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مقدمه
• تعریف صکوک :گواهیهایی با ارزش برابر است که حاکی از مالکیت مشاع در داراییهایی است که در اثر اجرای یک
قرارداد شرعی (مانند مرابحه ،اجاره و  )...ایجاد شده اند .صکوک ارزی صکوکی است که به ارزی غیر از ارز محلی منتشر

می شود.
• دشواریهای انتشار صکوک ارزی در سالهای اخیر :تحریم های بین المللی ،نوسانات باالی نرخ ارز ،عدم امکان بهرهمندی از
خدمات بورسهای خارجی ،وجود چالشهایی در زمینه انتقال منابع و وجود ریسکهای فرایند تسویه.

• در سال های اخیر و با ظهور فناوری بالکچین امکان انتشار صکوک ارزی مهیا شده است .این فناوری می تواند در دسترسی
سرمایه گذاران عمومی ،شفافیت در ساختار انتشار و متعاقبًا سهولت در نظارت بر فرآیندهای اجرایی موثر باشد.

صکوک ارزی منتشره
در کشورهای جهان
(سال )2020

تجربه انتشار صکوک ارزی در ایران
سال

ناشر

حجم

سررسید

سال 1380
(ژانویه 2002
میالدی)

دولت جمهوری
اسالمی ایران

مرحله اول500 :
میلیون یورو
مرحله دوم125 :
میلیون یورو

 5سال

 375میلیون
یورو

 6سال

سال 1381

سال 1389

دولت جمهوری
اسالمی ایران

شرکت نفت و گاز
پارس

حجم عرضه1 :
میلیارد یورو

رتبه اعتباری

%8.75

%7.75

%8

نرخ کوپن

شرح

B+

B+

-

در آن زمان بهدلیل تحریمهای خزانهداری
آمریکا ،مؤسسات  S&Pو Moody’sحاضر
به رتبهبندی اوراق ارزی ایران نشدند.
این اوراق با عاملیت بانک ملت و در چهار مرحله
منتشر شد .البته به دلیل تحریم های بین المللی
امکان تامین مالی فراهم نشد و این پروژه با
شکست رو به رو شد.

چالش های موجود در صکوک های ارزی منتشره در ایران
عدم امکان پیش بینی دقیق از نرخ اوراق به دلیل رتبه بندی اعتباری نامطلوب ایران
نبود صندوق های ارزی داخلی
عدم تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی
فعال نبودن بازار مشتقه ارزی
مشکل در بازپرداخت اوراق و درنهایت تالطم در بازار ارز و یا بازپرداخت اوراق به صورت ریالی

فناوری بالکچین و کاربرد آن در صکوک
تعریف بالکچین :بالکچین یک دفتر کل توزیع شده است که شامل "بلوکها"یی است که توسط
یک شبکه کامپیوتری توزیع شده نگهداری میشوند .این بلوکها حاوی سوابق معامالتی تأیید
شده ،بدون وجود یک مقام مرکزی یا شخص ثالث –به عنوان واسط -است.
در رابطه با انتشار صکوک بر بستر بالکچین از  3عنصر استفاده می شود که عبارتند از؛
❑

رمز نگاری (قابل معامله کردن صکوک بر بستر بالکچین در قالب توکن صکوک)

❑

قرارداد هوشمند (به عنوان بستری جهت اجرای قرارداد شرعی)

❑

دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده (به عنوان عوض)

مدل عملیاتی انتشار صکوک ارزی بر بستر بالکچین

• امکان جذب سرمایه گذار خارجی:
✓عدم نیاز به سوئیفت و بهره گیری از بستر تبادالت رمز ارزی
✓عدم وجود محدودیت در خروج ارز برای سرمایه گذاران خارجی
• کاهش هزینه های فرآیندهای تسویه و پایاپای اوراق بهادار
• کاهش مواجهه با ریسک تسویه حساب
• کاهش هزینههای انتشار به دلیل حذف واسطه ها
• در دسترس بودن  24ساعته شبکه اطالعاتی
• ماهیت شفاف و قابل ردیابی تراکنشها در سیستم
• توکن سازی صکوک
• استفاده از قرارداد هوشمند در ساختار صکوک و انطباق بهتر با عقود اسالمی
• اتوماسیون در فرآیند انتشار و پرداخت سودهای میان دوره ای

نقش بالکچین
در بهبود انتشار و
تسهیل در انجام
معامالت صکوک

مزایای استفاده از فناوری بالکچین برای بانیان صکوک ارزی در ایران
امکان کاهش

امکان حل چالش

امکان دسترسی به

اثرات تحریمهای

نوسان نرخ ارز

تامین مالی ارزی

بینالمللی
عدم وجود

سهولت بیشتر در

محدودیت در خرید

برنامهریزی برای

و فروش اوراق

استفاده از وجوه

الزامات سیاستگذاری جهت انتشار صکوک ارزی مبتنی بر
بالکچین
قانونیکردن رمز ارزهای پایه انتشار صکوک
فراهم کردن بستر بالکچین برای انتشار صکوک
بستر سازی برای رتبهبندی صکوک مبتنی بالکچین
اعطای مجوز و نظارت بر صرافیهای رمزارزی

ایجاد چارچوب نظارتی و قانونی برای انتشار صکوک مبتنی بر بالکچین

مسائل نظارتی
مرتبط با انتشار
صکوک بر بستر
بالکچین

مسائل پیش رو در
استفاده از فناوری
بالکچین در انتشار
صکوک ارزی

ریسکهای سایبری

چالشهای شرعی
استفاده از رمزارزها
در ساختار صکوک
مبتنی بر بالکچین

نتیجه گیری و پیشنهادات
• افزایش تأمین منابع و اعتبارات ارزی ،کاهش عدم انطباق پولی و عدم تطابق سررسید ،مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارزی از مزایای
انتشار صکوک ارزی است.
• فناوری بالکچین تغییرات نوآورانهای را در واسطهگری مالی ،از جمله در انتشار صکوک ارزی ،ممکن کرده است .با این حال ،هنگام
ترکیب فناوریهای نوآورانه و صکوک بهمانند هر محصول مالی اسالمی دیگر ،باید به ریسکهای قانونی ،ریسکهای نظارتی و سایر
ریسکها توجه شود.

• با توجه به فقدان سازوکارهای تقنینی و نهادی در بهرهبرداری از فناوری بالکچین در تامین مالی ارزی ،ضروریست تا همافزایی
هدفمند میان نهادهای ناظر بر نظام اقتصادی ایران بهخصوص بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه تنظیمگری
استفاده از فناوریهای نوین مالی در تعمیق و توسعه نظام مالی شکل بگیرد .بهمنظور تسریع در سیاستگذاری و تنظیمگری این حوزه
پیشنهاد میشود تا مقرراتگذاری فناوری شرعی و و فناوری قانونی با استفاده از قراردادهای هوشمند ایجاد شوند.

