابت  سید پنج  سرر شدر این اوراق دارای  شر  ضه این اوراق، بانک درصد ۸٫۷۵منت ی بودر در عر
پی پاریبا فرانمااه و کامرز بانک آلمان به عنوان مدیران اجرایی مشااارکت داشااتندر همچنین این اوراق از طرف انبی

 دریافت کرده بودر  B+بندی فیچ، رتبه اعتباری موسمه رتبه
شور نیز در آذر ماه  سامبر  1۳۸1دومین اوراق ارزی ک س ۲۰۰۲)د سالمی ایران میالدی( تو   دولت جمهوری ا

درصاااد انتشاااار یافتر این اوراق نیز رتبه  ۷٫۷۵میلیون یورو و با ساااررساااید شاااش سااااله و نرخ کوپن  ۳۷۵به مبلغ 
بندی فیچ به خود تخصاااایص دادر الزم به ذکر اساااات در آن زمان به دلیل را از طرف موساااامااااه رتبه B+اعتباری 
 بندی اوراق ارزی ایران نشدندر اندپی و مودیز حاضر به رتبهداری امریکا، موسمات اسهای خزانهتحریم

( ماده ۳اسااتر در این سااال با اسااتناد به جزب )ج( بند ) 1۳۸۹آخرین مورد انتشااار اوراق ارزی مربوط به سااال 
کل کشور، صکوک مشارکت ارزی با هدف تامین مالی شرکت ن ت و گاز پارس در  1۳۸۹واحده قانون بودجه سال 

گذاران میدان گازی مشاااترک پارس جنوبی با مجوز بانک مرکزی، ویژه سااارمایه 1۸تا  1۵تکمیل فازهای راساااتای 
شدر این اوراق با عاملیت بانک ملت، طی چهار مرحله و در مجموع  شر  خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور منت

الحماااب ریالی( انتشااار یافتر سااود علی هزار میلیارد ریال اوراق مشااارکت ۴۰به مبلغ یک میلیارد یورو )به همراه 
ساالنه بود و کوپن ۸اوراق،  شش ماهه پرداخت میدرصد  صورت  شخص های اوراق به  شدر بانک ملت به عنوان 

سال اول با نرخ  ۸ثالث، بازخرید اوراق را در سررسید نهایی با نرخ  سال  ۵٫۵درصد و قبل از آن را در  درصد، در 
داری تا زمان بازخرید به صااورت درصااد با محاساابه کل مدت نگه ۷سااال سااوم با نرخ درصااد و در  ۶دوم با نرخ 

 الحماب تضمین کرده بودر علی
چندان مطلوب گذاری آن بودر با توجه به رتبه اعتباری نههای مربوط به نرخیکی از مشااااکالت این اوراق بحث

های ارزی داخلی، به عالوه به دلیل نبود صاااندوقگذاری اوراق وجود نداشاااته اساااتر بینی دقیقی از نرخایران، پیش
سرمایه مهیل ورود  میار عدم ت ضا برای این اوراق ب شتقه ارزی یافتن طرف تقا گذاران خارجی و فعال نبودن بازار م
های صاااورت گرفته برای فروش اوراق مشاااارکت ارزی، با توجه به لزوم پرداخت مبالغ دشاااوار بودر با وجود تالش

های ارزی بینی بودجه ارزی مربوطه از یک سااو و نوساااند اوراق در سااررسااید آنها و عدم پیشارزی اصاال و سااو
های ظالمانه نظام بانکی ایران از های بعد، ت اوت نرخ ارز رساااامی و آزاد و کمبود منابع ارزی به دلیل تحریمسااااال

ردیدر این امر در نهایت موج  ای در بازپرداخت این اوراق مواجه گساااوی دیگر، شااابکه بانکی با مشاااکالت عدیده
  های ارزی در اقتصاد کشور افزودرهای نادرست به بازار شده و بر تالطمانتقال سیگنال

های عامل و همچنین مردم در ها حاکی از نارضاااایتی بانکتجربه انتشاااار اوراق مشاااارکت ارزی توسااا  بانک
ستر به شار اوراقطوری اجرای این طرح بوده ا شرکت ن ت و گاز پارس، بانک که در طرح انت شارکت ارزی  های م
ای از قبیل تامین نقدینگی و پرداخت اصاال، سااود و جرایم تاخیر این اوراق مواجه شاادندر عامل با مشااکالت عدیده

ها در سررسید به دلیل فقدان منابع ارزی الزم، به جای بازپرداخت ارزی وجه اوراق، برای آن زمان برخی از بانک در
گذاران به نرخ ان آن اوراق اقدام به افتتاح حماااااب نموده و اعالم نمودند معادل ریالی وجوه ارزی ساااارمایهخریدار

رساااامی به حماااااب آنها واریز خواهد شااااد؛ اقدامی که با توجه به ت اوت زیاد نرخ ارز رساااامی و آزاد در آن زمان، 
 .گذاران به نظام بانکی کشور تلقی گردیدسرمایهای به اعتبار طرح و اعتماد اعتراضات زیادی را برانگیخته و ضربه



 
 

17 

 

آوری ارزهای برخی از متقاضااایان انتشاااار اوراق ارزی در داخل کشاااور، هدف از انتشاااار چنین اوراقی را جمع
رزی خانگی شده ااندر گرچه وجود تورم و نااطمینانی نمبت به آن در آینده مانع است اده از منابع خانگی عنوان نموده

شاار آوری ارزهای خانگی به یک واحد پول خارجی منتدر داخل کشااور با هدف جمع چنانچه این اوراق،اساات، ولی 
روش این اوراق در گذاران ایرانی برای خرید این اوراق باید اقدام به تهیه و خرید آن ارز نمایندر لذا، فشااود، ساارمایه

ن را با آموج  اختالل در بازار شااااده و مدیریت  تواندارقام باال و افزایش شاااادید تقاضااااا برای ارز و قیمت آن می
رزهای های نرخ ارز، معلوم نیمت که امشکالت زیادی مواجه نمایدر موضوع دیگر اینکه، در صورت افزایش نوسان

 های نرخ ارز شودر تواند تاثیری معکوس نهاده و سب  تشدید بیشتر نوسانآوری شود و حتی میخانگی جمع
ین رو است اده اتوان تکیه زیادی نمود و از های بازار داخلی نمیبه احتماالت موجود به ظرفیتبنابراین، با توجه 

س از بازار بین صکوک ارزی گزینه منا شار  سدتری به نظر میالمللی در انت سالیان  .ر شور ابا وجود این، طی  خیر ک
از رشااد  اساات که این بازار در سااطح دنیا المللی نداشااته و این در حالیایران، حضااور چندانی در بازار صااکوک بین

زار طور که گ ته شااااد، برخی کشااااورهای اسااااالمی همچون امارات و مالزی در این بازیادی برخوردار بوده و همان
 (ر 1۷، ص 1۳۹۵اند )خوانماری، حضور فعالی داشته

 
 نقش صکوک ارزی در ثبات مالی

ثباتی مالی در پذیری مالی و ایجاد بیمنابع اصلی آسی  عدم انطباق واحد پولی و عدم انطباق سررسید از جمله
تواند برای اسااتقرا  آیندر در کشااورهای در حال توسااعه، پول داخلی نمیکشااورهای در حال توسااعه به شاامار می

ها مورد است اده قرار گیرد و در نتیجه خارجی یا استقرا  بلندمدت )حتی به صورت داخلی( توس  دولت یا بنگاه
 ۲«گناه نخمتین»( این پدیده را به نام 1۰، ص 1۹۹۹) 1آیدر آیشنگریم و گوپتاثباتی مالی پدید میندگی یا بیآن شکن

های با درآمد ریالی( گذاران با عدم انطباق واحد پولی )تامین مالی ارزی پروژهاند؛ در این حالت ساارمایهمعرفی کرده
مدت( مواجه خواهند بودر در چنین وضعیتی دمدت با منابع کوتاههای بلنیا عدم انطباق سررسید )تامین مالی پروژه

ها و نهادهایی که نیازمند تامین مالی بیرونی ) یر از منابع داخلی( همااااتند، مجبورند بین اسااااتقرا  با ارز بنگاه
 مدت داخلی انتخاب کنندر خارجی یا استقرا  کوتاه

تواند منجر به رو اسااااتقرا  کند، کاهش ارزش ریال میاگر شاااارکتی برای یک پروژه که درآمد ریالی دارد، یو
شرکت مذکور پروژه شودر همچنین اگر  مت پروژه  مهیالت ریالی کوتاهشک مدت داخلی های بلندمدت خود را با ت

گر اتامین مالی کند، احتمال افزایش نرخ ساااود و یا عدم تمدید تماااهیالت وجود خواهد داشاااتر به همین ترتی  
م  حهای مالی آن بر ( مالی یک کشور بر حم  یک ارز خارجی مانند یورو باشد، ولی داراییهای )تعهداتبدهی

 ها و کاهش ثبات نظامها و بدهیپول داخلی باشااااد، کاهش ارزش پول داخلی موج  برهم خوردن تعادل دارایی
 شودر مالی و اقتصادی آن کشور می

شااودر در ها باشااد، احتمال بروز بحران بیشااتر میراییتر از سااررسااید داها کوتاههمچنین اگر سااررسااید بدهی
دهی بلندمدت بر حماا  واحد پول داخلی موج  ایجاد مدت بر حماا  ارز خارجی و واممجموع اسااتقرا  کوتاه

شااودر برای مثال عدم انطباق واحد پولی و عدم انطباق سااررسااید به طور همزمان، از ثباتی مالی و حتی بحران میبی
                                                           
1. Eichengreen & Hausmann 

 ( اشاره به نافرمانی حضرت آدم )ع( دارد که موج  هبوط او از بهشت شدرOriginal sinر گناه نخمتین )۲
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بودر پس از این بحران بود که کشااورهای  1۹۹۸و  1۹۹۷های صاالی بروز بحران مالی آساایا در سااالجمله عوامل ا
اتحادیه ملل جنوب شاارقی آساایا )آرسااهرآن( به عالوه چین، ژاپن و کره، توسااعه بازار اوراق ارزی داخلی را به عنوان 

شورها  ست مهم در اولویت قرار دارندر با توجه به اتکای زیاد این ک سیا سعه بازار به تامین مالی بانکیک  محور، تو
تواند نقش زیادی در توسااااعه تامین مالی بازارمحور و کمک به تعادل نظام مالی در آنها ای ا کند اوراق ارزی می

 (ر1، ص ۲۰1۷، 1)پارک، شین و تیان
شاره شده استر صندوق بیندر برخی پژوهش ( بر افزایش ۲۰1۶المللی پول )ها به مزایای توسعه بازار ارزی ا

ها، های بلندمدت مانند زیرسااااختگذاریاهمیت نقش بازارهای اوراق ارزی به عنوان منبع تامین مالی در سااارمایه
( به بررسااای تجربی نقش بازار اوراق ارزی در افزایش ۲، ص ۲۰1۷کندر پارک و همکاران )مماااکن و ررر تاکید می

اند اهش عدم انطباق واحد پولی و عدم انطباق سررسید پرداختهثبات مالی در اقتصادهای در حال توسعه از طریق ک
سیده سعهو به این نتیجه ر شورهایی که بازار اوراق ارزی تو شتهیافتهاند که ک اند، کاهش ارزش پول کمتری را تری دا

که مازاد اند ( در پژوهش خود به این نتیجه رساااایده۲۰۰۸)  ۲اندر همچنین کابالرو، فرهی و گورنیچستجربه کرده
یافتگی های مالی را موج  شااده، به دلیل عدم توسااعهثباتیهای مالی در امریکا، که بیتقاضااای شاادید برای دارایی

 مالی در بازارهای نوظهور استر
ریت بهتر تواند به مدیالمللی، در کنار سااااایر راهکارها میصااااکوک ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بین

ر این اوراق، شود با انتشارو میرز کمک کندر برای مثال زمانی که دولت با کمبود منابع ارزی روبهعرضه و تقاضای ا
ی خرید تواند ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، از فشاااار تقاضاااا برای ارز نقدی )به دلیل جایگزینضااامن اینکه می

تواند می کاهدر همچنین در صاااورت لزومر میهای  یرعادی در این بازااوراق ارزی به جای ارز نقدی( و بروز تکانه
اقع توسعه بازار وتر منتشر شده، وجوه ارزی مازاد را به بازار تزریق کندر در با بازخرید بخشی از اوراق ارزی که پیش

الی( و کاهش های با درآمد ریتواند با کمک به کاهش عدم انطباق واحد پولی )تامین مالی ارزی پروژهاوراق ارزی می
آورده هایی همچون برمدت( و از طریق راههای بلندمدت با منابع کوتاهعدم انطباق سااااررسااااید )تامین مالی پروژه

گون ریزی بهتر منابع و مصااااارف ارزی و جذب نقدینگی ساااارگردان در بازارهای گوناکردن نیازهای ارزی، برنامه
ماند در ثبات مالی را فراهم سااااازدر ناگ ته ن موج  کاهش التهابات ارزی شااااود و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت

صااورت عدم توجه کافی به مالحظات مربوط به انتشااار صااکوک ارزی، انتشااار این اوراق ممکن اساات حتی موج  
شودر لذا به منظور بهره صکوک ارزی در کمک به ثبات مالی، الزم برهم خوردن ثبات مالی  ست تا امندی از مزیت 

خش بعد بریزی الزم برای انتشار اوراق در شرای  مناس  صورت گیردر در حظات، برنامهبا در نظر گرفتن همه مال
کوک ارزی های مربوط به توسعه بازار صترین بایمتهبا توجه به تجارب قبلی و نکات مطرح شده در این مقاله، مهم

 به اختصار تبیین شده استر
 
 
 
 

                                                           
1. Park, Shin, & Tian 
2. Caballero, Farhi, & Gourinchas 
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 نهای انتشار صکوک ارزی در نظام مالی ایرابایسته
ر این راستا، المللی را نیز بهتر فراهم سازدر دتواند در بلندمدت زمینه انتشار صکوک بینانتشار صکوک ارزی می

خش بالزم اسات برخی اقدامات و تمهیدات برای توساعه بازار صاکوک ارزی در کشاور در نظر گرفته شاودر در این 
 گردد:ایران تشریح میهای مربوط به توسعه بازار صکوک ارزی در ترین بایمتهمهم

 حمایت دولت از  وسعه بازار صکوک ارزی -۱
شران به  ستر در واقع، دسترسی نا ازار ببازار صکوک ارزی در مراحل اولیه خود نیازمند حمایت جدی دولت ا

پذیر انالمللی )به ویژه برای اولین بار( کار بمااایار دشاااواری اسااات و بدون همکاری و حمایت دولت امکاوراق بین
تواند ضمن یگذاری این بازار، با مشارکت خود در این بازار منخواهد بودر دولت عالوه بر تمهیل در زمینه مقررات

مک و قیمت سنجش ری مترش حجم معامالت، معیاری برای  سازدر در واقعگ  گذاری از طریق منحنی بازده فراهم 
ند ایران )که ان دشوار استر همچنین در کشورهایی مانگذاربدون منحنی بازده، ارزیابی بازار برای ناشران و سرمایه

به  تواند موج  کاهش اتکااتکای زیادی به درآمدهای ن تی وجود دارد( حضاااور دولت در بازار صاااکوک ارزی، می
 سازی منابع درآمدی دولت شودر درآمدهای ن تی و متنوع

ویژه صکوک گذاران صکوک دولتی و بهرا سرمایهالمللی، وجود اوراق دولتی اهمیت بیشتری داردر زیدر بازار بین
کنند و در صورتی که صکوک دولتی به اندازه شرکتی را با توجه به اعتبار کشور مربوط به ناشر صکوک خریداری می
توانند به راحتی در آن بازار های اقتصااادی نیز نمیکافی منتشاار نشااده باشااد یا از اعتبار الزم برخوردار نباشااد، بنگاه

المللی ناشااران شاارکتی یا به اتکای اعتبار صااکوک حکومتی آن کشااور وارد رد شااوندر بنابراین در بازار صااکوک بینوا
ای اعتبار داشااته باشااند که بتوانند در این بازار اقدام به تامین مالی کنندر بیشااتر شااوند یا باید خود به اندازهبازار می

شکار است و همانالمللی فعالی داکشورهایی که بازار صکوک بین طور که گ ته رند، نقش و حمایت دولت در آنها آ
؛ ۷۰-۷1، صااص ۲۰1۷، ۲اساات )داریوس 1شااد سااهم بیشااتر صااکوک منتشااره در آنها از نوع دولتی و شاابه دولتی

سعه ۷۰، ص ۲۰11، ۳جع ر صی برای ای ای نقش موثر در تو شویق بخش خصو (ر برای مثال در مالزی به منظور ت
های اند و مشااااوقهای زیادی انجام دادهگذاران تالشی )متعارف و اسااااالمی( دولت و مقرراتبازار اوراق بده

 (ر ۴۶، ص IFN ،۲۰1۶اند )گوناگونی از جمله مزایای مالیاتی در این رابطه در نظر گرفته
کاری نهادهای آهنگی و همعالوه بر لزوم حمایت و مشاااارکت دولت، توساااعه بازار صاااکوک ارزی مماااتلزم هم

های پولی از جمله گذار در این بازار استر برای مثال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اعمال سیاستقرراتم
سود، می شندر همتوانند بر نرختعیین نرخ  شار اثرگذار با سازمان گذاری اوراق و میزان جذابیت آن در زمان انت چنین 

ا کمک کندر در تواند به نقدشااوندگی و افزایش جذابیت آنهوراق میبورس و اوراق بهادار با توسااعه بازار ثانویه این ا
عین حال الزم اساات متولی اصاالی توسااعه بازار صااکوک ارزی مشااخص شااود تا ساااماندهی و نظارت این بازار به 

 های متناقض در آن جلوگیری شودرکاری و اعمال سیاستصورت متمرکز انجام شود و از پراکنده

                                                           
برای مثال در ایران نهادهای نظامی فعال در اقتصاد  در ایران با سایر کشورها تا حدی مت اوت استر« دولتیشبه»ر شایان ذکر است م هوم 1

ادها و موسمات وابمته به دولتی، بیشتر شامل نهشود، در حالی که در کشورهای دیگر منظور از شبهدولتی در نظر گرفته مینیز به عنوان شبه
 ها و امثال آن استردولت، شهرداری

2. Dariusz 
3. Jaffer 
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 ی مناسبچارچوب حقوق دوی   -۲
ت این ویژه قانون حاکم در معامالیکی از ممااارل مهم در رابطه با انتشااار صااکوک ارزی، چارچوب حقوقی و به

شامل نظام قانونی ستر قانون حاکم بر اوراق،  شکیل و انوع ابزارها ا ست که قرارداد بر پایه آن ت شود و جرا میای ا
لف اوراق و کندر این قانون رواب  بین ارکان مختا را تعیین میهای قرارداد و نحوه اجرای آنهحقوق و تکالیف طرف

شخص  سیدگی را م صالحیت ر ضایی دارای  صورت بروز اختالف و نیز حوزه ق صل دعاوی در  سازوکار حل و ف
 (ر۲۲، ص IFSB-IOSCO-SC ،۲۰1۳کند )می

نند، مقررات حاکم بر قرارداد بر کتا زمانی که یک کشااور و ناشااران آن در بازار داخلی اقدام به انتشااار اوراق می
شور تعیین می ساس قوانین داخلی آن ک سیت کمتری در مورد آن شوند و علیا ما ر م اهمیت چارچوب حقوقی، ح

المللی اقدام به انتشااار های اقتصااادی آن در بازار بینها و بنگاهوجود داردر ولی وقتی که دولت یک کشااور یا شاارکت
سرمایه می شتر خواهد بودر از این رو دقت د، اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم بهکنناوراق و جذب  مرات  بی

در انتخاب قانون حاکم مناساا  برای قرارداد، نقش مهمی در پیشاابرد برنامه انتشااار و توسااعه بازار اوراق دولتی و 
المللی، نحوه تشااکیل بین المللی در آن کشااور داردر در رابطه با انتشااار اوراق بهادار اسااالمی در سااطحشاارکتی بین

های دولتی(، ساااازوکار نکول و ورشاااکماااتگی و ویژه در داراییواسااا ، نوع انتقال مالکیت و م هوم تراسااات )به
گیرد و انتخاب رویکردهای مختلف در گذاری از جمله مواردی اسااات که در چارچوب حقوقی مد نظر قرار میوثیقه

صکوک ن زمینههایی را در ایتواند ت اوتقانون حاکم می صه بازار  صورت فعال در عر ها ایجاد کندر ورود ایران به 
س  در زمینه چارچوب بین متلزم انتخاب رویکرد منا المللی، عالوه بر در نظر گرفتن مالحظات مالی و عملیاتی، م

دار در بازار پول حقوقی و قانون حاکم بر قرارداد استر از این رو مناس  است در قوانین مربوط به انتشار اوراق بها
شار صکوک ارزی پرداخته  سازوکار تعیین چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر انت سرمایه کشور، به طور خاص به  و 

رب  از جمله بانک مرکزی و سااازمان بورس و اوراق بهادار در قوانین های ذیشااود و مواد الزم با همکاری دسااتگاه
شودر همچنین هنگام فعالی ستی گنجانده  صول باالد شاوران داخلی انطباق مح ست م سطح بین المللی الزم ا ت در 

طراحی شده با قوانین داخلی را نیز بررسی کنند زیرا مشکل داخلی ممکن است در عدم اطمینان خارجی نیز اثرگذار 
 باشدر
 
 و ود سازوکارهای مناسب ار قای اعتباری  -۳

ی قرارداد در اوراق به منظور کاهش ریمااااک اعتباری ها، مجموعه قراردادهای مالی بین طرف1ارتقای اعتباری
کیزیدیس و استاگارز در واقع حمایت اعتباری در فرایند  (ر1۶۲، ص ۲۰1۶، ۲)شامل نکول و کاهش رتبه( است )آ

های مربوط به کاهش کی یت اعتباری یا نکول در تصااااکیک )تبدیل کردن به اوراق بهادار( به منظور جذب زیان
های ارتقای اعتباری را به دو شااودر شاایوهزم اساات و این کار از طریق ارتقای اعتباری انجام میها الاسااتخر دارایی

های مبتنی بر بانی( و سازوکارهای های ساختاری و شیوهدسته اصلی تقمیم کرد: سازوکارهای داخلی )شامل شیوه
 (ر ۲۹۰، ص ۲۰1۶، ۳های مبتنی بر شخص ثالث( )فبوزیبیرونی )شامل شیوه
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از سازوکارهای ارتقای اعتباری در صکوک، است اده از ضمانت شخص ثالث استر ضمانت در صکوک  یکی
  اعتماد تواند به افزایش جذابیت اوراق و جلبندی اعتباری مقدور نباشااااد، میویژه زمانی که اساااات اده از رتبهبه

وراق اوراق، پرداخت اصل و سود اگذاران در بازار کمک نمایدر ضامن شخص حقوقی است که بمته به نوع سرمایه
اق نمایدر در واقع هدف از ضاامانت کاهش ریمااک نکول در اوربهادار را در صااورت نکول بانی تعهد و تضاامین می

(ر در ضمانت شخص ثالث برای صکوک برخی شرای  و الزامات باید وجود ۷، صر 1۳۹۵بهادار است )توحیدی، 
متقل بودن ظرفیت حقو شد؛ مانند م شته با شخص ثالث از قرارداد، عدم کنترل موثردا ضامن  قی و توانمندی مالی 

 (ر۶۲-۶۳، صص ISRA-Thomson Reuters ،۲۰1۶توس  بانی یا برعکس و  یره )
 المللی منتشاار شااده نقش ضااامن را ای االمللی مالی اسااالمی در صااکوک بینها و موساامااات بینبرخی سااازمان

گذاری رمایهاندر برای مثال موسمه اسالمی بیمه سمانت در صکوک اراره کردههایی برای تمهیل ضکنند و یا برنامهمی
متی های بانک توسعه اسالمی، برنامه بیمه صکوک حکو( به عنوان یکی از زیرمجموعهICIECو اعتبار صادرات )

ازی کرد تا اندگذاری و تامین مالی کشااورهای عضااو راهرا بر اساااس الگوی تکافل به منظور تمااهیل جریان ساارمایه
 (ر1-۴، صص ICIEC ،۲۰1۳ای یا پرداخت اصل در سررسید را برای صکوک تضمین کند )های دورهپرداخت

ها در رابطه با صکوک ارزی قابل تصور است که برخی از آنها در رابطه با رکن ضامن برخی مشکالت و چالش
بر بودن است اده از رکن فرایند انتشار، هزینه عبارتند از: دشواری دسترسی ناشران به ضامنین معتبر و طوالنی شدن

ای و بیمه اتکایی برای ها و عدم توزیع کافی ریمااک، کمبود سااازوکارهای بیمهضااامن، محدود بودن تعداد ضااامن
سرمایه امید،  شرکت تامین  ضمانت اوراق و  یره ) مک  شش ری (ر به 1۰، ص 1۳۹۵؛ توحیدی، ۵، ص 1۳۹۵پو

های فقهی درباره وجود رکن های دیگری همچون اختالف دیدگاهی ممکن اساااات چالشالمللعالوه در اوراق بین
، صااص ۲۰1۲، 1های ساایاساای میان کشااورها و مانند آن نیز وجود داشااته باشااد )االمینهضااامن در صااکوک، چالش

 (ر1۶۵-1۶۴
همچون به منظور کاهش مشکل ضامن در صکوک برخی پیشنهادها مطرح شده استر است اده از راهکارهایی 

تشکیل صندوق ضمانت صکوک، محدود نمودن ضمانت به سود اوراق و نه به اصل آن، انتشار صکوک چندطبقه 
صکوک( و  یره در نبود رتبه)ترانش شاربندی اعتباری یا حتی در کنار آن میبندی  مهیل انت اوراق در  تواند موج  ت
 (ر۶-۷، صص 1۳۹۴ی، المللی و افزایش اقبال نمبت به اوراق شود )توحیدسطح بین
ست و دیدگاه رتبه مبت به ببندی اعتباری از جمله راهکارهای دیگر برای ارتقای اعتباری در اوراق بهادار ا ازار ن

ش افیت و کارایی در بازار اکندر نقش اصلی رتبهمیزان ریمک اعتباری اوراق را مشخص می ز طریق بندی، افزایش 
تواند اثرات ویژه تغییرات آن میگذاران اسااتر رتبه اعتباری و بهن و ساارمایهکاهش عدم تقارن اطالعات میان ناشاارا
رای گذاران داشااته باشاادر کماا  رتبه اعتباری بهای ساارمایه و نگرش ساارمایهقابل توجهی بر قیمت اوراق، جریان

سی به بازارهای بین ستر شتری داردر زیرا برای د سعه اهمیت بی شورهای در حال تو اعتباری  ز جایگاهالمللی باید اک
تامین  مناساابی برخوردار باشااند و وجود یک رتبه اعتباری مناساا  نقش مهمی در تعیین هزینه و میزان دسااترساای به

 (ر۳۸۵-۳۸۷، صص ۲۰1۲مالی دارد )االمینه، 
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ظر حظاتی در نبندی این ابزارها نیز باید مالهای میان صکوک و اوراق بهادار متعارف، در رتبهبا توجه به ت اوت
جود گرفته شااودر عالوه بر بحث انطباق با شااریعت به عنوان وجه تمایز اصاالی صااکوک، ممااارلی دیگری از قبیل و

ر گیرد بندی صااااکوک مد نظر قراهای پایه و نوع انتقال مالکیت، تعهد خرید، ضاااامانت و  یره باید در رتبهدارایی
تر تر، طوالنیبه اوراق بهادار متعارف پیچیده بندی صکوک نمبت(ر از این رو فرایند رتبه۴۰۹-۴11)همان، صص 

 (ر۹۰، ص IFSB ،۲۰1۷و با هزینه بیشتری همراه است )
گذاران خارجی قرار های ناشاار و اوراق در اختیار ساارمایهتواند اطالعات م یدی از ویژگیبندی صااکوک میرتبه

شد )ممدی و  سهیم با (ر هرچند بدون ۲۶۶، ص ۲۰1۳، 1نای ردهد و در جل  اعتماد آنها برای مشارکت در بازار 
شار اوراق وجود دارد، ولی معموالً بدون رتبهرتبه مک بندی اعتباری نیز امکان انت صرف ری شران مجبورند  بندی، نا

 (ر۳1، ص ۲۰1۴، ۲باالتری برای اوراق بپردازند )گوسینا، پدراس و پرسکوتینی
ز های مربوط به شااارای  اوراق مجاز )اید محدودیتبندی، باگذاران به صاااکوک بدون رتبهبرای جذب سااارمایه

گذاران در گذاری آنها کاهش یابدر ضاامن اینکه الزم اساات ساارمایهجهت لزوم داشااتن رتبه اعتباری( در ساابد ساارمایه
ند که گذاری خود انجام دهبندی، ارزیابی و بررساای را توساا  واحدهای اعتباری یا ساارمایهمورد صااکوک بدون رتبه

-IRTI)گذاری در صااکوک شااود )کن اساات موج  طوالنی شاادن دوره بررساای و تایید جهت ساارمایهاین کار مم
Thomson Reuters-CIBAFI  ،۲۰1۵ ر ۲۲۲، ص) 

باری در بازارهای بینرتبه المللی همچون بندی معتبر بینالمللی معموالً از سااااوی موساااامااااات رتبههای اعت
شودر این موسمات در مورد ریمک اعتباری ناشران و وضعیت م میاندپی، مودیز، فیچ و کپیتال اینتلیجنس اعالاس

میاری از اقتصادهای نوظهور، به اندازه کافی تعهدات مالی آنها اظهار نظر می کنندر از آنجا که بازار اوراق بهادار در ب
بهادار نقش مهمی گذاران برای تحلیل بهتر ریمک اوراق بندی در کمک به سرمایهتوسعه نیافته است، موسمات رتبه

بندی مالزی بندی داخلی همانند شاااارکت رتبه(ر برخی موساااامااااات رتبه۳۲، ص IOSCO ،۲۰11کنند )ای ا می
(MARCو موسمه رتبه ) بندیRAM بندی صکوک همتند )کمالی و نیز از جمله موسمات فعال در زمینه رتبه

المللی برای تمهیل بندی بینقد موسمات رتبه(ر با این حال بیشتر کشورهای اسالمی فا1۰1، ص ۲۰1۴، ۳عبداررر
گذاری خارجی همااتند که این امر موج  محدود شاادن جریان وجوه به آنها و توسااعه بازارهای ساارمایه در ساارمایه
 (ر۳۸۵-۳۸۶، صص ۲۰1۲شود )االمینه، المللی میسطح بین

با رتبه اعتباری پایین نیز اوراق  المللی آن اساااات که حتی برخی کشااااورهانکته قابل توجه در بازار اوراق بین
المللی هر ریمااکی قیمتی دارد و به عبارت دقیق تر، در صااورت اراره کنندر زیرا در بازارهای بینالمللی منتشاار میبین

بازده مناساا  می توان ساارمایه گذاران را به خرید اوراق پرریمااک تر ی  کرد )میزان ریمااک کشااورها روی نرخ و 
گذاران ی گذارد(ر ولی این امر ممااتلزم آن اساات که ناشاار دارای رتبه اعتباری باشاادر زیرا ساارمایهقیمت اوراق تاثیر م

(ر بنابراین باید تالش شاااود تا 1۰، ص 1۳۹۶توانند در فضاااای نااطمینانی کامل تصااامیم بگیرند )اساااماعیلی، نمی
ق منتشاار شااده از سااوی ایران در نظر المللی، رتبه اعتباری برای اورابندی بینالمقدور یکی از موساامااات رتبهحتی

                                                           
1. Mseddi & Naifar 
2. Guscina, Pedras, & Presciuttini 
3.  Kamali & Abdullah 



 
 

23 

 

های ایرانی نیز در این بگیرند تا ضمن شناخته شدن اوراق ایران در بازارهای جهانی، به تدریج زمینه حضور شرکت
 بازارها فراهم شودر

 
 های مناسب برای انتشار صکوک ارزی قویت زیرساخت -۴

ها و ابزارهای مالی داردر ترتیبات حقوقی و نهادی های قوی، نقش زیادی در توسعه بازارفراهم بودن زیرساخت
های مورد ترین زیرساختگذاری و نظارت بر صنعت مالی اسالمی و از جمله بخش صکوک، جزو مهمبرای مقررات

المللی همچون بانک جهانی، المللی، سااااازوکار تعامل موثر با نهادهای بیننیاز در این بازار اسااااتر در سااااطح بین
ای همانند بانک توسعه آسیایی یا بانک توسعه اسالمی، نهادهای ای منطقههای توسعهمللی پول، بانکالصندوق بین

ستانداردگذار همچون  صل دعاوی بین IFSBو  AAOIFIا مترش بازار و مراکز حل و ف سعه و گ المللی نیز در تو
 (ر۳۷1-۳۷۲، صص ۲۰11، 1المللی اهمیت دارد )اقبال و میرآخورصکوک بین
وی اوراق های فعال برای مبادالت ثانالمللی، وجود بورسهای دیگر الزم در بازار اوراق بینمله زیرساااختاز ج

ضر برخی بورس ستر در حال حا مهیل مبادالت اوراق ا ساختاردهی و ت های و وجود نهادهای الزم برای طراحی، 
به  نه فعال همتند و سهولت دسترسیفعال همچون بورس لندن، بورس نزدک دبی و بورس لوکزامبورگ در این زمی

 المللی توس  کشورها داردر این بازارها نقش مهمی در انتشار صکوک بین
هایی شود و لذا حتی کشوردر عین حال هنوز هم بخش زیادی از صکوک در بازارهای خارج از بورس مبادله می

شتری و ارک صورت یافتن م سی کافی به این بازارها ندارند )در  ستر صکوک( میکه د شار  توانند در ان الزم برای انت
ای دارد و مرزی صکوک اهمیت ویژهاین بازار وارد شوندر همچنین وجود ابزارهای پوشش ریمک در مبادالت برون

 ابندرالمللی حضور یتوانند در بازار مالی بینکشورهایی که از چنین سازوکارهایی برخوردار باشند، بهتر می
های معامالت الکترونیکی و انتقال برخ  وجوه و اوراق اری مرکزی فعال به همراه سااامانهگذوجود نهاد سااپرده
المللی است که امکان عملیات معامله، تمویه و پایاپای را به های الزم در بازار صکوک بینبهادار از دیگر زیرساخت
های عملیاتی نیز اثرگذار خواهد زینهگذاری بهتر اوراق و کاهش هسااازد و این امر در قیمتصااورت کاراتر میماار می

عالوه فراهم بودن بمااترهای (ر به۲۲۹-۲۳۰، صااص IRTI-Thomson Reuters-CIBAFI  ،۲۰1۵)بود )
س  رتبه سرمایهمنا سازوکار حمایت از  ساختار،  شکمتگی و تجدید  صل فرایند ور گذاران، بندی اعتباری، حل و ف
شرفته فناوری افزار( و فعالیت موسمات و مراکز آموزشی و افزار و نرم)در بعد سختهای اطالعاتی و ارتباطاتی پی

المللی ضروری های مهم در بازار صکوک بینپژوهشی تخصصی در زمینه مالی اسالمی نیز به عنوان دیگر زیرساخت
ست )خان صکوک بین1۹۸، ص ۲۰1۲، ۲ا سعه بازار  ساخت(ر در مجموع برای تو س  در المللی باید زیر های منا

کلیه فرایندهای طراحی، انتشااااار، عرضااااه، تحویل و تمااااویه اوراق و نقل و انتقال وجوه فراهم گردد و نیز تعامل 
، ۳مناساابی میان کشااور ناشاار و سااایر کشااورها و نهادهای دخیل در این فرایندها وجود داشااته باشااد )فبال و ماذور

 (ر۴-۵، صص ۲۰۰۳
 

                                                           
1.  Iqbal & Mirakhor 
2. Khan 
3. Fabella & Madhur 
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 صکوک ارزی استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای انتشار -۵
شور ) صاد کوچکOFCمناطق آزاد یا مراکز مالی آف سرمایه(، مناطقی با اقت های خارجی از اند که برای جذب 

شوق سی، قوانین و مقررات منعطفطریق م سیا تر و محرمانگی ایجاد های گوناگون همچون مزایای مالیاتی، ثبات 
ترین این مناطق به شاامار بریتیش ویرجین از جمله مهم شااوندر جزایر کیمن، برمودا، لوکزامبوگ، جرساای، جزایرمی
(ر در حال حاضر بمیاری از مراکز آفشور عالوه بر معامالت تجاری ۳۴۶-۳۴۷، صص ۲۰۰۹، 1آیند )خورشیدمی

های اتصال به سیمتماند و با و مالی متعارف، تمهیالتی را نیز برای معامالت و ابزارهای مالی اسالمی در نظر گرفته
کشااورهای فعال در سااازندر المللی، امکان انتشااار، معامله و تمااویه این ابزارها را بهتر فراهم میه و پایاپای بینتمااوی

های داخلی صنعت مالی اسالمی از جمله مالزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عالوه بر فعالیت
س شور را نیز برای اراره خدمات مالی ا صنعت، مراکز آف سرمایهدر این  اندر برای مثال اندازی کردهگذاران راهالمی به 

( را بدین منظور ایجاد کرده اسااتر همچنین Labuan IBFCالمللی لبوان )کشااور مالزی مرکز مالی و تجاری بین
های این ( از دیگر نمونهBFH( و بندر مالی بحرین )QFC(، مرکز مالی قطر )DIFCالمللی دبی )مرکز مالی بین

اند و در آنها قوانین و مقرراتی برای تمااهیل های مشااابه مراکز آفشااور پدید آمدهآیند که با ویژگیه شاامار میمراکز ب
ستر برای مثال مرکز مالی بین شده ا سالمی وضع  سال معامالت ا قانون جدیدی برای ایجاد  ۲۰۰۸المللی دبی در 

ور که بیشااتر در زمینه مالی متعارف فعال به منظور انتشااار صااکوک تصااوی  کردر برخی مراکز آفشاا (SPVواساا  )
های مثبتی به منظور تمااااهیل معامالت ویژه گاماند و بهاند نیز در زمینه اراره خدمات مالی اسااااالمی تالش کردهبوده

، MIFCآیند )ترین این مراکز به شااامار میاندر جزایر کیمن، لوکزامبورگ و لبوان از جمله مهمصاااکوک برداشاااته
 (ر 1-۳، صص ۲۰1۵

مندی از یکی از کارکردهای مهم مراکز مالی آفشااور در انتشااار اوراق، تشااکیل نهاد واساا  در این مناطق و بهره
است که جدا از ۲مزایای در نظر گرفته شده برای آن استر واس  ایجاد شده در مرکز آفشور، یک موجودیت ممتقل

تواند در نگهداری شودر چنین شرکتی میداره میا ۳سایر ارکان صکوک و بر اساس اصل استقالل کامل )دست باز(
ها موثر باشااااد و به دلیل اسااااتقالل خود، امکان اجرای تعهدات بدون ها، ایجاد تضااااامین و انجام پرداختدارایی

تاثیرپذیری از سااااایر ارکان به ویژه در مواردی همچون بروز نکول برایش وجود داردر این امر در مورد صااااکوک که 
شود و الزم است بانی و ناشر در آن از هم ممتقل باشند، اهمیت زیادی های واقعی منتشر میی داراییبیشتر بر مبنا
المللی کمک نمایدر نهاد گذاران در سطح بینتواند به اجرای بهتر معامالت صکوک و جذب بیشتر سرمایهدارد و می

شرکت با ممئولیت محدود ت شکل یک  شور معموالً به  س  در مراکز آف سهام آن متعلق به یک شکیل میوا شود که 
تراساات اساات و منافع حاصاال از آن نیز معموالً صاارف اهداف خیریه و دیگر اهداف تعیین شااده در زمان تاساایس 

المللی دبی با وجود اینکه به معنی واقعی، آفشااور نیمااتند ولی بماایاری از شااودر برخی مراکز مانند مرکز مالی بینمی
گذاران داخلی و خارجی را جذب نمایند دهند تا ساارمایهمزایا را همانند مراکز آفشااور اراره می مزایای مالیاتی و دیگر

 (ر۳۴۸-۳۵۰، صص ۲۰۰۹)خورشید، 

                                                           
1. Khorshid 
2. Orphan 
3. Arm's length principle 
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های پیش روی ناشاران اسات که المللی با اسات اده از ظرفیت مراکز آفشاور از جمله انتخابانتشاار صاکوک بین
مند سااازدر ثبت واساا  آفشااور، خدمات امانی، ه در این مراکز بهرههای در نظر گرفته شاادتواند آنها را از مزیتمی

سرمایهکاهش هزینه ساختارهای تصکیک و معافیتهای معامالتی، حمایت از  های مالیاتی و گمرکی گذاران، ایجاد 
ست اده قرار گیرد )های موجود در مراکز آفشور است که میاز جمله مزیت شار صکوک مورد ا ، MIFCتواند در انت

 (ر۲، ص ۲۰1۵
 
 گذاری و  عیی  نرخ بازده برای اوراقو ود سازوکار مناسب قیمت -۶

گذاری صکوک مد ها نیز در قیمتهای صکوک با اوراق بهادار متعارف، الزم است این ت اوتبا توجه به ت اوت
گذاران و در نتیجه انتظار سرمایههای اوراق بهادار، به طور ممتقیم بر بازده مورد نظر قرار گیردر زیرا تغییر در ویژگی

دهد که صاااکوک در مقایماااه با ها نشاااان میگذاردر بررسااایگذاری اوراق اثر میهای تنزیل به کار رفته در ارزشنرخ
های پرداختی(، نرخ بازده تا سررسید مت اوتی دارندر با اوراق قرضه مشابه )از نظر ریمک، سررسید، ناشر و کوپن

تار صکوک به طور متوس  بیشتر صکوک منتشر شده در مقایمه با اوراق قرضه مشابه، قدری توجه به ماهیت و ساخ
ست ) تر بودهگران ست، گرچه در موارد زیادی نیز این چنین نبوده ا شتر بوده ا ، IFSBو هزینه تامین مالی در آنها بی
 (ر 1۲، ص ۲۰1۵

ویژه در ساختارهای نوآورانه، دارند و به های مخصوص به خودصکوک انواع مختل ی دارد که هر یک پیچیدگی
ها در های پایه، عملکرد این داراییشااودر به عالوه در بماایاری از صااکوک به دلیل وجود داراییپیچیدگی بیشااتر می

گذاری صااااکوک نیز اثرگذار یابد و این امر بر کی یت اعتباری و در نتیجه قیمتگذاری صااااکوک اهمیت میارزش
مک خواهد بودر همچنین مک قانونی و ری شوندگی، ری مک نقد شریعت، ری مک انطباق با  های دیگری همانند ری

های موجود در اوراق بهادار متعارف مت اوت اسااتر لذا این مانند آن در صااکوک وجود دارد یا جنس آنها با ریمااک
سازوکار و مدل گذاری صکوک مورد توجه قرار گیردر با وجود این در حال ها باید در قیمتشرای  و ویژگی ضر  حا
ها و های دقیقی با در نظر گرفتن ویژگیگذاری صااکوک در بازار وجود ندارد و الزم اساات تا مدلجامعی برای ارزش

 (ر 1۸۹-1۹۰، صص ۲۰1۴های خاص صکوک طراحی و به کار گرفته شود )ص ری و همکاران، ریمک
گذاری شود که قیمتهای جدیدی پدیدار میول ههای مذکور، شرای  و مالمللی، عالوه به ویژگیدر صکوک بین

ها مانند ریماااک نرخ ارز یا گونه صاااکوک، برخی ریماااکدهدر برای مثال در اینصاااکوک را نیز تحت تاثیر قرار می
گذاری به آنها توجه شااودر ناشاارانی که برای اولین بار در یابد و باید در قیمتریمااک حکومتی اهمیت بیشااتری می

شار اوراق می المللیسطح بین ست به انت شران موجود د مبت به نا مک باالتری ن صرف ری زنند، معموالً مجبورند 
یافته پرداخت کنندر همچنین ناشااران مربوط به اقتصااادهای نوظهور یا در حال توسااعه، نماابت به کشااورهای توسااعه

شتری در اوراق خود بپردازندر این امر در مورد اوراق  مک بی صرف ری ساختارهای نوآورانهمعموالً باید  ای جدید و 
ته شاااااده در سااااطح بین ناخ های کمتر شاااا جذب همچون صااااکوک نیز وجود دارد و ابزار المللی، معموالً برای 

کنند به ویژه برای کشورهایی مانند ایران که های باالتری نمبت به اوراق شناخته شده پیشنهاد میگذاران، نرخسرمایه
گذاران را های بازده باالتر ساارمایهالمللی مواجهند، مجبورند با ارایه نرخای بینهبه دلیل شاارای  ساایاساای با تحریم

های تامین مالی در ها در مقایمااااه با نرختر ی  به خرید اوراق منتشااااره خود نمایندر البته در موارد زیادی این نرخ
 داخل کشورها کمتر است و برای ناشران نیز جذاب استر
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ویژه در اوراق شاارکتی الزم اساات و  گذاری بهور داشااتن یک سااازوکار مناساا  قیمتوجود منحنی بازده به منظ
شمار می شد این بازار به  سی در ر سا شد، معموالً منحنی بازده از طریق بازار آیدر همانیکی از عوامل ا طور که گ ته 

( و از ۲۴، ص IOSCO ،۲۰11شود )اوراق حکومتی به عنوان معیار استخراج نرخ بازده بدون ریمک حاصل می
گذاری اوراق بهادار، وجود موارد متعدد انتشار اوراق حکومتی بر اساس یک برنامه زمانی این رو یکی از لوازم قیمت

ده بدون ریمک، استخراج ای که امکان تعیین نرخ باز)نه به صورت مقطعی و تنها در شرای  مناس ( است، به گونه
منحنی بازده و تعیین صرف ریمک در سایر اوراق فراهم باشدر نکته دیگر که در رابطه با بازده صکوک ارزی باید به 

های های دیگری همچون نرخ سااود سااپردهآن دقت شااود، در نظر گرفتن تناساا  بین نرخ بازده در این بازار با نرخ
های بازده و در نتیجه ای که این اوراق موج  برهم زدن تعادل نرخساااات، به گونهبانکی، اوراق داخلی و مانند آن ا
 کاهش ثبات مالی در کشور نشودر

 
 بینی برای بازپرداخت سود و  سویه حساب اوراقپیش -۷

های گذشااته، های مهم در رابطه با صااکوک ارزی منتشاار شااده در سااالطور که گ ته شااد، یکی از چالشهمان
بود که شاابکه بانکی در بازپرداخت این اوراق در سااررسااید )به منظور تامین نقدینگی و پرداخت  مشااکالت زیادی

هایی مبنای اصاال، سااود و جرایم تاخیر( با آن مواجه شاادر از این رو در انتشااار صااکوک ارزی الزم اساات اوال پروژه
ادی آنها وجود داشته باشد و ثانیا تدابیر بینی خوبی از نظر درآمدزایی و بازده اقتصانتشار اوراق قرار گیرند که پیش

 گذاران در نظر گرفته شده باشدر الزم برای انتقال منابع ارزی و پرداخت آن به سرمایه
سان صکوک ارزی، نو سعه بازار  صلی در تو شکالت و موانع ا سوی دیگر یکی از م های  یرعادی نرخ ارز و از 

های ارزی یکی از ع زمانی در این بازار بوده اسااتر در واقع تکانههای هیجانی و کاذب در برخی مقاطپیدایش قیمت
 پذیری مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده استر دالیل اصلی آسی 

مواردی همچون تغییر نرخ سااود بانکی، افزایش نرخ تورم، انباشاات نقدینگی و ررر در جان  تقاضااا و مواردی 
ضه از جمله عوامل اثرگذار مانند کاهش درآمدهای ن تی، انگی مری بودجه و ررر در جان  عر زه دولت برای جبران ک

شااااود که در نهایت به ایجاد تالطم ارزی و کاهش جذابیت اوراق منجر در تغییرات ناگهانی نرخ ارز محمااااوب می
ر جلوگیری و امکان خواهد شااادر از این رو اسااات اده از ساااازکارهایی که بتواند از بروز التهابات ناگهانی در این بازا

تواند در راسااتای تقویت ثبات رسااد و میمدیریت بهتر عرضااه و تقاضااای بازار را فراهم سااازد، ضااروری به نظر می
های  یرعادی نرخ ارز تواند به کاهش نوسانمالی کشور م ید واقع شودر هرچند توسعه بازار صکوک ارزی خود می

های ارزی در نظر گرفته شااودر برای مثال ز برای کاهش نوسااانکمک کند، ولی ضااروری اساات تمهیدات دیگری نی
سازی نرخ دونرخی یا چندنرخی بودن ارز یکی از موانع جدی برای انتشار صکوک ارزی بوده است که پس از یکمان

رود شاارای  بهتری گذاری صااحیح اقتصااادی( انتظار می)و تکمیل این برنامه با ساایاساات 1۳۹۷ارز در اوایل سااال 
سی دیگری است که می برای سا شودر همچنین توسعه بازار مشتقات ارزی، اقدام ا شار اوراق فراهم  تواند مکمل انت

 توسعه بازار صکوک ارزی باشد و زمینه مدیریت ریمک نوسانات نرخ ارز را فراهم کندر
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 المللی معتبر استفاده از مشاوران فقهی و حقوقی بی  -۸
صلی اوراق بهادار شرعی در  وجه تمایز ا ضواب   شریعت و رعایت  سالمی با اوراق بهادار متعارف، انطباق با  ا

المللی نیز گذاری صااکوک ارزی به ویژه در سااطح بینهای مهم در مقرراتاین ابزارها اسااتر از این رو یکی از جنبه
شار آن به ویژه در سطح بین ها و زم پیچیدگیالمللی ممتلبحث انطباق با شریعت استر طراحی صکوک ارزی و انت

های حقوقی و فقهی خاصی است، لذا الزم است پیش از طراحی آن، از کمک مشاوران و کارشناسان حقوقی ظرافت
سد  شرعی به حداقل ممکن بر ضواب   مک عدم انطباق با قوانین و مقررات و نیز  شود تا ری ست اده  و فقهی خبره ا

 (ر1۳۴-1۳۵، صص ۲۰1۲، 1)اسکولی
عموالً به گذاری در انطباق با شریعت وجود دارد، ولی مای مختل ی در رابطه با نقش مقرراتههرچند که دیدگاه
د انتشار را گذاران از انطباق صکوک با موازین شرعی اسالم، مشاوران فقهی، ساختار و فراینمنظور اطمینان سرمایه
ز انطباق با رکان صکوک، زمینه اطمینان ادهند و با همکاری نزدیک با مشاوران حقوقی و سایر امورد بررسی قرار می

باره  ای دیدگاه خود در اینسازندر همچنین ممکن است با صدور بیانیهشریعت در صکوک منتشر شده را فراهم می
ر از (ر همچنین به منظور افزایش تقاضا و استقبال بیشت۹۹-1۰۰، صص ۲۰1۴را اعالم کنند )ص ری و همکاران، 

فقهی  االمکان مورد قبول اکثریت مذاه احی صکوک از ساختارهایی است اده شود که حتیاوراق، بهتر است در طر
 باشدر
 
 بهینه کردن فرایند انتشار صکوک ارزی -۹

ق در بازار( سنجی و درخواست برای انتشار اوراق تا زمان عرضه اوراطوالنی شدن فرایند انتشار )از زمان امکان
قتصادی اروژه از توجیه اقتصادی خارج شود و یا با تغییر عوامل خرد و کالن شود در برخی موارد حتی پموج  می

های  یرضروری و مالی، جذابیت پروژه کاهش یابدر از سوی دیگر، انتشار صکوک ارزی ممکن است با برخی هزینه
نوان به ع همانند کارمزدهای مختلف همراه باشااااد که در اثر آنها انگیزه ناشااااران برای اساااات اده از صااااکوک ارزی

رزی با های تامین مالی کاهش یابدر از این رو الزم اساات تا حد ممکن فرایند انتشااار صااکوک اجایگزین سااایر روش
نویماای و عرضااه اوراق، های نوین پذیرههای تکراری، حذف کارمزدهای  یرضااروری، اساات اده از روشحذف رویه

 ها بهینه شودرحذف ارکان  یرضروری در اوراق و الکترونیکی کردن رویه
 

 کارگیری نیروی انسانی متخصص در زمینه صکوک ارزیپرور  و به -۱۰
صکوک ارزی نقش مهمی در ح ظ  مانی متخصص در زمینه ابزارهای مالی به ویژه در حوزه  سرمایه ان پرورش 

یروی متخصااص های خوبی در زمینه تربیت نپویایی و نوآوری در این بازار داردر هرچند در سااالیان گذشااته فعالیت
ها و المللی و فعالیت در آن، ممااااتلزم مهارتدر صاااانعت مالی انجام گرفته ولی به منظور ورود به فضااااای بین

المللی، مباحث مربوط به فقه مقارن )به منظور فعالیت های خاصی از جمله آشنایی با سازکار بازارهای بینتوانمندی
اند با مللی اساااتر کشاااورهایی مانند مالزی و بحرین توانماااتهالدر دیگر کشاااورهای اساااالمی( و مباحث حقوق بین

اندازی برخی مراکز تخصصی در زمینه مالی اسالمی، نیروی انمانی متخصص در این عرصه را تربیت کنند و از راه

                                                           
1. Skully 



 
 

28 

 

زم المللی است اده کنندر در این راستا الهای مختلف مالی اسالمی از جمله طراحی و انتشار صکوک بینآنها در حوزه
ست به منظور بهره صکوک بینا سان برداری از ظرفیت بازار  شنا شور، کار صکوک ارزی در ک سعه بازار  المللی و تو
سوی دیگر، دورهنهادهای مقررات سان و مشاوران فقهی از  شنا سو و کار ای الزم را طی کنند های حرفهگذار از یک 
ها و مراکز آموزشاای شااوندر به عالوه الزم اساات در دانشااگاه های عملیاتی این بازار آشااناها و پیچیدگیتا با ظرافت

فعال در زمینه اقتصاااد و مالی، مباحث مربوطه به طور خاص تدریس شااود تا به تدریج زمینه حضااور افراد بیشااتر با 
 تخصص الزم در این عرصه فراهم گرددر

 
 مندی از ظرفیت شبکه بانکی برای  وسعه بازار صکوک ارزیبهره -۱۱
صه بینبانکورود  صکوک ارزی به ویژه در عر شور به بازار  سعه این بازار، مزیتهای ک های المللی عالوه بر تو

های کنونی نظام بانکی ایران، پایین بودن ها خواهد داشااااتر برای نمونه یکی از چالشقابل توجهی نیز برای بانک
های اسالمی، برای انطباق با المللی استر بانکنهای ایران نمبت به استانداردهای بینمبت ک ایت سرمایه در بانک

اساااتانداردهای بانکی کمیته بال و البته با رعایت قوانین شاااریعت در نحوه تامین سااارمایه، باید به افزایش سااارمایه 
یه ما مات ساااار کان برآورده کردن الزا هایی که از طریق آن ام کار ندر یکی از راه به قانونی خود بپرداز ای مربوط 

شااود، انتشااار صااکوک اسااتر این صااکوک به عنوان صااکوک ها فراهم میهای بال و تقویت ساارمایه بانکهتوافقنام
توانند از ساختارهای مختلف مانند مشارکت، مضاربه و وکالت برای ها میشود و بانکشناخته می ۳1منطبق با بال 

اده نمایندر انتشار این گونه صکوک، این انتشار این گونه صکوک و دستیابی به سطوح استاندارد ک ایت سرمایه است 
سرمایهها فراهم میامکان را برای بانک سپر  سهم بازار صکوک و عرضه صکوک سازد که در عین تقویت  ای خود، 

المللی در نظام مالی کشور شوندر عدم نیاز در بازارهای جهانی را نیز افزایش دهند و موج  توسعه بازار صکوک بین
، احتیاطی و نقدینگی، افزایش ظرفیت اعطای تمااهیالت، مدیریت نقدینگی بهتر، تامین مالی پایدار به ذخیره قانونی

سرمایه سالیق گوناگون  سوی بانکو توجه به  مک مختلف از  سالمی برخی از مهمگذاران با درجات ری ترین های ا
 (ر۵۳۸، ص 1۳۹۴ری، های اسالمی است )خوانماتوس  بانک ۳مزایای است اده از صکوک منطبق با بال 

صکوک ارزی کمک نمایدر بانکهای گوناگون میشبکه بانکی از جنبه سعه بازار  توانند های ایرانی میتواند به تو
یت نمایند المللی مبادرت ورزند و از طریق آن، نمبت ک ایت سرمایه خود را تقودر نقش بانی به انتشار صکوک بین
ها های مهم سایر بانکالمللی کم  نمایندر زیرا یکی از مالکت در عرصه بینو در نتیجه شرای  بهتری برای فعالی

ن های داخلی، وجود شرای  مطلوب از نظر وضعیت سرمایه استر در ایو موسمات خارجی برای همکاری با بانک
 مالیالمللی مالی اسااالمی همانند بانک توسااعه اسااالمی، هیئت خدمات راسااتا اساات اده از ظرفیت موساامااات بین

ار نقش کلیدی المللی در این بازگذاران و فعاالن بیناسااالمی و ررر در تمااهیل فرایند انتشااار و جل  اطمینان ساارمایه
 خواهد داشتر 

تواند در فرایند انتشااار صااکوک ارزی توساا  ناشااران دیگر از جمله دولت، موساامااات دولتی، نظام بانکی می
های تولیدی بزرگ کشور، المللی توس  بنگاهای مثال با انتشار صکوک بینها و مانند آن نیز اثرگذار باشدر برشرکت

شرکت سو  شتر، تقویت وجهه و اعتبار بینها میاز یک  سی به منابع مالی بی ستر المللی، توانند به مزایایی همچون د

                                                           
1. Basel III compliant Sukuk 
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سوی دیگر نظام بانکی نیز می ست پیدا کنند و از  مک نرخ ارز و  یره د شش ری یی همچون افزایش تواند از مزایاپو
درآمدهای کارمزد محور )از محل انتشااار یا ضاامانت اوراق(، افزایش ظرفیت اعتباری جهت حمایت از تامین مالی 

مند شودر سازی و توسعه ابزارهای سیاستگذاری پولی و  یره بهرهبانکی، متنوعخرد، افزایش تنوع و عمق بازار بین
نک با قل همچنین  نه ن نکها نقش مهمی در زمی با با دیگر  طه کارگزاری  قال وجوه ارزی و برقراری راب ها و و انت

توانند به گمااترش بازار صااکوک ارزی کمک نهادهای مالی جهان دارند و با تمااهیل تبادل وجوه و تمااویه اوراق می
وسااااعه بازار توان از این ظرفیت در زمینه تمحور اساااات، مینمایندر در واقع با توجه به آنکه نظام مالی ایران، بانک

 المللی و کمک به تقویت ناشران و فعاالن این بازار از طریق نظام بانکی است اده کردر صکوک بین
 

 گیریبندی و نتیجه مع
های انتشاااار صاااکوک ارزی در ایران مورد بررسااای قرار گیرد و ترین بایماااتهدر این پژوهش تالش شاااد تا مهم

های پژوهش یت ثبات مالی کشااور تشااریح گرددر بر اساااس یافتههمچنین نقش توسااعه بازار صااکوک ارزی در تقو
تواند با کمک به کاهش عدم انطباق واحد پولی المللی، میانتشار صکوک ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بین

ت با های بلندمدهای با درآمد ریالی( و کاهش عدم انطباق سااااررسااااید )تامین مالی پروژه)تامین مالی ارزی پروژه
ریزی بهتر منابع و مصاااارف ارزی هایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامهمدت( و از طریق راهمنابع کوتاه

و جذب نقدینگی ساااارگردان در بازارهای گوناگون موج  کاهش التهابات ارزی شااااود و در نتیجه زمینه ایجاد و 
 تقویت ثبات مالی را فراهم سازدر
گذار، تدوین چارچوب در این مقاله بررسی شد، لزوم حمایت دولت و نهادهای مقرراتهمچنین بر اساس آنچه 

به باری )همچون رت مانت(، ارتقای حقوقی مناساااا ، سااااازکارهای مناساااا  ارتقای اعت باری و ضاااا ندی اعت ب
اوران بینی بازپرداخت سود و تمویه حماب اوراق، است اده از مشهای عملیاتی برای انتشار اوراق، پیشزیرساخت

های انتشار صکوک، پرورش المللی، بهینه کردن فرایند انتشار صکوک برای کاهش زمان و هزینهفقهی و حقوقی بین
های توساااعه بازار ترین بایماااتهمندی از ظرفیت شااابکه بانکی از مهمکارگیری نیروی انماااانی متخصاااص و بهرهو به

تمهیدات الزم محدود به موارد فوق نیمت و موارد صکوک ارزی کشور استر شایان ذکر است فهرست اقدامات و 
 های پراهمیت در توسعه بازار صکوک ارزی مطرح شده استرفوق به عنوان بخشی از بایمته

های المللی در شاااارای  کنونی و با وجود تحریمهرچند فعالیت گمااااترده ناشااااران ایرانی در بازار صااااکوک بین
نتشار صکوک ارزی در بازار داخلی و نیز انتشار محدود صکوک ارزی در المللی، دشوار است، ولی دست کم با ابین

المللی را در کشور تقویت کرد های انتشار صکوک بینتوان به تدریج زیرساختبرخی کشورهای هممو با ایران، می
 باشدرالمللی فراهم تر ایران در بازارهای بینتا در صورت مهیا شدن شرای ، بمترهای الزم برای حضور جدی
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۳97 

 مالی ثبات در آن نقش و ایران در ارزی صکوك انتشار هایبایسته
MBRI- PP -97010 رسول خوانساری 

 اقتصادی رشد و تورم بر بودجه کسری جبران هایشیوه اثرات
MBRI- PP -97009 سعید بیات، وهاب قلیچ 

 گیری مقام ناظر احتیاطیهای بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکلگذاری صندوقنقش و اثر
MBRI- PP -97008 ایلناز ابراهیمی، مریم همتی 

 اسالمی چهارچوب در جایگزین یابزارها طراحی و ارز فردایی معامالت شناسیآسیب
MBRI- PP -97007 حسین میثمی، کامران ندری 

 پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی سیاستگذاری
MBRI- PP -97006 مهدی هادیان 

 ای و ثبات مالی در اقتصاد ایرانارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجه 
MBRI- PP -97005 ژاله زارعی 

 امل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکیتحلیل عو 
MBRI- PP -97004 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری 

 های پولی و ارزیچکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست
MBRI- PP -97003  

 تولید و قیمت خرد هایداده از کاربردی:کشور صنعت بخش در گذاریقیمت و تولید بر ارز نرخ وساناتن تأثیر

 قادری امید بیات، سعید ابراهیمی، سجاد MBRI- PP -97002 صنعتی

 های اسالمیبرای بانک (Resolution) شناسایی چارچوب قانونی گزیر
MBRI- PN -97001 

 لیال محرابی

1۳9۶ 

 IFRSهای مالی بین المللی درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت
MBRI- PN -96014 هادی حیدری و ایمان نوربخش 

 المللنظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین
MBRI- PN -96013 زهرا خوشنود 

  نامه صکوك: راهنمایی برای ساختاردهی صکوكدست
MBRI-TR-96012 سول خوانساری،سید محمد حسن ملیحیرضا یارمحمدی، ر 

های نقد و بررسی ویکم سلسله نشستگزارش تفصیلی جلسه بیست :شناسی نظام بانکی کشورآسیب

  MBRI- SR -96011 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهش

 تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی
MBRI-WP-96010 احمد بدری، حمید زمان زاده 

سلسله  مگزارش تفصیلی جلسه بیست :بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

  MBRI-SR-96009 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشنشست

های سلسله نشستنوزدهم گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتامکان

  MBRI-SR-96008 های بانکداری و مالی اسالمینقد و بررسی پژوهش

 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی نرخ بهره سیاستی در سیاست دهیسامان
MBRI- PN -96007 حسین میثمی، کامران ندری 

 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده
MBRI-PP-96006 وهاب قلیچ 

 های تولیدیعوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه
MBRI-PN-96005 سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه محمودزاده 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران
MBRI-PN-96004 مریم همتی 

 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهواکاوی ظرفیت تأمین
MBRI-PN-96003 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری 

 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک
MBRI-PN-96002  مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری 

 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی
MBRI-RP-96001 لیال محرابی، رسول خوانساری 

1۳95 

 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  
MBRI- RR -95017 سعید بیات 

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 حمد حسین رضاییم MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 ۲015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 ثبات بخش مالی سازیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با رمایههای سصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 یی بانکرقمی در شبکهی نرخ تورم تکلزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

  1۳94 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایراننگاری بانکداری سایهکالن

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری MBRI-PN-94020 هاری بانکها در مطالبات غیرجاهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 ۲0ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهایران: مقایسه شمول مالی در

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقت کفایت سرمایه در دورهتحلیل سازوکار تعدیل نسب

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 ذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باگهای سرمایهصورت عملکرد سپرده
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیبر تحقق سیاستعوامل موثر 

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ارعی و ایلناز ابراهیمیژاله ز MBRI-TR-94004 ۲014های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 ا بوستانیمریم همتی، رض MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

1۳9۳ 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 ۲014می برتر جهان در سال بندی موسسات مالی اسالرتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشوره و واسطهارزیابی ساختار ترازنام

 امین نادریانسید احمدرضا جاللی نائینی و محمد MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1۳9۳دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»اری گزارش ادو

 هومن کرمیسیدعلی مدنی زاده، سعید بیات،  MBRI-PR-93033 1۳9۳گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوك بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیدعلی مدنیمحمدحسین رحمتی، سی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1۳9۳ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانکوتاهانداز چشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1۳9۳تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
مین مجاب، سجاد دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر را

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1۳9۳ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1۳9۳ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 یپسبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلپیش
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری بر رقابت ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 مشترك اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات بینی تورم ایران با استفاده از عواملپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

ی در کشورهای مختلفهای تامین مالی اسالممعرفی روش  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 ادریسامان ق MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

1۳9۲ 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستاستقالل با

 امد عادلی نیکح MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 1۳90-1۳۶0ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1۳9۲-1۳91های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1۳91-1۳90ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1۳91-1۳90های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 ن در اقتصاد ایرانپایداری تورم و عوامل موثر بر آ

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 یمیفرشته مالکر MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوك کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 رم در اقتصاد ایرانبینی توجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1۳90و  1۳89های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانکنگاهی به چارچوب قا

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

ارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری حاکمیت شرکتی، نظ

 اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

 وهاب قلیچ MBRI-9205 گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاستانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ال محرابیلی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 حسین میثمی  MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیپول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش تورم و جبران کاهش ارزش

1۳91 

 حسین میثمی  MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیقد پژوهشپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه ن

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 رضیه اسفندیاریفرهاد نیلی و م MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 میثمی حسین  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

1۳90 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1۳90) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1۳90)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1۳90) بهار های دولتی ایرانرت بازاری در شبکه بانکبرآورد قد

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1۳90) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دل، محمد روشنحسین معصومی MBRI-9004 (1۳90) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1۳90) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1۳90) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1۳90) بهار مالیات تورمی دالر

1۳89 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 ق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخببورس اورا

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  ندوق شعب با استفاده از مدل انتشارمدیریت نقدینگی وجوه نقد ص

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانییهمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرما

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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