
 

 

 

 

 ملی توسعه صندوق خارجی گذاری سرمایه های مدل بررسی

 المللی ؛ مسیری برای ورود به بازارهای مالی بینصکوک   

 بستانی مصطفی

 از بخشی ملی ثروت های صندوق. دارد وجود دنیا در ملی ثروت صندوق 06 از بیش امروزه

 دستیابی به توجه با. کنند می گذاری سرمایه جهان معتبر مالی بازارهای در را خود منابع

 هسته پرونده پیرامون اختالف حل نحوه خصوص در توافقی به 5+1کشورهای و ایران

 با ایران گذاری سرمایه و تجاری روابط در گشایش و ها تحریم رفع افق شدن پدیدار و ایران

 توسعه صندوق کار دستور در المللی بین مالی بازارهای در گذاری سرمایه کشورها، سایر

 اخیر های سال در اسالمی مالی تامین صنعت دیگر، سوی از. گرفت خواهد قرار ملی

. است داده اختصاص خود به را مالی بازارهای از توجهی قابل سهم و یافته فراوان گسترش

 سطح در صکوک اوراق انتشار و معرفی صنعت، این در اخیر های سال اتفاق ترین مهم

 سطح در صکوک بازار حجم که طوری به ،شده مواجه زنی استقبال با که بوده المللی بین

 گذاری سرمایه امکان بررسی رو، این از. شود می برآورد دالر میلیارد100  بر بالغ جهان،

 فواید دارای نظری، ارزش بر عالوه خارجی، صکوک اوراق در ایران ملی توسعه صندوق

 اوراق با آن مقایسه و صکوک با آشنایی ضمن تا کنیم می تالش ادامه در. است عملی



 

 

 گذاری سرمایه امکان شناخته و را صکوک در گذاری سرمایه های ریسک متعارف، قرضه

 کنیم. بررسی را خارجی صکوک اوراق خرید طریق از ملی توسعه صندوق خارجی

 

  خارجی گذاری سرمایه و ملی ثروت های صندوق

 منابع دیگر و گاز و نفت فروش از حاصل ارزی منابع مدیریت و صحیح استفاده ضرورت

 توسعه به دستیابی و اقتصادی های زیرساخت در مدت بلند های گذاری سرمایه هدف با ملی

 زیرزمینی، منابع از نسلی بین تلقی پیدایش و توسعه جدید های دیدگاه تاثیر نیز و پایدار

. شد زنفتخی کشورهای در میالدی 1606 دهه از ملی ثروت های صندوق تشکیل ساز زمینه

 ملی، اقتصاد به نفت قیمتی های شوک ورود از جلوگیری هدف با ملی ثروت های صندوق

 به اقدام همواره آن، از آینده های نسل سهم و منابع حفظ و اقتصادی ثباتی بی کاهش

 از دیگر یکی اند. کرده المللی بین و خارجی بازارهای در خود منابع از بخشی گذاری سرمایه

 منابع این پذیرش ظرفیت نبود خارجی، بازارهای در ها صندوق این ذاریگ سرمایه دالیل

 خواهد تورم و نقدینگی رویه بی افزایش به منجر ناگزیر که است داخلی اقتصاد در عظیم

 گذاری سرمایه» و نشده غفلت مهم این از نیز ایران ملی توسعه صندوق اساسنامه شد. در

 ذکر آن اساسنامه در صندوق مصارف از یکی عنوانبه  «خارجی مالی و پولی بازارهای در

 است. شده

  صکوک و قرضه اوراق



 

 

 از مالی تامین اقتصادی، موسسات و ها شرکت مالی تامین اصلی های روش از یکی امروزه

 دستاوردهای از یکی بهادار، اوراق به ها دارایی تبدیل. است قرضه یا بدهی اوراق طریق

 آمریکا در میالدی 06 دهه به آن سابقه و است مدرن مالی تامین صنعت اساسی

 است یندیآفر کردن بهادار اوراق به تبدیل: شده گفته یندآفر این تعریف در. گردد می باز

 های دارایی که بدهی اوراق و شده حذف تجاری های بانک مانند مالی های واسطه آن در که

 اوراق شود. این می فروخته گذاران سرمایه به مستقیما هستند، آنها پشتوانه مشخصی

 بهادار اوراق که گذارانی سرمایه. دارند ثانویه بازار در را فروش و انتقال خرید و نقل قابلیت

 کسب بازدهی شده، خریداری اموال از حاصل نقدی های جریان محل از اند خریده را

 کنند. می

 فقهی رویکرد اساس رب شود، می پرداخت بهره یا ثابت سود شکل به معموال که بازده این

. شود می تلقی شرعی حرمت دارای و شده دانسته ربا معادل اسالمی، مذاهب تمامی غالب

 نادیده سادگی به را مدرن مالی تامین در روش این بدیل بی نقش توان نمی دیگر سوی از

 سنتی ابزارهای با که اند دریافته امروزه اسالمی های بانک و اقتصادی موسسات. گرفت

 اسالمی مالی تامین اساس، همین بر. گفت پاسخ جدید مالی نیازهای به توان نمی میاسال

 تبدیل نفتی درآمدهای از ناشی هنگفت مالی گردش با بزرگ صنعت یک به امروزه که

 تا کرده، اسالمی عقود از استفاده با قرضه یا بدهی اوراق سازی شبیه به اقدام است، شده

 قرضه اوراق.  گزیند دوری نیز ربا شرعی شبهه از روش، این مزایای از استفاده ضمن

 است.  تالش این حاصل صکوک یا اسالمی



 

 

 معرب صک کلمه. است چک و سفتجه سند، معنی به صَک کلمه جمع لغت در صکوک

 اطالق تعهدات و حوالجات انواع کلیه بر عربی زبان در بعدها که است فارسی چک واژه

 و حسابداری سازمان. است یافته متفاوت معنایی آن یدجد تداول در صکوک اما شد می

 با هایی گواهی»است:  کرده تعریف گونه این را صکوک اسالمی مالی نهادهای حسابرسی

 آن در مندرج اسمی مبلغ پرداخت مبین نویسی، پذیره اتمام از پس که برابر اسمی ارزش

 و اموال از حاصل منافع وال،ام از ای مجموعه یا یک در مالکیت و ناشر به خریدار توسط

 «است. خاص گذاری سرمایه فعالیت یا پروژه یک در نفع داشتن همچنین زیربنایی، اموال

 است شده طراحی اسالمی عقود مبنای بر و ربا شرعی شبهه از دوری هدف با صکوک

 برای. کرد طراحی متفاوتی صکوک توان می اسالمی مختلف عقود از استفاده با بنابراین

 صکوک مشارکت، صکوک سلم، صکوک استصناع، صکوک اجاره، صکوک از توان می المث

 عقد یک تنها از متشکل اوراق، این از یک هر که داشت توجه باید. برد نام...  و مرابحه

 آن از صکوک نام که عقدی اما است متفاوت حقوقی اعمال و عقود از ترکیبی بلکه نیست،

 اجاره صکوک مثال برای. است اعمال این مجموع از عمده و اصلی هدف شود، می گرفته

 در اجاره چهره طراحان، ادعای بر بنا که آنجا از اما است، وکالت و اجاره بیع، عقود شامل

 است. شده گذاشته آن بر اجاره صکوک نام است، متمایز و برجسته آن مجموع

 بسیاری اسالمی غیر و اسالمی های بانک نیز المللی بین و خارجی گذاری سرمایه سطح در

 موفق های نمونه از یکی. اند کرده مبادرت اجاره صکوک ویژه به صکوک اوراق انتشار به

 نام به قطری شرکت یک توسط میالدی 3662 سال در المللی بین سطح در اجاره صکوک

 با اوراق این. است شده انجام HSBC بریتانیایی بانک همکاری با  قطر جهانی صکوک



 

 

 بندی رتبه موسسه. شد صادر آمریکا دالر میلیون 066 ارزش به و ساله تهف سررسید

 و شرعی لحاظ به هرچند. کرد بندی رتبه +A درجه با را اوراق این پورز، اند استاندارد

 تجاری، لحاظ به است، اما شده وارد شبهاتی فقهی موازین با صکوک این عملیات انطباق

 آیند.  می حساب به صکوک موفق بسیار های نمونه از اوراق این

 

 صکوک در گذاری سرمایه های ریسک

 های گذاری سرمایه از قرضه اوراق خرید خصوصبه  بهادار، اوراق در گذاری سرمایه هرچند

 و دارند معتبری های تضمین معموال که شود می محسوب مطمئن نسبتا و پایین ریسک با

 است، گرفته قرار گذاری سرمایه جهت ملی ثروت های صندوق اقبال مورد جهت همین به

 بیشتری ریسک بالقوه آنها عملیات پیچیدگی علت به صکوک اوراق در گذاری سرمایه

 و ندارد وجود متعارف های تضمین صکوک، اوراق برخی در. دارد قرضه اوراق به نسبت

 را صکوک اوراق ریسک مساله این. شوند می صادر آن پشتوانه عینی دارایی استناد به اوراق

 به. هستند قیمت کاهش و تضییع معرض در همواره عینی اموال چراکه دهد، می افزایش

 متعارف قرضه اوراق به نسبت را اوراق این اعتبار بندی، رتبه موسسات معموال دلیل همین

 واسط نهاد سوءاستفاده ریسک به توان می ها ریسک این جمله از. کنند می ارزیابی تر پایین

 برد.  نام شریعت ریسک و دارایی قیمت کاهش ریسک سود، نرخ ریسک تی،دریاف وجوه از

 کارکرد اگرچه قرضه، اوراق انتشار فرآیند سازی شبیه برای عقد  چند از استفاده همچنین

 پی در است ممکن هم مخاطراتی اما دهد، می انجام را مالی تامین یعنی قرضه اوراق مشابه



 

 

 باشد، نداشته را الزم هماهنگی رویه این با مالیاتی نظام اگر مثال، برای. باشد داشته

 خودی به معامالت این که حالی در کند، وضع جداگانه مالیات معامله هر بر است ممکن

 اند.  شده طراحی عملیات یک سازی شبیه برای آنها مجموع و نداشته اصالت خود

 بانی، نقدینگی افزایش همچون مزایایی به رویه این مدافعان صکوک، های ریسک مقابل در

 بازار توسعه به کمک نقدی، دارایی با آن جایگزینی و ترازنامه از غیرنقد های دارایی خروج

 یعنی آن سلبی های ویژگی در را صکوک اصلی تمایز وجه اما کنند، می اشاره... و سرمایه

 و ثابت سود وجود مانند نیست، شریعت تایید مورد که قرضه اوراق شرایط از اجتناب

 شرعی الزامات با آن بودن منطبق کلی به طور و بدهی خرید و مالکیت و ربا شبهه

 دانند. می

  صکوک اوراق در ملی توسعه صندوق گذاری سرمایه الزامات

 و اقتصادی توجیه حقوقی، جهات از را موضوع باید مقاله این اصلی پرسش به پاسخ برای

 کرد. بررسی جداگانه طور به ها ریسک مساله و تجاری

 جمهوری توسعه پنجم ساله پنج قانون( 08) ماده از «ط» بخش چهارم بند حقوقی، بعد از

 را صندوق مصارف از یکی است، ملی توسعه صندوق اساسنامه حکم در که ایران اسالمی

 توسط گذاری سرمایه موارد. است دانسته خارجی مالی و پولی بازارهای در گذاری سرمایه

 مجوز منزله به امنا، تاهی تصویب و شود می پیشنهاد امنا تاهی به عامل هیات

 صندوق اساسنامه است اما صندوق توسط خارجی مالی و پولی بازارهای در گذاری سرمایه

 گذاری، سرمایه نحوه مورد در صندوق تسهیالت اعطای شرایط و ضوابط های نامه نظام و



 

 

 مجاز مصارف سایر به خارجی های ریگذا سرمایه نسبت قبول، قابل های گذاری سرمایه

 نکته، تنها. اند نکرده بینی پیش خاصی قانونی الزام و دستور جزئیات، سایر و صندوق

 است.  گذاری سرمایه های طرح قبول مورد بازده نرخ به کلی ای اشاره

 قانونگذار دغدغه است، پذیر سرمایه و توسعه حال در  کشوری ایران که آنجا از کلی طور به

 حقوقی نظام در. است یافته تمرکز آن از حمایت های راه و خارجی سرمایه جذب بر بیشتر

 صکوک در و عام طور به ایرانی اشخاص خارجی گذاری سرمایه حقوقی الزامات باب در ما

 را آن شرایط یا گذاری سرمایه این چارچوب که مفصلی مقررات و قوانین خاص، طور به

 در صندوق گذاری میزان سرمایه و چگونگی مساله نابراین،ب. ندارد وجود کند، تعیین

 صندوق خود عهده به گذاری، سرمایه حقوقی رژیم تدوین تا خارجی مالی و پولی بازارهای

 . کند اقدام آن به نسبت موجود عام مقررات چارچوب در تا شده واگذار

 تکالیف فقدان به توجه با و صندوق اساسنامه اساس بر گذاری سرمایه این جواز به نظر

 به ضروری ملی ثروت های صندوق سایر تجارب به توجه آن، انجام چگونگی درباره قانونی

 موفق، ملی ثروت های صندوق خارجی گذاری سرمایه رژیم تطبیقی مطالعه. رسد می نظر

 سهام و قرضه اوراق بازار دو در عمدتا را خود منابع ها قوصند این دهد می نشان

 و قرضه اوراق بازار در گذاری سرمایه از ها صندوق استقبال علت. اند کرده گذاری سرمایه

 و بازده ،سهام اوراق به نسبت اگرچه قرضه اوراق. است آنها پایدار و مستمر بازده سهام،

 سهام به نسبت تری پایین ریسک و باالتر اطمینان و امنیت از اما دارند، کمتری سود

 و خطرپذیری از ای بهینه ترکیب اب توان ، میمارکویتز قاعده اساس بر توان می. برخوردارند

  یافت.  دست صندوق خارجی گذاری سرمایه جهت مناسب پرتفوی یک طراحی برای بازده



 

 

 مشابه کارکرد نظر از توان می را صکوک اوراق در ملی توسعه صندوق گذاری سرمایه

 های صندوق گذاری سرمایه پرتفوی در اصلی اقالم از یکی که قرضه اوراق در گذاری سرمایه

 تمایز نقاط و اختصاصی های ویژگی از نباید حال این با. گرفت نظر در است، ملی ثروت

 شریعت ریسک قالب در قبال که تمایز نقاط این از یکی. قرضه غافل شد اوراق و صکوک

 که حالی در. باشد داشته گذاران سرمایه برای بیشتری اهمیت تواند می شد، اشاره آن به

 منتشر آمریکا و انگلیس کشور دو قرضه انتشار قوانین اساس بر معموال قرضه اوراق

 اسالمی موسسات از یک هر هستند، شده شناخته و یکسان های استاندارد دارای و شوند می

 . هستند خود به مخصوص  فقهی هیات دارای کنند، می صکوک انتشار به اقدام که

 المللی بین سطح در صکوک انتشار برای متحدالشکلی رویه و نیکسا استاندارد هیچ هنوز

 فقهی مذهب های آموزه تاثیر تحت موسسه هر اسالمی است. متخصصان نگرفته شکل

 این بر. دارند شریعت مبانی با صکوک اوراق انطباق در متضادی گاه و مختلف آرای خود،

 عمده گذاران سرمایه اوراق، این رانتشا بر ناظر شده شناخته و واحد رویه فقدان در و اساس

 اوراق شرایط بررسی و مطالعه صرف را مضاعفی کوشش باید ملی توسعه صندوق همچون

 کارشناسان گیری کار به وقت، صرف مستلزم که امری کنند. مختلف موسسات صکوک

 . دهد می کاهش نهادی چنین برای را اوراق این جذابیت و بود خواهد اضافی هزینه و خبره

 ثانویه بازارهای وجود صکوک، یا قرضه اوراق میان انتخاب در مهم نکات از دیگر یکی

 نوپا به توجه با. است اوراق  شوندگی نقد قابلیت یا سررسید از قبل اوراق فروش جهت

 به صکوک اوراق موعد از پیش فروش جهت ثانویه بازارهای هنوز صکوک، ابزار بودن

 دشواری. دارند برتری صکوک بر قرضه اوراق ن منظرای از و اند نگرفته شکل درستی



 

 

 اوراق به نسبت را ابزار این متخصصان برخی که است حدی تا صکوک اوراق شوندگی نقد

 صندوق مانند گذارانی سرمایه چند اند. هر کرده بندی طبقه غیرنقدی ابزار عنوان به قرضه

 حفظ جهت در مدت بلند  استراتژی عنوان به را بهادار اوراق در گذاری سرمایه ملی، توسعه

 قابلیت و گیرند می کار به بعد، وهله در آنها بازده افزایش و اول درجه در منابع ارزش

. است برخوردار اهمیت از هم باز اما نیست، گذاری سرمایه در آنها اول اولویت شوندگی نقد

 در صندوق یاستراتژ تغییر یا مالی های بحران بروز زمان در خصوصه ب موضوع این

 یابد. می ویژه اهمیت گذاری سرمایه

 دهند می نشان قرضه اوراق و صکوک روی شده انجام تطبیقی مطالعات برخی همه، این با

 سبد در دو این همزمان کارگیری  به کارکرد، لحاظ از ابزار دو این های شباهت به توجه با

 گذارانی سرمایه سبد به بخشی تنوع. داشت خواهد بر در مثبتی پیامدهای گذاری، سرمایه

 معرض در ارزش» کاهش به منجر دارند، مدت بلند و مطمئن گذاری سرمایه قصد که

 متعارف قرضه اوراق به منحصر صرفا گذاری سرمایه که حالتی به نسبت آنها،  «ریسک

 و صکوک متفاوت های ویژگی علت به تنوع از ناشی ریسک کاهش این. شد خواهد باشد،

 رفتار نیز و صکوک اوراق تر کوتاه معموال و متفاوت سررسید مدت جمله از هقرض اوراق

 آید. می پدید قرضه اوراق به نسبت ثانویه بازار در صکوک متفاوت

 نتیجه

 شان، اهداف به نیل جهت در ملی ثروت های صندوق اصلی وظایف از یکی بررسی شد

 ایران ملی توسعه صندوق ساسنامها. است خارجی سرمایه بازارهای در منابع گذاری سرمایه

 چند در خاصی قانونی الزامات و تکالیف آنکه بدون کند، می تجویز را گذاری سرمایه این نیز



 

 

 های صندوق سایر تجربه به باید تکالیف، این نبود در. کند وضع گذاری سرمایه این چون و

 جهت یمل ثروت های صندوق توجه مورد اصلی ابزار دو. کنیم توجه ملی ثروت

 قرضه اوراق. هستند سهام اوراق و قرضه اوراق خارجی، مالی بازارهای در گذاری سرمایه

 در نیز صکوک اوراق. دارد مدرن دولتی حتی و شرکتی مالی تامین در بدیلی بی نقش

 قرضه، اوراق شرعی شبهات از اجتناب منظور به و اسالمی گذاران سرمایه نیازهای به پاسخ

. شدند معرفی و طراحی مالی، تامین صنعت در کارکرد همان سازی شبیه هدف با اما

 در تواند می این بر بنا دارد قرضه اوراق با زیادی شباهت کارکردی لحاظ به صکوک، ساختار

 اولین که نبریم یاد از اما کند برطرف را مسلمان گذاران سرمایه نیازهای ،موارد بسیاری

 ابزاری هنوز صکوک بنابراین، شدند منتشر یمیالد 3661 سال در جهانی صکوک اوراق

 ثانویه، بازارهای وجود عدم. شود قرضه اوراق جایگزین کامل طور  به تواند نمی و نوپاست

 و انتشار واحد استانداردهای و ها رویه نگرفتن شکل قرضه، اوراق به نسبت تر پایین اعتبار

 داشته قرضه به نسبت تریکم بازده ،اوراق این تا شده باعث صکوک های ریسک سایر

 قرضه وجود با که گفت توان می نه و است قرضه جایگزین تماما صکوک نه واقع در . باشند

 سبد، یک قالب در ابزار دو این از مناسبی ترکیب طراحی اما با نیست صکوک به نیازی

 شد مند هبهر گذاری سرمایه سبد تنوع مزایای از و یکدیگر کنار در دو آن مزایای از توان می

 داد.  کاهش را ها دارایی ریسک معرض در ارزش و

 


