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مقدمه
دستکاری انسان در 

طبیعت
ی تغییرات زیست محیط
و آب و هوایی گسترده

به خطر افتادن محیط زیست
و جانوران و زندگی انسان 

های آینده

دغدغه های حفظ این 
کره خاکی

صکوک سبزاوراق قرضه سبز



خواستگاه و تعریف صکوک سبز
اوراق قرضه سبز

مالیاوراق قرضه سبز، اوراق بهاداری است که به طور اختصاصی برای تأمین 
.و زیست محیطی به کار می رود( آب وهوایی)پروژه های اقلیمی 

، توسط بانک جهانی2007در سال : ایده اولیه

بهاره وری انارژی، جلاوگیری از آلاودگی، کاااورزی پایادار، شایگت و جنگا  داری، :حوزه هاای انتااار
ساازگار حمایت از اکوسیستم های آبزی و زمینی، حم  ونق  تمیز، مدیریت پایدار آب و ایجاد فناوری هاای

با محیط زیست 



:ویژگی مهم زیر است2یک ابزار جدید تامین مالی که دارای 

مبتنی بر عقود شرعی و در تمام عناصر و روند اجرا( 1
.کامگ مبتنی بر احکام شرعی است

و و ارتقا وضعیت محیط زیستحفظ صرفا در وجوه حاص  شده ( 2
.اقلیمی استفاده می گرددمسائ  

، پروژه انرژی خورشیدی2017توسط مالزی در سال :ایده اولیه

:صکوک سبز



سبز و غیر سبزگستره جذب سرمایه گذاران در اوراق 

غیر سبزسبز

+  گذاران متعارف سرمایه
سرمایه گذاران سبز

اوراق قرضهگذاران متعارفسرمایه

-سرمایه+ گذاران متعارف سرمایهگذارانهمه سرمایه

صکوکگذاران اسالمی



اهداف اصلی
اجرای تامین مالی اسگمی 

بهره مندی از منافع پروژه های سبز

ناان دادن نگرانی های مذهبی در حفاظت از محیط زیست از طریق سرمایه گذاری 

امکان ماارکت مسلمانان 

تعمیق و رشد بازار سرمایه اسگمی 

 زیستایجاد آگاهی از نحوه تأمین مالی اسگمی و مسئولیت بازارهای مالی اسگمی در قبال محیط



استانداردها و محرک ها

سازمان ارائه دهندهنام استاندارد یا رهنمود

(CBI)مؤسسه غیرانتفاعی استاندارد اوراق قرضه آب وهوایی

(ICMA)مؤسسه بازار سرمایه بین المل  (GBI)اصول اوراق قرضه سبز 

(SC)کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی چارچوب صکوک با مسئولیت اجتماعی

آن. سه.انجمن بازار سرمایه آآن. سه. استانداردهای اوراق قرضه سبز آ

استانداردهای اوراق سبز



اجتماعی مالزیچارچوب صکوک با مسئولیت 

چارچوب 
صکوک 

SRI

بکارگیری 
عواید

پروژه های 
واجد 
شرایط

ارزیابی

گزارش 
دهی



محرک های کلیدی در توسعه تامین مالی سبز

افزایش آگاهی و گفتمان سازی

، با استفاده از رسانه•
...تبلیغات و 

ماوق های سبز

نه یارا: ماوق های اقتصادی•
ها، معافیت های مالیاتی، 

تعرفه های ترجیحی، 
...تخفیف در کارمزد ها و 

ایجاد : ماوق های نرم•
، رضایت و پاداش شخصی
احساس خوشنودی از 
کمک به محیط زیست

بخش خصوصی 

نوآوری•

بسیج منابع•

دانش فنی•

افزایش بهره وری•

بخش دولتی

سیاست گذاری های •
ملی و بین المللی



پروژه های واجد شرایط

پروژه های 
واجد شرایط

انرژی تجدید 
پذیر حم  و نق  

عمومی پایدار

افزایش بهره وری 
انرژی

ی تبدی  زباله به انرژ
و مدیریت پسماند

مقاومت در برابر 
تغییر آب و هوا 

مدیریت 
یمنابع طبیع

گردشگری 
سبز

ساختمان 
سبز



چالش های صکوک سبز

چالش ها

ریسک نقد 
شوندگی

استانداردهای 
ارزیابی

مباحث 
شرعی

چارچوب 
های نظارتی

اعتماد سرمایه 
گذاران

ریسک 
عملیاتی



معرفی پروژهای موفق

صکوک سبز پارک 
(مالزی)خورشیدی 

ناشر
با )شرکت پارک خورشیدی کوانتومی 

(مسئولیت محدود
میلیارد رینگت مالزی1اندازه انتشار
2017اکتبر تاریخ انتشار

هدف
50صفحه خورشیدی 3تأمین مالی برای توسعه 

مگاواتی در مالزی
سال17.5تا 1.5مدت

%6.16-% 4.81نرخ سود
ماهه6زمان بندی پرداخت

رینگت مالزیپول رایج مبنا
AAرتبه اعتباری

مرابحهساختار ساختار



صکوک ساختمان سبز مالزی
PNB Merdeka Ventures Sdn Bhdناشر

میلیارد رینگت مالزی2اندازه انتشار

2017دسامبر تاریخ انتشار

.شدخواهدوجوه حاصل از انتشار صرف تأمین مالی برج هدف
سال15مدت

ثابتدارای نرخ سود نرخ سود

زمان بندی 
پرداخت

ماهه6

رینگت مالزیپول رایج مبنا
بدون رتبه اعتباریرتبه اعتباری
کمیته شرعی برهادمشاور شرعی

وکالتو مرابحهساختار ساختار




