
دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
ــماره ۱۵۹ ــفند ماه ۱۳۹۸، ش اس

عملیات بازار باز

۲- صکوک دولت
ــر روی اوراق  ــاز ب ــازار ب ــات ب اجــرای عملی
ــن  ــن و رایج تری ــت اولی منتشرشــده توســط دول
نــوع سیاســت گذاری پولــی بــر اســاس تجــارب 
بیشــتر  در  شــیوه  ایــن  اســت.  بین المللــی 
کشــورهای توســعه یافته کــه دارای بازارهــای 
ــر روی »اوراق  ــق ب ــاختاریافته و عمی ــوی س ثان
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــتند، م ــی« هس ــادار دولت به
می گیــرد. در ایــن روش ابتــدا، دولــت در بــازار 
اولــی نســبت بــه انتشــار صکــوک اقــدام می کنــد 
ــا  ــزی ب ــک مرک ــپس بان ــی( و س ــت مال )سیاس
ورود در بــازار ثانــوی اوراق و خریدوفــروش 
سیاســت های  اعمــال  بــه  دولتــی  صکــوک 
ــی(.  ــت پول ــردازد )سیاس ــود می پ ــر خ موردنظ
به صــورت طبیعــی، اوراق دولتــی از حداقــل 
ــن جهــت خطــری  ــد و از ای ریســک برخوردارن
صکــوک  نمی شــود.  سیاســت گذار  متوجــه 

دولتــی می توانــد حداقــل شــامل چهــار الگــوی 
مرابحــٔه  صکــوک  اســامی،  خزانــٔه  اســناد 
دولــت، صکــوک اجــارٔه دولــت، و صکــوک 
اســتصناع دولتــی باشــد کــه در ادامــه دو مــورد 

اول مــورد بحــث قــرار می گیــرد. 
۱‐۲ اسناد خزانٔه اسامی 

ــت  ــی اس ــن اوراق ــه« اصلی تری ــناد خزان »اس
کــه توســط بانک هــای مرکــزی بــرای عملیــات 
به  نحــوی  کــه  می شــود؛  اســتفاده  بــاز  بــازار 
درحــال  حاضــر بخــش مهمــی از اقــام دارایــی 
موجــود در ترازنامــٔه بانک هــای مرکــزی اســناد 
خزانــٔه دولــت )در کنــار دیگــر اوراق بهــادار 
کم ریســک( اســت. ایــن اوراق معمــواًل توســط 
دولــت در قطــع بــاال، بــدون  ریســک، به صــورت 
تنزیلــی )اوراق بــا کوپــن صفــر(، و در بــازار 
بین بانکــی )بــازار پــول( ارائــه می شــود و بانــک 
اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا،  مرکــزی، 

غیربانکــی مشــتری اصلــی ایــن دســته از اوراق 
به حســاب می آینــد )قضــاوی و بازمحمــدی، 

۱۳۹۱، ص. ۳۶(.
اســناد خزانــٔه اســامی به لحــاظ ماهیــت شــبیه 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــت. ب ــارف اس ــٔه متع ــناد خزان اس
کــه در اینجــا الزم اســت اوراق حتمــًا بــه پشــتوانٔه 
بدهــی  یعنــی  شــود؛  منتشــر  واقعــی  دارایــی 
ــته از  ــی از آن دس ــد ناش ــار اوراق بای ــای انتش مبن
بدهی هــای دولــت باشــد کــه براثــر فعالیت هــای 

ــده اند.  ــاد ش ــاد ایج ــی اقتص ــش واقع بخ
شــیؤه معمــول و رایــج کاربــرد اســناد خزانــٔه 
اســامی بــرای عملیــات بــازار بــاز بدین صــورت 
اســت کــه ابتــدا دولــت در بــازار اولــی اقــدام بــه 
ــا  ــد و آن ه ــٔه اســامی می کن انتشــار اســناد خزان
را بــه طلبکارانــی کــه از دولــت طلــب دارنــد 
)ماننــد پیمانــکاران( تحویــل می دهــد. در ادامــه، 
پیمانــکاران بــه تنزیل ایــن اوراق در بازار ثانوی و 

۱- مقدمــه: بــدون شــک، یکــی از مهم تریــن اقدامــات و اصاحــات 
جدیــد  برنامــٔه  اجــرای   ۱۳۹۸ ســال  در  مرکــزی  بانــک  زیرســاختی 
سیاســت گذاری پولــی در راســتای راهبــری سیاســت های پولــی از مســیر 
عملیــات بــازار بــاز بــود. بــر اســاس ایــن طــرح، امــکان اجــرای عملیــات 
بــازار بــاز )خریدوفــروش اوراق بهــادار( توســط بانــک مرکــزی از مســیر 
تشــکیل کریــدور نرخ ســود در بســتر تســهیات قاعده مندفراهــم می گردد. 
»تســهیات قاعده منــد« عبارتــی جامــع جهــت توصیــف کلیــٔه روش هــای 
ــرخ  ــهیات در ن ــٔه تس ــف و ارائ ــرخ ک ــا ن ــزی ب ــک مرک ــپرده پذیری بان س
ســقف محســوب می شــود )بیندســیل، ۲۰۱۴، ص. ۲۳۱(. عاوه برایــن، 
در چهارچــوب جدیــد قــرار اســت بخــش عمــدٔه روابــط بانــک مرکــزی بــا 
ــر اســاس  ــازار بین بانکــی، ب ــا یکدیگــر در ب ــط بانک هــا ب بانک هــا و رواب
ــد  ــر می رس ــاس، به نظ ــود. براین اس ــام ش ــادار انج ــذاری اوراق به وثیقه گ
پولــی در  برنامــٔه جدیــد سیاســت گذاری  اجــرای  پیش نیــاز موفقیــت 

ــادار  ــی از اوراق به ــم قابلِ توجه ــه حج ــت ک ــور آن اس ــی کش ــام بانک نظ
ــا  ــزی و بانک ه ــک مرک ــٔه بان ــوک( در ترازنام ــریعت )صک ــا ش ــق ب منطب
ــا،  ــروش آن ه ــا خریدوف ــد ب ــت گذار بتوان ــا سیاس ــد ت ــته باش ــود داش وج
نســبت بــه اجــرای عملیــات بــازار بــاز اقــدام ورزد؛ یــا اینکــه ایــن اوراق 
ــد بانــک مرکــزی  ــوان وثیقــه جهــت اســتفاده از تســهیات قاعده من به عن
کاربــرد پیــدا کنــد. به رغــم آنچــه مطــرح شــد، مشــکلی کــه وجــود دارد آن 
اســت کــه درحــال حاضــر بــازار بدهــی کشــور عمــق کافــی نــدارد و حجــم 
صکــوک موجــود در نظــام مالــی پاســخ گوی حضــور بازیگــران عمــده ای 
چــون بانــک مرکــزی و بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی نیســت. 
ــد صکــوک در راســتای  ــای جدی براین اســاس، ضــرورت طراحــی الگو ه
بسترســازی بــرای اجــرای برنامــٔه جدیــد سیاســت گذاری پولــی احســاس 
ــن ظرفیت هــای موجــود در حــوزٔه »صکــوک  ــه تبیی می شــود. در ادامــه، ب
دولــت«، »صکــوک بانــک مرکــزی« و »صکــوک بانکــی« اشــاره می شــود.

 الگوهای کاربرد صکوک در عملیات بازار باز؛ 
بسترسازی برای اجرای برنامه جدید سیاست گذاری پولی
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یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی و مدیرگروه بانکداری اسالمی، 
پژوهشکدٔه پولی و بانکی

۵۳

۵۴



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
هن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
ه ۹

مار
 ش

    
    

۱۳
۹۸

ه 
ما

ند 
سف

ا

دســتیابی بــه منابــع نقــد اقــدام می کننــد. در ایــن 
ــا ورود  ــد ب ــز می توان ــزی نی ــک مرک شــرایط، بان
ــروش،  ــوی اوراق و انجــام خریدوف ــازار ثان در ب
ــی  ــاطی و انقباض ــت های انبس ــال سیاس ــه اعم ب
موردنظــر خــود اقــدام کنــد )موســویان و میثمــی، 

۱۳۹۶، ص. ۱۴۳(.
خزانــٔه  اســناد  حاضــر  درحــال  هرچنــد 
دولتــی در سررســیدهای گوناگــون منتشــر شــده 
و در بــازار فرابــورس کشــور درحــال معاملــه 
ابــزار نشــان  ایــن  اســت، دقــت در ماهیــت 
الگو هــای  از  یکــی  صرفــًا  تاکنــون  می دهــد 
اســناد خزانــٔه اســامی بــه مرحلــٔه اجــرا رســیده 
در  اســت.  نشــده  الگو هــا عملیاتــی  و ســایر 
واقــع، تاکنــون دولــت صرفــًا از الگــوی »انتشــار 
بدهی هــای  روی  بــر  اســامی  خزانــٔه  اســناد 
ــت  ــکاران جه ــدٔه دولــت بــه پیمان سررسیده ش
پروژه هــای خاتمه یافتــه« اســتفاده کــرده اســت؛ 
ــامی را  ــٔه اس ــناد خزان ــوان اس ــه می ت درحالی ک
ــج الگــوی نظــری دیگــر  ــر اســاس پن ــل ب حداق

طراحــی کــرد کــه عبارت انــد از:
• انتشــار اســناد خزانــه بــر روی بدهی هــای 
پروژه هــای  جهــت  پیمانــکاران  بــه  دولــت 

ــام؛ ــال انج درح
• انتشــار اســناد خزانــه بــر روی بدهی هــای 

دولــت بــه شــبکٔه بانکــی؛
• انتشــار اســناد خزانــه بــر روی بدهی هــای 
غیردولتــی  عمومــی  نهادهــای  بــه  دولــت 
)ســازمان بازنشســتگی، تٔامیــن اجتماعــی، و 

شــهرداری ها(؛
• انتشــار اســناد خزانــه جهــت تٔامیــن کاالها 

و خدمــات موردنیــاز دولــت؛

• انتشــار اســناد خزانــه جهــت تٔامیــن وجــوه 
نقــد بــرای دولت.

۲‐۲ صکوک مرابحٔه دولت
اوراق مرابحــه اوراق بهــاداری اســت کــه 
مالــک  مشــاع  به صــورت  آن هــا  دارنــدگان 
دارایــی مالــی )دیونــی( هســتند کــه بــر اســاس 
قــرارداد مرابحــه حاصــل شــده اســت. ایــن 
در  قابل ِ فــروش  و  دارد  ثابــت  بــازده  اوراق 
ــویان، ۱۳۹۱، ص.  ــت )موس ــوی اس ــازار ثان ب
ــات  ــن اوراق در عملی ــرد ای ــیؤه کارب ۲۲۱(. ش
بــازار بــاز بدین صــورت اســت کــه ابتــدا دولــت 
در بــازار اولــی اقــدام بــه انتشــار اوراق مرابحــه 
بــرای تٔامیــن نیازهــای واقعــی خــود بــه کاالهــا 
ــن(  ــه زمی ــک قطع ــد ی ــًا خری ــات )مث و خدم
می کنــد. بــا تشــکیل بــازار صکــوک مرابحــٔه 
ایــن  در  می توانــد  مرکــزی  بانــک  دولــت، 
بــازار وارد شــود و بــا خریدوفــروش اوراق، بــه 

ــردازد. ــاز بپ ــازار ب ــات ب ــرای عملی اج
۳- صکوک بانک مرکزی

برخــاف کشــورهای توســعه یافته، برخــی 
کشــورهای درحال توســعه یــا اساســًا بازارهــای 
ــا  ــد ی ــی ندارن ــادار دولت ــوی اوراق به ــی ثان مال
بــازار مذکــور وجــود دارد، امــا عمــق کافــی 
مرکــزی  بانــک  شــرایط،  ایــن  در  نــدارد. 
اوراق  خریدوفــروش  بــا  صرفــًا  نمی توانــد 
ــاز  ــازار ب ــات ب ــام  عملی ــه انج ــی ب ــادار دولت به
موردنظــر خــود اقــدام ورزد. به منظــور حــل ایــن 
مشــکل، در برخــی از ایــن کشــورها بانک هــای 
انتشــار مســتقیم »اوراق بهــادار  بــه  مرکــزی 
اقــدام می کننــد و عملیــات  بانــک مرکــزی« 
ــد. ــامان می دهن ــق س ــن طری ــاز را از ای ــازار ب ب

در ایــن زمینــه، صنــدوق بین المللــی پــول 
آن  انجــام داد و در  در ســال ۲۰۱۵ تحقیقــی 
مختلــف  کشــورهای  مرکــزی  بانک هــای  از 
ــود  ــتفادٔه خ ــای مورداس ــارٔه ابزاره ــت درب خواس
کننــد.  اظهارنظــر  بــاز  بــازار  عملیــات  بــرای 
بیــش  پژوهــش،  ایــن  یافته هــای  اســاس  بــر 
)کــه  مرکــزی جهــان  بانک هــای  یک ســوم  از 
عمدتــًا کشــورهای درحــال  توســعه بوده انــد( 
به نحــوی از اوراق بهــادار بانــک مرکــزی بــرای 
می کردنــد  اســتفاده  پولــی  سیاســت گذاری 
)صنــدوق بین المللــی پــول، ۲۰۱۵، ص. ۱۲۱(.

در نظــام پولــی کشــور نیــز بانــک مرکــزی 
می توانــد جهــت تقویــت صکــوک موجــود در 
نظــام مالــی کشــور در راســتای بسترســازی اجرای 
عملیــات بــازار بــاز، نســبت بــه انتشــار اوراق 
بهــادار بانــک مرکــزی اقــدام کنــد. در ادامــه بــه دو 

ــود.  ــاره می ش ــوک اش ــوع صک ــن ن ــورد از ای م
۱‐۳ صکوک ودیعٔه بانک مرکزی

در ایــن الگــو، بانــک مرکــزی نســبت بــه 
انتشــار صکــوک ودیعــه اقدام می کنــد و آن را در 
بــازار بین بانکــی جهــت جمــع آوری منابــع نقــد 
می کنــد.  عرضــه  مــازاد  دارای  بانک هــای  از 
ــزی و  ــک مرک ــن بان ــی بی ــٔه مال ــا، رابط در اینج
بانــک خریــدار اوراق بــر اســاس قالــب حقوقــی 
بانــک  واقــع،  در  می گیــرد.  شــکل  ودیعــه 
مرکــزی اعــام می کنــد حاضــر اســت منابــع 
ــت(  ــه )امان ــد ودیع ــاس عق ــر اس ــا را ب بانک ه
)یــا  هدیــه ای  عــوض،  در  و  دریافــت کنــد 
هبــه ای( غیرمشــروط به عنــوان ســود )بــه تعبیــر 
دقیق تــر، جهــت حفــظ قــدرت خریــد( بــه آن هــا 
ــدگان  ــی دارن ــٔه حقوق ــا، رابط ــردازد. در اینج ۵۵بپ



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
ــماره ۱۵۹ ــفند ماه ۱۳۹۸، ش اس

عملیات بازار باز

ــه اســت  ــک مرکــزی، رابطــٔه ودیع ــا بان اوراق ب
)نــه قــرض( و وجــوه حاصلــه بــه ملکیــت بانــک 
مرکــزی درنمی آیــد )بلکــه در راســتای هــدف 

می شــود(. مســدود  سیاســت گذار 
۱‐۱‐۳ صکوک بیع دین بانک مرکزی

ــزاری  ــزی اب ــک مرک ــن بان ــع دی ــوک بی صک
مالــی اســت کــه بــر مبنــای عقــد بیــع دیــن، بــر 
اســاس مطالباتــی کــه بانــک مرکــزی از بانک هــا 
ــاری غیربانکــی دارد، منتشــر  و موسســات اعتب
ــی( در  ــورت تنزیل ــود )به  ص ــن س ــدون  کوپ و ب
ــای  ــن مبن ــازار بین بانکــی عرضــه می شــود. دی ب
انتشــار اوراق بایــد حقیقــی )غیرصــوری( و 
قابلیــت تبدیل  شــدن بــه اوراق بهــادار را نیــز 
ــا فــروش دیــن، مالکیــت دیــن  داشــته باشــد. ب
بــه  غیــر بانــک مرکــزی واگــذار می شــود و ایــن 
امــکان بــرای مالــک جدیــد نیــز میســر اســت کــه 
دیــن را دوبــاره بــه  فــروش برســاند. بــا فــروش 
ایــن اوراق، نقدینگــی از اقتصــاد جمــع آوری  
ــی  ــٔه پول ــای کاهــش پای ــن به معن ــه ای می شــود ک
ــات  ــال سیاســت انقباضــی اســت. عملی و اعم
انبســاطی نیــز به صورتــی کامــًا مشــابه و بــا 
خریــد اوراق اتفــاق می افتــد )میثمــی و نــدری، 

.)۲۳۷ ۱۳۹۵، ص. 
۴- صکوک بانکی 

جهــت  بانکــی  بهــادار  اوراق  از  اســتفاده 
عملیــات بــازار بــاز راهــکار دیگــری اســت 
کــه می توانــد جهــت اجــرای سیاســت گذاری 
پولــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در ایــن الگــو، 
اوراق  انتشــار  بــه  نســبت  بانــک  یــک  ابتــدا 
ــک مرکــزی  ــد و ســپس بان ــدام می کن ــادار اق به
ــا  ــن اوراق وارد می شــود و ب ــٔه ای ــازار ثانوی در ب
خریدوفــروش آن بــه اجــرای عملیــات بــازار بــاز 

اقــدام می کنــد. 
شــاید در نــگاه اول این طــور به نظــر رســد 
کــه بانــک مرکــزی بایــد صرفــًا نســبت بــه خریــد 
اوراق باکیفیــت دولتــی اقــدام کنــد و واردشــدن 
در بــازار اوراق بانکــی می توانــد ســتون دارایــی 
ــه  ــک مواج ــا ریس ــزی را ب ــک مرک ــٔه بان ترازنام
نشــان  مســئله  ایــن  در  دقــت  امــا،  ســازد. 
باکیفیت بــودن  دارد  اهمیــت  آنچــه  می دهــد 
ــا  ــت و ب ــاز اس ــازار ب ــات ب ــای عملی اوراق مبن
بســیاری  ریســک  معمــواًل  اینکــه  بــه  توجــه 
لــذا  می شــود،  محســوب  پاییــن  بانک هــا  از 
می تــوان اوراق آن هــا را نیــز بــرای عملیــات 
بــازار بــاز مــورد توجــه قــرار داد. البتــه، طبیعــی 

اســت کــه اســتفاده از ایــن راهــکار مخصــوص 
باکیفیــت  اوراق  بــازار  اســت کــه  شــرایطی 
ــر  ــه ه ــا ب ــد ی ــته باش ــی نداش ــق کاف ــی عم دولت
دلیــل امــکان واردشــدن در ایــن بــازار بــرای 

ــت.  ــم نیس ــزی فراه ــک مرک بان
در ایــن ارتبــاط، بررســی تجــارب بین المللــی 
ــورهای  ــزی کش ــای مرک ــد بانک ه ــان می ده نش
فهرســتی  مختلــف  دوره هــای  در  گوناگــون 
از اوراق بهــاداری کــه در عملیــات بــازار بــاز 
قابلیــت پذیــرش دارنــد )فهرســت وثایــق معتبر( 
منتشــر می کننــد کــه در ایــن فهرســت انــواع 
اوراق بهــاداری کــه از نظــر بانــک مرکــزی از 
کیفیــت مناســب بــرای ورود در عملیــات بــازار 
ــب  ــٔه جال ــر می شــود. نکت ــد، ذک ــاز برخوردارن ب
توجــه آنکــه ایــن فهرســت قابلیــت تعدیــل دارد و 
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی تغییــر می کنــد؛ 
مثــًا در بحــران مالــی ســال ۲۰۰۸ در برخــی 

از کشــورهای اروپایــی، فهرســت اوراق بهــادار 
ــد  ــا ح ــاز ت ــازار ب ــات ب ــت عملی ــول جه قابلِ قب
زیــادی توســعه یافــت و عــاوه بــر اســناد خزانــه 
و اوراق دولتــی، برخــی اوراق بانکــی و حتــی 
ــت  ــن فهرس ــز در ای ــت نی ــرکتی باکیفی اوراق ش

ــرار گرفــت. ق
ــوان  ــد، می ت ــرح ش ــه مط ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
انــواع مختلفــی از صکــوک بانکــی را جهــت 
مرکــزی  بانــک  توســط  بــاز  بــازار  عملیــات 
کشــور پیشــنهاد داد کــه در ادامــه بــه ســه مــورد 

می شــود.  اشــاره  آن هــا  مهم تریــن  از 
۱‐۴ صکوک گام: گواهی اعتباری مولد 

ــد )گام( یکــی  ــاری مول ــی اعتب اوراق گواه
بانکــی  نظــام  نوآوری هــای  جدیدتریــن  از 
زنجیــرٔه  مالــی  تٔامیــن  راســتای  در  کشــور 
ــاد  ــی اقتص ــش حقیق ــت از بخ ــن و حمای تٔامی
بــا اســتفاده از ابزارهــای اســامی محســوب 
می شــود کــه در بهمــن ۱۳۹۸ بــه مرحلــٔه اجــرا 
ــا  ــدا بانک ه ــن روش، ابت ــت. در ای ــیده اس رس
نســبت بــه انتشــار و واگــذاری صکــوک گام 
اقــدام می کننــد و بــا شــکل گیری بــازار ثانــوی 

بــرای ایــن اوراق، بانــک مرکــزی در ایــن بــازار 
وارد می شــود و نســبت بــه اجــرای عملیــات 

ــد.  ــدام می کن ــاز اق ــازار ب ب
ماهیــت حقوقــی اوراق گام بــر اســاس قالــب 
حقوقــی »ضمانــت« و »خریــد خدمــت« اســتوار 
اســت، زیــرا در ایــن اوراق، بانــک بــه فروشــندٔه 
نهــاده بــه یــک واحــد تولیــدی خدمــت خاصــی 
ارائــه می کنــد و آن تبدیــل چــک واحــد تولیــدی 
ضمانت شــده  و  اســتاندارد  مالــی  اوراق  بــه 
ــتاندارد از دو  ــن اوراق اس ــا، ای ــت. در اینج اس
ویژگــی مهــم برخوردارنــد کــه عبارت انــد از: 

ــک در سررســید و نقدشــوندگی.  ــن بان تضمی
۲‐۴ صکــوک بیــع دیــن بــر روی دارایی هــای 

ــهیاتی بانک ها تس
دارایــی  ســتون  ترازنامــه ای،  به  لحــاظ 
ــوده  ــزء ب ــد ج ــامل چن ــک ش ــر بان ــٔه ه ترازنام
کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا »مطالبــات ناشــی 
از اعطــای تســهیات« اســت کــه اصطاحــًا 
می شــود.  نامیــده  تســهیاتی«  »دارایی هــای 
صکــوک بیــع دیــن بانکــی بــر اســاس ایــن 
ایــن شــیوه،  در  منتشــر می شــود.  دارایی هــا 
ــای  ــود را از راه اعط ــع خ ــه مناب ــی ک بانک های
تســهیات در اختیــار متقاضیــان قــرار داده انــد 
)مطالبــات تســهیاتی دارنــد(، می تواننــد بــا 
بهــادار  اوراق  بــه  خــود  مطالبه هــای  تبدیــل 
را  منابــع  مالــی،  بازارهــای  در  قابلِ فــروش 
مشــتریان  ســایر  بــه  را  آن هــا  و  کننــد  آزاد 
ــه  ــیوه ب ــن ش ــتفاده از ای ــد. اس ــهیات دهن تس
ــش  ــا و افزای ــع بانک ه آزادشــدن ســریع تر مناب
شــاخص های ســامت بانکــی کمــک می کنــد.

۳‐۴ صکــوک اجــاره جهــت تٔامیــن نقدینگی 
بــر روی دارایی هــای غیرتســهیاتی بانک هــا

دارایی هــای  بــر  عــاوه  بانک هــا 
قابلِ توجهــی  حجــم  دارای  تســهیاتی، 
هســتند.  غیرتســهیاتی«  »دارایی هــای  از 
غیرتســهیاتی کلیــٔه  دارایی هــای  از  منظــور 
مــواردی اســت کــه در ســتون دارایــی ترازنامــٔه 
بانــک موجــود اســت و شــامل دارایی هــای 
ســاختمان  ها  )ماننــد  نمی گــردد  تســهیاتی 
بانــک(.  غیرمنقــول  دارایی هــای  ســایر  و 
رســوب انــواع دارایی هــای غیرتســهیاتی در 
ترازنامــٔه بانک هــا در عمــل باعــث شــده تــا 
شــبکٔه  دارایی هــای  از  قابلِ توجهــی  حجــم 
ــا  ــی بانک ه ــطه گری مال ــد واس ــی از فراین بانک

۵۵خــارج شــود.

 درحــال حاضــر بــازار بدهــی کشــور عمــق 
در  موجــود  صکــوک  حجــم  و  نــدارد  کافــی 
بازیگــران  پاســخ گوی حضــور  نظــام مالــی 
عمــده ای چــون بانــک مرکــزی و بانک هــا و 

مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی نیســت.
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از  اســتفاده  بــا  می تــوان  الگــو،  ایــن  در 
ــن  ــزار »صکــوک اجــاره جهــت تٔامی ــت اب ظرفی
را  غیرتســهیاتی  دارایی هــای  نقدینگــی«، 
ــرد. در ایــن روش،  بــه اوراق بهــادار تبدیــل ک
غیرتســهیاتی  دارایی هــای  بانک هــا  ابتــدا 
خــود را بــه صکــوک اجــاره تبدیــل می کننــد 
و بــا شــکل گیری بــازار بــرای اوراق، بانــک 
مرکــزی نســبت بــه ورود در ایــن بــازار و اجــرای 

عملیــات بــازار بــاز اقــدام مــی ورزد. 
ایــن نــوع صکــوک به لحــاظ حقوقــی بــر 
اســاس منطــق »فــروش و اجــارٔه مجدد«طراحی 
ابتــدا  بانــک  روش،  ایــن  در  می شــود. 
نســبت بــه تشــکیل اســتخری از دارایی هــای 
ــه  ــد؛ در ادام ــدام می کن ــود اق ــهیاتی خ غیرتس
بــه  را  دارایی هــا  ایــن  اوراق،  انتشــار  بــا  و 
خریــداران اوراق می فروشــد و هم زمــان اجــاره 

بــه شــرط تملیــک می کنــد.
۵- جمع بندی و نتیجه گیری

اجــرای  ســال ها،  از  پــس  خوشــبختانه 
برنامــٔه جدیــد سیاســت گذاری پولــی و راهبــری 
بــازار  عملیــات  طریــق  از  ســود  نرخ هــای 
ــهیات  ــود تس ــرخ س ــدور ن ــتر کری ــاز در بس ب
ــی  ــت گذار پول ــتور کار سیاس ــد در دس قاعده من
ــی شــد.  ــت و در ســال ۱۳۹۸ اجرای ــرار گرف ق
را  برنامــه  ایــن  خطــری کــه  بااین حــال، 
بدهــی  بــازار  کم عمق بــودن  می کنــد  تهدیــد 
و صکــوک در کشــور اســت، زیــرا پیش نیــاز 
اجــرای برنامــٔه جدیــد سیاســت گذاری پولــی 
آن اســت کــه حجــم قابلِ توجهــی از صکــوک 
مرکــزی  بانــک  ترازنامــٔه  دارایــی  ســتون  در 
بــا  بتــوان  تــا  باشــد  موجــود  بانک هــا  و 
ــات  ــه اجــرای عملی ــن اوراق ب خریدوفــروش ای

ــرد.  ــدام ک ــاز اق ــازار ب ب
در ایــن تحقیــق، انــواع مختلفــی از صکــوک 
دولــت، صکــوک بانــک مرکــزی، و صکــوک 
بانکــی جهــت اجــرای عملیات بــازار باز پیشــنهاد 
شــد کــه اســتفاده از آن هــا می توانــد به تدریــج در 
دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار گیــرد )کلیــٔه ایــن 
روش هــا در شــکل ۱ تبییــن شــده اســت(. البتــه، 
بدیهــی اســت اســتفاده از صکــوک و توســعٔه 
ــر  ــا درنظرگرفتــن تدابی ــازار بدهــی الزم اســت ب ب
الزم در ســطح اقتصــاد کان ازجملــه نظــارت و 
پایــش مســتمر بــر میــزان نســبت بدهــی بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی )بــا توجــه ویــژه بــه مســئلٔه 

پایــداری مالــی( انجــام شــود.
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