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مقدمه

 قابلیت اسالمی، مالی ضوابط با سازگاري ضمن که مالی ابزاري انتشار

 نظر مورد همواره باشد،  داشته را پولی گذاري سیاست در بکارگیري

  .است بوده مرکزي بانک گیران تصمیم و کارشناسان

 قانون 90 ماده اساس بر که مرکزي بانک مشارکت اوراق 1379 سال از

 نیاز حدودي تا توانست یافت، انتشار )1379-1383( توسعه سوم برنامه

.نماید طرف بر را گذاري سیاست براي ابزاري به پولی مقام
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)ادامه(مقدمه 

•

•

•
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)ادامه(مقدمه 
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)ادامه(مقدمه 
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)ادامه(مقدمه 
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)ادامه(مقدمه 
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اوراق یا صکوك اجاره

:  ویژه گی هاي عمومی اوراق اجاره• :  ویژه گی هاي عمومی اوراق اجاره•
است دارایی پشتوانه با مالی ابزاري اجاره اوراق. 
است اجاره اوراق پایه دارایی مشاع مالک اجاره، اوراق دارنده. 
می گردد  منتشر می شود، خوانده بانی اصطالح به که شخصی مالی تامین براي و درخواست به اوراق این.  
نزد کافی و الزم وثایق تودیع با که این یا و باشد، آن بعدي مستاجر و پایه دارایی اولیه مالک می تواند بانی 

  .بدهد را ناشر از آن بعدي اجاره و نیاز مورد دارایی خرید سفارش ناشر،
آخرین پرداخت با حالت، این در .باشد تملیک شرط به اجاره یا و عادي اجاره است ممکن اجاره، قرارداد 

  .می کند تملک را اجاره اوراق پایه دارایی است، بانی همان که مستاجر بها، اجاره
یا باشد؛ ساالنه یا و فصلی ماهانه، برابر مبالغ با منظم صورت به است ممکن بها اجاره پرداخت ترتیبات 

 اجاره دوره پایان در )سرمایه گذاران( اوراق مالکان با حساب تصفیه و نامنظم  پرداخت هایی شامل که این
.باشد

است بدهی ابزارهاي گونه از اجاره اوراق.

• Asset- Backed Securities (ABS) 

• Originator

• Special Purpose Vehicle (SPV)

• Debt instrument
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فرآیند کلی انتشار اوراق اجاره

)بانی مالک دارایی پایه اوراق(تامین سرمایه درگردش  -الف•

ارایه درخواست انتشار اوراق و انتقال مالکیت دارایی پشتوانه اوراق -1

انتشار اوراق و عرضه به سرمایه گذاران-2
دریافت وجوه -3

پرداخت وجوه به بانی -4
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تامین سرمایه ثابت-ب•

ارایه درخواست انتشار اوراق -1

انتشار اوراق و عرضه به سرمایه گذاران -2

دریافت وجوه -3

پرداخت وجوه به فروشنده دارایی سرمایه اي پشتوانه اوراق -4

انتقال مالکیت دارایی به شرکت واسط -5

اجاره دارایی به بانی -6
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: معرفی ابزار جدید
اوراق ریالی اجاره ي طالي بانک مرکزي

:ویژگی ها و تعریف• :ویژگی ها و تعریف•
می یابد انتشار بانک این آزاد طالي ذخیره پشتوانه با که است بهاداري اوراق.  
ذخایر -  خود طالي آزاد ذخایر از بخشی مالکیت انتقال با مرکزي بانک فرایند، این در  

 میزان به اجاره اوراق انتشار اجازه ناشر، شرکت به -جریان در پول پشتوانه غیر طالي
.می دهد ناشر به را آن ریالی ارزش با برابر

به ناشر شرکت با که اجاره اي قرارداد با مطابق را مذکور طالي مرکزي بانک زمان، هم 
  .می آورد در خود اجاره ي به تملیک، شرط به اجاره شرایط با می رساند، امضا

آخرین پرداخت با که دارد، اختیار در را مستاجره اي عین مرکزي بانک پس، این از 
  .بود خواهد آن مالک "مجددا بها، اجاره

است،  انقباضی پولی سیاست اعمال اقدام، این از مرکزي بانک هدف که جا آن از 
 اجاره اوراق مالکان به قرارداد دوره پایان در را بها اجاره کل که داد خواهد ترجیح
  .بپردازد

و ماهه سه ماهه، یک "مثال مدت، کوتاه مرکزي، بانک طالي اجاره ي قرارداد دوره 
.بود خواهد ماهه شش حداکثر
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)ادامه(معرفی ابزار جدید 

:ویژ ه گی ها سایر• :ویژ ه گی ها سایر•

این در .است کلی طور به کشور مالی بازار و بانکی بین بازار اوراق، این اولیه بازار 

.داشت خواهند حضور خرد و نهادي سرمایه گذاران عموم بازار،

است کامل آن اعتباري رتبه و بوده ریسک بدون اوراق این.

عالمت هدف با و مرکزي بانک پول بازار تنظیم سیاست به توجه با اوراق اجاره نرخ 

.می شود تعیین بازار به دهی

بازارها، این در .بود خواهد بهادار اوراق بورس یا و بانکی بین بازار اوراق، ثانویه بازار 
 کوتاه مالی نیازهاي به توجه با خرد و نهادي گذاران سرمایه دیگر و اعتباري موسسات

.می کنند مرکزي بانک طالي اجاره ي اوراق فروش و خرید به اقدام خود، مدت
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)ادامه(معرفی ابزار جدید 

:)ادامه( ویژ ه گی ها سایر• :)ادامه( ویژ ه گی ها سایر•
و انقباضی پولی سیاست اعمال براي ابزاري مرکزي، بانک طالي اجاره ي ریالی اوراق  

 منابع از جریان، در اوراق اسمی ارزش با معادل همواره دیگر،  عبارت به .است انبساطی
 میزان همین به آن افزایش از یا  شده مسدود مرکزي بانک نزد )قدرت پر پول( پولی پایه

 اعمال انبساطی پولی سیاست اوراق، بازخرید با زمان هر مقابل، در .می شود کاسته
    .می شود

به که است ممکن مرکزي، بانک توسط اجاره اوراق انتشار پایه طالي مجدد تملک 
 زمان در دیگري شده توافق قیمت هر یا و اوراق سررسید روز در المللی بین قیمت هاي

.باشد اوراق انتشار
بانک صورت، این در .باشد معمولی اجاره صورت به که است ممکن طال اجاره قرارداد 

  به ناشر، شرکت طریق از را اوراق پایه طالي اجاره، دوره پایان در مرکزي
 نظیر ساده تري قراردادهاي وضعیت، این در اگرچه .داد خواهد تحویل سرمایه گذاران

  سلف و )کارگشایی بانک در طال شمش و سکه روزانه فروش مانند( نقدي فروش
.بود خواهد مطرح نیز )1390سال اواخر در سکه فروش پیش مانند(
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فرایند انتشار اوراق ریالی اجاره ي طالي بانک مرکزي
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مزایاي انتشار اوراق اجاره ي طال

 کاهش در سکه فروش پیش و شمش و سکه نقدي فروش کاهش در سکه فروش پیش و شمش و سکه نقدي فروش

 پی آمدهاي آن تداوم اما .است بوده موفق بازار التهاب هاي

:داشد خواهد زیر شرح به ناخوشایندي

مرکزي بانک طالي مصرف افزایش•

طال سکه هاي با ملی پول تدریجی جایگزینی•

کشور از سرمایه قانونی غیر خروج امکان•

  معرفی ضمن طال، اجاره ي اوراق انتشار

 موجب کشور، مالی بازار به نوین ابزاري

  فوق ناخوشایند پیآمدهاي از جلوگیري

 .می شود
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مطالعه امکان سنجی

:الزام هاي بانک داري بدون ربا

تحریم ربا توسط شارع مقدس و برابر گرفتن نرخ بهره بانکی با ربا در قوانین جاري کشور، تصمیم سازان و 

.سیاست گذاران را به سمت استفاده از ابزارهاي مشروع هدایت می کند

.مبتنی بر معامالت واقعی هستند“ این ابزارها الزاما

انتشار و فروش اوراق مشارکت و سکه طال در چندین سال گذشته و پیش فروش سکه طال توسط بانک مرکزي در 

.را باید ناشی از این الزام دانست 1391و  1390سال هاي 

و انتشار اوراق بهادار  2007انتشار اوراق خرید اقساطی برخی فلزات و روغن نخل توسط بانک مرکزي مالزي در سال 

توسط مقام هاي پولی برخی دیگر از کشورهاي اسالمی که در واقع به منظور اعمال مدیریت نقدینگی صورت می گیرد،  

.  به دلیل محدودیت کاربرد نرخ بهره بانکی توسط بانک هاي مذکور است
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

ضوابط کلی انتشار اوراق اجاره ي طالي بانک مرکزي مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره 

) 1390شوراي پول و اعتبار، . (است

، ساده  سازي هایی در فرایند صدور مجوز و انتشار اوراق .)ا.ا.بانک مرکزي ج(به دلیل اعتبار ناشر 

این ساده سازي، ضمن کاهش . صورت گرفته است، مانند حذف ارکان فروشنده، امین و ضامن

.هزینه هاي انتشار، خللی در سازوکار انتشار و رتبه اعتباري اوراق ایجاد نمی کند

.تنها تفاوت در دارایی پشتوانه انتشار این اوراق است
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

به عبارت دیگر،  

سواالت اصلی 

:این است

اول، آیا طال به صورت شمش می تواند 

دارایی پایه انتشار اوراق اجاره توسط 

بانک مرکزي باشد؟ 

دوم، چه منفعت یا منافعی براي بانک 

مرکزي در دوره اوراق، قابل تصور 

است؟ 
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 
:ویژگی هاي عمومی طال 

ویژه گی هاي 

:عمومی طال

دارایی محسوس 

.است

داراي ارزش ذاتی 

.است

.مستهلک نمی شود

در ساخت مسکوکات، 

زیورآالت و برخی 

ابزارهاي صنعتی و 

.دقیق کاربرد دارد
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

:ویژگی هاي خاص طال

:از دیرباز به عنوان

) پول در جریان(وسیله مبادله             

معیار ارزشگذاري سایر کاالها و خدمات و            

.   وسیله حفظ ارزش؛ مورد استفاده جوامع انسانی قرار گرفته است           

.در حال حاضر نیز جایگاه ویژه اي در رفتار پس اندازي جوامع دارد

.دارایی ذخیره در بسیاري از بانک هاي مرکزي و مراکز مالی معتبر است
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

:احکام قانون مدنی در باب اجاره

اجاره عقدي است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را 

)466ماده . (مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند

)468ماده . (در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد واال اجاره باطل است

)470ماده . (در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است

)471ماده . (براي صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

)  472ماده . (عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد، باطل است
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

:ضوابط فقهی در خصوص عقد اجاره

)  و نه بر خود مال(اجاره معاوضه اي است بر منفعت مال : تعریف

:شرایط صحت عقد اجاره شامل

قابل استفاده بودن مستاجره            

)  مستاجره(باقی ماندن عین مال             

معین بودن مدت و مبلغ اجاره                
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

:آراي فقهی در خصوص اجاره طال

):ره(بهجت ... آیت ا

کند که با آن معامالتى انجام دهد و آخر سال یک کیلو را با اجرت  طالساز، یک کیلو طال را یک ساله اجاره مى: سئوال

. اى صحیح است؟ راه شرعى را در صورت عدم صحت آن، بیان فرمایید آن پس بدهد، آیا چنین اجاره

کند که با آن معامالتى انجام دهد و آخر سال یک کیلو را با اجرت  طالساز، یک کیلو طال را یک ساله اجاره مى: سئوال

. اى صحیح است؟ راه شرعى را در صورت عدم صحت آن، بیان فرمایید آن پس بدهد، آیا چنین اجاره
این اجاره باطل است؛ زیرا در اجاره باید عین مال باقى باشد که در این جا باقى نیست؛ ولى راه حلّیت آن به : جواب

.  به شرط این که یک ساله یک کیلو طال را به عنوان قرض بگیرد

این اجاره باطل است؛ زیرا در اجاره باید عین مال باقى باشد که در این جا باقى نیست؛ ولى راه حلّیت آن به : جواب

خواهد در طول سال بدهد، در مقابل جنسى کم ارزش معامله کند،   شود که آن سود و اجرتى را که مى این صورت مى

.  به شرط این که یک ساله یک کیلو طال را به عنوان قرض بگیرد
صحیح است؟ اگر براى فروش و معامله با آن باشد، چه وجهى دارد؟ و ) در صورت رواج آن(آیا اجاره دادن طال : سئوال

اگر براى زینت باشد، چه حکمى دارد؟ 

صحیح است؟ اگر براى فروش و معامله با آن باشد، چه وجهى دارد؟ و ) در صورت رواج آن(آیا اجاره دادن طال : سئوال

اگر براى زینت باشد، چه حکمى دارد؟ 

ماند، اجاره صحیح نیست؛ اما  در صورت فروش طالهاى مبادله شده، به لحاظ آن که عین مورد اجاره باقى نمى: جواب

.اجاره طال براى زینت در مدت معین و بازگرداندن عین آن بالمانع است

ماند، اجاره صحیح نیست؛ اما  در صورت فروش طالهاى مبادله شده، به لحاظ آن که عین مورد اجاره باقى نمى: جواب

.اجاره طال براى زینت در مدت معین و بازگرداندن عین آن بالمانع است
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

:  خامنه اي... آیت ا

درخصوص پولی که در ازاي اجاره طال به طال فروش ها دریافت می شود، آیا شرعا اشکالی دارد یاخیر؟: سئوال

اجاره دادن طال در صورتی که عین همان طال باقی بماند و مدت اجاره و مبلغ اجاره هم معین باشد : جواب

عین همان   "اشکال ندارد، مثال طال فروش طال را اجاره می کند و براي نمایش در مغازه اش می گذارد و بعدا

اما اگر طال  . طال را بر می گرداند و اجاره را هم به صاحب طال می دهد، اشکال ندارد و پول اجاره نیز حالل است

می دهد که ماهیت   انجامفروش عین طال را بر نمی گرداند، بلکه طال را می فروشد یا تصرف دیگري روي طال 

آن را تغییر می دهد و عوض آن را به صاحب طال بر می گرداند، اجاره طال باطل است و گرفتن پول اجاره نیز 

.جایز نیست و حکم ربا را دارد
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

:                             وحید خراسانی.. آیت ا

و گرفتن مبلغ ماهیانه بابت اجاره آن ها چیست؟) مثل سکۀ بهار آزادي(حکم اجاره دادن سکۀ طال : سئوال

، بنابراین اجاره دادن سکّه طال، به طال ساز و طال فروش )نه بر خود مال( اجاره معاوضه اي است بر منفعت مال: جواب

.به این معنی که بعد از یک سال سکه هاي دیگري غیر از سکّه هاي اجاره داده شده تحویل دهد، باطل است
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

):1351مصوب (مطابق با قانون پولی و بانکی 

بانک مرکزي مکلف به نگهداري مقادیري طال به عنوان پشتوانه اسکناس  •

)6و ماده  5ماده  1بند . (است

نظارت بر معامالت طال و تنظیم مقررات مربوط به این معامالت با تصویب •

) 11بند د ماده . ( هیات وزیران بر عهده بانک مرکزي است

)11بند ج ماده . ( نگهداري ذخایر طالي کشور بر عهده بانک مرکزي است•

)  13ماده  6در بند . (بانک مرکزي اختیار خرید و فروش طال را دارد•
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

بانک مرکزي، یکی از نهادهاي قانونی کشور و مسئول تنظیم و اجراي سیاست پولی و حفظ 

قانون عملیات  2و  1قانون پولی و بانکی کشور و مواد  10ماده . (ارزش پول رایج کشور است

)بانکی بدون ربا

تشخیص این بانک در استفاده از شمش طال براي اعمال سیاست گذاري پولی را به این دلیل که 

.با سایر موارد کاربرد مرسوم طال متفاوت است، نمی توان نفی کرد

 پرداخت در بانک این رفتار و تشخیص می دانیم، عقالیی موجودي را مرکزي بانک که آنجا از

 بانک این براي را مستاجره ها دیگر و طال مرسوم کاربردهاي که مستاجره اي براي بها اجاره

.دانست انتفاعی غیر و عقالیی غیر نمی توان ندارد،
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)ادامه(مطالعه امکان سنجی 

:  دو گونه منفعت

این  . اول، همزمان با فروش ذخیره آزاد طال، سیاست پولی انقباضی اعمال می شود

. اقدام، کاهش حجم نقدینگی و فشارهاي تورمی در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت

دوم، در دوره اجاره ي طالي مذکور، فرصت تعیین نرخ سیاستی وجوه و عالمت دهی 

. به بازار پول، براي بانک مرکزي فراهم می شود
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آثار ترازنامه اي انتشار اوراق ریالی اجاره ي طالي بانک مرکزي
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بدهی هادارایی ها

AANFABBCC

AANGLBBRR

AABLBBER

AANOTH

AAABBB

ترازنامه بانک مرکزي  

BBB = AAA

قبل از انتشار اوراق اجاره



)ادامه(آثار ترازنامه اي انتشار اوراق ریالی اجاره ي طالي بانک مرکزي 
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بدهی هادارایی ها

AA'NFABB'CC

AANGLBB'RR

AABLBB'ER

(+)Cash

AANOTH

(-)LS

AAA'BBB'

ترازنامه بانک مرکزي  

BBB' = AAA'

بعد از انتشار اوراق اجاره



)ادامه(آثار ترازنامه اي انتشار اوراق ریالی اجاره ي طالي بانک مرکزي 

:با توجه به قیمت فعلی طال در بازار جهانی و نرخ دالر در بازار غیر رسمی، به ترتیب به میزان

دالر 1200یک اونس طال برابر با  -      

ریال 33000یک دالر برابر با  -      

هزار میلیارد ریال، الزم است به همین میزان اوراق اجاره ي طال منتشر  50براي انقباض پایه پولی به مبلغ 

.تن خواهد بود 39طالي مازاد پشتوانه این حجم اوراق، حدود . شود

تن طالي مازاد، به   7/8هزار میلیارد ریال انقباض پایه پولی، باید در حدود  10به عبارت دیگر، براي هر 

.  عنوان پشتوانه اوراق اجاره ي طال، کنار گذاشته شود
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جمع بندي

  با معین مدتی در آن منافع از مرکزي بانک استفاده و مستاجره عین ماندن باقی

  حقوق و فقه در اجاره عقد صحت اصلی ضوابط جمله از مشخص، بهایی اجاره

.می شود رعایت مرکزي بانک طالي اجاره ي اوراق انتشار پیشنهاد در که است،

 بدین بود، خواهد معین و قطعی طال، شمش اجاره نرخ که آنجا از این، بر عالوه

  سود نرخ داراي که مرکزي بانک مشارکت اوراق بر طال اجاره ي اوراق لحاظ

.است برتري داراي است، علی الحساب
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  قانونی اشکال که نمی رسد نظر به فقهی، آراي و کشور جاري قوانین به توجه با

  اجاره پرداخت و مرکزي بانک توسط طال شمش اجاره و ستد و داد بر شرعی و

  وجود شد، پیشنهاد گزارش این در که سازوکاري اساس بر آن، قبال در بها

.باشد داشته

شوراي محترم   1391/12/9به دنبال بررسی ابزار پیشنهادي در جلسه مورخ 

فقهی بانک مرکزي، این شورا با استفتاء متن ذیل از تعدادي از مراجع عظام،  

:موافقت نمودند
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)ادامه(جمع بندي 



)ادامه(جمع بندي 

الرحیم الرحمن اهللا بسم

امتنان و تشکر

الرحیم الرحمن اهللا بسم
اهللا آیت حضرت مبارك محضر

احترام و سالم با
  که است اسکناس پشتوانه بر مازاد طالي داراي مرکزي بانک دارند استحضار چنانچه 

  آیا که است گیري تصمیم حال در بانک این .می شود نگهداري شمش صورت به
 و نموده نقدینگی جذب و فروخته مردم به نقد صورت به را طالها این می تواند

  اجاره آن ها صاحبان از را طالها این تملیک شرط به اجاره قرارداد اساس بر سپس
 و بماند محفوظ دارایی اصل است شرط اجاره قرارداد در اینکه به توجه با .کند

  داشتن اختیار در کارشناسان، نظر به اینکه فرض با کند، استفاده آن منافع از مستاجر
  بشود، مرکزي بانک براي منافعی موجد تملیک شرط به اجاره نحو به دارایی چنین

 بانک طالي شمش روي بر اجاره قرارداد صحت موجب منفعت از اندازه این آیا
خیر؟ یا می شود مرکزي

  کمال با                                                                                                                                   
امتنان و تشکر
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)ادامه(جمع بندي 

بسمـه تعالـیبسمـه تعالـی

  
  ...ا آیت حضرت مبارك محضر

 
تحیت؛ و سالم عرض با 

 حجم مدیریت منظور به ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک دارند، استحضار که همانگونه ،"احتراما
  اوراق" مالی ابزار .است پولی سیاست گذاري ابزارهاي برخی نیازمند کشور، اقتصاد در نقدینگی

 گزارش شرح به ربا، بدون بانکداري ضوابط چارچوب در که "مرکزي بانک طالي اجاره ي ریالی
 می تواند کارشناسان زعم به که است سیاست گذاري ابزارهاي این از یکی است، شده طراحی پیوست،

 چنانچه بود خواهد امتنان کمال موجب .نماید یاري خود قانونی اهداف به دستیابی در را بانک این
.فرمایند اعالم پیوست، نامه استفتاء متن خصوص در را خویش نظر حضرتعالی

 
  اسالمی جمهوري مرکزي بانک کل رییس                             

ایران
.دارد :پیوست
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با تشکر از حضار گرامی
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