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چکیده
با توجه به محدودیت منابع تامین مالی داخلی ،یکی از راههای پیشروی دولتها و بنگاههای اقتصاااادی ،ورود
به بازارهای اوراق بهادار بینالمللی و تامین مالی از طریق ابزارهای مالی گوناگون در این بازار اسااااتر اوراق بهادار
ا سالمی که با عنوان صکوک شناخته می شوند ،به عنوان جایگزین اوراق قر ضه (در چهارچوب ا سالمی) در مدت
بیش از یک دهه به یکی از بخشهای مهم صنعت مالی اسالمی تبدیل شده است و در سالیان گذشته روند انتشار آن
در سطح بینالمللی با رشد قابل توجهی همراه بوده استر از این رو ،یکی از ظرفیتهای پیش روی نظام مالی کشور
انت شار صکوک ارزی به ویژه در سطح بینالمللی ا ستر این اوراق در کنار مزایای گوناگونی که از نظر تامین منابع،
افزایش اعتبار و مانند آن دارد ،میتواند در تقویت ثبات مالی کشااااور از طریق کاهش عدمانطباق واحد پولی و عدم
انطباق سررسید و مدیریت بهتر عرضه و تقاضای منابع ارزی موثر باشدر
توسااعه بازار صااکوک ارزی ،ممااتلزم فراهم شاادن زیرساااختها و اقدامات گوناگونی اساات که باید با حمایت
دولت و نهادهای مقرراتگذار انجام شودر این مقاله در صدد آن است که مهمترین بایمتههای مربوط به توسعه بازار
صکوک ارزی در ایران را مشخص نموده و نقش این اوراق را در کمک به تقویت ثبات مالی بررسی نمایدر بر اساس
یافتههای پژوهش ،چارچوب قانونی ،حمایت دولت ،سااازکارهای ارتقای اعتباری و وجود زیرساااختهای مناس ا
از جمله مهمترین الزامات توساااعه بازار صاااکوک ارزی به شااامار میآیندر همچنین صاااکوک ارزی از طریق کمک به
مدیریت عرضه و تقاضای ارز میتواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و در نتیجه تقویت ثبات مالی کشور کمک نمایدر
کلمات کلیدی :اوراق قرضه بینالمللی ،صکوک ارزی ،ثبات مالی ،نظام مالی ایران
طبقهبندی G15, G23, E44, C21 :JEL

 1پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی ،تهران ،ایرانr.khansari@gmail.com

1

 .۱مقدمه
در حال حاضر شیوه تامین مالی پروژههای کالن در حوزههای مختلف اقتصادی و بهرهبرداری از محصوالت و
خدمات حا صل از آن ،یکی از مهمترین چالشهای پیش روی ک شورهای در حال تو سعه به شمار میآیدر از آنجا که
منابع مالی داخلی در هر کشااااوری محدود اساااات ،بنگاه های اقتصااااادی و دولتها میتوانند برای تامین مالی به
بازارهای سرمایه بینالمللی مراجعه کنندر این امر به ویژه در مورد ک شورهای در حال توسعه به دلیل کمبود پسانداز
مالی اهمیت بیشاااتری پیدا میکندر زیرا از یک ساااو برای توساااعه و تقویت زیرسااااختها و اجرای پروژههای کالن
نیازمند منابع مالیاند و از سوی دیگر به دلیل کمبود پسانداز مالی نمیتوانند تنها به منابع داخلی ب منده کنندر از این
رو بیشتر این کشورها ناچار کمری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین نمایند (نبی فیضی چکاب ،تقی
زاده ،فهیمی و خدادادی دشااتکی ،1۳۹۴ ،صر )1۵۰ر در شااکل  1انواع روشهای تامین مالی خارجی نشااان داده
شده استر
فاینانس

سرمایهگذاری ممتقیم خارجی

ری اینانس
یوزانس

سرمایهگذاری خارجی یرسهمی
استقراضی

رو های امی
مالی خار ی

وامهای تضمینی خارجی

یراستقراضی

سرمایهگذاری خارجی سهمی در
قال ترتیبات قراردادی
سرمایهگذاری خارجی در بازار
اوراق بهادار

خطوط اعتباری

شکل  .۱انواع روشهای تامین مالی خارجیر
منبع :بررسی نویمندهر
یکی از ابزارهای مالی مهم در نظام مالی متعارف به منظور تامین مالی خارجی ،اوراق قر ضه بینالمللی ا ست که
در گمااتره وساایعی از کشااورها و بازارهای مالی توسا دولتها ،موساامااات مالی و شاارکتهای گوناگون با اهدافی
همچون تامین مالی ،سرمایهگذاری ،پو شش ری مک و مانند آن منت شر می شودر اوراق قر ضه بینالمللی اوراق قر ضه
دولتی یا یردولتی هماااتند که در یک کشاااور یا ارز بیگانه برای ناشااار یا سااارمایهگذار منتشااار میشاااوند و به دلیل
ویژگیهای خاص آنان ،طی دهههای گذشااته با اسااتقبال ساارمایهگذاران و ناشااران گوناگون مواجه شاادهاند (یون و
رزنیک ،۲۰1۵ ،1ص )۳۰۴ر
اوراق قرضااه متعارف به دلیل وجود برخی اشااکاالت شاارعی بهویژه در کشااورهایی که دارای جمعیت مماالمان
زیادی همتند ،کارایی و مقبولیت زیادی ندارندر از این رو اندی شمندان اسالمی با طراحی ابزارهای مالی جایگزین که
به اوراق بهادار اساااالمی یا صاااکوک مشاااهور شااادهاند ،به دنبال پر کردن خأل ناشااای از کمبود ابزارهای تامین مالی
. Eun & Resnick
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بودهاند (ذوالخیبری ،۲۰1۵ ،1ص ) ۲۳۷ر نکته قابل توجه در این زمینه ،پذیرش صااااکوک و انتشااااار آن در برخی
کشااورهای یراسااالمی همچون انگلمااتان ،ساانگال ،هن کن  ،افریقای جنوبی ،لوکزامبورگ ،امریکا ،ژاپن و ررر
استر
صکوک نیز همانند اوراق قر ضه ،دارای دو نوع داخلی و بینالمللی ا ستر در حال حا ضر صکوک بینالمللی به
عنوان موتور محرک اصلی رشد این صنعت عمل میکند و نمبت به بازار داخلی آن از رشد باالتری برخوردار استر
بهگونهای که از آ از سااال  ۲۰۰1تا پایان سااال  ۲۰1۷حدود  ۲1۹میلیارد دالر صااکوک بینالمللی توساا ناشااران
گوناگون منت شر شده ا ستر در این میان بی شترین حجم منت شر شده مربوط به سال  ۲۰1۷با رقم حدود  ۳۷میلیارد
دالر بوده که البته بخش عمده آن تو س دولتها و مو س مات شبهدولتی منت شر شده ا ستر همچنین سهم صکوک
بینالمللی ن مبت به کل صکوک منت شر شده (داخلی و بینالمللی) از حدود  ۸در صد در سال  ۲۰1۰به حدود ۴۷
درصد در سال  ۲۰1۷رسیده که حاکی از رشد شتابان این بازار است.
با وجود تصوی

قانون بازار اوراق بهادار ایران در سال  1۳۸۴و توسعه بازار صکوک داخلی از آن زمان تاکنون،

در زمینه بازار صااکوک ارزی ،فعالیت زیادی در کشااور ایران وجود نداشااته اساات و همچنان به عنوان یک ظرفیت
بالقوه باقی مانده اسااتر این در حالی اساات که بماایاری از کشااورهای خاورمیانه و به ویژه کشااورهای حوزه خلیج
فارس ،بخش قابل توجهی از نیازهای تامین مالی خود را از طریق صااکوک بینالمللی برآورده میسااازندر این اوراق
در کنار مزایای گوناگونی که از نظر تامین منابع ،افزایش اعتبار و مانند آن دارد ،میتواند در تقویت ثبات مالی کشااور
از طریق مدیریت بهتر عر ضه و تقا ضای منابع ارزی موثر با شدر انت شار صکوک ارزی در واقع میتواند در بلندمدت
زمینه انتشار صکوک بینالمللی را نیز بهتر فراهم سازدر در عین حال توسعه بازار صکوک ارزی ،ممتلزم فراهم شدن
زیرساااختها و اقدامات گوناگونی اساات که باید با حمایت دولت و نهادهای مقرراتگذار انجام شااودر سااوالهای
اصلی این پژوهش عبارتند از:
 بایمتههای انتشار صکوک ارزی در نظام مالی ایران کداماند؟ انتشار صکوک ارزی چه نقشی در تقویت ثبات مالی کشور دارد؟پیشینه پژوهش
تاکنون در زمینه اوراق بهادار ا سالمی ( صکوک) در سطح جهان و ایران پژوهشهای زیادی انجام شده ا ستر این
پژوهشها به لحاظ مو ضوعی ،در زمینه «چی متی صکوک»« ،کارکرد صکوک»« ،اهمیت صکوک و ضرورت بهکارگیری
آن»« ،شرعی بودن صکوک» و «طراحی انواع صکوک» مورد توجه پژوهشگران داخلی و خارجی بوده استر
مغیره و آورتانی ،)۲۰1۶( ۲با بررسی ت اوت بین بازده صکوک و اوراق قرضه جهانی در مقایمه با سهام ،نتیجه
گرفتهاند که صاااکوک در تخصااایص راهبردی داراییها و پوشاااش ریماااک سااارمایهگذاران بینالمللی اهمیت داردر
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Zulkhibri

1.

Maghyereh & Awartani

2.

همچنین عارف و ص ری )۲۰1۵( 1به بررسی ت اوتهای صکوک و اوراق قرضه در عمل پرداخته و نتیجه گرفتهاند
قیمتگذاری صکوک با اوراق قرضه مت اوت استر
فتحالرحمن و فیتریاتی ،)۲۰1۳( ۲بین بازده و ریمااک صااکوک و اوراق قرضااه مقایمااه انجام دادهاند و به این
نتیجه ر سیده اند که میانگین بازده تا سرر سید صکوک از میانگین بازده تا سرر سید اوراق قر ضه بی شتر ا ست ،ولی
انحراف معیار صکوک نیز کموبیش از انحراف معیار اوراق قرضه بیشتر استر
عالم ،حماان و حق ،)۲۰1۳( ۳اثر اعالم انتشااار صااکوک و اوراق قرضااه را بر ثروت سااهامداران با بررساای ۷۹
مورد صااکوک و  ۸۷مورد اوراق قرضااه منتشااره طی سااالهای  ۲۰۰۴تا  ۲۰1۲در شااش بازار مالی اسااالمی ،تحلیل
کردهاندر این مطالعه نشان میدهد در کوتاهمدت ،اثر اعالم انتشار صکوک بر ارزش شرکت من ی است ،در حالی که
درباره اوراق قرضاااه در همه بازههای زمانی به جز دوره پس از بحران مالی ،این اثر مثبت اساااتر از این رو با وجود
انگیزه مذهبی برای انتشار صکوک ،این اثر من ی ممکن است شرکتها را از تامین مالی به وسیله صکوک باز داردر
برخالف این مطالعه ،ا شهری ،چون و ن صیر )۲۰۰۹( 4با برر سی اثر اعالم انت شار صکوک و اوراق قر ضه بر ثروت
ساااهامداران در شااارکتهای پذیرفته شاااده در بورس مالزی ،نشاااان دادهاند که اثر اعالم انتشاااار صاااکوک بر ثروت
سهامداران مثبت ا ستر همچنین ابراهیم و مینای ،)۲۰۰۹( 5با برر سی اثر ثروت در انت شار صکوک نتیجه گرفتهاند
که سرمایهگذاران به انتشار صکوک واکنش مثبت نشان دادهاند ،در حالی که واکنش آنها نمبت به انتشار اوراق قرضه
مت اوت بوده استر
احمد ،داود و ک یلی )۲۰1۲( 6به برر سی اثرات انت شار صکوک بر عوامل کالن اقت صادی پرداختهاند و با تایید
رابطه علیت بین صکوک و تولید ناخالص داخلی در مالزی ،تو صیه کردهاند که سیا ستگذاران باید سیا ستهایی را
برای تقویت و بهروزرسانی جنبههای کارکردی بازار سرمایه اسالمی به کار گیرندر همچنین سعید و گرسا)۲۰1۳( ۷
اثر عوامل کالن اقتصااادی را بری ایجاد ساااختارهای مشااخص صااکوک در بین کشااورهایی مانند عربمااتان ،کویت،
امارات ،بحرین ،قطر ،مالزی ،اندونزی و ررر بررسی کردهاندر این مطالعه نشان میدهد که عوامل کالن (مانند سرانه
تولید ناخالص داخلی ،جمعیت مملمان ،اندازه اقتصاد ،میزان باز بودن اقتصاد و کی یت مقرراتگذاری) بر توسعه
بازار صاااکوک موثر بودهاند ،گرچه بروز بحران مالی جهانی در ساااال  ،۲۰۰۸تا حد زیادی بر توساااعه این بازار تاثیر
من ی گذاشتر
ویلمون ،)۲۰۰۸( ۸به بررسی صکوک به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی میپردازد و ساختارهای گوناگون
صااکوک را از دیدگاه مالی تحلیل میکندر این مطالعه صااکوک مشااارکتی را به عنوان ابزار تمااهیم ریمااک پیشاانهاد
میکند و آن را برای سرمایهگذاران مناس تر میداندر
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طریق و دار ،)۲۰۰۷( 1به تحلیل ساااااختارهای صااااکوک و ریمااااکهای گوناگون صااااکوک دولتی و شاااارکتی
پرداختهاندر این مطالعه ن شان میدهد که ت اوت دیدگاههای فقهی ممکن ا ست موج

پدید آمدن ری مک شود و بر

قیمتگذاری صکوک تاثیر بگذاردر
عبدالرحمن )۲۰۰۳( ۲به بررساای ممااارل مربوط به مقررات حمااابداری صااکوک پرداخته اسااتر بر اساااس این
پژوهش ،توسااعه بهتر بازار مالی اسااالمی نیازمند ابزارهای مالی اسااالمی با چارچوب مقرراتگذاری بهتر اساات و
انطباق با مقررات حمابداری و گزارشگری است که در عین انطباق با شریعت ،قابلیت اجرایی نیز داشته باشدر
مزینی و همکاران ( )1۳۹۳ضاامن مروری بر ساااختار صااادرات یرن تی ایران ،امکان اساات اده از صااکوک در
حوزه صادرات (کاالها و خدمات) ک شور از ابعاد عملیاتی ،فقهی و ساختاری را برر سی کردهاندر نتایج این مطالعه
نشان میدهد که در شرای کنونی و با هدف بهرهگیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل است اده در حوزه
صااادرات یرن تی (شااامل اسااتصااناع ،مضاااربه ،مشااارکت ،مرابحه ،اجاره و جعاله) ،صااکوک اسااتصااناع ،قابلیت
عملیاتی شدن در تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهند سی و صکوک م ضاربه ،قابلیت عملیاتی شدن در تامین
مالی صادرات کاالها را داردر ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را داردر
زی نتبخش ( ) 1۳۹۳صااااکوک را به عنوان ابزاری برای تقو یت ساااار ما یه قانونی با نک معرفی کرده و برخی
نمونههای آن را نیز ذکر کرده استر
خوانماااری ( )1۳۹۴با معرفی صااکوک منطبق با بال  ،۳نشااان میدهد که با اساات اده از این ابزار امکان برآورده
کردن الزامات سرمایهای در توافقنامه بال  ۳و تقویت سرمایه بانکها فراهم میشودر در این منبع بر است اده بانکها
از این ابزار برای ورود به فضااای بینالمللی بانکداری اسااالمی تاکید شااده و برخی مزایای صااکوک در نظام بانکی
تبیین گردیده استر
محمدی ،تهرانی و خوانمااااری ( )۲۰1۵عوامل موثر بر انتشاااار صاااکوک بینالمللی در ایران را با اسااات اده از
اطالعات مربوط به کشورهای فعال در این بازار استخراج و نیز ظرفیت انتشار صکوک بینالمللی در ایران را برآورد
کردهاندر
با بررسی پژوهشهای موجود ،مشخص می شود که در هیچ کدام از آنها ،الزامات توسعه بازار صکوک ارزی در
ایران به طور منمجم بررسی نشده استر همچنین نوآوری اصلی پژوهش حاضر از آن جهت است که نقش این بازار
در تقویت ثبات مالی نیز مورد بررسی قرار گرفته استر
اوراق قرضه بی المللی
یکی از ابزارهای مالی متداول در نظام مالی متعارف ،اوراق قرضااه اساات که در گمااتره وساایعی از کشااورها و
بازارهای مالی توس دولتها ،موسمات مالی و شرکتهای گوناگون با اهدافی همچون تامین مالی ،سرمایهگذاری،
پو شش ری مک و مانند آن منت شر می شودر اوراق قر ضه را از جهات گوناگون تق میمبندی میکنندر این اوراق از نظر
قلمرو انتشااار ،به دو نوع کلی اوراق قرضااه داخلی و اوراق قرضااه بینالمللی تقماایم میشااودر در بازار اوراق قرضااه
بینالمللی ،اوراق قرضااه توساا یک سااندیکای بینالمللی پذیرهنویماای ،خارج از مرزهای یک کشااور منتشاار و به
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Tariq & Dar

1.

Abdul Rahman

2.

سرمایهگذاران در ک شورهای گوناگون عر ضه می شوند ( ساندرز و کورنت ،۲۰1۲ ،1ص )۲۰۵ر بازار اوراق قر ضه
بین المللی ،از جهت ابزارهای مالی از تنوع زیادی برخوردار اسااتر این بازار شااامل دو بخش اصاالی اساات :اوراق
قرضه خارجی ۲و اوراق قرضه یورو( ۳یون و رزنیک ،۲۰1۵ ،ص )۲۰۵ر در جدول  1ویژگیهای اصلی اوراق قرضه
داخلی و اوراق قرضه بینالمللی مقایمه شدهاندر
نوع اوراق قرضه

واحد پول

ملیت ناشر

مکان انتشار

سرمایهگذاران اولیه

داخلی

داخلی

داخلی

داخلی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

داخلی

مختلف

بینالمللی

بینالمللی

یورو

یااورو ارز (یااورویاان،
یورودالر ،یورپوند و ررر)

جدول  .۱ویژگیهای انواع اوراق قرضهر
منبع( :آرنولد ،۲۰1۵ ،4ص )۲۰۶ر
اوراق قرضه خارجی اوراق قرضهای است که در بازار کشور میزبان (متعلق به سرمایهگذاران) و بر حم

واحد

پول آن کشااور ،توساا یک ناشاار (قر گیرنده) خارجی منتشاار میشااودر مانند اینکه یک شاارکت آلمانی در امریکا
اوراق قرضهای را بر حم

دالر منتشر کند و به سرمایهگذاران امریکایی ب روشدر انتشار این نوع اوراق ا ل

توس

ال
شرکتهای خارجی که در ک شورهای دیگر فعالیت قابل توجهی دارند ،متداول ا ستر اوراق قر ضه خارجی معمو ً
بر حماا

نام یک ذا ،حیوان یا نماد مربوط به کشااور میزبان نامگذاری میشااوندر اوراق قرضااه یانکی ،5بولداگ،6

کانگرو( ۷ماتیلدا ،)۸افرا ،۹کیوی ،1۰رمبراند ،11ماتادور ،1۲پاندا ،1۳باقلوا 14و سامورایی 15نمونههایی از اوراق قرضه
خارجی است که در کشورهای گوناگون منتشر شده است (آرنولد ،۲۰1۵ ،ص )۲۰۶ر

Saunders & Cornett
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1.

. Foreign bonds

2

. Eurobonds

3

. Arnold

4

Yankee Bond

5.

Bulldog Bond

6.

Kangaroo Bond

7.

Matilda Bond

8.

Maple Bond

9.

Kiwi Bond

10.

Rembrandt Bond

11.

Matador Bond

12.

Panda Bond

13.

Baklava Bond

14.

Samurai Bond

15.

اوراق قر ضه یورو اوراق قر ضهای که خارج از ک شوری که واحد پول اوراق متعلق به آن ا ست ،منت شر می شودر
این اوراق اولین بار در دهه  1۹۶۰بر حم

دالر در اروپا منتشر شد 1و به همین دلیل به اوراق قرضه یورو شهرت

یافتر بر خالف نام این اوراق ،واحد پول آن ،لزوماً یورو نیماات و میتواند بر حماا
برای مثال اوراق قرضهای که بر ح م

هر گونه ارزی منتشاار شااودر

واحد پول دالر در ژاپن منت شر می شود ،از نوع اوراق قرضه یورو است که به

آن اوراق قرضااااه یورودالر گ ته میشااااود (یون و رزنیک ،۲۰1۵ ،ص )۳۰۵ر اوراق قرضااااه یورو با اوراق قرضااااه
اروپایی ۲فرق دارندر اوراق قرضه اروپایی ،به اوراق قرضهای گ ته میشود که بر حم

واحد پول یورو در کشورهای

منطقه یورو منتشاار میشااودر البته اوراق قرضااه یورو که با واحد پول یورو در خارج از منطقه یور منتشاار میشااود،
اوراق قرضاااه یورو-یورو نام دارد (آرنولد ،۲۰1۵ ،ص )۲۲ر اوراق قرضاااه جهانی ،۳نوعی اوراق قرضاااه بینالمللی
بزرگ است که فروش آن در یک کشور یا منطقه جهان دشوار استر از این رو به طور همزمان در بازارهای مهم کل
دنیا فروخته و پس از آن دادوستد می شودر این نوع اوراق اولین بار در سال  1۹۸۹منتشر شدر متوس حجم انتشار
اوراق قر ضه جهانی حدود یک میلیارد دالر بوده و بی شتر آن نیز بر ح م
اوراق قر ضه جهانی بر ح م

دالر امریکا منت شر شده ا ستر بخ شی از

دالر امریکا که تو س نا شر امریکایی (خارجی) در امریکا فروخته می شود ،به عنوان

اوراق قر ضه داخلی (یانکی) شناخته می شود و بخ شی از آن که در مناطق دیگر عر ضه میگردد ،از نوع اوراق قر ضه
یورو ا ست (یون و رزنیک ،۲۰1۵ ،ص )۶-۵ر بازار اوراق قر ضه بینالمللی از نظر تنوع ابزارهای مالی در مقای مه
با بازار اوراق قرضااه داخلی از تنوع بیشااتری برخوردار اسااتر در جدول  ،۲ویژگیهای اصاالی انواع ابزارهای بازار
اوراق قرضه بینالمللی با یکدیگر مقایمه شدهاندر

ابزار مالی

فراوانی پرداخت کوپ

اندازه
پرداخت کوپ

پرداخت در سررسید

اوراق با نرخ ثابت

ساالنه

ثابت

واحد پول انتشار

اوراق با نرخ شناور

سه ماهه یا شش ماهه

متغیر

واحد پول انتشار

اوراق قابل تبدیل

ساالنه

ثابت

واحد پول انتشار یا تبدیل به سهام

ساالنه

ثابت

اوراق بدون کوپن

ندارد

ص ر

واحد پول انتشار

اوراق دو ارزی

ساالنه

ثابت

ارز دوگانه

اوراق همراه با حق تقدم
سهام

واحد پول انتشار به عالوه سهام حاصل از
حق تقدم

جدول  .۲ویژگیهای اصلی انواع ابزارهای مالی بازار اوراق قرضه بینالمللیر
منبع( :یون و رزنیک ،۲۰1۵ ،ص )۳1۰ر
1ر اولین اوراق قرضه یورو در سال  1۹۶۳توس شرکت ایتالیایی موتوروی ،به مبلغ  1۵میلیون دالر در بورس سهام لوکزامبورگ منتشر
شدر
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Euro Bond

2.

Global bond

3.

صکوک بی المللی
اوراق بهادار ا سالمی ( صکوک) ،طبقهای از ابزارهای مالی منطبق با شریعت در صنعت مالی ا سالمی ا ست که
میتواند به عنوان یک منبع تامین مالی عمده توس ا شاارکتهای بزرگ و دولتها به عنوان جایگزین شاارعی اوراق
قر ضه متعارف مورد ا ست اده قرار گیردر صکوک ابزار منا سبی برای تجهیز منابع و تو سعه صنعت مالی ا سالمی به
شاامار میآید (جابماات ،کونزل و میلیز و سااای )۲۰۰۸ ،1و موساامااات مالی نیز میتوانند از آن ،برای تخصاایص
راهبردی داراییها و پوشش ریمک است اده نمایند (مغیره و آورتانی ،۲۰1۶ ،ص )۲۶۰ر
صکوک همانند اوراق قرضه انواع مختل ی دارد و از جهاتی همچون نوع ناشر ،سررسید ،ساختار ،مکان انتشار،
نوع ارز ،سااازوکار پرداخت سااود و ررر طبقهبندی میشااودر از جهت قلمرو انتشااار صااکوک میتوان آن را به دو نوع
صکوک داخلی و بینالمللی تقمیم کردر
صکوک بین المللی ،صکوک دولتی یا شرکتی است که در یک کشور یا ارز بیگانه برای ناشر یا سرمایهگذار منتشر
می شودر با توجه به آنچه درباره اوراق قرضه گ ته شد ،صکوک بینالمللی را نیز میتوان به دو نوع صکوک

خارجی۲

و صاااکوک یورو ۳تقمااایم کردر صاااکوک خارجی به صاااکوکی گ ته می شاااود که در بازار کشاااور میزبان (متعلق به
سرمایهگذاران) و بر حم

واحد پول آن کشور ،توس یک ناشر خارجی منتشر میشودر صکوک سامورایی نمونهای

از این صکوک است که توس دولتها و شرکتهای خارجی ( یرژاپنی) در ژاپن و بر ح م

واحد پول این ک شور

(ین) منتشر شده است (خوانماری و قلیچ)1۳۹۲ ،ر صکوک یورو به صکوکی اطالق می شود که خارج از کشوری
که واحد پول اوراق متعلق به آن است ،منتشر میشودر
بازار صاااکوک در ساااالیان گذشاااته از رشاااد قابل توجهی برخوردار بوده اسااات و پس از بانکداری اساااالمی،
پرشتابترین بخش در صنعت مالی اسالمی به شمار میرودر بخش صکوک ،با نرخ رشد ساالنه مرک

 ۲۰درصدی

بین سالهای  ۲۰۰۹تا  ،۲۰1۴سریعترین ر شد را در بین بخشهای گوناگون صنعت مالی ا سالمی دا شته ا ستر
حجم کل صااکوک منتشااره از سااال  ۲۰۰1تا  ۲۰1۷به حدود  ۹۷۹میلیارد دالر رساایده اسااتر در این میان صااکوک
بینالمللی با حجم انتشار نزدیک به  ۲1۹میلیارد دالر سهم زیادی در رشد این بخش از صنعت داردر بیشترین میزان
انتشار صکوک بینالمللی طی سالیان گذشته مربوط به سال  ۲۰1۷است که در آن ،حدود  ۳۷٫۶میلیارد دالر صکوک
بینالمللی منتشاار شااد ( ،۲۰1۸ ،IIFMص )۲۴ر شااکل  ۲روند انتشااار صااکوک داخلی و بینالمللی طی سااالهای
 ۲۰۰1تا  ۲۰1۷را نشان میدهدر
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. Jobst, Kunzel, Mills, & Sy

1

. Foreign Sukuk

2

. Euro Sukuk

3

1۴۰۰۰۰
1۲۰۰۰۰
1۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
۶۰۰۰۰

۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۰۰1 ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰1۰ ۲۰11 ۲۰1۲ ۲۰1۳ ۲۰1۴ ۲۰1۵ ۲۰1۶ ۲۰1۷
۵,۳۲۷ ۶,۹۶۲ 1۰,۲۸۶ ۲1,۷۵۵ ۳۶,1۸۲ ۲۲,1۲۷ ۳۰,۹۰۴ ۴۸,۸۷۷ ۸۴,۴۹۰ 11۷,۳۳ 11۲,۵۶ ۸۰,۵۷۰ ۴۵,۹۳۸ ۵۶,۷1۸ ۷۹,۰۶۹

1۹1

1,1۸۰ 1,۸۸۰ ۲,۵۰۳ ۳,۷۲۳ 11,۸۵۲ 1۴,۰۰۲ ۲,۲1۰ ۷,۰۲۳ ۴,۲۴۸ ۸,۶۸۴ ۲۰,۲۶۹ ۲۳,۷۰۵ ۲۶,۷۳۰ ۲1,۸۸۰ ۳1,۲1۰ ۳۷,۶۴۸

۰

۷۴۷

داخلی

۴۲۵

بینالمللی

شکل  .۲روند انتشار صکوک بینالمللی طی سالهای  ۲۰۰1تا ۲۰1۷ر
منبع ،۲۰1۸ ،IIFM( :صص )۲۴-۲۵ر
هرچند بازار صااکوک بینالمللی تنها حدود  ۲۹درصااد کل انتشااار صااکوک از سااال  ۲۰۰1تا  ۲۰1۷را تشااکیل
میدهد ،ولی محرک ا صلی بازار صکوک به شمار میآیدر صکوک بینالمللی بر ح م

دالر و دیگر ارزهای رایج و

در سررسیدهای گوناگون حتی تا سی سال نیز منتشر میشودر جدول  ۳توزیع کل صکوک بینالمللی منتشره از ژانویه
 ۲۰۰1تا دسااامبر  ۲۰1۷را به ت کیک مناطق گوناگون نشااان میدهدر همانطور که در این جدول مشاااهده میشااود
امارات با انتشااار  ۹۶مورد صااکوک به ارزش  ۶۳٫۶میلیارد دالر ،از زمان پیدایش بازار صااکوک بینالمللی تاکنون،
بیشترین سهم را در این بازار داشته استر این کشور به همراه عربمتان سعودی ،قطر ،عمان ،بحرین و کویت بیش
از  ۵۰در صد کل حجم انت شار صکوک بینالمللی را به خود اخت صاص دادهاندر همچنین تا سال  ،۲۰1۷حدود ۲۴
در صد از حجم انت شار صکوک بینالمللی مربوط به ک شور مالزی ا ستر در عین حال سهم ک شورهایی مانند ترکیه،
اندونزی و قطر در این بازار در حال افزایش اسااات ( ،۲۰1۸ ،IIFMص )۴1ر روند رو به رشاااد انتشاااار صاااکوک
بینالمللی نشاااااندهنده اراده کشااااورهای گوناگون برای فعالیت بیشااااتر در این بازار و ظرفیت بالقوه آن برای ورود
ک شورهای دیگر ا ستر از این رو به نظر میر سد یکی از ظرفیتهای بالقوه پیش روی اقت صاد ایران ،ا ست اده از این
بازار برای تامین مالی دولت و شرکتها استر
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مبلغ انتشار (میلیون دالر)

سهم از کل مبلغ منتشره (درصد)

آسیا و آسیای شرقی
چی

۱

۹۷

۰٫۰۷

هنگکنگ

۵

۳,۱۹۶

۱٫۴۶

اندونزی

۱۵

۱۳,۵۰۳

۶٫۱۶

ژاپ

۳

۱۹۰

۰٫۰۹

مالزی

۹۰

۵۴,۴۷۳

۲۴٫۸۵

پاکستان

۴

۳,۶۰۰

۱٫۶۴

سنگاپور

۴

۷۱۱

۰٫۳۲

مجموع

۱۲۲

۷۵,۷۶۹

۳۴٫۶

مبلغ انتشار (میلیون دالر)

سهم از کل مبلغ منتشره (درصد)

بحری

۱۰۱

۱۰,۴۳۰

۴٫۷۶

کویت

۱۷

۳,۳۲۷

۱٫۵۲

عمان

۳

۲,۵۸۲

۱٫۱۸

قطر

۱۴

۱۱,۴۳۵

۵٫۲۲

عربستان سعودی

۵۰

۳۸,۹۶۵

۱۷٫۷۸

امارات متحده عربی

۹۶

۶۳,۶۴۴

۲۹٫۰۴

مجموع

۲۸۱

۱۳۰,۳۸۳

۵۹٫۵

مبلغ انتشار (میلیون دالر)

سهم از کل مبلغ منتشره (درصد)

نیجریه

۱

۱۵۰

۰٫۰۷

افریقای نوبی

۱

۵۰۰

۰٫۲۳

سودان

۱

۱۳۰

۰٫۰۶

مجموع

۳

۷۸۰

۰٫۴

مبلغ انتشار (میلیون دالر)

سهم از کل مبلغ منتشره (درصد)

فرانسه

۱

۱

۰٫۰۰۵

آلمان

۳

۲۰۶

۰٫۰۹

لوکزامبورگ

۳

۲۸۰

۰٫۱۳

۲۲

۸,۹۳۴

۴٫۰۸

انگلستان

۹

۱,۳۶۸

۰٫۶۲

ایاالت متحده امریکا

۵

۱,۳۶۷

۰٫۶۲

قزاقستان

۱

۷۷

۰٫۰۵

مجموع

۴۴

۸,۵۲۴

۵٫۵۸

کل

۴۵۰

۲۱۹,۱۶۵

۱۰۰

شورای همکاری خلیج فارس و خاورمیانه

افریقا

اروپا و سایر مناطق

رکیه

عداد انتشار

عداد انتشار

عداد انتشار

عداد انتشار

جدول  .۳آمار صکوک بینالمللی منتشره به ت کیک مناطق گوناگون از سال  ۲۰۰1تا ۲۰1۷ر منبع ،۲۰1۸ ،IIFM( :ص )۴۲ر
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تا پیش از بحران مالی سال  ،۲۰۰۸بیشتر حجم صکوک منتشره مربوط به صکوک شرکتی بوده است ولی پس از
بحران مالی ،صکوک دولتی و شبهدولتی با اقبال بیشتری روبهرو شده استر بیشتر صکوک شرکتی ،برای تامین مالی
زیرساختها منتشر شده است (ص ری ،عارف و محمد ،۲۰1۴ ،1ص )1۲۶ر در شکل  ۳توزیع صکوک بینالمللی
سررسید نشده تا پایان دسامبر  ۲۰1۷بر حم

نوع ناشر نشان داده شده استر
شرکتی; ۲۳% ;۲۵,۶۸۵

دولتی; ۴۸% ;۵۳,۰۰۰
شبه دولتی; ۲۸% ;۳1,۲1۳

شکل ۳ر توزیع صکوک بینالمللی سررسید نشده تا پایان سال  ۲۰1۷به ت کیک نوع ناشر (میلیون دالر)ر
منبع ،۲۰1۸ ،IIFM( :ص )۷۶ر
در هر دو بازار صکوک داخلی و بینالمللی سهم صکوک دولتی طی سالیان اخیر به تدریج افزایش یافته ا ستر
در بازار صکوک داخلی سهم نا شران دولتی از  ۳۰در صد کل مبلغ منت شره طی دوره  ۲۰۰1تا  ،۲۰۰۸به تدریج به
 ۷۰در صد حجم مبلغ منت شره طی دوره  ۲۰1۰تا  ۲۰1۵افزایش یافته ا ستر در سال  ۲۰1۷سهم نا شران دولتی از
کل صااکوک منتشااره داخلی  ۵۵درصااد بوده اسااتر برای ناشااران شاارکتی ،در بازار صااکوک داخلی عکس این مورد
ات اق افتاده اسااتر به گونهای که در بازار صااکوک داخلی ،سااهم ناشااران شاارکتی از  ۶۹درصااد طی دوره  ۲۰۰1تا
 ،۲۰۰۸به  1۹درصااد طی دوره  ۲۰1۰تا  ۲۰1۵کاهش یافته و پس از آن با مقداری افزایش به  ۲۵درصااد در س اال
 ۲۰1۷رسیده است ( ،۲۰1۸ ،IIFMصص )۳۵-۳۶ر
در بازار صااکوک بینالمللی سااهم ناشااران دولتی و شاابهدولتی به تدریج افزایش یافته و از  ۲۸درصااد طی دوره
زمانی  ۲۰۰1تا  ،۲۰۰۸به  ۶1درصاااد طی دوره زمانی  ۲۰1۰تا  ۲۰1۵رسااایده اساااتر همچنین در ساااال ،۲۰1۷
صااکوک دولتی و شاابهدولتی ،در مجموع  ۸۵درصااد از حجم انتشااار صااکوک بینالمللی را به خود اختصاااص داده
اسااتر انتظار می رود به دلیل شاارای اقتصااادی و ساایاساای در مناطق گوناگون جهان ،صااکوک دولتی و شاابهدولتی
همچنان محرک اصلی رشد در این بازار باشد (همان ،ص )۴۲ر
بازار صکوک بینالمللی دولتی رشد خوبی داشته استر در گذشته این رشد تنها مربوط به بازار صکوک داخلی
(و الباً کوتاهمدت) در کشورهایی مانند مالزی ،بحرین ،اندونزی ،سودان و ترکیه بودر ولی به تازگی تعداد بیشتری
از دولتها وارد بازار صااااکوک بلندمدتتر و بر حماااا

ارزهای رایجتر نظیر دالر امریکا ،پوند انگلمااااتان و یورو

شدهاندر در سالهای  ۲۰1۴و  ۲۰1۵تعداد  1۶مورد صکوک دولتی بلندمدت به ارزش تقریبی  1۰٫۴میلیارد دالر
. Safari, Ariff, & Mohamad
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1

در کشورهای گوناگونی از جمله اندونزی ،ترکیه ،امارات ،پاکمتان ،انگلمتان و هن کن

منتشر شده استر در این

میان پنج مورد از صاااکوک منتشااار شاااده به ارزش  ۳میلیارد دالر ،مربوط به دولتهای انگلماااتان ،افریقای جنوبی،
هن کن

و لوکزامبورگ ا ست که برای اولین بار صکوک منت شر کردهاندر در بین این ک شورها ،هن کن

بی شترین

مقدار صکوک را منتشر کرده استر این کشور اولین بار در سال  ۲۰1۴و سپس در ماه می  ۲۰1۵صکوک بینالمللی
دولتی خود را در مجموع به ارزش  ۲میلیارد دالر منتشر کرده است ( ،۲۰1۶ ،IIFMص )۴۷ر
مشارکتکنندگان بازار صکوک در سراسر جهان ،از ورود دولتهای جدید به این بازار به ویژه در مورد صکوک
دارای رتبه اعتباری  AAAا ستقبال خوبی میکنندر زیرا م میر شرکتها برای ورود به بازار را هموار میکندر این امر
میتواند موج

فراهم شدن حجم و تنوع کافی در انتشار صکوک شود ،چیزی که بازار صکوک مدتها از آن بیبهره

بوده اسات (همان ،ص )۴۸ر پیشبینی میشاود که دولتها و شارکتهای اروپایی و امریکایی بیشاتری در این بازار
وارد شااوند و منابع بیشااتری را از طریق صااکوک به دساات آورند (آرنولد ،۲۰1۵ ،ص )۲۳۴ر جدول  ۴فهرسااتی از
مهمترین صکوک بینالمللی منتشر شده (از نظر مبلغ انتشار) بین ژانویه  ۲۰1۴تا دسامبر  ۲۰1۷را نشان میدهدر
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ناشر

سال
انتشار

کشور

نوع صکوک

مبلغ انتشار
(میلیون دالر)

سررسید
(سال)

دولت عربستان

۲۰1۷

عربمتان

دولتی

۹,۰۰۰

۷٫۵

دولت اندونزی

۲۰1۷

اندونزی

دولتی

۳,۰۰۰

۷٫۵

دولت عمان

۲۰1۷

عمان

دولتی

۲,۰۰۰

۷

۲۰1۷

عربمتان

شبهدولتی

1,۲۶۰

۵

۲۰1۷

امارات

شبهدولتی

1,۰۰۰

1۰

۲۰1۶

عربمتان

شبهدولتی

۲,۷۰۰

۵

دولت اندونزی

۲۰1۶

اندونزی

دولتی

۲,۵۰۰

۸

هواپیمایی ا حاد

۲۰1۶

امارات

شرکتی

1,۵۰۰

۵

دولت مالزی

۲۰1۵

مالزی

دولتی

1,۵۰۰

۲۰

پتروناس

۲۰1۵

مالزی

شرکتی

1,۲۵۰

۵

دولت هنگکنگ

۲۰1۵

هن کن

دولتی

1,۰۰۰

۵

بانک اسالمی دوبی

۲۰1۵

شرکتی

1,۰۰۰

بانک وسعه
اسالمی
شرکت
سرمایهگذاری دوبی
بانک وسعه
اسالمی

امارات

جدول  .۴صکوک بینالمللی منتخ

بدون
سررسید

واحد
پول

ساختار

دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا
دالر
امریکا

از نظر حجم انتشار طی سال  ۲۰1۵تا ۲۰1۷ر

منبع ،۲۰1۸ ،IIFM( :ص ۴۴؛  ،۲۰1۷ ،IIFMص )۲۳ر
بازار صااااکوک داخلی و بینالمللی از نظر مشااااارکتکنندگان و ویژگی ها با یکدیگر مت اوتندر یکی از جنبههای
ت اوت صکوک داخلی و بینالمللی ،مربوط به ساختار صکوک منت شره در دو بازار ا ستر در بازار صکوک داخلی،
ساختار مرابحه بیشترین سهم را در صکوک دولتی داشته استر همچنین ساختارهای مشارکت و مرابحه در صکوک
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ترکیبی

وکالت

اجاره

وکالت

ترکیبی

وکالت

وکالت

وکالت

ترکیبی

وکالت

ترکیبی

مضاربه

شرکتی و شبهدولتی ،سهم بیشتری داشتهاندر این در حالی است که از زمان تشکیل بازار صکوک بینالمللی ،صکوک
اجاره در این بازار بی شتر رایج بوده ا ستر شکلهای  ۴تا  ۶توزیع ساختار صکوک بینالمللی بر ح م

نوع نا شر

(دولتی ،شبهدولتی و شرکتی) طی سالهای  ۲۰۰1تا  ۲۰1۷را نشان میدهدر همانطور که مشخص است ساختار
اجاره در بین صکوک دولتی و شرکتی ،و ساختار وکالت در بین صکوک شبهدولتی بی شترین سهم را دا شته ا ست
( ،۲۰1۶ ،IIFMص )۲۹ر
ترکیبی; ۶% ;۳,۲۵۹

قابل معامله; ۳% ;1۵۰۰

اجاره; ۳۲% ;1۸,۴۳۸

وکالت; ۲۴% ;1۳,۶۶۸

مشارکت; 1۶% ;۸,۹۲۸

مضاربه; 1۲% ;۶,۶۷۶
مرابحه; ۹% ;۴,۹۰۸

شکل  .۴توزیع صکوک بینالمللی شرکتی به ت کیک ساختار از سال  ۲۰۰1تا ( ۲۰1۷میلیون دالر)ر
منبع ،۲۰1۸ ،IIFM( :ص )۵۲ر
قابل معامله; ۵% ;۳,۵۳1
ترکیبی; ۲% ;1,۶۰۰

اجاره; 1۵% ;1۰,۲۰۰

وکالت; ۷۶% ;۵۳,۵۳۲

مرابحه; 1% ;۹۲۷
مشارکت; 1% ;۴۳۶

شکل  .۵توزیع صکوک بینالمللی شبهدولتی به ت کیک ساختار از سال  ۲۰۰1تا ( ۲۰1۷میلیون دالر)ر
منبع ،۲۰1۸ ،IIFM( :ص )۵۲ر
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ترکیبی; 1۸% ;1۰,۸۵۰

وکالت; ۲۳% ;1۴,۳۰۰

اجاره; ۵۹% ;۳۶,۷۵1

مرابحه; ۰% ;۹۷

شکل  .۶توزیع صکوک بینالمللی دولتی به ت کیک ساختار از سال  ۲۰۰1تا ( ۲۰1۷میلیون دالر)ر
منبع ،۲۰1۸ ،IIFM( :ص )۵1ر
مشارکت; 1۳% ;۲،44۳
وکالت; 45% ;8،۲۲5
مرابحه; 1۲% ;۲،۲59

مضاربه; 18% ;۳،۳50
اجاره; 11% ;۲،097

شکل  .۷توزیع صکوک بینالمللی نهادهای مالی به ت کیک ساختار از سال  ۲۰۰1تا ( ۲۰1۷میلیون دالر)ر
منبع ،۲۰1۸ ،IIFM( :ص )۵1ر
جربه انتشار صکوک ارزی در ایران
پس از تصوی

قانون بازار اوراق بهادار ایران در سال  ،1۳۸۴بازار صکوک کشور از نظر حجم و تنوع ابزارهای

مالی موجود تو سعه قابل توجهی دا شته ا ستر با وجود تو سعه بازار صکوک داخلی در ایران ،از نظر انت شار صکوک
ارزی ،ایران جایگاه مناسبی در بین سایر کشورهای اسالمی نداردر اولین اوراق 1ارزی ایران پس از انقالب اسالمی،
در دی ماه ( 1۳۸۰ژانویه  ۲۰۰۲میالدی) توساا دولت جمهوری اسااالمی ایران به صااورت اوراق یورویی منتشاار
شدر
1ر علت عدم است اده از واژه «صکوک» برای این اوراق آن است که ساختار انتشار آنها شباهت چندانی به صکوک نداشته و بیشتر شبیه به
اوراق متعارف بوده استر
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این اوراق در مرحله اول به مبلغ  ۵۰۰میلیون یورو و به دلیل اسااتقبال خوبی که از آن صااورت گرفت ،در مرحله
دوم یعنی تیر ماه ( 1۳۸1ژوریه  ۲۰۰۲میالدی) ،به مبلغ  1۲۵میلیون یورو و در مجموع به مبلغ  ۶۲۵میلیون یورو
منت شر شدر این اوراق دارای سرر سید پنج ساله و نرخ کوپن ثابت  ۸٫۷۵در صدی بودر در عر ضه این اوراق ،بانک
بیان پی پاریبا فرانمااه و کامرز بانک آلمان به عنوان مدیران اجرایی مشااارکت داشااتندر همچنین این اوراق از طرف
موسمه رتبهبندی فیچ ،رتبه اعتباری  B+دریافت کرده بودر
دومین اوراق ارزی ک شور نیز در آذر ماه ( 1۳۸1د سامبر  ۲۰۰۲میالدی) تو س دولت جمهوری ا سالمی ایران
به مبلغ  ۳۷۵میلیون یورو و با ساااررساااید شاااش سااااله و نرخ کوپن  ۷٫۷۵درصاااد انتشاااار یافتر این اوراق نیز رتبه
اعتباری  B+را از طرف موساااامااااه رتبه بندی فیچ به خود تخصاااایص دادر الزم به ذکر اساااات در آن زمان به دلیل
تحریمهای خزانهداری امریکا ،موسمات اساندپی و مودیز حاضر به رتبهبندی اوراق ارزی ایران نشدندر
آخرین مورد انتشااار اوراق ارزی مربوط به سااال  1۳۸۹اسااتر در این سااال با اسااتناد به جزب (ج) بند ( )۳ماده
واحده قانون بودجه سال  1۳۸۹کل کشور ،صکوک مشارکت ارزی با هدف تامین مالی شرکت ن ت و گاز پارس در
راساااتای تکمیل فازهای  1۵تا  1۸میدان گازی مشاااترک پارس جنوبی با مجوز بانک مرکزی ،ویژه سااارمایهگذاران
خارجی و ایرانیان مقیم خارج از ک شور منت شر شدر این اوراق با عاملیت بانک ملت ،طی چهار مرحله و در مجموع
به مبلغ یک میلیارد یورو (به همراه  ۴۰هزار میلیارد ریال اوراق مشااارکت ریالی) انتشااار یافتر سااود علیالحماااب
اوراق ۸ ،در صد ساالنه بود و کوپنهای اوراق به صورت شش ماهه پرداخت می شدر بانک ملت به عنوان شخص
ثالث ،بازخرید اوراق را در سرر سید نهایی با نرخ  ۸در صد و قبل از آن را در سال اول با نرخ  ۵٫۵در صد ،در سال
دوم با نرخ  ۶درصااد و در سااال سااوم با نرخ  ۷درصااد با محاساابه کل مدت نگهداری تا زمان بازخرید به صااورت
علیالحماب تضمین کرده بودر
یکی از مشااااکالت این اوراق بحث های مربوط به نرخگذاری آن بودر با توجه به رتبه اعتباری نهچندان مطلوب
ایران ،پیشبینی دقیقی از نرخگذاری اوراق وجود نداشاااته اساااتر به عالوه به دلیل نبود صاااندوقهای ارزی داخلی،
عدم ت مهیل ورود سرمایهگذاران خارجی و فعال نبودن بازار م شتقه ارزی یافتن طرف تقا ضا برای این اوراق ب میار
دشاااوار بودر با وجود تالشهای صاااورت گرفته برای فروش اوراق مشاااارکت ارزی ،با توجه به لزوم پرداخت مبالغ
ارزی اصاال و سااود اوراق در سااررسااید آنها و عدم پیشبینی بودجه ارزی مربوطه از یک سااو و نوسااانهای ارزی
سااااالهای بعد ،ت اوت نرخ ارز رساااامی و آزاد و کمبود منابع ارزی به دلیل تحریمهای ظالمانه نظام بانکی ایران از
ساااوی دیگر ،شااابکه بانکی با مشاااکالت عدیدهای در بازپرداخت این اوراق مواجه گردیدر این امر در نهایت موج
انتقال سیگنالهای نادرست به بازار شده و بر تالطمهای ارزی در اقتصاد کشور افزودر
تجربه انتشاااار اوراق مشاااارکت ارزی توسااا بانکها حاکی از نارضاااایتی بانکهای عامل و همچنین مردم در
اجرای این طرح بوده ا ستر بهطوری که در طرح انت شار اوراق م شارکت ارزی شرکت ن ت و گاز پارس ،بانکهای
عامل با مشااکالت عدیده ای از قبیل تامین نقدینگی و پرداخت اصاال ،سااود و جرایم تاخیر این اوراق مواجه شاادندر
در آن زمان برخی از بانکها در سررسید به دلیل فقدان منابع ارزی الزم ،به جای بازپرداخت ارزی وجه اوراق ،برای
خریدار ان آن اوراق اقدام به افتتاح حماااااب نموده و اعالم نمودند معادل ریالی وجوه ارزی ساااارمایهگذاران به نرخ
رساااامی به حماااااب آنها واریز خواهد شااااد؛ اقدامی که با توجه به ت اوت زیاد نرخ ارز رساااامی و آزاد در آن زمان،
اعتراضات زیادی را برانگیخته و ضربهای به اعتبار طرح و اعتماد سرمایهگذاران به نظام بانکی کشور تلقی گردید.
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برخی از متقاضااایان انتشاااار اوراق ارزی در داخل کشاااور ،هدف از انتشاااار چنین اوراقی را جمعآوری ارزهای
خانگی عنوان نمودهاندر گرچه وجود تورم و نااطمینانی نمبت به آن در آینده مانع است اده از منابع ارزی خانگی شده
اساات ،ولی چنانچه این اوراق ،در داخل کشااور با هدف جمعآوری ارزهای خانگی به یک واحد پول خارجی منتشاار
شااود ،ساارمایهگذاران ایرانی برای خرید این اوراق باید اقدام به تهیه و خرید آن ارز نمایندر لذا ،فروش این اوراق در
ارقام باال و افزایش شاااادید تقاضااااا برای ارز و قیمت آن میتواند موج

اختالل در بازار شااااده و مدیریت آن را با

مشکالت زیادی مواجه نمایدر موضوع دیگر اینکه ،در صورت افزایش نوسانهای نرخ ارز ،معلوم نیمت که ارزهای
خانگی جمعآوری شود و حتی میتواند تاثیری معکوس نهاده و سب

تشدید بیشتر نوسانهای نرخ ارز شودر

بنابراین ،با توجه به احتماالت موجود به ظرفیتهای بازار داخلی نمیتوان تکیه زیادی نمود و از این رو است اده
از بازار بینالمللی در انت شار صکوک ارزی گزینه منا س تری به نظر میر سد .با وجود این ،طی سالیان اخیر ک شور
ایران ،حضااور چندانی در بازار صااکوک بینالمللی نداشااته و این در حالی اساات که این بازار در سااطح دنیا از رشااد
زیادی برخوردار بوده و همانطور که گ ته شااااد ،برخی کشااااورهای اسااااالمی همچون امارات و مالزی در این بازار
حضور فعالی داشتهاند (خوانماری ،1۳۹۵ ،ص )1۷ر
نقش صکوک ارزی در ثبات مالی
عدم انطباق واحد پولی و عدم انطباق سررسید از جمله منابع اصلی آسی پذیری مالی و ایجاد بیثباتی مالی در
کشااورهای در حال توسااعه به شاامار میآیندر در کشااورهای در حال توسااعه ،پول داخلی نمیتواند برای اسااتقرا
خارجی یا استقرا

بلندمدت (حتی به صورت داخلی) توس دولت یا بنگاهها مورد است اده قرار گیرد و در نتیجه

آن شکنندگی یا بیثباتی مالی پدید میآیدر آیشنگریم و گوپتا ،1۹۹۹( 1ص  )1۰این پدیده را به نام «گناه

نخمتین»۲

معرفی کردهاند؛ در این حالت ساارمایهگذاران با عدم انطباق واحد پولی (تامین مالی ارزی پروژههای با درآمد ریالی)
یا عدم انطباق سررسید (تامین مالی پروژههای بلندمدت با منابع کوتاهمدت) مواجه خواهند بودر در چنین وضعیتی
بنگاه ها و نهادهایی که نیازمند تامین مالی بیرونی ( یر از منابع داخلی) همااااتند ،مجبورند بین اسااااتقرا
خارجی یا استقرا

با ارز

کوتاهمدت داخلی انتخاب کنندر

اگر شاااارکتی برای یک پروژه که درآمد ریالی دارد ،یورو اسااااتقرا

کند ،کاهش ارزش ریال میتواند منجر به

شک مت پروژه شودر همچنین اگر شرکت مذکور پروژههای بلندمدت خود را با ت مهیالت ریالی کوتاهمدت داخلی
تامین مالی کند ،احتمال افزایش نرخ ساااود و یا عدم تمدید تماااهیالت وجود خواهد داشاااتر به همین ترتی
بدهیهای (تعهدات) مالی یک کشور بر حم

اگر

یک ارز خارجی مانند یورو باشد ،ولی داراییهای مالی آن بر ح م

پول داخلی باشااااد ،کاهش ارزش پول داخلی موج

برهم خوردن تعادل دارایی ها و بدهی ها و کاهش ثبات نظام

مالی و اقتصادی آن کشور میشودر
همچنین اگر سااررسااید بدهیها کوتاهتر از سااررسااید داراییها باشااد ،احتمال بروز بحران بیشااتر میشااودر در
مجموع اسااتقرا

کوتاهمدت بر حماا

ارز خارجی و وامدهی بلندمدت بر حماا

واحد پول داخلی موج

ایجاد

بیثباتی مالی و حتی بحران میشااودر برای مثال عدم انطباق واحد پولی و عدم انطباق سااررسااید به طور همزمان ،از
. Eichengreen & Hausmann
۲ر گناه نخمتین ( )Original sinاشاره به نافرمانی حضرت آدم (ع) دارد که موج
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هبوط او از بهشت شدر

1

جمله عوامل اصاالی بروز بحران مالی آساایا در سااالهای  1۹۹۷و  1۹۹۸بودر پس از این بحران بود که کشااورهای
اتحادیه ملل جنوب شاارقی آساایا (آرسااهرآن) به عالوه چین ،ژاپن و کره ،توسااعه بازار اوراق ارزی داخلی را به عنوان
یک سیا ست مهم در اولویت قرار دارندر با توجه به اتکای زیاد این ک شورها به تامین مالی بانکمحور ،تو سعه بازار
اوراق ارزی می تواند نقش زیادی در توسااااعه تامین مالی بازارمحور و کمک به تعادل نظام مالی در آنها ای ا کند
(پارک ،شین و تیان ،۲۰1۷ ،1ص )1ر
در برخی پژوهشها به مزایای تو سعه بازار ارزی ا شاره شده ا ستر صندوق بینالمللی پول ( )۲۰1۶بر افزایش
اهمیت نقش بازارهای اوراق ارزی به عنوان منبع تامین مالی در سااارمایهگذاریهای بلندمدت مانند زیرسااااختها،
مماااکن و ررر تاکید میکندر پارک و همکاران ( ،۲۰1۷ص  )۲به بررسااای تجربی نقش بازار اوراق ارزی در افزایش
ثبات مالی در اقتصادهای در حال توسعه از طریق کاهش عدم انطباق واحد پولی و عدم انطباق سررسید پرداختهاند
و به این نتیجه ر سیدهاند که ک شورهایی که بازار اوراق ارزی تو سعهیافتهتری دا شتهاند ،کاهش ارزش پول کمتری را
تجربه کردهاندر همچنین کابالرو ،فرهی و گورنیچس )۲۰۰۸ ( ۲در پژوهش خود به این نتیجه رساااایدهاند که مازاد
تقاضااای شاادید برای داراییهای مالی در امریکا ،که بیثباتیهای مالی را موج

شااده ،به دلیل عدم توسااعهیافتگی

مالی در بازارهای نوظهور استر
صااااکوک ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بینالمللی ،در کنار سااااایر راهکارها میتواند به مدیریت بهتر
عرضه و تقاضای ارز کمک کندر برای مثال زمانی که دولت با کمبود منابع ارزی روبهرو می شود با انتشار این اوراق،
ضااامن اینکه میتواند ذخایر ارزی خود را افزایش دهد ،از فشاااار تقاضاااا برای ارز نقدی (به دلیل جایگزینی خرید
اوراق ارزی به جای ارز نقدی) و بروز تکانههای یرعادی در این بازار میکاهدر همچنین در صاااورت لزوم میتواند
با بازخرید بخشی از اوراق ارزی که پیشتر منتشر شده ،وجوه ارزی مازاد را به بازار تزریق کندر در واقع توسعه بازار
اوراق ارزی میتواند با کمک به کاهش عدم انطباق واحد پولی (تامین مالی ارزی پروژههای با درآمد ریالی) و کاهش
عدم انطباق سااااررسااااید (تامین مالی پروژههای بلندمدت با منابع کوتاهمدت) و از طریق راههایی همچون برآورده
کردن نیازهای ارزی ،برنامه ریزی بهتر منابع و مصااااارف ارزی و جذب نقدینگی ساااارگردان در بازارهای گوناگون
موج کاهش التهابات ارزی شااااود و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم سااااازدر ناگ ته نماند در
صااورت عدم توجه کافی به مالحظات مربوط به انتشااار صااکوک ارزی ،انتشااار این اوراق ممکن اساات حتی موج
برهم خوردن ثبات مالی شودر لذا به منظور بهرهمندی از مزیت صکوک ارزی در کمک به ثبات مالی ،الزم ا ست تا
با در نظر گرفتن همه مالحظات ،برنامهریزی الزم برای انتشار اوراق در شرای مناس

صورت گیردر در بخش بعد

با توجه به تجارب قبلی و نکات مطرح شده در این مقاله ،مهمترین بایمتههای مربوط به توسعه بازار صکوک ارزی
به اختصار تبیین شده استر
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. Park, Shin, & Tian

1

. Caballero, Farhi, & Gourinchas

2

بایستههای انتشار صکوک ارزی در نظام مالی ایران
انتشار صکوک ارزی میتواند در بلندمدت زمینه انتشار صکوک بینالمللی را نیز بهتر فراهم سازدر در این راستا،
الزم اسات برخی اقدامات و تمهیدات برای توساعه بازار صاکوک ارزی در کشاور در نظر گرفته شاودر در این بخش
مهمترین بایمتههای مربوط به توسعه بازار صکوک ارزی در ایران تشریح میگردد:
 -۱حمایت دولت از وسعه بازار صکوک ارزی
بازار صکوک ارزی در مراحل اولیه خود نیازمند حمایت جدی دولت ا ستر در واقع ،د ستر سی نا شران به بازار
اوراق بین المللی (به ویژه برای اولین بار) کار بمااایار دشاااواری اسااات و بدون همکاری و حمایت دولت امکانپذیر
نخواهد بودر دولت عالوه بر ت مهیل در زمینه مقرراتگذاری این بازار ،با م شارکت خود در این بازار میتواند ضمن
گ مترش حجم معامالت ،معیاری برای سنجش ری مک و قیمتگذاری از طریق منحنی بازده فراهم سازدر در واقع
بدون منحنی بازده ،ارزیابی بازار برای ناشران و سرمایهگذاران دشوار استر همچنین در کشورهایی مانند ایران (که
اتکای زیادی به درآمدهای ن تی وجود دارد) حضاااور دولت در بازار صاااکوک ارزی ،میتواند موج کاهش اتکا به
درآمدهای ن تی و متنوعسازی منابع درآمدی دولت شودر
در بازار بینالمللی ،وجود اوراق دولتی اهمیت بیشتری داردر زیرا سرمایهگذاران صکوک دولتی و بهویژه صکوک
شرکتی را با توجه به اعتبار کشور مربوط به ناشر صکوک خریداری میکنند و در صورتی که صکوک دولتی به اندازه
کافی منتشاار نشااده باشااد یا از اعتبار الزم برخوردار نباشااد ،بنگاههای اقتصااادی نیز نمیتوانند به راحتی در آن بازار
وارد شااوندر بنابراین در بازار صااکوک بینالمللی ناشااران شاارکتی یا به اتکای اعتبار صااکوک حکومتی آن کشااور وارد
بازار میشااوند یا باید خود به اندازه ای اعتبار داشااته باشااند که بتوانند در این بازار اقدام به تامین مالی کنندر بیشااتر
ک شورهایی که بازار صکوک بینالمللی فعالی دارند ،نقش و حمایت دولت در آنها آ شکار ا ست و همانطور که گ ته
شااد سااهم بیشااتر صااکوک منتشااره در آنها از نوع دولتی و شاابه دولتی 1اساات (داریوس ،۲۰1۷ ،۲صااص ۷۰-۷1؛
جع ر ،۲۰11 ،۳ص )۷۰ر برای مثال در مالزی به منظور ت شویق بخش خ صو صی برای ای ای نقش موثر در تو سعه
بازار اوراق بدهی (متعارف و اسااااالمی) دولت و مقرراتگذاران تالش های زیادی انجام دادهاند و مشااااوق های
گوناگونی از جمله مزایای مالیاتی در این رابطه در نظر گرفتهاند ( ،۲۰1۶ ،IFNص )۴۶ر
عالوه بر لزوم حمایت و مشاااارکت دولت ،توساااعه بازار صاااکوک ارزی مماااتلزم همآهنگی و همکاری نهادهای
مقرراتگذار در این بازار استر برای مثال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با اعمال سیاستهای پولی از جمله
تعیین نرخ سود ،میتوانند بر نرخگذاری اوراق و میزان جذابیت آن در زمان انت شار اثرگذار با شندر همچنین سازمان
بورس و اوراق بهادار با توسااعه بازار ثانویه این اوراق میتواند به نقدشااوندگی و افزایش جذابیت آنها کمک کندر در
عین حال الزم اساات متولی اصاالی توسااعه بازار صااکوک ارزی مشااخص شااود تا ساااماندهی و نظارت این بازار به
صورت متمرکز انجام شود و از پراکندهکاری و اعمال سیاستهای متناقض در آن جلوگیری شودر
1ر شایان ذکر است م هوم «شبهدولتی» در ایران با سایر کشورها تا حدی مت اوت استر برای مثال در ایران نهادهای نظامی فعال در اقتصاد
نیز به عنوان شبهدولتی در نظر گرفته میشود ،در حالی که در کشورهای دیگر منظور از شبهدولتی ،بیشتر شامل نهادها و موسمات وابمته به
دولت ،شهرداریها و امثال آن استر
. Dariusz
Jaffer
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3.

 -۲دوی چارچوب حقوقی مناسب
یکی از ممااارل مهم در رابطه با انتشااار صااکوک ارزی ،چارچوب حقوقی و بهویژه قانون حاکم در معامالت این
نوع ابزارها ا ستر قانون حاکم بر اوراق ،شامل نظام قانونیای ا ست که قرارداد بر پایه آن ت شکیل و اجرا می شود و
حقوق و تکالیف طرفهای قرارداد و نحوه اجرای آنها را تعیین میکندر این قانون رواب بین ارکان مختلف اوراق و
سازوکار حل و ف صل دعاوی در صورت بروز اختالف و نیز حوزه ق ضایی دارای صالحیت ر سیدگی را م شخص
میکند ( ،۲۰1۳ ،IFSB-IOSCO-SCص )۲۲ر
تا زمانی که یک کشااور و ناشااران آن در بازار داخلی اقدام به انتشااار اوراق میکنند ،مقررات حاکم بر قرارداد بر
ا ساس قوانین داخلی آن ک شور تعیین می شوند و علیر م اهمیت چارچوب حقوقی ،ح ما سیت کمتری در مورد آن
وجود داردر ولی وقتی که دولت یک کشااور یا شاارکتها و بنگاههای اقتصااادی آن در بازار بینالمللی اقدام به انتشااار
اوراق و جذب سرمایه میکنند ،اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم بهمرات
در انتخاب قانون حاکم مناساا

بی شتر خواهد بودر از این رو دقت

برای قرارداد ،نقش مهمی در پیشاابرد برنامه انتشااار و توسااعه بازار اوراق دولتی و

شاارکتی بین المللی در آن کشااور داردر در رابطه با انتشااار اوراق بهادار اسااالمی در سااطح بینالمللی ،نحوه تشااکیل
واسااا  ،نوع انتقال مالکیت و م هوم تراسااات (بهویژه در داراییهای دولتی) ،ساااازوکار نکول و ورشاااکماااتگی و
وثیقهگذاری از جمله مواردی اسااات که در چارچوب حقوقی مد نظر قرار میگیرد و انتخاب رویکردهای مختلف در
قانون حاکم میتواند ت اوتهایی را در این زمینهها ایجاد کندر ورود ایران به صورت فعال در عر صه بازار صکوک
بین المللی ،عالوه بر در نظر گرفتن مالحظات مالی و عملیاتی ،م متلزم انتخاب رویکرد منا س
حقوقی و قانون حاکم بر قرارداد استر از این رو مناس

در زمینه چارچوب

است در قوانین مربوط به انتشار اوراق بهادار در بازار پول

و سرمایه ک شور ،به طور خاص به سازوکار تعیین چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر انت شار صکوک ارزی پرداخته
شااود و مواد الزم با همکاری دسااتگاههای ذیرب از جمله بانک مرکزی و سااازمان بورس و اوراق بهادار در قوانین
باالد ستی گنجانده شودر همچنین هنگام فعالیت در سطح بین المللی الزم ا ست م شاوران داخلی انطباق مح صول
طراحی شده با قوانین داخلی را نیز بررسی کنند زیرا مشکل داخلی ممکن است در عدم اطمینان خارجی نیز اثرگذار
باشدر
 -۳و ود سازوکارهای مناسب ار قای اعتباری
ارتقای اعتباری ،1مجموعه قراردادهای مالی بین طرفهای قرارداد در اوراق به منظور کاهش ریمااااک اعتباری
(شامل نکول و کاهش رتبه) است (آ کیزیدیس و استاگارز ،۲۰1۶ ،۲ص )1۶۲ر در واقع حمایت اعتباری در فرایند
تصااااکیک (تبدیل کردن به اوراق بهادار) به منظور جذب زیان های مربوط به کاهش کی یت اعتباری یا نکول در
اسااتخر داراییها الزم اساات و این کار از طریق ارتقای اعتباری انجام میشااودر شاایوههای ارتقای اعتباری را به دو
دسته اصلی تقمیم کرد :سازوکارهای داخلی (شامل شیوههای ساختاری و شیوههای مبتنی بر بانی) و سازوکارهای
بیرونی (شامل شیوههای مبتنی بر شخص ثالث) (فبوزی ،۲۰1۶ ،۳ص )۲۹۰ر
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یکی از سازوکارهای ارتقای اعتباری در صکوک ،است اده از ضمانت شخص ثالث استر ضمانت در صکوک
بهویژه زمانی که اساااات اده از رتبهبندی اعتباری مقدور نباشااااد ،میتواند به افزایش جذابیت اوراق و جل

اعتماد

سرمایهگذاران در بازار کمک نمایدر ضامن شخص حقوقی است که بمته به نوع اوراق ،پرداخت اصل و سود اوراق
بهادار را در صااورت نکول بانی تعهد و تضاامین مینمایدر در واقع هدف از ضاامانت کاهش ریمااک نکول در اوراق
بهادار است (توحیدی ،1۳۹۵ ،صر )۷ر در ضمانت شخص ثالث برای صکوک برخی شرای و الزامات باید وجود
دا شته با شد؛ مانند م متقل بودن ظرفیت حقوقی و توانمندی مالی شخص ثالث از قرارداد ،عدم کنترل موثر ضامن
توس بانی یا برعکس و یره ( ،۲۰1۶ ،ISRA-Thomson Reutersصص )۶۲-۶۳ر
برخی سااازمانها و موساامااات بینالمللی مالی اسااالمی در صااکوک بینالمللی منتشاار شااده نقش ضااامن را ای ا
میکنند و یا برنامههایی برای تمهیل ضمانت در صکوک اراره کردهاندر برای مثال موسمه اسالمی بیمه سرمایهگذاری
و اعتبار صادرات ( )ICIECبه عنوان یکی از زیرمجموعههای بانک توسعه اسالمی ،برنامه بیمه صکوک حکومتی
را بر اساااس الگوی تکافل به منظور تمااهیل جریان ساارمایهگذاری و تامین مالی کشااورهای عضااو راهاندازی کرد تا
پرداختهای دورهای یا پرداخت اصل در سررسید را برای صکوک تضمین کند ( ،۲۰1۳ ،ICIECصص )1-۴ر
در رابطه با رکن ضامن برخی مشکالت و چالشها در رابطه با صکوک ارزی قابل تصور است که برخی از آنها
عبارتند از :دشواری دسترسی نا شران به ضامنین معتبر و طوالنی شدن فرایند انت شار ،هزینهبر بودن است اده از رکن
ضااامن ،محدود بودن تعداد ضااامنها و عدم توزیع کافی ریمااک ،کمبود سااازوکارهای بیمهای و بیمه اتکایی برای
پو شش ری مک ضمانت اوراق و یره ( شرکت تامین سرمایه امید ،1۳۹۵ ،ص ۵؛ توحیدی ،1۳۹۵ ،ص )1۰ر به
عالوه در اوراق بینالمللی ممکن اساااات چالش های دیگری همچون اختالف دیدگاه های فقهی درباره وجود رکن
ضااامن در صااکوک ،چالشهای ساایاساای میان کشااورها و مانند آن نیز وجود داشااته باشااد (االمینه ،۲۰1۲ ،1صااص
)1۶۵-1۶۴ر
به منظور کاهش مشکل ضامن در صکوک برخی پیشنهادها مطرح شده استر است اده از راهکارهایی همچون
تشکیل صندوق ضمانت صکوک ،محدود نمودن ضمانت به سود اوراق و نه به اصل آن ،انتشار صکوک چندطبقه
(ترانشبندی صکوک) و یره در نبود رتبهبندی اعتباری یا حتی در کنار آن میتواند موج

ت مهیل انت شار اوراق در

سطح بینالمللی و افزایش اقبال نمبت به اوراق شود (توحیدی ،1۳۹۴ ،صص )۶-۷ر
رتبهبندی اعتباری از جمله راهکارهای دیگر برای ارتقای اعتباری در اوراق بهادار ا ست و دیدگاه بازار ن مبت به
میزان ری مک اعتباری اوراق را م شخص میکندر نقش ا صلی رتبهبندی ،افزایش ش افیت و کارایی در بازار از طریق
کاهش عدم تقارن اطالعات میان ناشااران و ساارمایهگذاران اسااتر رتبه اعتباری و بهویژه تغییرات آن میتواند اثرات
قابل توجهی بر قیمت اوراق ،جریانهای ساارمایه و نگرش ساارمایهگذاران داشااته باشاادر کماا

رتبه اعتباری برای

ک شورهای در حال تو سعه اهمیت بی شتری داردر زیرا برای د ستر سی به بازارهای بینالمللی باید از جایگاه اعتباری
مناساابی برخوردار باشااند و وجود یک رتبه اعتباری مناسا

نقش مهمی در تعیین هزینه و میزان دسااترساای به تامین

مالی دارد (االمینه ،۲۰1۲ ،صص )۳۸۵-۳۸۷ر

. Al-Amine

21

1

با توجه به ت اوتهای میان صکوک و اوراق بهادار متعارف ،در رتبهبندی این ابزارها نیز باید مالحظاتی در نظر
گرفته شااودر عالوه بر بحث انطباق با شااریعت به عنوان وجه تمایز اصاالی صااکوک ،ممااارلی دیگری از قبیل وجود
دارایی های پایه و نوع انتقال مالکیت ،تعهد خرید ،ضاااامانت و یره باید در رتبهبندی صااااکوک مد نظر قرار گیرد
(همان ،صص )۴۰۹-۴11ر از این رو فرایند رتبهبندی صکوک نمبت به اوراق بهادار متعارف پیچیدهتر ،طوالنیتر
و با هزینه بیشتری همراه است ( ،۲۰1۷ ،IFSBص )۹۰ر
رتبهبندی صااکوک میتواند اطالعات م یدی از ویژگیهای ناشاار و اوراق در اختیار ساارمایهگذاران خارجی قرار
دهد و در جل

اعتماد آنها برای م شارکت در بازار سهیم با شد (م مدی و نای ر ،۲۰1۳ ،1ص )۲۶۶ر هرچند بدون

رتبهبندی اعتباری نیز امکان انت شار اوراق وجود دارد ،ولی معموالً بدون رتبهبندی ،نا شران مجبورند صرف ری مک
باالتری برای اوراق بپردازند (گوسینا ،پدراس و پرسکوتینی ،۲۰1۴ ،۲ص )۳1ر
برای جذب سااارمایهگذاران به صاااکوک بدون رتبهبندی ،باید محدودیتهای مربوط به شااارای اوراق مجاز (از
جهت لزوم داشااتن رتبه اعتباری) در ساابد ساارمایهگذاری آنها کاهش یابدر ضاامن اینکه الزم اساات ساارمایهگذاران در
مورد صااکوک بدون رتبهبندی ،ارزیابی و بررساای را توس ا واحدهای اعتباری یا ساارمایهگذاری خود انجام دهند که
این کار ممکن اساات موج

طوالنی شاادن دوره بررساای و تایید جهت ساارمایهگذاری در صااکوک شااود ((IRTI-

 ،۲۰1۵ ،Thomson Reuters-CIBAFIص )۲۲۲ر
رتبه های اعتباری در بازارهای بینالمللی معموالً از سااااوی موساااامااااات رتبهبندی معتبر بینالمللی همچون
اساندپی ،مودیز ،فیچ و کپیتال اینتلیجنس اعالم میشودر این موسمات در مورد ریمک اعتباری ناشران و وضعیت
تعهدات مالی آنها اظهار نظر میکنندر از آنجا که بازار اوراق بهادار در ب میاری از اقت صادهای نوظهور ،به اندازه کافی
توسعه نیافته است ،موسمات رتبهبندی در کمک به سرمایهگذاران برای تحلیل بهتر ریمک اوراق بهادار نقش مهمی
ای ا میکنند ( ،۲۰11 ،IOSCOص )۳۲ر برخی موساااامااااات رتبهبندی داخلی همانند شاااارکت رتبهبندی مالزی
( )MARCو موس مه رتبهبندی  RAMنیز از جمله موس مات فعال در زمینه رتبهبندی صکوک ه متند (کمالی و
عبداررر ،۲۰1۴ ،۳ص )1۰1ر با این حال بیشتر کشورهای اسالمی فاقد موسمات رتبهبندی بینالمللی برای تمهیل
ساارمایهگذاری خارجی همااتند که این امر موج

محدود شاادن جریان وجوه به آنها و توسااعه بازارهای ساارمایه در

سطح بینالمللی میشود (االمینه ،۲۰1۲ ،صص )۳۸۵-۳۸۶ر
نکته قابل توجه در بازار اوراق بینالمللی آن اساااات که حتی برخی کشااااورها با رتبه اعتباری پایین نیز اوراق
بینالمللی منتشاار میکنندر زیرا در بازارهای بینالمللی هر ریمااکی قیمتی دارد و به عبارت دقیق تر ،در صااورت اراره
بازده مناس ا

می توان ساارمایه گذاران را به خرید اوراق پرریمااک تر ی کرد (میزان ریمااک کشااورها روی نرخ و

قیمت اوراق تاثیر م ی گذارد)ر ولی این امر ممااتلزم آن اساات که ناشاار دارای رتبه اعتباری باشاادر زیرا ساارمایهگذاران
نمیتوانند در فضاااای نااطمینانی کامل تصااامیم بگیرند (اساااماعیلی ،1۳۹۶ ،ص )1۰ر بنابراین باید تالش شاااود تا
حتیالمقدور یکی از موساامااات رتبهبندی بینالمللی ،رتبه اعتباری برای اوراق منتشاار شااده از سااوی ایران در نظر
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بگیرند تا ضمن شناخته شدن اوراق ایران در بازارهای جهانی ،به تدریج زمینه ح ضور شرکتهای ایرانی نیز در این
بازارها فراهم شودر
 -۴قویت زیرساختهای مناسب برای انتشار صکوک ارزی
فراهم بودن زیرساختهای قوی ،نقش زیادی در توسعه بازارها و ابزارهای مالی داردر ترتیبات حقوقی و نهادی
برای مقرراتگذاری و نظارت بر صنعت مالی اسالمی و از جمله بخش صکوک ،جزو مهمترین زیرساختهای مورد
نیاز در این بازار اسااااتر در سااااطح بینالمللی ،سااااازوکار تعامل موثر با نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی،
صندوق بینالمللی پول ،بانکهای توسعهای منطقهای همانند بانک توسعه آسیایی یا بانک توسعه اسالمی ،نهادهای
ا ستانداردگذار همچون  AAOIFIو  IFSBو مراکز حل و ف صل دعاوی بینالمللی نیز در تو سعه و گ مترش بازار
صکوک بینالمللی اهمیت دارد (اقبال و میرآخور ،۲۰11 ،1صص )۳۷1-۳۷۲ر
از جمله زیرساااختهای دیگر الزم در بازار اوراق بینالمللی ،وجود بورسهای فعال برای مبادالت ثانوی اوراق
و وجود نهادهای الزم برای طراحی ،ساختاردهی و ت مهیل مبادالت اوراق ا ستر در حال حا ضر برخی بورسهای
فعال همچون بورس لندن ،بورس نزدک دبی و بورس لوکزامبورگ در این زمینه فعال همتند و سهولت دسترسی به
این بازارها نقش مهمی در انتشار صکوک بینالمللی توس کشورها داردر
در عین حال هنوز هم بخش زیادی از صکوک در بازارهای خارج از بورس مبادله میشود و لذا حتی کشورهایی
که د ستر سی کافی به این بازارها ندارند (در صورت یافتن م شتری و ارکان الزم برای انت شار صکوک) میتوانند در
این بازار وارد شوندر همچنین وجود ابزارهای پوشش ریمک در مبادالت برونمرزی صکوک اهمیت ویژهای دارد و
کشورهایی که از چنین سازوکارهایی برخوردار باشند ،بهتر میتوانند در بازار مالی بینالمللی حضور یابندر
وجود نهاد سااپردهگذاری مرکزی فعال به همراه سااامانههای معامالت الکترونیکی و انتقال برخ وجوه و اوراق
بهادار از دیگر زیرساختهای الزم در بازار صکوک بینالمللی است که امکان عملیات معامله ،تمویه و پایاپای را به
صااورت کاراتر میماار میسااازد و این امر در قیمتگذاری بهتر اوراق و کاهش هزینههای عملیاتی نیز اثرگذار خواهد
بود ( ،۲۰1۵ ،(IRTI-Thomson Reuters-CIBAFIصااص )۲۲۹-۲۳۰ر بهعالوه فراهم بودن بمااترهای
منا س

رتبهبندی اعتباری ،حل و ف صل فرایند ور شک متگی و تجدید ساختار ،سازوکار حمایت از سرمایهگذاران،

فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی پی شرفته (در بعد سختافزار و نرمافزار) و فعالیت مو س مات و مراکز آموز شی و
پژوهشی تخصصی در زمینه مالی اسالمی نیز به عنوان دیگر زیرساختهای مهم در بازار صکوک بینالمللی ضروری
ا ست (خان ،۲۰1۲ ،۲ص )1۹۸ر در مجموع برای تو سعه بازار صکوک بینالمللی باید زیر ساختهای منا س

در

کلیه فرایندهای طراحی ،انتشااااار ،عرضااااه ،تحویل و تمااااویه اوراق و نقل و انتقال وجوه فراهم گردد و نیز تعامل
مناساابی میان کشااور ناشاار و سااایر کشااورها و نهادهای دخیل در این فرایندها وجود داشااته باشااد (فبال و ماذور،۳
 ،۲۰۰۳صص )۴-۵ر

. Iqbal & Mirakhor
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 -۵استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای انتشار صکوک ارزی
مناطق آزاد یا مراکز مالی آف شور ( ،)OFCمناطقی با اقت صاد کوچکاند که برای جذب سرمایههای خارجی از
طریق م شوقهای گوناگون همچون مزایای مالیاتی ،ثبات سیا سی ،قوانین و مقررات منعطفتر و محرمانگی ایجاد
میشااوندر جزایر کیمن ،برمودا ،لوکزامبوگ ،جرساای ،جزایر بریتیش ویرجین از جمله مهمترین این مناطق به شاامار
میآیند (خورشید ،۲۰۰۹ ،1صص )۳۴۶-۳۴۷ر در حال حاضر بمیاری از مراکز آفشور عالوه بر معامالت تجاری
و مالی متعارف ،تمهیالتی را نیز برای معامالت و ابزارهای مالی اسالمی در نظر گرفتهاند و با اتصال به سیمتمهای
تمااویه و پایاپای بینالمللی ،امکان انتشااار ،معامله و تمااویه این ابزارها را بهتر فراهم میسااازندر کشااورهای فعال در
صنعت مالی اسالمی از جمله مالزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ،عالوه بر فعالیتهای داخلی
در این صنعت ،مراکز آف شور را نیز برای اراره خدمات مالی ا سالمی به سرمایهگذاران راهاندازی کردهاندر برای مثال
کشااور مالزی مرکز مالی و تجاری بینالمللی لبوان ( )Labuan IBFCرا بدین منظور ایجاد کرده اسااتر همچنین
مرکز مالی بینالمللی دبی ( ،)DIFCمرکز مالی قطر ( )QFCو بندر مالی بحرین ( )BFHاز دیگر نمونه های این
مراکز به شاامار میآیند که با ویژگیهای مشااابه مراکز آفشااور پدید آمدهاند و در آنها قوانین و مقرراتی برای تمااهیل
معامالت ا سالمی و ضع شده ا ستر برای مثال مرکز مالی بینالمللی دبی در سال  ۲۰۰۸قانون جدیدی برای ایجاد
واس ا ( )SPVبه منظور انتشااار صااکوک تصااوی کردر برخی مراکز آفش اور که بیشااتر در زمینه مالی متعارف فعال
بودهاند نیز در زمینه اراره خدمات مالی اسااااالمی تالش کردهاند و بهویژه گامهای مثبتی به منظور تمااااهیل معامالت
صاااکوک برداشاااتهاندر جزایر کیمن ،لوکزامبورگ و لبوان از جمله مهمترین این مراکز به شااامار میآیند (،MIFC
 ،۲۰1۵صص )1-۳ر
یکی از کارکردهای مهم مراکز مالی آفشااور در انتشااار اوراق ،تشااکیل نهاد واس ا در این مناطق و بهرهمندی از
مزایای در نظر گرفته شده برای آن استر واس ایجاد شده در مرکز آفشور ،یک موجودیت ممتقل۲است که جدا از
سایر ارکان صکوک و بر اساس اصل استقالل کامل (دست باز) ۳اداره می شودر چنین شرکتی میتواند در نگهداری
داراییها ،ایجاد تضااااامین و انجام پرداختها موثر باشااااد و به دلیل اسااااتقالل خود ،امکان اجرای تعهدات بدون
تاثیرپذیری از سااااایر ارکان به ویژه در مواردی همچون بروز نکول برایش وجود داردر این امر در مورد صااااکوک که
بیشتر بر مبنای داراییهای واقعی منتشر می شود و الزم است بانی و ناشر در آن از هم ممتقل باشند ،اهمیت زیادی
دارد و میتواند به اجرای بهتر معامالت صکوک و جذب بیشتر سرمایهگذاران در سطح بینالمللی کمک نمایدر نهاد
وا س در مراکز آف شور معموالً به شکل یک شرکت با م مئولیت محدود ت شکیل می شود که سهام آن متعلق به یک
تراساات اساات و منافع حاصاال از آن نیز معموالً صاارف اهداف خیریه و دیگر اهداف تعیین شااده در زمان تاساایس
میشااودر برخی مراکز مانند مرکز مالی بینالمللی دبی با وجود اینکه به معنی واقعی ،آفشااور نیمااتند ولی بماایاری از
مزایای مالیاتی و دیگر مزایا را همانند مراکز آفشااور اراره میدهند تا ساارمایهگذاران داخلی و خارجی را جذب نمایند
(خورشید ،۲۰۰۹ ،صص )۳۴۸-۳۵۰ر
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انتشاار صاکوک بینالمللی با اسات اده از ظرفیت مراکز آفشاور از جمله انتخابهای پیش روی ناشاران اسات که
میتواند آنها را از مزیتهای در نظر گرفته شااده در این مراکز بهرهمند سااازدر ثبت واساا آفشااور ،خدمات امانی،
کاهش هزینههای معامالتی ،حمایت از سرمایهگذاران ،ایجاد ساختارهای ت صکیک و معافیتهای مالیاتی و گمرکی
از جمله مزیتهای موجود در مراکز آف شور ا ست که میتواند در انت شار صکوک مورد ا ست اده قرار گیرد (،MIFC
 ،۲۰1۵ص )۲ر
 -۶و ود سازوکار مناسب قیمتگذاری و عیی نرخ بازده برای اوراق
با توجه به ت اوتهای صکوک با اوراق بهادار متعارف ،الزم است این ت اوتها نیز در قیمتگذاری صکوک مد
نظر قرار گیردر زیرا تغییر در ویژگیهای اوراق بهادار ،به طور ممتقیم بر بازده مورد انتظار سرمایهگذاران و در نتیجه
نرخهای تنزیل به کار رفته در ارزشگذاری اوراق اثر میگذاردر بررسااایها نشاااان میدهد که صاااکوک در مقایماااه با
اوراق قرضه مشابه (از نظر ریمک ،سررسید ،ناشر و کوپنهای پرداختی) ،نرخ بازده تا سررسید مت اوتی دارندر با
توجه به ماهیت و ساختار صکوک به طور متوس بیشتر صکوک منتشر شده در مقایمه با اوراق قرضه مشابه ،قدری
گرانتر بوده و هزینه تامین مالی در آنها بی شتر بوده ا ست ،گرچه در موارد زیادی نیز این چنین نبوده ا ست (،IFSB
 ،۲۰1۵ص )1۲ر
صکوک انواع مختل ی دارد که هر یک پیچیدگیهای مخ صوص به خود دارند و بهویژه در ساختارهای نوآورانه،
پیچیدگی بیشااتر میشااودر به عالوه در بماایاری از صااکوک به دلیل وجود داراییهای پایه ،عملکرد این داراییها در
ارزشگذاری صااااکوک اهمیت می یابد و این امر بر کی یت اعتباری و در نتیجه قیمتگذاری صااااکوک نیز اثرگذار
خواهد بودر همچنین ری مکهای دیگری همانند ری مک انطباق با شریعت ،ری مک نقد شوندگی ،ری مک قانونی و
مانند آن در صااکوک وجود دارد یا جنس آنها با ریمااکهای موجود در اوراق بهادار متعارف مت اوت اسااتر لذا این
شرای و ویژگیها باید در قیمتگذاری صکوک مورد توجه قرار گیردر با وجود این در حال حا ضر سازوکار و مدل
جامعی برای ارزشگذاری صااکوک در بازار وجود ندارد و الزم اساات تا مدلهای دقیقی با در نظر گرفتن ویژگیها و
ریمکهای خاص صکوک طراحی و به کار گرفته شود (ص ری و همکاران ،۲۰1۴ ،صص )1۸۹-1۹۰ر
در صکوک بینالمللی ،عالوه به ویژگیهای مذکور ،شرای و مول ههای جدیدی پدیدار می شود که قیمتگذاری
صاااکوک را نیز تحت تاثیر قرار میدهدر برای مثال در اینگونه صاااکوک ،برخی ریماااکها مانند ریماااک نرخ ارز یا
ریمااک حکومتی اهمیت بیشااتری مییابد و باید در قیمتگذاری به آنها توجه شااودر ناشاارانی که برای اولین بار در
سطح بینالمللی د ست به انت شار اوراق میزنند ،معموالً مجبورند صرف ری مک باالتری ن مبت به نا شران موجود
پرداخت کنندر همچنین ناشااران مربوط به اقتصااادهای نوظهور یا در حال توسااعه ،نماابت به کشااورهای توسااعهیافته
معموالً باید صرف ری مک بی شتری در اوراق خود بپردازندر این امر در مورد اوراق جدید و ساختارهای نوآورانهای
همچون صااااکوک نیز وجود دارد و ابزار های کمتر شاااا ناخ ته شاااااده در سااااطح بینالمللی ،معموالً برای جذب
سرمایهگذاران ،نرخهای باالتری نمبت به اوراق شناخته شده پیشنهاد میکنند به ویژه برای کشورهایی مانند ایران که
به دلیل شاارای ساایاساای با تحریمهای بینالمللی مواجهند ،مجبورند با ارایه نرخهای بازده باالتر ساارمایهگذاران را
تر ی

به خرید اوراق منتشااااره خود نمایندر البته در موارد زیادی این نرخها در مقایمااااه با نرخهای تامین مالی در

داخل کشورها کمتر است و برای ناشران نیز جذاب استر
25

وجود منحنی بازده به منظور داشااتن یک سااازوکار مناس ا

قیمتگذاری به ویژه در اوراق شاارکتی الزم اساات و

یکی از عوامل ا سا سی در ر شد این بازار به شمار میآیدر همانطور که گ ته شد ،معموالً منحنی بازده از طریق بازار
اوراق حکومتی به عنوان معیار استخراج نرخ بازده بدون ریمک حاصل میشود ( ،۲۰11 ،IOSCOص  )۲۴و از
این رو یکی از لوازم قیمتگذاری اوراق بهادار ،وجود موارد متعدد انتشار اوراق حکومتی بر اساس یک برنامه زمانی
(نه به صورت مقطعی و تنها در شرای مناس ) است ،به گونهای که امکان تعیین نرخ بازده بدون ریمک ،استخراج
منحنی بازده و تعیین صرف ریمک در سایر اوراق فراهم باشدر نکته دیگر که در رابطه با بازده صکوک ارزی باید به
آن دقت شااود ،در نظر گرفتن تناساا

بین نرخ بازده در این بازار با نرخهای دیگری همچون نرخ سااود سااپردههای

بانکی ،اوراق داخلی و مانند آن اساااات ،به گونهای که این اوراق موج

برهم زدن تعادل نرخهای بازده و در نتیجه

کاهش ثبات مالی در کشور نشودر
 -۷پیشبینی برای بازپرداخت سود و سویه حساب اوراق
همانطور که گ ته شااد ،یکی از چالشهای مهم در رابطه با صااکوک ارزی منتشاار شااده در سااالهای گذشااته،
مشااکالت زیادی بود که شاابکه بانکی در بازپرداخت این اوراق در سااررسااید (به منظور تامین نقدینگی و پرداخت
اصاال ،سااود و جرایم تاخیر) با آن مواجه شاادر از این رو در انتشااار صااکوک ارزی الزم اساات اوال پروژههایی مبنای
انت شار اوراق قرار گیرند که پیشبینی خوبی از نظر درآمدزایی و بازده اقت صادی آنها وجود داشته باشد و ثانیا تدابیر
الزم برای انتقال منابع ارزی و پرداخت آن به سرمایهگذاران در نظر گرفته شده باشدر
از سوی دیگر یکی از م شکالت و موانع ا صلی در تو سعه بازار صکوک ارزی ،نو سانهای یرعادی نرخ ارز و
پیدایش قیمتهای هیجانی و کاذب در برخی مقاطع زمانی در این بازار بوده اسااتر در واقع تکانههای ارزی یکی از
دالیل اصلی آسی پذیری مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده استر
مواردی همچون تغییر نرخ سااود بانکی ،افزایش نرخ تورم ،انباشاات نقدینگی و ررر در جان
مانند کاهش درآمدهای ن تی ،انگیزه دولت برای جبران ک مری بودجه و ررر در جان

تقاضااا و مواردی

عر ضه از جمله عوامل اثرگذار

در تغییرات ناگهانی نرخ ارز محمااااوب میشااااود که در نهایت به ایجاد تالطم ارزی و کاهش جذابیت اوراق منجر
خواهد شااادر از این رو اسااات اده از ساااازکارهایی که بتواند از بروز التهابات ناگهانی در این بازار جلوگیری و امکان
مدیریت بهتر عرضااه و تقاضااای بازار را فراهم سااازد ،ضااروری به نظر میرسااد و میتواند در راسااتای تقویت ثبات
مالی کشور م ید واقع شودر هرچند توسعه بازار صکوک ارزی خود میتواند به کاهش نوسانهای یرعادی نرخ ارز
کمک کند ،ولی ضااروری اساات تمهیدات دیگری نیز برای کاهش نوسااانهای ارزی در نظر گرفته شااودر برای مثال
دونرخی یا چندنرخی بودن ارز یکی از موانع جدی برای انتشار صکوک ارزی بوده است که پس از یکمان سازی نرخ
ارز در اوایل سااال ( 1۳۹۷و تکمیل این برنامه با ساایاسااتگذاری صااحیح اقتصااادی) انتظار میرود شاارای بهتری
برای انت شار اوراق فراهم شودر همچنین تو سعه بازار م شتقات ارزی ،اقدام ا سا سی دیگری ا ست که میتواند مکمل
توسعه بازار صکوک ارزی باشد و زمینه مدیریت ریمک نوسانات نرخ ارز را فراهم کندر
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 -۸استفاده از مشاوران فقهی و حقوقی بی المللی معتبر
وجه تمایز ا صلی اوراق بهادار ا سالمی با اوراق بهادار متعارف ،انطباق با شریعت و رعایت ضواب

شرعی در

این ابزارها اسااتر از این رو یکی از جنبههای مهم در مقرراتگذاری صااکوک ارزی به ویژه در سااطح بینالمللی نیز
بحث انطباق با شریعت ا ستر طراحی صکوک ارزی و انت شار آن به ویژه در سطح بینالمللی م متلزم پیچیدگیها و
ظرافتهای حقوقی و فقهی خاصی است ،لذا الزم است پیش از طراحی آن ،از کمک مشاوران و کارشناسان حقوقی
و فقهی خبره ا ست اده شود تا ری مک عدم انطباق با قوانین و مقررات و نیز ضواب

شرعی به حداقل ممکن بر سد

(اسکولی ،۲۰1۲ ،1صص )1۳۴-1۳۵ر
هرچند که دیدگاههای مختل ی در رابطه با نقش مقرراتگذاری در انطباق با شریعت وجود دارد ،ولی معموالً به
منظور اطمینان سرمایهگذاران از انطباق صکوک با موازین شرعی اسالم ،مشاوران فقهی ،ساختار و فرایند انتشار را
مورد بررسی قرار میدهند و با همکاری نزدیک با مشاوران حقوقی و سایر ارکان صکوک ،زمینه اطمینان از انطباق با
شریعت در صکوک منتشر شده را فراهم می سازندر همچنین ممکن است با صدور بیانیهای دیدگاه خود در این باره
را اعالم کنند (ص ری و همکاران ،۲۰1۴ ،صص )۹۹-1۰۰ر همچنین به منظور افزایش تقاضا و استقبال بیشتر از
اوراق ،بهتر است در طراحی صکوک از ساختارهایی است اده شود که حتیاالمکان مورد قبول اکثریت مذاه

فقهی

باشدر
 -۹بهینه کردن فرایند انتشار صکوک ارزی
طوالنی شدن فرایند انتشار (از زمان امکانسنجی و درخواست برای انتشار اوراق تا زمان عرضه اوراق در بازار)
موج

می شود در برخی موارد حتی پروژه از توجیه اقتصادی خارج شود و یا با تغییر عوامل خرد و کالن اقتصادی

و مالی ،جذابیت پروژه کاهش یابدر از سوی دیگر ،انتشار صکوک ارزی ممکن است با برخی هزینههای یرضروری
همانند کارمزدهای مختلف همراه باشااااد که در اثر آنها انگیزه ناشااااران برای اساااات اده از صااااکوک ارزی به عنوان
جایگزین سااایر روشهای تامین مالی کاهش یابدر از این رو الزم اساات تا حد ممکن فرایند انتشااار صااکوک ارزی با
حذف رویههای تکراری ،حذف کارمزدهای یرضااروری ،اساات اده از روشهای نوین پذیرهنویماای و عرضااه اوراق،
حذف ارکان یرضروری در اوراق و الکترونیکی کردن رویهها بهینه شودر
 -۱۰پرور

و بهکارگیری نیروی انسانی متخصص در زمینه صکوک ارزی

پرورش سرمایه ان مانی متخ صص در زمینه ابزارهای مالی به ویژه در حوزه صکوک ارزی نقش مهمی در ح ظ
پویایی و نوآوری در این بازار داردر هرچند در سااالیان گذشااته فعالیتهای خوبی در زمینه تربیت نیروی متخصااص
در صاااانعت مالی انجام گرفته ولی به منظور ورود به فضااااای بینالمللی و فعالیت در آن ،ممااااتلزم مهارت ها و
توانمندیهای خاصی از جمله آشنایی با سازکار بازارهای بینالمللی ،مباحث مربوط به فقه مقارن (به منظور فعالیت
در دیگر کشاااورهای اساااالمی) و مباحث حقوق بینالمللی اساااتر کشاااورهایی مانند مالزی و بحرین توانماااتهاند با
راه اندازی برخی مراکز تخصصی در زمینه مالی اسالمی ،نیروی انمانی متخصص در این عرصه را تربیت کنند و از
. Skully
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آنها در حوزههای مختلف مالی اسالمی از جمله طراحی و انتشار صکوک بینالمللی است اده کنندر در این راستا الزم
ا ست به منظور بهرهبرداری از ظرفیت بازار صکوک بینالمللی و تو سعه بازار صکوک ارزی در ک شور ،کار شنا سان
نهادهای مقرراتگذار از یک سو و کار شنا سان و م شاوران فقهی از سوی دیگر ،دورههای حرفهای الزم را طی کنند
تا با ظرافتها و پیچیدگیهای عملیاتی این بازار آشاانا شااوندر به عالوه الزم اساات در دانشااگاهها و مراکز آموزشاای
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
 -۱۱بهرهمندی از ظرفیت شبکه بانکی برای وسعه بازار صکوک ارزی
ورود بانکهای ک شور به بازار صکوک ارزی به ویژه در عر صه بینالمللی عالوه بر تو سعه این بازار ،مزیتهای
قابل توجهی نیز برای بانک ها خواهد داشااااتر برای نمونه یکی از چالش های کنونی نظام بانکی ایران ،پایین بودن
نمبت ک ایت سرمایه در بانکهای ایران نمبت به استانداردهای بینالمللی استر بانکهای اسالمی ،برای انطباق با
اساااتانداردهای بانکی کمیته بال و البته با رعایت قوانین شاااریعت در نحوه تامین سااارمایه ،باید به افزایش سااارمایه
قانونی خود بپرداز ندر یکی از راه کار هایی که از طریق آن ام کان برآورده کردن الزا مات ساااار ما یهای مربوط به
توافقنامههای بال و تقویت ساارمایه بانکها فراهم میشااود ،انتشااار صااکوک اسااتر این صااکوک به عنوان صااکوک
منطبق با بال  1۳شناخته می شود و بانکها میتوانند از ساختارهای مختلف مانند مشارکت ،مضاربه و وکالت برای
انتشار این گونه صکوک و دستیابی به سطوح استاندارد ک ایت سرمایه است اده نمایندر انتشار این گونه صکوک ،این
امکان را برای بانکها فراهم می سازد که در عین تقویت سپر سرمایهای خود ،سهم بازار صکوک و عر ضه صکوک
در بازارهای جهانی را نیز افزایش دهند و موج

توسعه بازار صکوک بینالمللی در نظام مالی کشور شوندر عدم نیاز

به ذخیره قانونی  ،احتیاطی و نقدینگی ،افزایش ظرفیت اعطای تمااهیالت ،مدیریت نقدینگی بهتر ،تامین مالی پایدار
و توجه به سالیق گوناگون سرمایهگذاران با درجات ری مک مختلف از سوی بانکهای ا سالمی برخی از مهمترین
مزایای است اده از صکوک منطبق با بال  ۳توس بانکهای اسالمی است (خوانماری ،1۳۹۴ ،ص )۵۳۸ر
شبکه بانکی از جنبههای گوناگون میتواند به تو سعه بازار صکوک ارزی کمک نمایدر بانکهای ایرانی میتوانند
در نقش بانی به انتشار صکوک بینالمللی مبادرت ورزند و از طریق آن ،نمبت ک ایت سرمایه خود را تقویت نمایند
و در نتیجه شرای بهتری برای فعالیت در عرصه بینالمللی ک م

نمایندر زیرا یکی از مالکهای مهم سایر بانکها

و موسمات خارجی برای همکاری با بانکهای داخلی ،وجود شرای مطلوب از نظر وضعیت سرمایه استر در این
راسااتا اساات اده از ظرفیت موساامااات بینالمللی مالی اسااالمی همانند بانک توسااعه اسااالمی ،هیئت خدمات مالی
اسااالمی و ررر در تمااهیل فرایند انتشااار و جل

اطمینان ساارمایهگذاران و فعاالن بینالمللی در این بازار نقش کلیدی

خواهد داشتر
نظام بانکی می تواند در فرایند انتشااار صااکوک ارزی توساا ناشااران دیگر از جمله دولت ،موساامااات دولتی،
شرکتها و مانند آن نیز اثرگذار باشدر برای مثال با انتشار صکوک بینالمللی توس بنگاههای تولیدی بزرگ کشور،
از یک سو شرکتها میتوانند به مزایایی همچون د ستر سی به منابع مالی بی شتر ،تقویت وجهه و اعتبار بینالمللی،
. Basel III compliant Sukuk
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پو شش ری مک نرخ ارز و یره د ست پیدا کنند و از سوی دیگر نظام بانکی نیز میتواند از مزایایی همچون افزایش
درآمدهای کارمزد محور (از محل انتشااار یا ضاامانت اوراق) ،افزایش ظرفیت اعتباری جهت حمایت از تامین مالی
خرد ،افزایش تنوع و عمق بازار بینبانکی ،متنوع سازی و تو سعه ابزارهای سیا ستگذاری پولی و یره بهرهمند شودر
همچنین با نک ها نقش مهمی در زمی نه ن قل و انت قال وجوه ارزی و برقراری راب طه کارگزاری با دیگر با نک ها و
نهادهای مالی جهان دارند و با تمااهیل تبادل وجوه و تمااویه اوراق میتوانند به گمااترش بازار صااکوک ارزی کمک
نمایندر در واقع با توجه به آنکه نظام مالی ایران ،بانکمحور اساااات ،میتوان از این ظرفیت در زمینه توسااااعه بازار
صکوک بینالمللی و کمک به تقویت ناشران و فعاالن این بازار از طریق نظام بانکی است اده کردر
معبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شاااد تا مهمترین بایماااتههای انتشاااار صاااکوک ارزی در ایران مورد بررسااای قرار گیرد و
همچنین نقش توسااعه بازار صااکوک ارزی در تقویت ثبات مالی کشااور تشااریح گرددر بر اساااس یافتههای پژوهش
انتشار صکوک ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بینالمللی ،میتواند با کمک به کاهش عدم انطباق واحد پولی
(تامین مالی ارزی پروژه های با درآمد ریالی) و کاهش عدم انطباق سااااررسااااید (تامین مالی پروژههای بلندمدت با
منابع کوتاهمدت) و از طریق راههایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی ،برنامهریزی بهتر منابع و مصاااارف ارزی
و جذب نقدینگی ساااارگردان در بازارهای گوناگون موج کاهش التهابات ارزی شااااود و در نتیجه زمینه ایجاد و
تقویت ثبات مالی را فراهم سازدر
همچنین بر اساس آنچه در این مقاله بررسی شد ،لزوم حمایت دولت و نهادهای مقرراتگذار ،تدوین چارچوب
حقوقی مناساااا  ،سااااازکارهای مناساااا

ارتقای اعتباری (همچون رتبهبندی اعتباری و ضاااامانت) ،ارتقای

زیرساختهای عملیاتی برای انتشار اوراق ،پیشبینی بازپرداخت سود و تمویه حماب اوراق ،است اده از مشاوران
فقهی و حقوقی بینالمللی ،بهینه کردن فرایند انتشار صکوک برای کاهش زمان و هزینههای انتشار صکوک ،پرورش
و بهکارگیری نیروی انماااانی متخصاااص و بهرهمندی از ظرفیت شااابکه بانکی از مهمترین بایماااتههای توساااعه بازار
صکوک ارزی کشور استر شایان ذکر است فهرست اقدامات و تمهیدات الزم محدود به موارد فوق نیمت و موارد
فوق به عنوان بخشی از بایمتههای پراهمیت در توسعه بازار صکوک ارزی مطرح شده استر
هرچند فعالیت گمااااترده ناشااااران ایرانی در بازار صااااکوک بینالمللی در شاااارای کنونی و با وجود تحریمهای
بینالمللی ،دشوار است ،ولی دست کم با انتشار صکوک ارزی در بازار داخلی و نیز انتشار محدود صکوک ارزی در
برخی کشورهای هممو با ایران ،میتوان به تدریج زیرساختهای انتشار صکوک بینالمللی را در کشور تقویت کرد
تا در صورت مهیا شدن شرای  ،بمترهای الزم برای حضور جدیتر ایران در بازارهای بینالمللی فراهم باشدر
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فهرست گزارشهای پژوهشی
عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
1۳97

بایستههای انتشار صکوك ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی

MBRI- PP -97010

رسول خوانساری

اثرات شیوههای جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی

MBRI- PP -97009

سعید بیات ،وهاب قلیچ

نقش و اثرگذاری صندوقهای بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکلگیری مقام ناظر احتیاطی

MBRI- PP -97008

ایلناز ابراهیمی ،مریم همتی

آسیبشناسی معامالت فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسالمی

MBRI- PP -97007

حسین میثمی ،کامران ندری

سیاستگذاری پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران :رویکرد ثبات مالی

MBRI- PP -97006

مهدی هادیان

ارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجهای و ثبات مالی در اقتصاد ایران

MBRI- PP -97005

ژاله زارعی

تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی

MBRI- PP -97004

زهرا خوشنود ،مرضیه اسفندیاری

چکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی

MBRI- PP -97003

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمتگذاری در بخش صنعت کشور:کاربردی از دادههای خرد قیمت و تولید
صنعتی
شناسایی چارچوب قانونی گزیر ) (Resolutionبرای بانکهای اسالمی

MBRI- PP -97002

سجاد ابراهیمی ،سعید بیات ،امید قادری

MBRI- PN -97001

لیال محرابی

1۳9۶
درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورتهای مالی بین المللی IFRS

MBRI- PN -96014

هادی حیدری و ایمان نوربخش

نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بینالملل

MBRI- PN -96013

زهرا خوشنود

دستنامه صکوك :راهنمایی برای ساختاردهی صکوك

MBRI-TR-96012

رضا یارمحمدی ،رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی

آسیبشناسی نظام بانکی کشور :گزارش تفصیلی جلسه بیستویکم سلسله نشستهای نقد و بررسی
پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی
تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی

MBRI- SR -96011

MBRI-WP-96010

احمد بدری ،حمید زمان زاده

بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی :گزارش تفصیلی جلسه بیستم سلسله
نشستهای نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-SR-96009

امکانسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتهای تجاری :گزارش تفصیلی جلسه نوزدهم سلسله نشستهای
نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی
ساماندهی نرخ بهره سیاستی در سیاستگذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی

MBRI-SR-96008

MBRI- PN -96007

حسین میثمی ،کامران ندری

بررسی ابعاد فقهی سپردهپذیری سرمایهگذاری مدتدار بانکی

MBRI-PP-96006

وهاب قلیچ

عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاههای تولیدی

MBRI-PN-96005

سجاد ابراهیمی ،سیدعلی مدنی زاده ،امینه محمودزاده

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

MBRI-PN-96004

مریم همتی

واکاوی ظرفیت تأمینمالی مغفول بهپشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی

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
شواهدی از رفتار قیمتگذاری در نرخهای تورم پایین و باال

MBRI- RR -95017

سعید بیات

الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانکها

MBRI- PP -95016

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

بروزرسانی جعبه ابزار پیشبینی تورم

MBRI- RR -95015

محمد حسین رضایی

طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

MBRI- PP -95014

اعظم احمدیان ،هادی حیدری

تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی

MBRI- PP -95013

وهاب قلیچ

آثار بیثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران

MBRI- PP -95012

محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال ۲015

MBRI-TR-95011

لیال محرابی

فرصتها و چالشهای کارت اعتباری بینالمللی در نظام بانکی ایران

MBRI-PN-95010

رسول خوانساری

ارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینهسازی ثبات بخش مالی

MBRI-PP-95009

علی بهادر

واکاوی ابعاد حقوقی سرمایهگذاری خارجی در صنعت بانکی ایران

MBRI-PP-95008

زهرا خوشنود

صورتهای مالی الزماالجرای بانکهای ایران :تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟

MBRI-RR-95007

کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری

چارچوب گزارشگری مالی بانکهای ایران

MBRI-RR-95006

کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری

جایگاه مؤسسات اعتباری و واسطهگری مالی غیربانکی در نظام مالی

MBRI-RR-95005

مهرداد سپهوند

موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

MBRI-RR-95004

فرشته مالکریمی ،وهاب قلیچ

سازوکار مدیریت نرخهای سود در چارچوب سیاست پولی

MBRI-PP-95003

اکبر کمیجانی ،حمید زمانزاده ،علی بهادر

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا با IFRS

MBRI-PP-95002

احمد بدری

لزوم اصالحات ساختاری پایدارکنندهی نرخ تورم تکرقمی در شبکهی بانکی

MBRI-PN-95001

علی بهادر

1۳94
آسیبشناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

MBRI-PN-94025

حسین میثمی

مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی :پیششرط تحقق نرخ تورم تکرقمی

MBRI-PN-94024

مریم همتی

کاستیهای بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی

MBRI-PN-94023

علی بهادر

کالننگاری بانکداری سایهای در ایران

MBRI-PN-94022

محمد اربابافضلی ،مهشید شاهچرا ،ماندانا طاهری

مسیر آتی نظام مالی :بانک محور یا بازار محور

MBRI-RR-94021

زهرا خوشنود

آثار مؤلفههای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییها در مطالبات غیرجاری بانکها

MBRI-PN-94020

حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا ،هادی حیدری

شاخصسازی قیمتهای تجارت خارجی ایران

MBRI-RP-94019

سجاد ابراهیمی

طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم پیوند در نظام مالی ایران

MBRI-PN-94018

رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی

شمول مالی در ایران :مقایسهای بر اساس معیارهای پایهای گروه ۲0

MBRI-PN-94017

مجید عینیان

نقد و بررسی پیشنویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا

MBRI-SR-94016

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دورههای رکود و رونق

MBRI-PN-94015

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

MBRI-PP-94014

وهاب قلیچ

حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی

MBRI-RR-94013

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال محرابی

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

حسین میثمی  ،حسین توکلیان

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میثمی

عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو

برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

ابوالفضل خاوری نژاد

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال ۲014

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

MBRI-WP-94001

مریم همتی ،رضا بوستانی

1۳9۳
عوامل موثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری

MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال ۲014

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری

چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه 1۳9۳

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه 1۳9۳

MBRI-PR-93033

سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی

تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوك بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میثمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه نجفی

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )1۳9۳

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )1۳9۳

MBRI-PR-93023

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )1۳9۳

MBRI-PR-93022

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )1۳9۳

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

شکست بازار اعتبارات

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

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

حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد ،حسین
توکلیان

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد
ابراهیمی ،سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیشبینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترك اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری

1۳9۲
ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 1۳9۲-1۳91

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()1۳90-1۳91

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()1۳90-1۳91

MBRI-9222

اعظم احمدیان

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )1۳۶0-1۳90و ارزیابی آن به عنوان سازوکار
هشداردهنده وقوع بحران مالی

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوك کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میثمی  ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میثمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  1۳89و )1۳90

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

MBRI-9206

حسین میثمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

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

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9201

حسین میثمی

1۳91
پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9111

حسین میثمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میثمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
1۳90
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )1۳90

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )1۳90

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )1۳90

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )1۳90

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )1۳90

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )1۳90

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )1۳90

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )1۳90

MBRI-9001

حسین قضاوی

1۳89
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میثمی  ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل

