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 تشکر و قدردانی
با توجه به ماهیت این طرح که بیشتر متمرکز بر مباحث حقوقی است، در کنار همکارانی از گروه بانکداری و بانکداری اسالمی 

سان، و گروهی از پژوهشکده پولی و بانکی، گروهی از دانش سرپرستی جناب آقای دکتر مصطفی ال آموختگان رشته حقوق به 
به  اندیشیربط برای شرکت در جلسات همکه از طرف ادارات حقوقی ذی( پیوستجدول )به شرح ها نمایندگان حقوقی بانک

 شود. که از تمامی این دوستان سپاسگزاری می با این طرح همکاری داشتندپژوهشکده معرفی شدند، 
ها نقشککککی کلیدی در راهبری طرح به سککککمت حل به آنکه اطالعات و تخصککککص نمایندگان ادارات حقوقی بانک با توجه

ها و فرآیند تملیک و فروش وثایق منقول وغیرمنقول کالت عینی شککبکه بانکی در حوزه بازیافت مطالبات غیرجاری بانکمشکک
ها در کشککور داشککته، از همکاری این عزیزان های قضککایی و اجرایی منتا از قوانین و مقرراتی ناظر بر این رویهبراسککاس رویه

 شود.تشکر و قدردانی فراوان می
های مختلفی وظیفه نظارت و جناب آقایان دکتر احمد عزیزی، حمید قنبری، و محمدرضا فرهمند که در دوره همچنین از

  گیری مناسککککب طرح را فراهم نمودندمرکزی بر عهده داشککککتند و با نظرات خود امکان جهتداوری این طرح را از طرف بانک
 شود.سپاسگزاری می

سککامانه وثایق طراحی شککده در کشککور، جناب آقای دکتر محمد جلیلی مدیر عامل تر از الگوی در دسککتیابی به تصککویر دقیق
شاوره رتبه شرکت م شان در بندی اعتبار ایران همکاری بیمحترم  شان و همکاران شتند که از حسن توجه ای دریغ با این طرح دا

 شود.این شرکت تشکر می
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 مقدمه .۱.۱
جلب شککککد. حتی در  ۲ایبه معامالت وثیقه ۸طور خاص بانک جهانیالمللی و بهمیالدی توجه نهادهای بین ۵۱از اوایل دهه 

شر کرد.  9دوره زمانی فوق، بانک بازسازی و توسعه اروپا انداز موفقیت چشمنسخه اولیه از قانون ناظر بر این معامالت را منت
عنوان یکی از چند گزینه مطرح جهت بهبود جریان اعتبار به مالی تا حدی بود که بانک جهانی این راهبرد را بهاین روش تامین

های برخوردار از افق رشککد مناسککب و همچنین افزایش سککطح دسککترسککی فقرا به اعتبار مورد توجه ویژه قرار داد. در این بنگاه
ستا بانک جها  ای با تمرکز عمومی بر ارائه اعتبار به گروهی از اعتبارگیرندگانمالی توسعهجای تمرکز بر موسسات تامیننی بهرا

صی تمایلی به تامینکه قرض شرایط زیربنایی در بازار مالی دهندگان خصو صالح  شتیبانی و حمایت از ا مالی آنها ندارند؛ بر پ
 . (xi، ۱۱۶۲ 8متمرکز شد )فالیسیگ، صفویان و دال پنا

سطح درآمد پایینبه بیان دقیق سبد دارایی افراد با  صاص  5تر، عموماً اموال منقولتر در  سیار باالیی را به خود اخت سهم ب
ها وجود ندارد؛ در حالیکه اموال مالی به پشککککتوانه این داراییهای الزم برای تامیندهند که در بیشککککتر جوامع، زیرسککککاختمی

مالی برخوردارند، عموماً سککهمی در سککبد در تامین 7عنوان وثیقهشککدن بهرسککمیت شککناختهمت باالیی در به، که از قد6غیرمنقول
مالی این های حقوقی و عملیاتی الزم در پوشککش ریسککک تامیندارایی این افراد دارند. از این رو به دلیل عدم وجود زیرسککاخت

شناختهگیرندگان، منتا از عدم بهقرض نوع از سهیالت ارائهدن اموال منقول بهشرسمیت  شده به عنوان وثیقه در ارائه اعتبار، ت
افراد با سطح درآمد پایین عموماً از ریسک باالیی از نظر اعتباردهندگان برخوردار هستند. از این رو در بیشتر موارد، موسسات 

جر به شککوند که در نهایت منتبار به این گروه میای دولتی، ملزم به پذیرش خطرپذیری زیاد منتا از اعطای اعمالی توسککعهتامین
شود. این در حالی است که صرف ارتقای زیرساخت حقوقی و اجرایی انتقال ریسک و زیان باالیی به دولت و منابع دولتی می

 مالی را گسترش دهد.تواند تا حدود زیادی از حجم این ریسک بکاهد و بستر تامین، می۱استفاده از وثایق منقول
رشککککد کرد؛ زمانی که گروه  ۸۵۵۱ای مبتنی بر وثایق منقول در سککککال به این ترتیب به مرور زمان، توجه به معامالت وثیقه

المللی پول درخواست کرد با همکاری در اصالح قوانین ناظر بر ورشکستگی و معامالت از بانک جهانی و صندوق بین ۵بیست
های مالی به این سککککازمان کمک کنند. از این رو بانک جهانی با انجام گزارشهای ای، در کاهش احتمال وقوع بحرانوثیقه

های موثری را در این زمینه بردارد ، سکککعی کرد گام۸۸وکارو در کنار آن انجام مطالعات کسکککب ۸۱وکارسکککهولت انجام کسکککب
 پذیریاز آن شاخص رقابتوکار و پس (. به این ترتیب شاخص سهولت انجام کسبxi، ۲۱۱۶)فالیسیگ، صفویان و دال پنا 

سبه و در اختیار عموم قرار میجهانی که به ابعاد حقوق قانونی وثیقه سط بانک جهانی محا گیرند، سپاری توجه وافر دارند و تو
 شوند. شده توسط این نهاد شناخته میهای برداشتهعنوان مهمترین قدمبه

به  ایتقای سککاختار قانونی و حقوقی زیربنایی معامالت وثیقهگیری شککد که با اراز این رو در مجموع به این سککمت جهت
می از گیری حجم عظیای و متمرکز بر تضککمین دولتی که در نهایت منجر به شکککلمالی توسککعههای تامینجای تمرکز بر برنامه

 دیگر به بخش هایی که بخش خصکککوصکککی تمایلی به تقبل آن ندارد،مالی در حوزهشکککود؛ ریسکککک تامینمطالبات غیرجاری می
ای واسکککطه بهبود سکککاختار حقوقی معامالت وثیقهمالی بهدولتی منتقل نشکککود. در مقام جایگزین، قدرت ارتقای ظرفیت تامین

                                                                                                                                                                                         
1 World Bank. 
2 Secured Transactions. 
3 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 
4 Fleisig, Safavian & De la Peňa. 
5 Movable Assets. 
6 Immovable Assets. 
7 Collateral. 
8 Movable Collaterals. 
9 Group 20. 
10 Doing Business Reports. 
11 Enterprise Surveys. 
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ر مقایسه د های خاص کاهش یابد و دولت کهمالی حوزهمبتنی بر وثایق منقول مورد توجه قرار گرفت تا توسط آن ریسک تامین
 .۸در مدیریت ریسک ندارد از این عرصه خارج شودبا نهادهای مالی مزیتی 

الی و مسازی ساختارهای حقوقی فوق، تا کنون بسیاری از مشکالت موجود در تامینهر چند در کشورهای مختلف با پیاده
وکارهای کوچک برطرف شککککده اسککککت؛ اما در ایران به دلیل عدم وجود سککککاختار حقوقی موثر در مالی کسککککببه ویژه تامین

وکارهای کوچک و متوسککط مبتنی بر مالی کسککبهای تامینویژه در خصککوص اموال منقول، همواره طرحای، بهالت وثیقهمعام
 است. شده غیر اقتصادی دنبال شدهتضمین دولتی و یا شرایط تسهیل

 یمال نیتام دستورالعمل»های کوچک و متوسط در قالب بخشنامه مالی بنگاهتوان به طرح جدید تامیندر این خصوص می
بندی مشکالت اشاره نمود که با طبقه ۸/۲/۸9۵۹مرکزی مورخ صادره توسط اداره اعتبارات بانک «کوچک و متوسط یهابنگاه

وم های موجود در گروه سمالی، این امکان را برای بنگاهوکار، مدیریتی و تامینها در قالب سه گروه، مشکالت: کسباین بنگاه
با وجود برخورداری از چک برگشککتی و مطالبات غیرجاری بتوانند از تسککهیالت این طرح که با همکاری  در نظر گرفته که حتی

. از این رو، ضککرورت ارتقای سککاختار حقوقی وثایق و به ویژه ۲شککود اسککتفاده کنندوزارت صککنعت، معدن و تجارت ارایه می
راهکارهای اصککالح سککاختار مالی  موال منقول باید در اولویتمالی به پشککتوانه اهای بالقوه موجود در تامیناسککتفاده از ظرفیت

المللی و فراهم های بینکشور قرار گیرد. این در حالی است که قبل از قرار گرفتن در فضای سیاسی جدید مبتنی بر رفع تحریم
گذاران عنوان اولویت مقرراتهای موجود در بازار مالی کشور باید به المللی، رفع نقصانهای بینشدن فضای همکاری با بانک

 بازارهای پول و سرمایه در نظر گرفته شده باشد.
الملل و از این رو توجه به بعد کالن الزام نظام حقوقی بنابراین در این فصککککل با تمرکز بر اولویت تعامل با بانکداری بین

مالی داخلی؛ ضککرورت ارتقای نظام نیاز تامینوثایق، در کنار توجه به بعد خرد این مسککاله در قالب بانکداری داخلی و پوشککش 
و حتی در  ایدهیم. با توجه به آنکه در بیشککککتر مباحث تئوریک مبتنی بر معامالت وثیقهحقوقی وثایق را مورد توجه قرار می

ای ی وثیقهایالمللی، تمرکز بر وثایق منقول است؛ از این رو مطالب این فصل نیز با تمرکز ویژه بر این نوع دارهای بینشاخص
 گیرد.سپاری اموال غیر منقول در فصول پایانی مورد توجه قرار میها تدوین شده است. بنابراین الزامات مربوط به وثیقهبنگاه

 المللیدر تعامل با بانکداری بینمنقول نظام حقوقی وثایق  .۱.۲
شککود که زمینه فعالیت در بازاری ی تسککهیل میهای مختلف اقتصککادی در شککرایطعموماً تعامل سککازنده بین کشککورها در عرصککه

اندازی فعالیت اقتصککادی در آن کشککور توسککط گذاری خارجی و راهشککده باشککد و سککهولت سککرمایهرقابتی در کشککور مبدا فراهم
 دهنده موارد فوقهای پوشککشدر سککطح مورد انتظار باشککد. البته در زمینه فعالیت بانکداری، شککاخص المللیهای بینشاخص

شند. به بیان دقیقمی سهولت راهتوانند از رویکردی دو وجهی برخوردار با سو  عنوان انداختن فعالیت بانکداری را بهتر، از یک 
جود کشند؛ و از طرف دیگر، با توجه به ضرورت وتصویر میهای اقتصادی بهیک فعالیت کلی اقتصادی و مشابه دیگر فعالیت

توسط این نوع نهاد مالی، مقدار ظرفیت بالقوه عرضه خدمات مالی در سطح متعارف و  شدهمتقاضی برای خدمات مالی ارائه
 کنند.المللی در بازار مالی کشور را آزمون میمورد انتظار بین

رد المللی در سطح مومورد توجه بانکداران بین های کلیدیشاخصای از به بیان دیگر، در صورتی که اقتصادی از مجموعه
ی و انجام های اقتصادمالی بنگاهانتظار برخوردار باشد، فعالیت اقتصادی در آن کشور از رونق برخوردار بوده و در نتیجه تامین

امه بر دو شککاخص المللی خواهد شککد. از این رو در ادهای بینگری مالی منجر به فعالیتی سککودآور برای بانکعملیات واسککطه
المللی محاسبه شده شویم که ساالنه توسط دو نهاد بینمتمرکز می 8وکارکسبانجام سهولت و  9پذیری جهانیرقابتکلیدی 

 کشند. و ابعاد فوق را به تصویر می

                                                                                                                                                                                         
1 Ibid, pp. 17-18. 

 جوع شود.ر مرکزیبانک مندرج در سایت ،۸/۲/۸9۵۹ مورخ۲7۹77 خشنامه شماره ب به خصوص این در ۲
3 Global Competitiveness. 
4 Ease of Doing Business. 
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 وثایق منقول پذیری جهانی و نظام حقوقیشاخص رقابت .۱.۲.۱
اب المللی در انتخهای مورد توجه بانکداران بیننوان یکی از مهمترین شاخصپذیری جهانی به عدر گام اول بر شاخص رقابت

یی را هاپذیری، گزارششویم. در خصوص ارزیابی وضعیت ایران در شاخص رقابتگری مالی متمرکز میحوزه فعالیت واسطه
کند. این پذیری جهانی منتشککر میبه صککورت سککاالنه با عنوان گزارش رقابت ۸دهیم که مجمع جهانی اقتصککادمورد توجه قرار می

صویر جامعی از میزان رقابت سالمی ایران -ای از کشورهای نمونه پذیری مجموعهگزارش، ت شتمل بر جمهوری ا را ارائه  -م
این متغیر  ۲۱۱7شده است، اما از آنجا که در سال این شاخص برای کشور ایران محاسبه  ۲۱۱۶کند. با وجودیکه از سال می

های بیشککتر برای ، به دلیل تغییر روش محاسککبه و نیاز به داده۲۱۱۵و  ۲۱۱۱های چ کشککوری گزارش نشککده و در سککالبرای هی
را در بررسکککی مورد توجه قرار  ۲۱۸۹- ۲۱۸۱اقتصکککاد ایران امکان محاسکککبه آن فراهم نبوده؛ بنابراین در مجموع دوره زمانی 

 دهیم.می
ست که هدف از م ضروری ا صادهای مختلف توجه به این نکته  شاخص، ارزیابی ظرفیت بالقوه موجود در اقت سبه این  حا

پذیری جهانی شککاخص رقابت مدت و بلندمدت اسککت. از این روجهت دسککتیابی به رشککد اقتصککادی پایدار در دوره زمانی میان
پذیری اقتصاد ی، رقابتگیرد که با تحقق بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادمیبرپایه عواملی نهادی، سیاستی و ساختاری شکل

 (.۴، ۲۱۱۶، ۲کنند )آلتینجر، بلنک، درزینک و می یاربط را در عرصه جهانی تقویت میذی
دهی سککطوح مختلف بندی عوامل مورد توجه در شکککلدر محاسککبه این شککاخص، کشککورها به صککورت کلی و بر پایه طبقه

وسعه اقتصادی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، در سه دهی این سطوح رشد و تهای مورد استفاده در شکلتوسعه و رکن
و اقتصککادهای مبتنی بر ابداع و  8، اقتصککادهای مبتنی بر کارایی 9شککوند: اقتصککادهای مبتنی بر عوامل تولیدبندی میگروه طبقه

 گیرند.. گروهی از کشورها نیز در فواصل میانی سه گروه فوق قرار می5نوآوری

 
 پذیری جهانی در ایرانروند شاخص رقابت -۱نمودار 

از  شککودیعدد هفت اسککت. از آنجا که درج آن منجر به مسککطح شککدن کل نمودار م یجهان یریپذشککاخص رقابت یازسککقف امت توضککیحات:
 درج آن در نمودار فوق اجتناب شده است.

 ، محاسبات محقق.پذیری جهانیهای رقابتگزارش اطالعاتماخذ: 

های در دسترس، اقتصاد ایران در کل دوره مورد بررسی در بین دو گروه اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید براساس گزارش
به تصکککویر  ۸و مبتنی بر کارایی قرار گرفته اسکککت. با توجه به روند این شکککاخص در دوره مورد بررسکککی در ایران که در نمودار 

عنوان کشوری که از منظر توسعه در حال گذر از اقتصادی مبتنی پذیری ایران بهبتشود درجه رقاکشیده شده است، مشاهده می

                                                                                                                                                                                         
1 World Economic Forum. 
2 Altinger, Blanke, Drzeniek & Mia. 
3 Factor Driven Economy. 
4 Efficiency Driven Economy. 
5 Innovation Driven Economy. 
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العاده اندکی در مقایسکککه با سکککقف امتیاز شکککاخص همواره از مقدار فوق بر عوامل تولید به اقتصکککاد مبتنی بر کارایی اسکککت،
حرکتی رو به روند صککعودی  ۲۱۸۹ال نیز نزولی شککده و در سکک ۲۱۸۸پذیری جهانی برخوردار اسککت و روند آن از سککال رقابت

 .۸داشته است
و عوامل  9دهنده کارایی، الزامات ارتقا۲در محاسکککبه شکککاخص فوق و با تمرکز بر سکککه حوزه کلی از عوامل )الزامات اولیه

ستفاده شده است که در مجموعه کشورهای در حال گذر از اقتصادها ۸۲(، در مجموع از 8مبتنی بر ابداع و پیچیدگی ی رکن ا
شکل صادهای مبتنی بر کارایی، ارکان  صی برخوردارند و دهنده الزامات ارتقامبتنی بر عوامل به اقت دهنده کارایی از اهمیت خا

پذیری باید توجه خاصی به ارتقای این ارکان صورت پذیرد. در بین شش رکن متمرکز بر الزامات جهت بهبود شاخص رقابت
نیز رکن هشککتم که مبتنی بر توسککعه بازار مالی اسککت؛ براسککاس مطالعات تجربی، نقشککی کلیدی در ارتقای  5دهنده کاراییارتقا

کند. می ایفا توسعه مبتنی بر کاراییپذیری و ورود اقتصاد به مرحله و از این رو بهبود شاخص رقابت 6توسعه و رشد اقتصادی
ی کشککور مبدا با دیگر کشککورها برخوردار اسککت، زیرا تصککویری از همچنین این رکن از اهمیت خاصککی در زمینه تعامل بانکدار

 کشد. تصویر میهای خارجی در کشور مبدا را بههای بالقوه بانکهای مختلف فعالیتزمینه
 

 
 روند شاخص سطح توسعه مالی در ایران و کشورهای با اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید و کارایی -۲نمودار 

ضیحات:  شدن کل نمودار م یجهان یریپذشاخص رقابت یازسقف امتتو سطح  ست. از آنجا که درج آن منجر به م از  شود،یعدد هفت ا
 در نمودار فوق اجتناب شده است. یازسقف امت یمترس

 .محقق، محاسبات پذیری جهانیهای رقابتگزارش اطالعاتماخذ: 

از آنجا که ایران نیز در بین کشورهای در حال گذر از اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید به اقتصاد مبتنی بر کارایی قرار گرفته و 
وسعه مالی کند، بنابراین به بررسی وضعیت رکن تتوسعه مالی نیز نقش کلیدی در رشد و توسعه پایدار مبتنی بر کارایی ایفا می

ساس نمودار پردازیم. در در ایران می شاهده می ۲ارتباط با این رکن برا سعه بازار مالی در م شاخص تو شود که مقدار متوسط 

                                                                                                                                                                                         
 :یدرجوع نمائ یرز یتبه سا ینهزم یندر ا یشترمطالعه ب یشده است. برادر نظر گرفته 7شاخص عدد  ینسقف ا ۸

-http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016. 
2 Basic Requirements. 
3 Efficiency Requirements. 
4 Innovation and Sophistication Factors. 

 یرویبازار ن یی( ، کاراGoods Market Efficiencyبازار کاال) یی( ، کاراHigher Education & Training)یارکان عبارتند از آموزش عال ینا 5
مالLabor Market Efficiencyکار ) بازار  عه  مادگFinancial Market Development)ی(، توسکککک  Technological)یآوردر حوزه فن ی( ، آ

Readiness( اندازه بازار ، )Market Size.) 
 Levine (2005(و  1997) Levine(به  توانیم ینهزم یناند. در ا( شکککککل گرفتهLevine) ینمطالعات لو یهبر پا یتئور ینبر ا یمبتن ینظر یاتادب 6

 رجوع نمود.
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ایران از مقدار متوسط آن در هر یک از اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید و کارایی کمتر است. هرچند کمتر بودن این شاخص 
صادهای مبتنی بر کارایی دور از انت سه با اقت شور در مقای صادهای در ک سط اقت سه با متو ست، اما کمتر بودن آن در مقای ظار نی
شککدت هتواند بشککدت نزولی آن، میبرند، در کنار روند بهسککر میمبتنی بر عوامل تولید که در مراحل اولیه توسککعه اقتصککادی به

 کننده باشد. نگران
سعه بازار مالی، هشت عامل کلی مورد توجه قرار گرفته شاخص تو سبه  سترس بودن خدمات  ۸در محا که عبارتند از: در د

، سهولت 8، تامین مالی از طریق بازار بورس داخلی 9کنندگان(، قابل تهیه بودن خدمات مالی )از نظر هزینه برای مصرف۲مالی
و  ۱بهادارهای اوراقگذاری بورسمقررات ،7ها، سککالمت مالی بانک6آمیزهای مخاطره، دسککترسککی به سککرمایه5دسککترسککی به وام

 ۸۱ ۵شاخص حقوق قانونی.
 

 
 دهنده شاخص توسعه مالی در ایرانروند ارزش متغیرهای تشکیل -۳نمودار 

 ینا سککازی،یکسککان ینمودار برا ینفوق حذف شککده؛ در ا یرهایمتغ یناز ب یهآزاد سککرما یانمنع جر ۲۱۸۸از آنجا که از سککال  توضککیحات:
فوق،  یهااز شاخص یکدر محاسبه ارزش هر  ینحذف شد. همچن ۲۱۸۱در سال  یشاخص توسعه مل دهندهیلعوامل تشک یناز ب یرمتغ

                                                                                                                                                                                         
محور  ۱به  یابعاد مورد بررسکک ۲۱۸۸ه قرار گرفته بودند که در سککال مورد اسککتفاد یدر محاسککبه شککاخص توسککعه مال یرمتغ ۵تعداد  ۲۱۸۱البته تا سککال  ۸

 Restriction on Capital) یهآزاد سککرما یانمنع جر یرمتغ شککود،یکه در ادامه به آنها اشککاره م یرهاییمتغ یگردر کنار د یقتکردند. در حق یداکاهش پ
Flowsگرفتیقرار م یمورد بررس یز( ن. 

2 Availability of Financial Services. 
3 Affordability of Financial Services. 
4 Financing through Local Equity Market. 
5 Ease of Access to Loan. 
6 Venture Capital Availability. 
7 Soundness of Banks. 
8 Regulation of Securities Exchanges. 
9 Legal Rights Index. 

 دی)مشککتمل بر پنا عامل اول(، با یدر بازار مال ییاثرگذار بر کارا یرهایمسککاله توجه شککده که عالوه بر متغ ینبه ا یدر محاسککبه شککاخص توسککعه مال ۸۱
ز دو ا یکهر  یرهایمجموعه متغ یبرا یزمورد توجه قرار داد. در محاسکککبه ن یز)سکککه عامل آخر( را ن یاعتماد و اعتبار بازار مال یتاثرگذار بر قابل یرهایمتغ

 رجوع شود: یرخصوص به گزارش ز یندرصد در نظر گرفته شده است. در ا ۹۱و معادل  یگروه فوق، وزن مساو
-World Economic Forum, 2016. The Global Competitiveness Report. P. 40. 
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صاص شاخص ینتا هفت به ا یک ینب یازیامت شاخص حقوق قانون یافتهها اخت ست. البته در خصوص   ۸۱فر تا ص ینب یازدامنه امت ی،ا
 ت.نمودار همگن شده اس ینرسم در ا یبرا یرها،متغ یگرد یازبوده که براساس دامنه امت

 ، محاسبات محقق.پذیری جهانیهای رقابتگزارش اطالعاتماخذ: 

سبه به تصویر کشیده  9شده برای مجموعه این عوامل اثرگذار بر شاخص توسعه مالی که در نمودار در بررسی ارزش محا
همواره از کمترین  در ایران شود که سهولت دسترسی به وام که از مهمترین عوامل مورد بررسی است،مشاهده می ،شده است

مقدار شاخص مورد انتظار در بین دیگر عوامل این حوزه برخوردار بوده است. اهمیت اقتصادی متغیر فوق براساس اطالعات 
 به تصویر کشیده شده است. ۴مندرج در نمودار 

 

 
 وکار در ایراندهنده مشکالت اصلی کسبسه متغیر کلیدی شکل -۴نمودار 

وکار در هر کشور در دهنده مشکل کسبشکل یدیکل یرمتغ ۸۶مشتمل بر  یاطور متوسط مجموعهبه یرها،متغ ینادر انتخاب توضیحات: 
در  یرهاتغم یناز ا یکهر  یبرا یسهم یتاز مجموعه فوق، در نها یدیکل یرپنا متغ یبندو براساس رتبه گیردیدهندگان قرار مپاسخ یاراخت

سب یریگشکل شور ذ روکاموانع ک شخص م ربطیدر ک سال از متغ ینمورد توجه در ا یرهای. متغشودیم سه رتبه  یرهاینمودار در هر  با 
 اند.استخراج شده یرانوکار در اکسب یموانع اصل ینباالتر در ب
 ، محاسبات محقق.پذیری جهانیهای رقابتگزارش اطالعاتماخذ: 

وکار در ایران از نظر فعاالن اقتصکککادی در بخش ت اصکککلی کسکککبدهنده مشککککالکه سکککه متغیر کلیدی شککککل ۴نمودار  در
سال مورد بررسی، صرفاً در سالی که شرایط  ۶شود که در طول درج شده، مشاهده می ۲۱۸۹تا  ۲۱۸۱های خصوصی در سال
سی به دسترای ایران با بحران مواجه شد، سهولت های هستههای اقتصادی در خصوص فعالیتدلیل تحریماقتصادی کشور به

ثباتی سیاسی و تنزل شدید ارزش پول ملی و بحران وام از جایگاه نخست برخوردار نبوده است. در این سال به دلیل شرایط بی
با  ۲۱۸9ثباتی سیاسی که در سال ارزی، متغیر سهولت دسترسی به وام به جایگاه سوم نزول کرد. همچنین این متغیر پس از بی

با سککهمی  ۲۱۸۹وکار را به خود اختصککاص داده اسککت، در سککال از عوامل محدود کننده کسککبدرصککد بیشککترین سککهم  ۲۱٫۸
 تصویر کشیده است.درصد باالترین مقدار متغیر فوق را نیز به ۸۵٫۶معادل 

رتی پذیری جهانی، در صوشناسی محاسبه شاخص رقابتدر ارتباط با این متغیر باید به این مساله توجه نمود که در روش
سبکه د شوری یک ک سبر ک صرفاً با برخورداری از یک برنامه ک سی به وثیقه و  ستر سب و توجیوکار بدون د پذیر هوکار منا

 .۸بتواند موفق به اخذ تسهیالت بانکی شود، سهولت دسترسی به وام در آن کشور تامین شده است

                                                                                                                                                                                         
1  World Economic Forum, 2016. The Global Competitiveness Report. Retrieved from: 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report.  
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آن  وکار در ایران و سطح اندکت اصلی کسباز این رو با توجه به جایگاه کلیدی متغیر سهولت دسترسی به وام در مشکال
های نمونه، ضرورت توجه به این مقوله جهت در مقایسه با دیگر متغیرهای اثرگذار بر شاخص سطح توسعه مالی در طول سال

 شود. هرچند اندک بودن این شاخص در نگاه اول شاید بتواند با رویکرد کمبودارتقای سطح توسعه مالی در کشور مشاهده می
طرف عرضککه توضککیح داده شککود و از این رو عاملی در تشککویق جذب سککرمایه خارجی در حوزه بانکداری در راسککتای تاکید بر 

در دسترس بودن خدمات شاخص بودن امتیاز عواملی مانند و مشاهده کم 9کمبود عرضه منابع مالی باشد، اما توجه به نمودار 
و همچنین شاخص حقوق قانونی  -وکارهاات مالی توسط بخش مالی به کسبمبتنی بر میزان تنوع محصوالت و خدمک مالی 

گیرندگان در قالب قوانین و مقررات ناظر بر دهندگان و قرضدهی توسط تامین حقوق قرضککک مبتنی بر درجه تسهیل فرآیند وام
سهیالت مورد ه تیکان بالقوه ارابیانگر اهمیت مشکالت کلیدی و زیرساختی در ام کککککتوثیق دارایی و ورشکستگی اعتبارگیرنده 

تواند های خارجی در کشور، نمیشدن امکان فعالیت بانکنیاز به متقاضیان تسهیالت است. مسائلی که حتی در صورت فراهم
کشور  ها در کشور را در مقایسه باسهولت دسترسی به اعتبار را به نحو چشمگیری ارتقا بخشد و حتی حوزه فعالیت این بانک

 .۸محدود خواهد کردمبدا 
دهنده های شکککککلاز کمترین سککککطح روند امتیاز در بین متغیر 9سککککه عاملی که در نمودار به تر با توجه به عبارت دقیق

سعه شاهده میتو سی در ایران برخوردارند، م شاخص حقوق قانونی مالی در دوره مورد برر شدید  شود که به علت روند نزولی 
دهنده شککاخص توسککعه مالی، ضککروری اسککت ترین سککطح در بین دیگر متغیرهای تشکککیلپاییندر سککال آخر و رسککیدن آن به 

براین، با توجه به آنکه ربط قرار گیرد. عالوهدهنده این متغیر در اولویت توجه مقامات ذیهای شکککککلپرداختن به زیرسککککاخت
ارائه خدمات مالی، نه تنها سکککهولت  بهبود زیرسکککاخت حقوقی برای تواند از طریقارتقای سکککطح شکککاخص حقوق قانونی می

ارتقا بخشد؛ ضرورت اولویت بخشی به بهبود این شاخص در مقایسه  آمیز راهای مخاطرهدسترسی به وام، بلکه تامین سرمایه
 شود.با دو شاخص فوق مشاهده می

های به سککرمایهدر حقیقت شککاخص حقوق قانونی، ارتباط زیربنایی با دو شککاخص سککهولت دسککترسککی به وام و دسککترسککی 
ای از سترهسپاری گسپاری و برقراری امکان وثیقهآمیز دارد. به عبارت دیگر، با ارتقای زیرساخت حقوقی ناظر بر وثیقهمخاطره
سطح دسترسی به اعتبار بههای منقول در کنار داراییدارایی سطه این گروه از داراییهای غیرمنقول،  و به  یابدها افزایش میوا

در  عنوان وثیقه، امکان تامین سککککرمایههای اقتصککککادی بهامکان در نظر گرفتن درآمدهای آتی از طرح با برقراری طور خاص
 شود.آمیز فراهم میهای مخاطرهطرح

دهنده شککاخص توسککعه پذیری جهانی از اقالم تشکککیلهای رقابتبندی مورد اشککاره در گزارشاز طرف دیگر براسککاس طبقه
آمیز، در گروه متغیرهای اثرگذار بر کارایی بازار های مخاطرهلت دسترسی به وام و دسترسی به سرمایهمالی، دو شاخص سهو

شاخص حقوق قانونی، در گروه متغیرهای اثرگذار بر قابلیت اعتماد و اعتبار بازار مالی  قرار دارند. مالی ست که  این در حالی ا
ارایی دهی کدر شکلو قابلیت اعتماد و اعتبار در این بازار، زیرساخت بازار مالی . از آنجا که متغیرهای اثرگذار بر ۲گیردقرار می

ا تواند برقرار باشککککد؛ بنابراین ببازار مالی از نقش کلیدی برخوردارند، اما با علم به آنکه جهت رابطه علیت معکوس الزاماً نمی
ر رتقای شاخص حقوق قانونی مشتمل بر قوانین ناظر بشود ضرورت اتوجه به اثر غیرمستقیم فوق بر توسعه مالی، توصیه می

 توثیق دارایی و حقوق اعتباردهنده در شرایط ورشکستگی اعتبارگیرنده در کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
شاخص رقابت شاخص حقوق قانونی در  ست که مولفه  ضروری ا ساس در این زمینه توجه به این نکته  پذیری جهانی، بر ا

سب الگوی مورد سهولت ک شاخص  سبه میتوجه در  ضای مقرراتی ناظر بر وکار محا شاخص بر ف شود. از این رو تمرکز این 
منقول و مقررات ناظر بر حقوق قانونی اعتباردهنده به پشککتوانه این وثایق اسککت. بنابراین برای ارتقای این اموال سککپاری وثیقه

 نظام حقوقی وثایق منقول در کشور در اولویت قرار گیرد. شاخص، الزامی است انجام اقداماتی در زمینه ارتقای

                                                                                                                                                                                         
به بعد با افت  ۲۱۸۴از سککال  ی،بازار مال یحقوق یرسککاختز یرکشککندهتصککوبه یرعنوان متغبه یاسککت که شککاخص حقوق قانون یمسککاله در حد ینشککدت ا ۸

ور، اسککت که در کشکک یحقوق یرسککاختاز ز ینیحاسککبه آن با درنظرگرفتن ابعاد نوم یوهدر شکک ییرتغ یلدلبه یرمتغ ینمواجه شککده اسککت. کاهش در ا یدیشککد
 .یستن موجود

2 ibid. p. 40. 
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 وکار و نظام حقوقی وثایق منقولشاخص سهولت انجام کسب .۱.۲.۲
، بر رتبه المللیگری مالی توسککط بانکداران بینهای اثرگذار بر حوزه فعالیت واسککطهتر شککاخصدر گام بعد برای بررسککی دقیق

صککورت کلی شککود و بهصککورت سککاالنه منتشککر میبه ۸جهانیشککویم که توسککط گروه بانک وکار متمرکز میسککهولت انجام کسککب
وکارهای خصوصی کوچک و متوسط فعال در هر کشور شناخته عنوان شاخصی در ارزیابی فضای مقرراتی حاکم بر کسببه

که مقررات بوده؛ به نحوی های اسککتفاده شککده در محاسککبه این متغیر مبتنی بر قوانین وشککده اسککت. در حقیقت بیشککتر شککاخص
، ۲۱۸۶شککوند )گروه بانک جهانی، اسککتخراج میربط جاری در کشککور ذیحدود دو سککوم اطالعات، بر پایه قوانین و مقررات 

۲۹)۲  . 
در  المللیوکار اسککت، با این وجود در عرصککه بیناندازی کسککبهر چند این شککاخص بیشککتر مبتنی بر فضککای مقرراتی راه

گذاری مسکککتقیم خارجی و همچنین افق رشکککد اقتصکککادی بلندمدت نیز مورد ورها از منظر امکان سکککرمایهارزیابی جذابیت کشککک
گذاری مستقیم خارجی، توجه به این وکار بر جذب سرمایهگیرد. در خصوص اثر شاخص سهولت انجام کسباستفاده قرار می

وکارهای اندازی کسبرراتی و نهادی مناسب برای راهنکته ضروری است که هر چند باال بودن سطح این متغیر بیانگر فضای مق
مناسبی  ربط که فضای مقرراتیتر، بیانگر این مساله است که اقتصاد ذیصورت گستردهبا اندازه کوچک و متوسط است؛ اما به

 هم نماید. از اینهای خارجی نیز فراتواند چنین فضککایی را برای بنگاههای خصککوصککی داخلی خود فراهم کرده میرا برای بنگاه
 یرد. گگذاری مستقیم خارجی در عرصه عمومی شکل میرو منطق زیربنایی اثر ارتقای این شاخص بر جذب بیشتر سرمایه

ای به این نتیجه رسکککیدند که این اثر در کشکککورهایی با سکککطح درآمد ( در مطالعه۲۱۸۹) 9در این زمینه کرکالن و گیالندرز
شککده در محاسککبه شککاخص فوق، ایران در بین کشککورهای با های انجامبندیمتوسککط حتی بیشککتر خواهد بود. از آنجا که در طبقه

سط و باال طبقه ساله میبندی میدرآمد متو صورت رفع تحریمتواند در بلشود، بنابراین این م مللی و با الهای بینندمدت و در 
 های خارجی، به اقتصاد کشور کمک موثری نماید.جذب سرمایه

سرمیدی شاهدان،  سیایی مشتمل بر ایران ۲۱۸۴) 8و فایزی همچنین در مطالعه دیگری که توسط  ( در مورد شش کشور آ
وکار بر جذب سرمایه خارجی بوده، بلکه از هولت انجام کسبشده است، شواهد نه تنها تائیدکننده اثر بهبود شاخص سانجام

تجارت و  6دریافت اعتبار، 5ثبت مالکیتهای متمرکز بر دهنده این شکککاخص، ارتباط م بت بین شکککاخصبین عوامل تشککککیل
 های مستقیم خارجی در کشورهای نمونه به اثبات رسیده است. و جذب بیشتر سرمایه 7فرامرزی

ساس مطالعه  وکار را در دستیابی به کسبسهولت انجام  نیز به دولتمردانی که راهبرد بهبود شاخص (۲۱۸۲) ۱هنوشبرا
ه حوزه شده که از بین ن کنند، توصیهگذاری و رشد اقتصادی دنبال میتصویری بهتر از اصالحات اقتصادی در فضای سرمایه

آور الزامو  دریافت اعتبارهای مربوط به دو حوزه ر شککاخص، ب۵وکاردهی رتبه سککهولت انجام کسککبکلی مورد توجه در شکککل
شترین  ۸۱بودن قراردادها شاخص، بی ست که این دو  شواهد تجربی این مطالعه تائیدکننده آن ا توجه ویژه نمایند. در حقیقت، 

 کنند.گذاری اعمال میاثر را بر تقویت رشد اقتصادی از طریق بهبود فضای سرمایه

                                                                                                                                                                                         
1 World Bank Group. 

واهد بود و برخوردار خ یقانون یگردپ یتاز قابل یراز شککودیآن شککناخته م هاییتاز مز یکیعنوان به ی،مقررات یو فضککا ینشککاخص بر قوان ینالبته تمرکز ا ۲
ر است برخوردا یزنقطه ضعف ن ینوجود از ا یندهند. با ا ییرو تغ یدهرا بهبود بخش یربناییشاخص، مقررات ز ینا یجهت ارتقا توانندیگذاران ممقررات
از  یاخهبه هر نس ینعدم تمک یجود فضامقررات، در صورت و ییربا تغ یحت یرابکشد؛ ز یربه مقررات موجود را به تصو ینمقدار عدم تمک تواندیکه نم

 (۲۲، ۲۱۸۶ ی،مورد انتظار حاصل نخواهد شد )گروه بانک جهان یامقررات، نتا
3 Corcoran & Gillanders. 
4 Shahadan, Sarmidi & Faizi. 
5 Registering Property. 
6 Getting Credit. 
7 Trade across Borders. 
8 Hanusch. 

 یراخ یهااند که در سککالشککاخص بوده ۵وکار مشککتمل بر مورد اسککتفاده در محاسککبه رتبه سککهولت انجام کسککب یهامطالعه، شککاخص یندر زمان انجام ا ۵
س ستر شاخص مقررات بازار کار )Getting Electricityبه برق) یشاخص د شاخص یز( نLabour Market Regulation(  و  ضافه  یهابه  فوق ا

 شده است.
10 Enforcing Contracts. 
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شود که در صورتی که هدف دولت از ارتقای شاخص بندی میقطه اشتراک دو مطالعه قبل چنین جمعاز این رو براساس ن
گذاری خارجی و تعامل بیشتر با کشورهای خارجی در راستای ارتقای رشد اقتصادی است؛ ضروری فوق، بهبود فضای سرمایه

ست حداقل حوزه  ساخت دریافت اعتبارا شود و زیر شاخههای الزم برارتقا داده  شود. این حوزه دقیقاً زیر  ای بهبود آن فراهم 
پذیری جهانی )شککاخص توسککعه بازار مالی( را پوشککش در رکن هشککت شککاخص رقابت حقوق قانونیمورد اشککاره در شککاخص 

 پذیری در کشور مورد توجه قرار گیرد. دهد که باید در زمینه ارتقای فضای رقابتمی
شککود. با ارتقای مشککاهده می حقوق قانونیهای ت بخشککیدن به ارتقای زیرسککاختبه این ترتیب در مجموع ضککرورت اولوی

وکار پذیری جهانی و سهولت انجام کسبدهنده حقوق قانونی، نه تنها رتبه کشور در زمینه دو شاخص رقابتهای پوششحوزه
ویژه در حوزه بانکی، و از این ور، بهگذاری خارجی در کشتری برای سرمایهو زمینه مناسب ۸به نحو چشمگیری بهبود پیدا کرده

 آید؛ بلکه مهمترین مشکل در زمینه دریافت اعتبار در کشور،محور پدید میرو رشد اقتصادی به پشتوانه ارتقای نظام مالی بانک
سرمایه شد و حتی با عدم افزایش  صل خواهد  ری، اگذاری خارجی در زمینه بانکدمبتنی بر نظام حقوقی وثایق منقول، حل و ف

 دهی در کشور فراهم خواهد شد.امکان ارتقای ظرفیت بالقوه وام
وکار مورد منظور درک بهتر مطالب فوق ضککروری اسککت اجزای مولفه دریافت اعتبار در شککاخص سککهولت انجام کسککببه

ندی بتبهبررسکککی و توجه قرار گیرد. این شکککاخص بر چهار زیربخش متمرکز اسکککت که صکککرفاً اطالعات دو زیربخش آن برای ر
و شککاخص عمق اطالعات  ۲گیرد و مبتنی بر شککاخص قدرت حقوق قانونیوکار مورد اسککتفاده قرار میسککهولت انجام کسککب

( در ارتباط با نقش کلیدی و همزمان دو شککاخص فوق به این مسککاله ۲۱۱7) 8لیش و اشککالیفراسککت. جانکف، مک 9اعتباری
و موسککسککات اعتباری  کنندکه نقشککی کلیدی در قدرت حقوق قانونی وثیقه ایفا می 5های ثبت وثایقکنند که سککامانهاشککاره می

که به ارائه اطالعات اعتباری پرداخته و شکککاخص عمق اطالعات اعتباری براسکککاس فعالیت آنها شککککل  6خصکککوصکککی و دولتی
شدمی صورت وجود و فعالیت در کنار یکدیگر، به بهترین نتیجه مورد نظر مبتنی بر ر ست سریع اعتبار در اقت گیرد؛ در  صاد د

 .7خواهند یافت
اند که هشککدگیری اجزای شککاخص دریافت اعتبار در نظر گرفته البته در کنار دو شککاخص فوق، دو مولفه دیگر نیز در شکککل

دهند. مورد بررسی قرار می در هر کشور را براساس دو موسسه اعتباری خصوصی و دولتی ۱درصد پوشش اطالعات اعتباری
شاخصالبت شاخص برخالف  سبه میه این دو  شوند، اما در های قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری، هر چند محا
 گیرند.وکار مورد استفاده قرار نمیبندی سهولت انجام کسبرتبه

نند شکککاخص قدرت حقوق قانونی به عنوان اولین و مهمترین شکککاخص مورد توجه در محاسکککبه مولفه دریافت اعتبار، هما
شاخص رقابت سعه مالی  ق سپاری و همچنین حقوپذیری جهانی، بر قوانین مربوط به وثیقهشاخص حقوق قانونی در رکن تو

جه تر، برخالف آنچه که در نظام مالی ایران مورد تودارندگان وثیقه در قوانین حاکم بر ورشکستگی متمرکز است. به بیان دقیق
 .  اری استسپسپاری اموال منقول و ابعاد حقوقی زیربنایی کارکرد موثر این نوع وثیقهتمرکز بر وثیقه است، در این شاخص

                                                                                                                                                                                         
از شاخص  یرانا یازدر امت یواحد یک یشکه صرف افزا شودی، مشاهده مDoing Business یتمندرج در سا سازیهراستا با استاد به برنامه شب یندر ا ۸

بخشد.  هبودب ۸۸۸ه ب ۸۸۱وکار را از سهولت انجام کسب یو رتبه شاخص کل 7۵به  ۵7اعتبار را از  یافترتبه کشور از شاخص در تواندیم ی،حقوق قانون
 یشترب یبررس یوجود آورد. برافوق به یهادر شاخص یراندر رتبه ا ییریتغ تواندینم یدر شاخص عمق اطالعات اعتبار یواحد یک یشوجود افزا ینبا ا

 مراجعه شود: یربه ماخذ ز
-http://www.doingbusiness.org/reforms/reform-simulator. 
2 Strength of Legal Rights Index. 
3 Depth of Credit Information Index. 
4 Djankov, McLiesh & Shleifer. 
5 Collateral Registries. 
6 Credit Bureaus & Credit Registries. 

 مراجعه نمود: یزن یربه ماخذ ز توانیامر م ینا کنندهیدتائ یادر خصوص نتا 7
-World Bank Group (2016, 75). 
8 Coverage of Credit Information. 
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( و هنوش ۲۱۸۴از این رو همانطور که در صکفحه قبل عنوان شکد، نقطه اشکتراک مطالعات شکاهدان، سکرمیدی و فایزی )
موال منقول سککپاری اوقی ناظر بر وثیقه( که مبتنی بر تمرکز بر حوزه دریافت اعتبار اسککت، بر الزام ارتقای سککاختار حق۲۱۸۲)

 شود.تفسیر می
شویم. در این راستا دو گروه وکار متمرکز میحال برای ارزیابی وضعیت ایران، ابتدا بر شاخص سهولت راه اندازی کسب

، و کشورهای ۸دهیم و بر مجموعه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقااز کشورهای همتا را در کنار ایران مورد توجه قرار می
سط رو به باال سایت ذیمتمرکز می ۲با درآمد متو ساس پایگاه داده آنالین  ، اطالعات مربوط به رتبه 9ربطشویم. از آنجا که بر ا
در دسترس نیست، متغیر امتیاز فاصله  8(۲۱۱۴-۲۱۸۶وکار در دامنه زمانی محاسبه این شاخص )کلی سهولت انجام کسب
در دسترس است را  ۲۱۸۱-۲۱۸۶که اطالعات آن برای دوره زمانی  5ار تا بهترین رتبه اخذ شدهوکرتبه سهولت انجام کسب

   6دهیم.مورد توجه قرار می
شود که وضعیت ایران در شاخص فوق از روندی صعودی و با شیب کم برخوردار است که مشاهده می ۹براساس نمودار 

وکار در گذر زمان، هر چند با سرعت اندک است. این مساله بیانگر آن سبتر شدن رتبه ایران در سهولت انجام کبیانگر مناسب
سب سهولت انجام ک شده بین رتبه  شش داده  صله پو ست که مقدار فا ست. در ا وکار در ایران تا بهترین رتبه در حال کاهش ا

نمونه مورد بررسککی، اختالف بین  های اولیهشککود که هر چند در سککالهای همتا نیز مشککاهده میمقایسککه روند این متغیر با گروه
این اختالف در حال افزایش است. همچنین با وجودی که تا قبل  ۲۱۸9روند ایران و کشورهای نمونه کم بوده، اما پس از سال 

ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای نمونه از جایگاه بهتری برخوردار بوده است، اما پس از این سال با  ۲۱۸9از سال 
 ت مواجه شده و به گروه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا نزدیک شده است.اف

 
 های همتاوکار تا بهترین رتبه در ایران و گروهفاصله رتبه سهولت انجام کسبامتیاز مقایسه روند  -۵نمودار 

ز ا گیرییانگینبا م یقا،و جنوب آفر یانهخاورم یبا درآمد متوسککککط رو به باال و کشککککورها یکشککککورها یفوق برا یرروند متغ توضککککیحات:
اعداد گزارش شده  گیرییانگیننمونه حاصل شده است. در م یهاسال یبرا ربطیموجود در گروه ذ یکشورها یشده براگزارش یازهایامت
 شاخص استفاده شده است. ینمحاسبه ا یدشده براساس روش جدارقام گزارش ز، ا ۲۱۸۶و  ۲۱۸۹ یهاسال یبرا

                                                                                                                                                                                         
1 Middle East & North Africa. 
2 Middle Upper Income Countries. 
3 http://www.doingbusiness.org/data. 

شور در هر هر ک ازیو امت رتبه یراز یستمنطبق ن ربطیذ یسال مال یانهر سال، الزاماً با پا یاست که اطالعات منتشر شده برا ینکته ضرور ینتوجه به ا 8
رفاً در آن سال، ص دهمحاسبه ش یازبه امت یدوره مال یانرو اختصاص عدد سال پا ین. از اشودیژوئن سال قبل محاسبه م یسال، براساس اطالعات تا ابتدا

 اعمال شده است. هایبندجهت سهولت در رتبه
5 Distance to Frontier (DTF) Score. 

رتبه در  نیفاصککله تا بهتر یازامت پردازد؛یم یمورد بررسکک یکل کشککورها ینشککاخص در ب ینا ینسککب یسککهوکار به مقارتبه سککهولت انجام کسککب یکهدر حال 6
 ینکرد، بعمل ینتا بهتر یمقررات یکه برحسب درصد پوشش فاصله فضا دهدیعملکرد را مورد توجه قرار م ینمطلق تا بهتر یسه، مقاخصوص هر مولفه

رتبه را در  ینراست که بهت یدر کشور یمقررات یباالتر و فاصله کمتر آن با فضا یازامت یانگرباشد، ب یشترب یرمتغ یندر نوسان است. هر چه ا ۸۱۱تا صفر 
 عملکرد در آن مولفه است. یناز بهتر ربطیکشور ذ یبرخوردار یانگرب ۸۱۱ یازامت ینآن مولفه کسب نموده است. بنابرا
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 .محققوکار، محاسبات ایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبماخذ: پ

راسککاس وکار که بدهنده رتبه سککهولت انجام کسککبعنوان مهمترین جز تشکککیلدر ارزیابی وضککعیت مولفه دریافت اعتبار به
شابه مجدداً به دلیل مکند نیز مطالعات اشاره شده نقشی کلیدی در دستیابی به رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ایفا می

وکار، ملزم به استفاده از متغیر امتیاز دریافت اعتبار تا بهترین رتبه اخذ شده در خصوص این مولفه با رتبه سهولت انجام کسب
 باشد.در دسترس می ۲۱۱۹-۲۱۸۶برای ایران و دو گروه همتا هستیم. با این وجود برای این متغیر، اطالعات دامنه زمانی 

ساس نم ست و هر چند تا مالحظه می ۶ وداربرا شابهی برخوردار ا شورهای همتا از روند م شود که این متغیر در ایران و ک
، منجر ۲۱۸۹شناسی جدید در محاسبه این متغیر در سال کارگیری روشاز روندی صعودی برخوردار بوده، اما به ۲۱۸۴سال 

همتا شککده اسککت. همچنین با وجودیکه این متغیر تا قبل از سککال به افت شککدید و نزولی شککدن روند آن در ایران و کشککورهای 
در ایران بیشتر از کشورهای همتا بوده، اما در سال اخیر مقدار آن به کمتر از گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به باال  ۲۱۸۹

ست. بنابراین وضعیت دریافت اعتبار توسط کسب بهبود  متوسط در ایران نیاز بهوکارهای با اندازه کوچک و نزول پیدا کرده ا
 فاصله با مقدار امتیاز - ۶در نمودار  ۴۹مقدار  -دارد. همچنین مقایسه مقدار این شاخص در آخرین سال نمونه برای ایران 

تر بودن وضککعیت بیانگر نامناسککب - ۹نمودار  در ۹7٫۴۴مقدار  -کشککور  در رتبه بهترین تا وکارکسککب انجام سککهولت رتبه
 وکار در ایران است. افت اعتبار با بهترین عملکرد در مقایسه با رتبه سهولت انجام کسبمولفه دری

 
 های همتامقایسه روند امتیاز فاصله رتبه دریافت اعتبار تا بهترین رتبه در ایران و گروه -۶نمودار 

ز ا گیرییانگینبا م یقا،و جنوب آفر یانهخاورم یبا درآمد متوسککککط رو به باال و کشککککورها یکشککککورها یفوق برا یرروند متغتوضککککیحات: 
اعداد گزارش شده  گیرییانگیننمونه حاصل شده است. در م یهاسال یبرا ربطیموجود در گروه ذ یکشورها یشده براگزارش یازهایامت
 شاخص استفاده شده است. ینمحاسبه ا یدشده براساس روش جد، از ارقام گزارش ۲۱۸۶و  ۲۱۸۹ یهاسال یبرا

 .محققوکار، محاسبات پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبماخذ: 

دهنده مولفه دریافت اعتبار مشکککتمل بر تر رفتار این متغیر، ضکککروری اسکککت روند اجزای اصکککلی تشککککیلدر تحلیل دقیق
سترشاخص ستا با توجه به در د شوند. در این را سی   س بودن رتبه هرهای قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری برر

، دیگر نیازی به تمرکز بر روند امتیاز فاصله ۲۱۱۹-۲۱۸۶های مورد مطالعه در دامنه زمانی یک از دو شاخص فوق برای گروه
 ربط تا بهترین رتبه نیست.رتبه مولفه ذی

شاخص قدرت حقوق قانونی به ساس نمودار در ارتباط با روند  شاخص دریافت اعتبار، برا مشاهده  7عنوان مهمترین جز 
سال می سال  ۲۱۱۱شود که تا  ست. اما در  شورهای همتا برخوردار بوده ا سبت به ک ضعیت بهتری در ایران ن و با  ۲۱۱۵از و

سه با کشورهای همتا کاهش پیدا کرده و با کاهش اندک نسبت به کشورهای تغییر در روش محاسبه، مقدار آن در ایران در مقای
با درآمد متوسکککط رو به باال، تا حدودی به کشکککورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا نزدیک شکککد. با وجودیکه تغییر دوباره روش 

توسط رو به باال شده است؛ ، به مقدار اندکی منجر به کاهش آن در کشورهای با درآمد م ۲۱۸۹محاسبه این شاخص در سال 
نحویکه مقدار آن در شککود؛ بهاما کاهش شککدیدی در این شککاخص در ایران و کشککورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا مشککاهده می
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تر شککده اسککت. از این رو ایران به گروه کشککورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا که از سککطح اندکی برخوردار اسککت، بسککیار نزدیک
 شود. ری راهکارهایی برای ارتقای این شاخص در کشور مشاهده میکارگیضرورت به

  تمام که در شککودمی مشککاهده همتا کشککورهای با مقایسککه در و کشککور در اعتباری اطالعات عمق شککاخص با ارتباط در
سه در بهتری وضعیت از ایران در شاخص این بررسی، مورد نمونه هایسال ست برخوردار همتا کشورهای با مقای   تغییر و ا
سبه روش شورهای در بلکه ایران، در تنها نه ،۲۱۸۹ سال از آن محا سی مورد گروه دو ک   شده رتبه شدید بهبود به منجر برر
ست شکیل شاخص دو به توجه با رو این از. ا شاهده ۱ و 7 نمودارهای در مندرج آنها روند و اعتبار دریافت مولفه دهندهت   م
 حقوق قدرت شککاخص ارتقای متوسککط، و کوچک وکارهایکسککب توسککط اعتبار دریافت وضککعیت بهبود جهت که شککودمی

 .گیرد قرار ربطذی مقامات اولویت و کار دستور در باید قانونی

 
 های همتامقایسه روند شاخص قدرت حقوق قانونی در ایران و گروه -۷نمودار 

 یکشورها یفوق برا یراست. روند متغ ۸۲سال برابر با  ینو پس از ا ۱برابر با  ۲۱۸۹شاخص تا قبل از سال  ینمقدار سقف اتوضیحات: 
ر موجود د یکشککورها یشککده براگزارش یازهایاز امت گیرییانگینبا م یقا،و جنوب آفر یانهخاورم یبا درآمد متوسککط رو به باال و کشککورها

، از ارقام  ۲۱۸۶و  ۲۱۸۹ یهاسککال یاعداد گزارش شککده برا گیرییانگینده اسککت. در منمونه حاصککل شکک یهاسککال یبرا ربطیگروه ذ
 شاخص استفاده شده است. ینمحاسبه ا یدشده براساس روش جدگزارش
 .محققوکار، محاسبات پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبماخذ: 

ن در خصککوص مولفه دریافت اعتبار، بر اجزای تر و جهت شککناسککایی نقاط ضککعف فضککای مقرراتی ایرادر بررسککی دقیق
شککویم. در این راسککتا با و عمق اطالعات اعتباری متمرکز می ۸های قدرت حقوق قانونیدهنده شککاخصهای شکککلپرسککشککنامه

برای ایران در دسککترس  ۲۱۸۶ - ۲۱۱۱های های مبسککوط سککالربط، صککرفاً گزارشهای موجود در سککایت ذیبررسککی گزارش
 شویم.ها متمرکز میاز این رو در ادامه بر اطالعات مندرج در این گزارشقرار گرفت و 

سش شاخص قدرت حقوق قانونی و پر ستا ابتدا بر  شکلدر این را شاخص متمرکز میهای زیربنایی  بر  شویم.دهنده این 
ات بنابراین تغییر وکار وشود که با تغییر روش محاسبه شاخص سهولت انجام کسباساس اطالعات در دسترس مشاهده می

 ۸۱های قبل شککده و از بیشککتر از سککال ۲۱۸۶و  ۲۱۸۹های ربط در سککالهای ذیهای آن، تعداد پرسککششککده در مولفهاعمال
دهنده این شاخص ثابت های شکلتعداد پرسش ۲۱۸۴-۲۱۱۱های پرسش افزایش یافته است. هرچند در سال ۸۲پرسش به 
 تغییر کرده است. ۲۱۱۵ها از سال پرسشاست، اما محتوی و حوزه  ۸۱و برابر 

دهی شاخص عمق اطالعات اعتباری نیز صادق است. هر چند در طول های مورد توجه در شکلاین مساله در مورد مولفه
شکلمولفه ۲۱۱۱-۲۱۸۴های سال سال های مورد توجه در  شته؛ اما در  شاخص عمق اعتباری تغییر ندا نه تنها  ۲۱۸۹دهی 

 است. وجود آمدههای قبلی نیز تغییراتی بهاز شش مورد به هشت مورد افزایش یافته، بلکه در برخی از مولفه هاتعداد مولفه

                                                                                                                                                                                         
 رجوع شود: یرز یهاها به گزارشپرسشنامه یندر خصوص ا تریقجهت اطالع دق ۸

-http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports. 
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 های همتامقایسه روند شاخص عمق اطالعات اعتباری در ایران و گروه -۸نمودار 

 یکشورها یفوق برا یراست. روند متغ ۱ سال برابر با ینو پس از ا ۶برابر با  ۲۱۸۹شاخص تا قبل از سال  ینمقدار سقف اتوضیحات: 
ر موجود د یکشککورها یشککده براگزارش یازهایاز امت گیرییانگینبا م یقا،و جنوب آفر یانهخاورم یبا درآمد متوسککط رو به باال و کشککورها

، از ارقام  ۲۱۸۶و  ۲۱۸۹ یهاسککال یاعداد گزارش شککده برا گیرییانگینحاصککل شککده اسککت. در م نمونه یهاسککال یبرا ربطیگروه ذ
 شاخص استفاده شده است. ینمحاسبه ا یدشده براساس روش جدگزارش
 .محققوکار، محاسبات پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبماخذ: 

وی تواند تصویر بهتری از الگشوند و تحلیل روند تغییر آنها میها که در قالب پرسش مطرح میاز این رو بررسی این مولفه
 هایتری اولویتنحو مناسککبتواند بهدهنده شککاخص دریافت اعتبار ارائه نموده و همچنین میهای شکککلدر زیرسککاختتغییر 

 مورد نیاز در بهبود و ارتقای این شاخص در کشور را مشخص نماید.
ره بعد تا دو ۲۱۱۱گیری شککاخص قدرت حقوق قانونی از سککال های اثرگذار بر شکککلدر بررسککی چگونگی تغییر در مولفه

ای و بندی آنها در سککه گروه مقرراتی، سککامانهها به طبقه(، ابتدا براسککاس ماهیت سککوال۲۱۱۵-۲۱۸۴ )مشککتمل بر دوره زمانی
ای به مالی وثیقهگیری تامینپردازیم. در حقیقت این سکککه گروه، بیانگر سکککه زیرسکککاخت مورد نیاز و اولیه در شککککلاجرایی می

شتوانه اموال منقول هستند ک سه حوزه مشتمل بر به 9ه در ادامه در فصل پ صورت کامل به آنها خواهیم پرداخت. هر چند هر 
حق وثیقه  ۸کننده ایجادصککورت صککریح مبتنی بر مقررات فراهمربط هسککتند؛ با این وجود زیرسککاخت مقرراتی بهمقررات ذی

صورت ضمنی بر ای به؛ زیرساخت سامانه ۲وی()حق اعتباردهنده نسبت به مال منقول توثیقی اعتبارگیرنده در صورت نکول 
و  8صکککورت صکککریح مبتنی بر مقررات ناظر بر اجراعمومی حق وثیقه؛ و زیرسکککاخت اجرایی به 9مقررات ناظر بر ثبت و اعالم

 است. اعمال حق وثیقه توسط اعتباردهنده در صورت نکول اعتبارگیرنده
شکککود که در طول سکککه دوره مورد بررسکککی، از تمرکز بر اهده میمشککک ۸به این ترتیب براسکککاس اطالعات مندرج در جدول 

شده )از مولفه سته  های ناظر بر مورد کاهش یافته( و بر تعداد مولفه ۴مورد به  ۶های ناظر بر زیرساخت اجرایی تا حدودی کا
 ده است. مورد( افزوده ش 9مورد به  ۸ای )از مورد( و زیرساخت سامانه ۹مورد به  9زیرساخت مقرراتی )از 

ستای این تحول نیز ساس اطالعات مندرج در جدول  در را شاهده می ۲برا سشم های مربوط به مقررات حاکم بر شود پر
. این در حالی است که در 5دهنداند که به صورت صریح، وثایق منقول را مورد توجه قرار مینحوی تغییر کردهسپاری بهوثیقه

سش سال پر شنامه  س سش6شدندصورت کلی عنوان می، وثایق به۱۱۱۲های مندرج در پر ستا در پر های دوره نامه. در این را
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ستبر وثیقه ۲۱۱۱-۲۱۸۴زمانی  شده ا ستفاده از حق وثیقه بدون  ۸سپاری اموال منقول با حفظ مالکیت تمرکز  و به امکان ا
های آتی و یا امکان تسککککری آن به راییها، داهای منقول، یک گروه واحد از این داراییحق تصککککرف برای همه انواع دارایی

کلی  9. همچنین در طرف مقابل وثیقه، و در توصکیف۲های اولیه اشکاره شکده اسکتهای داراییمحصکوالت، عواید و جایگزین
. به بیان 8نامه وثیقه مورد توجه قرار گرفته اسککتها و تعهدات، ذکر حداک ر میزان دارایی به رهن گذاشککته شککده در توافقبدهی
ها منقول در زیرسککاخت مقرراتی، گسککترش شککمول وثایق و تمرکز بر دامنه وسککیعی از دارایی ۲۱۱۱-۲۱۸۴تر در دوره دقیق

 مورد توجه قرار گرفت.
، با اضککافه شککدن دو مولفه )پرسککش( به  ۲۱۸۹-۲۱۸۶به دوره  ۲۱۱۱-۲۱۸۴در مسککیر تحوالت فوق و در گذر از دوره 

ای ناظر بر اعالم حق وثیقه به عموم در شککاخص قدرت حقوق قانونی، تمرکز امانهدهنده زیرسککاخت سککمجموعه عوامل شکککل
های سامانه ثبت وثایق (. در حقیقت در این راستا در دوره آخر، ویژگی۲و  ۸بیشتری بر شفافیت معطوف شده است )جداول 

گهی مورد  7صالحتوسط افراد ثالث ذیدر کنار امکان ثبت، اصالح، حذف و جستجوی آنالین  6 5مبتنی بر ضرورت انتشار آ
توان به ضککرورت وجود سککپاری میتوجه قرار گرفته اسککت. از دیگر مهمترین تحوالت حاصککله در این دو دوره در زمینه وثیقه

اشککاره نمود. در حقیقت هزینه معامالتی باالی یک قرارداد وام در  ۱هاصککرفاً یک سککامانه ثبت وثایق برای انواع مختلف دارایی
سامانه صورت سب وثیقه در ثبت وثایق در  های مختلف، منجر به عدم تمایل اعتباردهنده در پذیرش وثیقه و عدم کارکرد منا

منتا از فعالیت چند سکککامانه ثبت که عموماً براسکککاس انواع  -شکککود. بنابراین جهت حذف این اثر خارجی مالی مینظام تامین
 ه توجه به الزام وجود یک سامانه جامع ثبت وثیقه شده است.منجر ب -شود مختلف دارایی در نظر گرفته می

مرکز متفاوت برای ثبت حقوق وثایق بر اسکککاس نوع وثیقه وجود داشکککت، در برخی  ۸7به عنوان م ال در کشکککور پرو که 
شککککدید داد و منجر به کاهش موارد اعمال حق وثیقه زمان بیشککککتری نسککککبت به عمر وثیقه )منقول( را به خود اختصککککاص می

ای که در از این رو در قانون جدید ناظر بر معامالت وثیقه شد.ای میارزشگذاری وثیقه در زمان انجام قرارداد تسهیالت وثیقه
در این کشککور به تصککویب رسککید، در نهایت دو موسککسککه برای ثبت حق وثیقه در نظر گرفته شککد که یکی از این  ۲۱۱۶سککال 

 .۸۲ ۸۸(۲۱۱۱ ۸۱پردازد )مارشال و شهید سالسمی ۵ی به وثایق غیرمنقولموسسات به ثبت وثایق منقول و دیگر
 قوثای سامانه هایویژگیدر زیرساخت مقرراتی، تا حدودی به  وثایق شمولاز این رو در دوره آخر مورد بررسی، تمرکز از 

سککاختار قانونی برای ضککرورت وجود ای معطوف شککده اسککت. البته در این دوره با جایگزین شککدن مولفه و زیرسککاخت سککامانه
سککککپاری اموال منقول با امکان وثیقهبه جای مولفه  های منقولای در ایجاد، اعالم و اجرای حق وثیقه داراییمعامالت وثیقه
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ضرور ینتوجه به ا ۸۸ ست که از ا ینکته  سامانه جد یراداتیا شور پرو وارد م یقثبت وثا یدکه هنوز بر  ثبت حق  یندآبت در فرتمرکز بر دفاتر ث شود،یدر ک
. شودیم قیثبت وثا نهدر ساما ربطیدرج و ثبت حق ذ یبرا یزمان ینههز یشو افزا اییقهانجام معامالت وث یمعامالت ینههز یشاست که منجر به افزا یقهوث

ثبت حق  یدر فاصله زمان ییدارا یکدر اخذ وام از اعتباردهندگان متفاوت به پشتوانه  یالتتسه یمنجر به سوءاستفاده متقاض تواندیمساله م ینا ینهمچن
 شود. ربطیدر سامانه ذ یقهوث
اظر بر ثبت ن یدقانون جد یبتصو یندرجوع نمود که در فرآ یزبه تجربه کشور ارمنستان ن توانیم یقه،در خصوص ادغام موسسات مختلف ثبت حق وث ۸۲

، ینالآن یک،صورت الکترونبه یقهثبت حق وث یوهش ییرموسسه کاهش داده شده است و با تغ یکموسسه به  ۱موسسات از  یناد امنقول، تعد یقحق وثا
گه یمبتن است.  برداشته شده یقهاعمال حق وث ییاجرا یرساختز یدر ارتقا یگام موثر ینه،و قابل دسترس عموم بودن سامانه بدون اخذ هز یبر انتشار آ
 رجوع نمود: یربه منابع ز ینهزم یندر ا یشترب مطالعه یبرا

-Ghazaryan (2015). 
-Coleman & Wohlers (2015). 
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؛ ۸سککککپاری اموال منقول معطوف شککککده اسککککتای بر زیرسککککاخت کلی مقرراتی مورد نیاز در وثیقه، تمرکز ویژهحفظ مالکیت
 دهد.ای و اجرایی را نیز در ابعاد کلی تحت پوشش قرار میزیرساخت دیگر سامانهزیرساختی که حتی دو 

جهت ارائه تصویر بهتری از چگونگی تغییرات ایجاد شده در ارزیابی شاخص قدرت حقوق قانونی در طول سه دوره مورد 
سی باید اطالعات مندرج در جدول  ستا مولفه 9برر سش هارا مورد توجه قرار داد. در این را های مربوط به حوزه ایجاد و و پر

در تملیک وثیقه و قدرت قانونی اعمال و اجرای حق وثیقه  ۲حق تقدماعالم حق وثیقه از حوزه اجرای حق وثیقه مشککککتمل بر 
 شوند. تفکیک می

ق وثیقه های بیشککتری در زمینه ایجاد حبه دو دوره بعدی، حوزه ۲۱۱۱شککود که در گذر از سککال به این ترتیب مشککاهده می
شتر بر انواع مختلف اموال منقول را در برداردمورد توجه قرار گرفته شمول وثایق و تمرکز بی سترش  . در 9اند که همان مقوله گ

ال شود که در سدهد نیز مشاهده میزمینه ثبت و اعالم عمومی حق وثیقه که مقوله سامانه ثبت وثایق را تحت پوشش قرار می
تعداد  ۲۱۸۹-۲۱۸۶صککککرفاً یک پرسککککش به این حوزه اختصککککاص یافته، در حالیکه در دوره  ۲۱۱۵-۲۱۸۴و دوره  ۲۱۱۱
 پرسش افزایش یافته است. 9های مربوط به این حوزه به پرسش

ملیک ت حق تقدمهای مبتنی بر شود که تعداد پرسشهای ناظر بر اجرای حق وثیقه مشاهده میبا این وجود در زمینه پرسش
ست. این شده ادوره ثابت بوده و صرفاً تغییراتی در نحوه بیان سه پرسش دربرگیرنده این موضوع اعمال وثیقه، در طول هر سه

ا از ههای دربرگیرنده حوزه قدرت اعمال و اجرای حق وثیقه کاسته شده و تعداد این پرسشدر حالی است که از تعداد پرسش
 دی کاهش پیدا کرده است.های دو دوره بعبه یک پرسش در سال ۲۱۱۱سه پرسش در سال 

صویر کلی ارائه سشحال با توجه به ت شکیلشده از نحوه تغییر در پر ضروری های ت شاخص قدرت حقوق قانونی،  دهنده 
شده گردآوری ۴های مورد اشاره در ایران که اطالعات آن در جدول شده در هر یک از پرسشاست به بررسی امتیازهای کسب

ساس این ا 8بپردازیم.  - ۲۱۱۵های های دوم )سال( به دوره۲۱۱۱شود که با گذر از دوره اول )سال طالعات مشاهده میبرا
( و با کاهش نسبی اهمیت فضای ناظر بر زیرساخت اجرایی، مبتنی بر اعمال منافع ۲۱۸۹-۲۱۸۶های ( و سوم )سال۲۱۸۴
در  هگیرنددهنده و قرضای، ناظر بر منافع قرضنههای مقرراتی و سککاماپشککتوانه وثیقه، در مقایسککه با زیرسککاختدهنده بهقرض

ای در کشور به شدت کاسته شده است. های ناظر بر فضای مقرراتی و سامانه، از میزان پوشش مولفهایجاد و اعالم حق وثیقه
ش زان پوشکککسکککپاری اسکککت، میهای ناظر بر زیرسکککاخت مقرراتی وثیقهتر بر مولفهدر حقیقت در دوره آخر که اوج تمرکز دقیق

 ربط در ایران به صفر رسیده است. های ذیمولفه
ربط افزوده شککککده و عالوه بر زیرسککککاخت مقرراتی دو های ذیای که در دوره اخیر به مجموعه پرسککککشمهمترین مقوله
م وجود ای است که عددهد، وجود ساختار قانونی برای معامالت وثیقهای و اجرایی را تحت پوشش قرار میزیرساخت سامانه

 شده است. ایجاد، ثبت و اجرای حق وثیقهآن در کشور منجر به ضعف در حوزه مقرراتی ناظر بر ابعاد مشترک 
ها حاصککل شککده نیز هر چند در دوره اول، پوشککش کامل پرسککشناظر بر ثبت و اعالم حق وثیقه ای در زیرسککاخت سککامانه

 بندی، این پوشککش بهی متمرکز بر این حوزه، اما با تغییر روش رتبههااسککت؛ اما در دوره دوم با وجود عدم تغییر تعداد سککوال
های مورد بندی و تمرکز شکدیدتر بر وجود سکامانه ثبت وثایق و ویژگیصکفر رسکیده؛ و در دوره سکوم با تغییر بیشکتر روش رتبه

ربط، حتی مولفه ذی 9ه از بین نحویکشود، بهانتظار این سامانه، مقدار بیشتر عدم پوشش این زیرساخت در کشور مشاهده می
 یک مورد نیز در ایران مصداق نداشته است.

ربط در های ذیشکود که هر چند میزان پوشکش مولفهنیز مشکاهده می ناظر بر اجرای حق وثیقه در مورد زیرسکاخت اجرایی
بهبود یافته اسکککت؛ اما با تغییر  ربطهای ذیاعمال حق وثیقه در دوره دوم در مقایسکککه با دوره اول و با توجه به تعداد پرسکککش

 بندی در دوره اخیر، از میزان پوشش این مولفه نیز کاسته شد. روش رتبه
عنوان مهمترین جزء مولفه دریافت اعتبار، در از این رو جهت ارتقای وضککعیت ایران در شککاخص قدرت حقوق قانونی، به

ضای مقرراتی وثیقهگام اول تنظیم و پیاده ساختار قانونی ناظر بر معامالت وثیقه سپاری برسازی ف ستور کار ای باید دپایه  ر د
                                                                                                                                                                                         

 .۲مندرج در جدول  ۲۱۸۹-۲۱۸۶در دوره ۸پرسش  ۸
2 Priority Right. 

 است. یافته یشپرسش در دو دوره بعد افزا ۹به  ۲۱۱۱پرسش در سال  9از  یقهحق وث یجادحوزه ا یرندهدر برگ یهاتعداد پرسش 9
در  پاریسکیقهو مقررات ناظر بر وث ینها توسکط قوانپرسکش یناز ا یکپوشکش هر  یچگونگ ییاسکت که شکناسکا ینکته ضکرور ینتوجه به ا ینهزم یندر ا 8

شور، هر چند از اهم ست؛ اما به یادیز یتک شورا یهاپرداختن مرکز پژوهش یلدلبرخوردار ا سالم یمجلس  سال  ینبه ا یا ضوع در  ص۸9۵9مو  یه، تو
 ( رجوع شود.۸9۵9 یاثیغ یگزارش )شهباز ینبه ا یلیبه اطالعات تکم یابیدست یبرا شودیم



 سپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایرانهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهزیرساختطراحی مبانی و برنامه عملياتی 
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دهنده زیرسکککاخت حقوقی حتی در مقایسکککه با زیرسکککاخت ربط قرار گیرد. در این راسکککتا، تمرکز بر ابعاد پوشکککشمقامات ذی
 کننده ارتقای الگویریعتواند تسربط میهای ذیای از اولویت برخوردار است. با این وجود، همگامی در پوشش شکافسامانه
   ای در کشور باشد.مالی وثیقهتامین

عنوان جزء دیگر تشکککککیل دهنده مولفه دریافت اعتبار و در گام بعد، در خصککککوص شککککاخص عمق اطالعات اعتباری به
های بلیت، هر چند دو مولفه متمرکز بر قا۲۱۸۹شود که در گذر از سال مشاهده می ۶و  ۹براساس اطالعات مندرج در جداول 

به متغیرهای  -افزوده در قالب امتیازهای اعتباریها و ارائه ارزشمشککتمل بر آنالین بودن سککامانه-سککامانه اطالعات اعتباری 
ست؛ اما همچنان تمرکز بر ویژگی شده ا ضافه  ستفاده، مورد بررسی در ارزیابی عمق اطالعات اعتباری ا های اطالعات مورد ا

 ط است.ربمشتمل بر پنچ مولفه ذی
های سککککامانه اطالعات اعتباری، مهمترین تغییر در حوزه نوع اطالعات مورد های اخیر عالوه بر توجه به ویژگیدر سککککال
ترین تحول در این زمینه، به عدم تمرکز بیش از حد بر اطالعات م بت یا منفی عنوان کلیدیوقوع پیوسککته اسککت. بهبررسککی به

 شود.ییرات در این حوزه مطرح میعنوان یکی دیگر از مهمترین تغبه
سش سطح پوشش پر شاخص عمق اطالعات اعتباری در ایران )جدول های مطرحبا توجه به میزان باالی  شده در تدوین 

دهنده خدمات عمومی های ارائهها و شرکتفروشیمبنی بر عدم استفاده از اطالعات خرده 9( و صرف عدم پوشش پرسش 7
شود که انجام اقداماتی ها در هر دو موسسه اعتباری خصوصی و دولتی، مالحظه میت مالی و بانکدر کنار اطالعات موسسا

از این  ۱تواند به کسککب امتیاز ربط در ارتقای دامنه اطالعات مورد اسککتفاده در این دو موسککسککه اعتباری میتوسککط مقامات ذی
 مولفه که سقف امتیاز آن است منجر شود.

شاره ۲۱۱7 ۸شده در قانون موسسه اعتبار خصوصی در پاناما )بوستلوبه تجربه اصالحات انجام تواندر این زمینه می ( ا
تواند جهت بهبود رتبه اعتباری خود از این موسسه درخواست کند تا از اطالعات ربط، هر فردی میکرد که براساس قانون ذی

 اش استفاده شود.ط او برای ارتقای رتبه اعتباریدهنده خدمات عمومی توسهای ارائهمربوط به پرداخت هزینه شرکت
با این وجود در مقام مقایسککه بین دو شککاخص قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری و میزان عدم پوشککش اجزای 

وان عنشود که در مجموع جهت ارتقای رتبه ایران در مولفه دریافت اعتبار بهمشاهده می - 7و  ۴جداول  -دهنده آنها تشکیل
وکار، در گام اول باید بر بهبود شاخص قدرت حقوق قانونی تمرکز شود. در این کسبمهمترین مولفه شاخص سهولت انجام

سککپاری مورد توجه قرار گرفته و اقدامات الزم جهت راسککتا نیز ضککروری اسککت ابعاد ناظر بر فضککای زیرسککاخت مقرراتی وثیقه
 د.ای بر پایه وثایق غیر منقول در کشور مورد توجه قرار گیرسازی موثر معامالت وثیقهارتقای ابعاد زیربنایی آن مبتنی بر پیاده

توجه به این نکته ضروری است که افزایش گستره وثایق به انواع مختلف وثایق منقول در کنار ضمانت اجرایی حق وثیقه 
رار گیرد. در حقیقت دوره عمر کوتاه گذاران قپذیر تحت مقررات ورشکککککسککککتگی(، باید مورد توجه مقررات)حقوق وثیقه

سامانه  شده در  سیاری از این وثایق منقول تائیدکننده ضرورت وجود ضمانت اجرایی در کارکرد موثر حق وثیقه منقول ثبت  ب
در تصرف وثیقه را به تصویر کشیده باشد و در این زمینه مزیت کامل  حق تقدمثبت وثایق است. ساختاری که به نحو مناسبی 

 ای در مقایسه با دیگران فراهم نموده باشد.برای اعتباردهنده وثیقهرا 
در ارتباط با ضککرورت تصککریح دقیق ضککمانت اجرایی حق وثیقه در کارکرد موثر اصککالح حقوق قانونی وثیقه در کشککور 

مالی سککاختار تامین گام موثری در اصککالح ۲۱۱۹توان به تجربه چین اشککاره نمود که هر چند با انتشککار قانون جدید در سککال می
ی تصرف و تملیک وثیقه و ضمانت اجرای حق تقدمای در این کشور برداشت، اما در نظر نگرفتن شفافیت الزم در حوزه وثیقه

 (.  ۲۱۸۹ ۲مالی نشده است )هانحق وثیقه، منجر به دستیابی به کارایی الزم در بهبود فضای تامین

                                                                                                                                                                                         
1 Bustelo. 
2 Han. 
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 دهنده شاخص قدرت حقوق قانونیهای شکلهای مولفهپراکندگی حوزه -۸ جدول
 حقوق قانونیدهنده شاخص قدرت های شکلزیرساخت 

 اجرایی ایسامانه مقرراتی
 هاتعداد پرسش هاشماره پرسش هاتعداد پرسش هاشماره پرسش هاتعداد پرسش هاشماره پرسش دوره

۲۱۱۱ ۸-۲-9 9 ۴ ۸ ۹-۶-7-۱-۵-۸۱ ۶ 
۲۱۱۵-۲۱۸۴ ۸-۲-9-۴-۹ ۹ ۶ ۸ 7-۱-۵-۸۱ ۴ 
۲۱۸۹-۲۱۸۶ ۸-۲-9-۴-۹ ۹ ۶-7-۱ 9 ۵-۸۱-۸۸-۸۲ ۴ 

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه

 نحوه تغییر اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی -۲جدول 
۲۱۱۱  ۲۱۱۵-۲۱۸۴  ۲۱۸۹-۲۱۸۶ 

شماره 
 پرسش

شماره  نحوه گذر موضوع
 پرسش

شماره  نحوه گذر موضوع
 پرسش

 موضوع

۸ 
قانونی بودن وارد شککدن افراد حقیقی و حقوقی 

بهدر  یت  عال بل در توافقعنوان طرفف ممقا ه نا
 وثیقه

      حذف

 ۸ جایگزین  
ر در هحفظ مالکیت با  سپپپپ اری امواق منقوقوثیقهتمرکز بر امکان 

 ۸ جایگزین موسسه مالی
سپپپپپاخاپپار قپپانونی الرای م پپام ت وجود 
در ایجککاد، اعالم و اجرای حق  ایوثیقپپه

 های منقولوثیقه دارایی

توصککککیف کلی وثیقککه )امکککان قککانونی بودن  ۲
 عنوان وثیقه(ها بهاستفاده از همه دارایی

انتقککال بککا 
 تغییر کلی

۲ 
گروه واحد از در یک  الدون حق تصپپر  وثیقه حقامکان اسککتفاده از 

  ۲ انتقال الدون توصیف مشخص وثیقهو  امواق منقوق

9 
 همه امواق منقوقبرای  الدون حق تصر  وثیقه حقامکان استفاده از 

 الدون توصیف مشخص وثیقهو 
  9 انتقال

 ، وشدههای آتی یا ال داً خریداریداراییبرای  وثیقهامکان لحاظ حق  ۴
 های اولیههای داراییمحصوالت، عواید و جایگزینیا تسری آن به 

  ۴ انتقال

قانونی بودن توصیف کلی بدهی )امکان پوشش  9
 همه تعهدات توسط وثیقه(

انتقککال بککا 
 افزوده

۹ 
ای نامه وثایق بردر توافق ها و ت هداتتوصیف کلی الدهیمجاز بودن 

الدهی اله رهن با  ها و ت هداتهمه انواع  ذکر حداکثر میزان دارایی 
 نامه وثیقهدر توافق گذاشاه شده

  ۹ انتقال
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۲۱۱۱  ۲۱۱۵-۲۱۸۴  ۲۱۸۹-۲۱۸۶ 
شماره 
 پرسش

شماره  نحوه گذر موضوع
 پرسش

شماره  نحوه گذر موضوع
 پرسش

 موضوع

۴ 
وجود سککککامانه ثبت حقوق تضککککمین وثایق در 

 اموال منقول

انتقککال بککا 
جککزئککیککات 

 بیشتر
۶ 

انواع در کل کشککککور و برای  سپپپپامانه ثثت وثایق یکوجود صککککرفاً 
ام قابل بازیابی براسککککاس ن پایگاه داده الکارونیکبا  مخالف دارایی

 گیرندهوام
  ۶ انتقال

سامانه  7       ثثت وثایق مثانی الر ضرورت وجود 
گهی  اناشار آ

      ۱ 
ا امکان ال وجود سککامانه ثبت وثایق پیشککرفته

آن ین  ثثت، اصپپپ ح، حذ  و جوپپپا وی
 توسط افراد ثالث ذینفع

۹ 
برخورداری از حق تقککدم طلبکککاران بککا وثیقککه 

 7 انتقال خارج از فرآیند ورشکستگی
خپپارا از فرآینپپد طلبکککاران بککا وثیقککه  حق تقپپد برخورداری از 
  ۵ انتقال ورشکواگی

قه در  ۶ با وثی کاران  برخورداری از حق تقدم طلب
 فرآیند ورشکستگی

انتقککال بککا 
 تغییر

  ۸۱ انتقال فرآیند انح قطلبکاران با وثیقه در  حق تقد برخورداری از  ۱

7 
تن  ف گر ن قرار  یق  ل ع ت توقف یککا  معرض  در 
ند  قه در فرآی نده دارای وثی بارده بات اعت طال م

 بازسازی بدهکار

انتقککال بککا 
جککزئککیککات 

 بیشتر
۵ 

باردهنده دارای  یا تعلیق قرار نگرفتن مطالبات اعت در معرض توقف 
رای بدر نظر گرفان الازه زمانی وثیقه در فرآیند بازسازی بدهکار، و یا 

 آن
  ۸۸ انتقال

های به تعلیق درآمدن کنترل مدیریت بر دارایی ۱
 شرکت در فرآیند بازسازی

      حذف

فرآینککد قککانونی بودن تفککاهم طرفین خککارج از  ۵
 دادگاه

نامه در توافقدر فرآیند خارج از دادگاه وثیقه درج امکان اعمال حق  ۸۱ انتقال
 وثیقه

تقککال بککا  ن ا
جککزئککیککات 

 بیشتر
۸۲ 

در فرآینککد  وثیقککهدرج امکککان اعمککال حق 
ی ، قانون نامه وثیقهدر توافقخارج از دادگاه 

ه ال الودن فروش وثیقه توسپپپپط اعاثاردهنده
قه توسپپپپط حر نه وثی یا پشپپپپاوا اا عمومی 

مزایده خصپپوصپپی و یا حای قثی وثیقه در 
 عوض الدهی

۸۱ 
به راهکارهای  بدون محدودیت  امکان رجوع 

      حذف حل و فصل اختالف خارج از دادگاه

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه
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 های زیرالنایی اجزای شاخص قدرت حقوق قانونینحوه تغییر در حوزه -9جدول 
 اجرای حق وثیقه ایجاد و اعالم حق وثیقه  

 وثیقه حق اعمال قانونی قدرت وثیقه تملیک در حق تقدم وثیقه حق عمومی اعالم و ثبت وثیقه حق ایجاد شماره سال
 به مربوط هایپرسککش شککماره ۲۱۱۱

 هککایحوزه ابعککاد از یککک هر
 ربطیذ

۸-۲-9 ۴ ۹-۶-7 ۱-۵-۸۱ 
۲۱۸۴-۲۱۱۵ ۸-۲-9-۴-۹ ۶ 7-۱-۵ ۸۱ 
۲۱۸۶-۲۱۸۹ ۸-۲-9-۴-۹ ۶-7-۱ ۵-۸۱-۸۸ ۸۲ 

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه

 ۱قانونی امایاز ایران در شاخص قدرت حقوق -۴جدول 

 دوره سوم دوره دوم دوره اول 
شمممممممممممماره 

 پرسش
شمممممممممممماره  امتیاز

 پرسش
شماره  امتیاز

 پرسش
 امتیاز

۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ 

لفه
مو
ش 

وش
م پ
عد
یا 
ش 

وش
ت پ

ضعی
و

 

۸ √ ۸ √ √ √ √ √ √ ۸ × × × 
۲ × ۲ × × × × × × ۲ × × × 
9 × 9 × × × × × × 9 × × × 
۴ √ ۴ × × × × × × ۴ × × × 
۹ √ ۹ × × × × × × ۹ × × × 
۶ √ ۶ × × × × × × ۶ × × × 
7 √ 7 √ √ √ √ √ √ 7 × × × 
۱ × ۱ × × × × × × ۱ × × × 
۵ × ۵ √ √ √ √ √ √ ۵ √ √ √ 
۸۱ × ۸۱ √ √ √ √ √ √ ۸۱ √ √ √ 
         ۸۸ × × × 
         ۸۲ × × × 

 امتیاز اخذ شده
 ۱ ۱ ۱ ۹ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۹ ۸ 9 ایجاد

 ۱ ۱ ۱ 9 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۸ ۸ ۸ ثبت و اعالم
 ۲ ۲ ۲ 9 9 9 9 9 9 9 ۴ 9 ۶ اجرا

 ۲ ۲ ۲ ۸۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۸۱ ۹ ۸۱ امتیاز کلی
 ربط منظور شد.نیز یک امتیاز برای مولفه ذی √به آن اختصاص داده شد. به ازای هر عالمت  ×؛ و در غیر اینصورت، عالمت √والی که در فضای مقرراتی ناظر بر آن در کشور تامین شده، عالمت هر س -۸
 یافته گزارش شده است.بازنمایی شده و از این رو امتیاز تعدیل ۲۱۸۴روش جدید برای سال  قانونی تغییر کرده است، این حقوق شناسی محاسبه شاخص قدرتروش ۲۱۸۹از آنجا که در سال  -۲

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه
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 دهنده شاخص عمق اط عات اعاثاریهای شکلهای مولفهپراکندگی حوزه -۹جدول 
 فضای مقرراتی مبتنی بر اطالعات اعتباری 

 های سامانه اطالعاتقابلیت گیرندهحق کنترل اطالعات توسط وام ویژگی اطالعات مورد استفاده
 هاتعداد پرسش هاشماره پرسش هاتعداد پرسش هاشماره پرسش هاتعداد پرسش ۸هاشماره پرسش دوره

۲۱۱۱-۲۱۸۴ ۸-۲-9-۴-۹ ۹ ۶ ۸ - - 
۲۱۸۹-۲۱۸۶ ۸-۲-9-۴-۹ ۹ ۶ ۸ 7-۱ ۲ 

 شود.کننده اطالعات اعتباری مشتمل بر موسسه اعتبار دولتی یا خصوصی درنظرگرفته میآوریبه صورت کامالً مشابه برای هر دو نوع متفاوت از موسسات جمع هااین پرسش -۸
 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه

 نحوه تغییر اجزای شاخص عمق اط عات اعاثاری -۶جدول 
۲۱۱۱-۲۱۸۴  ۲۱۸۹-۲۱۸۶ 

شماره 
 نحوه گذر موضوع ۸پرسش

شماره 
 موضوع پرسش

  ۸ انتقال ها و اشخاصتوزیع اطالعات مربوط به بنگاه ۸
  ۲ انتقال توزیع اطالعات م بت و منفی ۲

9 
های ، اعتباردهندگان تجاری و شکککرکتهافروشپپپیخردهاسکککتفاده از اطالعات 

 کنار اطالعات موسسات مالیدهنده خدمات عمومی در ارائه
انتقککال بککا 

 9 تغییر
دهنده خدمات عمومی در کنار اطالعات موسسات مالی های ارائهها و شرکتفروشیاستفاده از اطالعات خرده

 هاالانکو 

انتقککال بککا  توزیع اطالعات با سابقه بیش از دو سال ۴
 تغییر

ساق و یا حذ   ۱۱توزیع اط عات منفی الرای الیش از )در صورت از اطالعات تاریخی ساق  ۲حداقل توزیع  ۴
 شود(محی الازپرداخت وا ، امایاز صفر الرای این قلم درنظرگرفاه میاط عات نکوق اله

  ۹ انتقال های با مبلغ بیش از یک درصد درآمد سرانهتوزیع اطالعات مربوط به وام ۹

 در بزرگترین اداره ثبتهای خود گیرنده در کنترل دادهتضککمین قانونی حق وام ۶
 اطالعات اعتباری

انتقککال بککا 
 تغییر

 ادراه اعاثار دولای یا خصوصیهای خود در گیرنده در کنترل دادهتضمین قانونی حق وام ۶

 گیرندگانصورت آن ین اله اط عات اعاثاری قرضها و موسوات مالی الهامکان دسارسی الانک 7   

صی الهارائه امایازهای اعاثاری  ۱    سط اداره اعاثار دولای یا خصو سرویس ارزشتو ها و افزوده اله الانکعنوان یک 
 گیرندگانموسوات اعاثاری در ارزیاالی اعاثاری قرض

شده در ائهشود و در صورتیکه پاسخ اری یا خصوصی درنظرگرفته میکننده اطالعات اعتباری مشتمل بر اداره اعتبار دولتآوریها برای دو نوع متفاوت از موسسات جمعپاسخ بلی یا خیر برای هر یک از این مولفه -۸
 ربط منظور خواهد شد.قالب هر دو موسسه م بت و یا پاسخ حداقل یکی از این موسسات م بت باشد، امتیاز یک برای آن مولفه در کشور ذی

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه
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 ۱امایاز ایران در شاخص عمق اط عات اعاثاری -7جدول 

 امتیاز - دوره دوم امتیاز - دوره اول 
شممماره 

 پرسش
شماره  ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۲ ۲۰۰۲

 پرسش

۲۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ 
 د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ

لفه
مو
ش 

وش
م پ
عد
یا 
ش 

وش
ت پ

ضعی
و

 

۸ × √ × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ ۸ √ √ √ √ √ √ 
۲ × √ × √ × × √ × √ × √ × √ × ۲ √ √ √ √ √ √ 
9 × × × × × × × × × × × × × × 9 × × × × × × 
۴ × × × × × × × × × × √ × √ × ۴ √ × √ × √ × 
۹ × √ × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ ۹ √ √ √ √ √ √ 
۶ × × × × × √ × √ × √ × √ × √ ۶ × √ × √ × √ 
               7 √ √ √ √ √ √ 
               ۱ √ × √ × √ × 

شده
خذ 

ز ا
تیا
ام

 

ت
عا

طال
ی ا

ژگ
وی

 

 خ -د 

۹ ۱ 9 ۱ 9 ۱ 9 9 ۲ 9 9 ۴ ۲ ۴ ۴ ۹ ۴ 9 ۴ 9 ۴ 9 

 ۴ ۴ ۴ ۹ ۴ ۴ 9 9 9 9 9 ۹ کل

ل 
نتر

ق ک
ح

ت
عا

طال
ا

 

 خ -د 

۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۸ ۱ ۸ ۱ ۸ ۱ ۸ ۱ ۸ ۸ ۱ ۸ ۱ ۸ ۱ ۸ 

 کل

۸ ۱ ۱ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ 

ت
بلی

قا
انه

سام
ی 

ها
 

 خ -د 

               ۲ ۲ ۸ ۲ ۸ ۲ ۸ 

 کل

               ۲ ۲ ۲ ۲ 
 7 7 7  ۹ ۹ ۴ ۴ ۴ 9 9  امتیاز کلی

سوا -۸ ست، با عالمت هر  شده ا شده و در غیر اینصورت عالمت  √لی که در قالب فضای مقرراتی ناظر بر آن در کشور تامین  ست. به ازای هر عالمت  ×مشخص  شده ا ، چه برای  √به آن مولفه اختصاص داده 
 ربط در آن سال برای کشور در نظر گرفته شده است.موسسه اعتبار خصوصی )خ( و چه برای موسسه اعتبار دولتی )د(، در کل یک امتیاز برای پرسش ذی

 یافته محاسبه شده است.زنمایی شده و از این رو امتیاز تعدیلبا ۲۱۸۴تغییر کرده است، این روش جدید برای سال  عمق اطالعات اعتباریشناسی محاسبه شاخص روش ۲۱۸۹از آنجا که در سال  -۲
 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه
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ای الزم براسککاس الگوی بهترین عملکرد در کشککور برای ثبت و اعالم حق وثیقه از در این زمینه وجود زیرسککاخت سککامانه
شفافیت الزم در ضرورت برخوردار  ست. در حقیقت، ثبت و اعالم عمومی این حق،  صرف و تملیک وثیقه،  حق تقدما در ت

 در کنار اجرای موثر این حق نیز حاصل خواهد شد.

 مالی داخلینظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری و تامین .۱.۲
الملل، موید الزام توجه به نظام حقوقی وثایق و با شککده در قسککمت قبل و با تمرکز بر تعامل با بانکداری بینهای انجامبررسککی

الملل اسککککت و به اولویت توجه به بانکداری در عرصککککه بینکالن تاکید ویژه بر وثایق منقول در کشککککور برای بهبود فضککککای 
ای در ای در ارتقای وضعیت معامالت وثیقهی در کنار اهمیت توجه به زیرساخت سامانهامالی وثیقهزیرساخت مقرراتی تامین

ست در این زمینه به ابعاد خرد نظام حقوقی وثایق منقول از منظر بانکداری داخلی و  ضروری ا شد. با این وجود  شاره  کشور ا
 کنندگان اعتبار نیز توجه شود.امکان پوشش منافع تقاضاکنندگان و عرضه

ی سازی نظام حقوقمالی در صورت پیادهر حقیقت بررسی سازوکار نحوه پوشش منافع دو طرف عرضه و تقاضای تامیند
مالی(، و در کنار آن شناسایی ظرفیت چشمگیر و بالقوه مغفول مانده استفاده ربط )در قالب تحلیل ابعاد خرد فضای تامینذی

های نظام عنوان مدرکی دال بر ضککرورت تاکید هر چه بیشککتر بر ارتقای زیرسککاختتواند بهاز وثایق منقول در شککبکه بانکی، می
حقوقی وثایق منقول در کشککککور مورد توجه قرار گیرد. از این رو در ادامه دو حوزه فوق را در قالب نظام بانکداری داخلی و 

 هیم.دصرفنظر از رویکرد بسترسازی برای تعامل با بانکداری خارجی مورد بررسی قرار می

 واکاوی ابعاد خرد ضرورت وجودی نظام حقوقی وثایق منقول .۱.۲.۱
شویم که فضای بانکداری با وجود طرف تقاضا و عرضه اعتبار در هر کشوری، نیاز به در این قسمت بر این مساله متمرکز می

عدم فعالیت در حوزه بانکداری نظام حقوقی مناسکککبی در اعمال حق وثیقه در وثایق منقول دارد و از این رو حتی در صکککورت 
مالی کشور، ضروری است نظام حقوقی وثایق الملل، جهت تامین و پوشش نیاز طرف تقاضا و عرضه اعتبار در نظام تامینبین

 .شودسازی شود. در این راستا در ادامه براساس مطالعات تجربی در دسترس، این مساله تجزیه و تحلیل میمنقول پیاده
کننده حق وثیقه در اموال منقول نیستند، مشاهده های حقوقی که پشتیبانیتقاضای اعتبار، در آن گروه از نظامدر مورد طرف 

های با اندازه کوچک و متوسط بخش بیشتری را در مقایسه با ها که در بنگاههای این شرکتشود که بخش اعظمی از داراییمی
مالی برخوردار نخواهند بود و از این رو منجر به قابلیت اسکککتفاده در تامین های بزرگ به خود اختصکککاص خواهند داد؛ ازبنگاه

درصککد از  7۱، حدود ۲شککوند. براسککاس مطالعه آلوارز دمال کمپاها میبرای بنگاه ۸ها به سککرمایه از دسککت رفتهتبدیل آن دارایی
های غیرمنقول اسککت. از این رو داراییدرصککد آن در قالب  ۲۲های منقول و وکارها در قالب داراییموجودی سککرمایه کسککب

وثیقه بر اسکککتفاده از اموال غیرمنقول  ضکککعیفتمرکز نهادهای مالی در کشکککورهای در حال توسکککعه برخوردار از نظام حقوقی 
آالت در اعطای تسهیالت، منجر مشتمل بر زمین، امالک مسکونی و مستغالت تجاری، و در برخی موارد تجهیزات و ماشین

ی از مالی در بسککیارتر، کاهش در میزان دسککترسککی به تامینمالی خواهد شککد. به بیان دقیقزان دسککترسککی به تامینبه کاهش می
ه عدم پشتوانه دارایی نبوده؛ بلکمالی بههای الزم برای تامیندلیل عدم برخورداری آنها از دارایییافته، بهکشورهای کمتر توسعه

 مالی در این کشورها شده استعنوان وثیقه، منجر به مشکل تامینها بهه از این داراییتوسعه و اصالح نظام حقوقی در استفاد
 (.ix، ۲۱۱۶)فالیسیگ، صفویان و دال پنا 

صورت پیاده ست که در  ساخت حقوقی و قانونی الزم نه تنها در ایجاد حق وثیقه، بلکه در اعطای این در حالی ا سازی زیر
نفعان و اعطای قدرت اجرایی باال در اعمال حق وثیقه در وثایق منقول در مقایسه با دیگر ذی اعتباردهنده به پشتوانه حق تقدم

ن نیاز به تر و نوپا را بدوهای با اندازه کوچکمالی بنگاهتوان نیاز تامیناموال منقول توثیقی در صککککورت نکول اعتبارگیرنده، می
شرایط فقدان صورتسابقه حضور چندان طوالنی و درخشان در بازار و حتی د شده تامین نمودر  . در 9های مالی حسابرسی 

                                                                                                                                                                                         
1 Dead Capital. 
2 Alvarez de la Campa. 
3 Ibid, p. 2. 
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های منقول، نیازمند قدرت اجرایی باال در تصاحب وثیقه مدت بسیاری از داراییحقیقت ماهیت خاص دوره بقا و عمر کوتاه
 ۸مقابل استمنقول و انتقال سریع مالکیت آن از اعتبارگیرنده به اعتباردهنده در صورت نکول طرف

سکککازی سکککاختارهای حقوقی و قانونی فوق در کشکککورهای مختلف، بیانگر امکان افزایش سکککطح براین، تجربه پیادهوهعال
بوده  ربطتر به متقاضککککیان اعتبار ذیهای بهره پایینتر و نرخهای بازپرداخت طوالنیدهی، افزایش مبلغ وام اعطایی، دورهوام

درصدی نرخ بهره وام به  ۲۱صدم درصدی و  ۹وثایق منقول، منجر به کاهش  است. برای م ال تجدید ساختار نظام حاکم بر
شتاینبوکس سیگ و ا صفویان، فالی ست ) شده ا (. البته این اثرات در مطالعه تجربی انجام ۲۱۱۶، ۲ترتیب در آلبانی و رومانی 

منقول و صکرفنظر از دیگر  ( و با تمرکز صکرف بر وجود موسکسکات ثبت وثایق۲۱۸۶) 9شکده توسکط لو، مارتینز پریا و سکین 
سککه ثبت تر احداث موسککابعاد سککاختار حقوقی مورد نیاز نیز به اثبات رسککیده اسککت. نتایا مطالعه آنها حتی تائیدکننده اثر قوی

   مالی بوده است.های کوچکتر به تامینوثایق منقول بر میزان دسترسی بنگاه
کنندگان اعتبار برای کاهش مشکالت ناشی ی است که عرضهحال در خصوص طرف عرضه اعتبار توجه به این نکته ضرور

ز کنند تا اثر ریسکککک ناشکککی اگیرندگان مطالبه میاز عدم تقارن اطالعاتی و افزایش میزان بازپرداخت وام، عموماً وثیقه از قرض
ط شده توسهای انجامگری خود به حداقل ممکن برسانند. براساس بررسیعدم پرداخت وام را در سود ناشی از فعالیت واسطه

های درصد وام 7۹در بیش از  ،کشور مورد بررسی ۸۱۱شود که در مجموع وکار در بانک جهانی مشاهده میمطالعات کسب
سککپاری الزامی بوده اسککت. این در حالی اسککت که در بیشککتر کشککورهای در حال توسککعه، اموال منقول که بخش وثیقه ،اعطایی

ربط، از امکان دهند، به دلیل ضعف حقوق قانونی ذیها را به خود اختصاص میهای این بنگاهدرصد( از دارایی 7۱اعظمی )
 (.۲۱۸۶مالی برخوردار نیستند )لو، مارتینز پریا و سین  کار گرفته شدن در تامینبه

ساخت حقوقی و اجرایی حق وثیقه در اموال منقول توثیقی و تغیی شکل زیر شدن م صورت برطرف  ت ر ماهیاز این رو در 
ها مواجه دهی در بانکهای بالقوه وامها از سککرمایه مرده به سککرمایه زنده، در طرف عرضککه اعتبار با افزایش فرصککتاین دارایی

گری مالی کنندگان اعتبار و افزایش سوددهی فعالیت واسطهبخشی در پرتفوی تسهیالت اعطایی عرضهشویم که خود به تنوعمی
 (.  ۲۱۸۶ 8نمنجر خواهد شد )ادرینکو

( اشاره نمود. آنها در بررسی اثرات اصالحات حقوقی در ۲۱۸۱) 5توان به مطالعه هزلمن، پیستور و ویگدر این زمینه می
واسطه تغییرات در نظام حقوقی، عرضه وام بانکی افزایش به این نتیجه رسیدند که بهاقتصادهای در حال گذر در اروپای شرقی 

قرراتی و های مسپاری در زیرساختانگر این نکته است که اعمال اصالحات در قوانین ناظر بر وثیقهیابد. همچنین نتایا بیمی
ای در ایجاد و اعالم حق وثیقه در مقایسه با قوانین و مقررات ناظر بر اعمال حق وثیقه از طرف اعتباردهنده در صورت سامانه

 کند.ی و افزایش عرضه اعتبار ایفا مینکول اعتبارگیرنده، اثر بیشتری بر توسعه بازارهای مال
سطه فراهم نمودن امکان بازیافت  از طرف دیگر، ارتقای زیرساخت حقوقی وثایق با کاهش حجم مطالبات غیرجاری به وا

ها در ، از میزان زیان بانک6دهنده قدرت تصکککرف و تملیک سکککریع وثایق منقولبهتر مطالبات بر پایه الزامات زیربنایی افزایش
کاهد. از این رو دسککترسککی به های کوچک و متوسککط میشککدن حجم باالی مطالبات غیر جاری اعطایی به شککرکتسککوختاثر 

سامانه ثبت وثایق در کنار الزامات حقوقی مورد نیاز در اعمال حق وثیقه و تصرف سریع وثیقه در صورت نکول اعتبارگیرنده، 
شککده به پشککتوانه وثایق منقول منجر شککود و امکان ارتقا و یالت ارائهتر ریسککک تسککهسککازی مدیریت مناسککبتواند به پیادهمی

 (.۲۱۸۹ 7دهی مالی را فراهم خواهد آورد )گازاریانشفافیت بیشتر در استانداردهای گزارش

                                                                                                                                                                                         
1 Ibid, p. 42. 
2 Safavian, Fleisig & Steinbuks. 
3 Love, Martinez Pería & Singh. 
4 Aderinokun. 
5 Haselmann, Pistor & Vig. 

سعه جهانبه مطالعه انجام توانیخصوص م یندر ا 6 شاوران تو شرکت م سط  ( در Dalberg Global Development Advisorsدالبرگ  ) یشده تو
 یهاطرح، نرخ نکول وام ینواسکککطه اآن اسکککت که به یانگرمطالعه ب ینا یااشکککاره نمود. نتا یندر چ اییقهو در خصکککوص طرح معامالت وث ۲۱۸۸سکککال 
 شده است. یرمنقولبه پشتوانه منابع غ ییاعطا یهاکمتر از نرخ نکول وام یابرابر  هایافتنیدر پشتوانهبه ییاعطا

7 Ghazaryan. 
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سب شتوانه نظام حقوقی وثایق منقول میالبته در زمینه امکان مدیریت منا سک به پ درج در توان به رویکرد متفاوت منتر ری
شتورگس سبت پایین (۲۱۸۶) ۸مطالعه کالومیریس، الراین، لیبرتی و ا شاره نمود. نتایا این مطالعه بیانگر ن ه تر مبلغ وام بنیز ا

در وثایق منقول در مقایسه با وثایق غیرمنقول در کشورهای برخوردار از زیرساخت حقوقی ضعیف در  ارزش وثیقه اخذ شده
رسمیت شناختن و اعمال سریع حق وثیقه در اموال در صورت عدم وجود مقررات الزم در بهتر است. به بیان دقیقحوزه وثیقه

نها گیرنده برخوردار بوده و از این رو نه تها از توانایی کمتری در پوشککش ریسککک اعتباری تسککهیالتمنقول توثیقی، این دارایی
 . از این رودهنداعتباری اعتباردهنده را افزایش می منجر به دسترسی به سطح کمتری از اعتبار خواهند شد، بلکه سطح ریسک

های قانونی و حقوقی در اعمال سککریع حق وثیقه در اموال منقول توثیقی برای کاهش ریسککک منتا از الزام ارتقای زیرسککاخت
 شود. ها مشاهده میها در صورت مالی بانکمالی به پشتوانه این داراییتامین

ن نوع گیرندگان در ایهایی از میزان شایستگی اعتباری قرضموسسات اعتباری در ارائه گزارشهمچنین الزام فعالیت موثر 
یشتر از واسطه دسترسی به دامنه اطالعاتی بپشتوانه وثایق، البته بهدهی بهتواند منجر به تسهیل امکان وامای، میمعامالت وثیقه
وص ه اطالعات کلی درخصیشور بولیوی، این موسسات با اراوکار متقاضی وام شود. حتی بر اساس تجربه کوضعیت کسب

ضیان وام می سط متقا شده تو شگیری توانند از ارائه وام بیش از حد به یک فرد و بحرانکل میزان وام اخذ  شی از آن پی های نا
 (.  ۲۱۱۵ ۲ونمایند )بوستل

رف به پشککتوانه سککامانه ثبت وثایق و براین در صککورت وجود سککاختار حقوقی مناسککب برای حق وثیقه بدون حق تصککعالوه
های خرد، زمینه فعالیت سککازی موسککسککات اعتباری با دامنه شککمول گسککترده متقاضککیان وام، مشککتمل بر متقاضککیان وامپیاده

( و از این رو رقابت در بازار مالی ۲۱۸۹شککککود )گازاریان ها فراهم میگران مالی غیر بانکی در کنار بانکتر واسککککطهمناسککککب
 .  8(۲۱۸۹ 9یابد )کلمن و ولرزمی افزایش

واسککطه در ( که به۲۱۱۵توان به تجربه کشککور بولیوی در زمینه اصککالح اعتباری اشککاره کرد )بوسککتلو در این خصککوص می
شتراکگیرندگان تامیندسترس قرار گرفتن اطالعات قرض شکمالی خرد در موسسات اعتباری و به ا ل و گذاری آن در بازار مت

موسککککسککککات  تر حتیی، میزان دسککککترسککککی افراد فقیر به اعتبار به میزان زیادی افزایش پیدا کرد. به بیان دقیقغیرمتشکککککل پول
مالی کنند؛ از روش تامینمالی خود اسککتفاده میمالی خرد که عموماً از سککازوکارهای جایگزینی برای کاهش ریسککک تامینتامین
(. در برخی موارد نیز گسککترش ۲۸، ۲۱۱۶)فالیسککیگ، صککفویان و دال پنا  کنندپشککتوانه وثایق منقول اسککتقبال میای بهوثیقه

 .6 5شودای حاصل میفعالیت موسسات اجاره به شرط تملیک با ارتقای نظام حقوقی معامالت وثیقه
از این رو در مجموع، نظام حقوقی مناسکککب وثایق منقول در بعد خرد، منافع دو طرف عرضکککه و تقاضکککا در بازار مالی را 

ست که پیادهتا ضروری ا ساختمین خواهد کرد. البته توجه به این نکته  سب این نظام از بعد قدرت اجرای سازی زیر های منا
های خاص سامانه ثبت وثایق از نظر الکترونیک، آنالین و به روز بودن، مقابل و قابلیتپذیر در صورت نکول طرفمنافع وثیقه

سترس ع گهی و قابل د شار آ ستیابی بازار مالی به تمرکز بر انت صی در اطمینان به د موم بودن بدون اخذ هزینه نیز از اهمیت خا
 منافع فوق برخوردار است.

                                                                                                                                                                                         
1 Calomiris, Larrain, Liberti & Sturgess. 
2 Bustelo. 
3 Coleman & Wohlers. 
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و  یانصفو یگ،سیموسسات اشاره نمود )فال ینا یتشدن امکان بهتر فعال یاو مه یربانکیغ یگران مالتوسط واسطه هایینوع دارا ینبه پشتوانه ا ییاعطا

 (.۸۶، ۲۱۱۶ال پنا،د
5 Ibid, p. 19. 

 زیمنجر به اثرات سککرر اییقهناظر بر معامالت وث یاشککاره کرد که انجام اصککالحات در سککاختار قانون یزن ینبه تجربه کشککور چ توانیخصککوص م یندر ا 6
 ییباال ی( از رشد درآمدFactoring) یتعامل( و Leasing) یزین کشور شد و ل ینفعال در ا یربانکیغ یتوسط موسسات مال مالیینبر تام یریچشمگ

 (.۲۱۸۸دالبرگ  یبرخوردار شدند )شرکت مشاوران توسعه جهان
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 مالی ظرفیت مغفول وثایق منقول در تامین .۱.۲.۲
ریزی نظام حقوقی مورد نیاز در وثایق منقول و با تاکید بر فضککککای تر بعد خرد ضککککرورت وجودی پیادهجهت بررسککککی دقیق

پس از بررسی ابعاد تئوریک طرف ابعاد عرضه و تقاضای اعتبار و بر پایه نتایا حاصل از مطالعات تجربی،  ،نکداری داخلیبا
 صورت عینی واکاوی شود.های فعال در اقتصاد ایران نیز این مساله بهضروری است براساس اطالعات بنگاه
های کوچک و متوسککط متمرکز شککد. در حقیقت از آنجا که امه بنگاههای موجود در ترازنبه این منظور باید بر تحلیل دارایی

ستفاده از این نوع داراییهای حقوقی زمینهسازی زیرساختنظام حقوق وثایق منقول، متمرکز بر ظرفیت ر های موجود دساز ا
 های منقول درف داراییمالی اسکککت؛ بنابراین بررسکککی حجم انواع مختلهای کوچک و متوسکککط در فرآیند تامینترازنامه بنگاه

سال اخیر این نوع بنگاه صاد، میترازنامه  صویری از ظرفیت فعلی تامینتواند بههای فعال در اقت ضمنی ت ی مغفول مالصورت 
 آنها را به تصویر بکشد. 

ط موجود سککهای اقتصککادی کوچک و متودر این راسککتا با توجه به آنکه پایگاه داده خاصککی برای دسککترسککی به ترازنامه بنگاه
در بررسی تقریبی ترازنامه  «1برآورد تقاضای نقدینگی واحدهای تولیدی»نیست، بر رویکرد مورد استفاده در طرح تحقیقاتی 

های ای از شکککرکتشکککناسکککی آن را با اندکی تغییرات برای مجموعهشکککویم و روشهای کوچک و متوسکککط متمرکز میشکککرکت
( در ۸9۵۴شده آنها )سال دهیم که اطالعات آخرین ترازنامه حسابرسیبررسی قرار میبهادار مورد شده در بورس اوراقپذیرفته

های کوچک و متوسکککط از توانایی . هر چند بخش اعظمی از شکککرکت۲افزار رهاورد نوین شکککرکت نوین ایده موجود اسکککتنرم
 های موجود در اینبندی شککرکتطبقه حضککور در بازار سککرمایه برخوردار نیسککتند، با این وجود اسککتفاده از پایگاه داده فوق و

ها تواند تقریب مناسبی از رفتار این شرکتپایگاه داده براساس اندازه و در دو گروه با اندازه کوچک و متوسط و گروه بزرگ می
 را در اختیار قرار دهد.

و بازنشکککسکککتگی،  های بیمهگذاری، شکککرکتهای سکککرمایهها و موسکککسکککات اعتباری، شکککرکتبه این منظور با حذف بانک
در  ۸9۵۴های تولیدی موجود در سککال معامله، صککرفاً بر شککرکتگذاری قابلگرهای مالی و پولی، و صککندوق سککرمایهواسککطه

به  ۸9۵۴شرکت موجود در سال  7۸۴شویم. به این ترتیب نمونه اولیه از افزار رهاورد نوین متمرکز میمجموعه پایگاه داده نرم
ها الزاماً همگی از عملکرد اقتصککادی مناسککبی شککود. با توجه به آنکه این شککرکتشککرکت محدود می ۴۹7ای مشککتمل بر نمونه

هایی که ناسککالم هسککتند را از توان آنها را در یک گروه قرار داد، بنابراین ضککروری اسککت شککرکتبرخوردار نبوده و از این رو نمی
های سالم و ناسالم از الگوی رفتاری متمایزی برخوردار رکتگروه مورد بررسی حذف کنیم. در حقیقت حجم اقالم ترازنامه ش

 ها خواهد شد.است و در نهایت منجر به تورش در تحلیل
اند را در گروه ده بودههایی که زیانکنیم و شککککرکتها، نمونه را پایش میاز این رو براسککککاس مقدار سککککود و زیان شککککرکت

دهیم. به این ترتیب مجدداً حجم های سالم قرار میتند را در گروه شرکتهایی که سود م بت داشهای ناسالم و شرکتشرکت
 شود. شرکت محدود می 97۲شرکت به  ۴۹7های سالم خواهد بود، از نمونه مورد بررسی که متمرکز بر شرکت

ان سککازی امکفراهمتر و با توجه به آنکه عموماً اصککالح نظام حقوقی وثایق منقول در راسککتای حال به منظور بررسککی دقیق
ی هاشککود، لذا ضککروری اسککت شککرکتمالی مطرح میهای با اندازه کوچک و متوسککط به بازار تامینتر بنگاهدسککترسککی مناسککب

اندازه دارایی  بندی کنیم. در این راسککککتا ازموجود در نمونه را براسککککاس اندازه در دو گروه کوچک و متوسککککط، و بزرگ طبقه
 کنیم.بندی مینها را بر اساس اندازه دارایی دهکها استفاده کرده و آشرکت

های بزرگ و گیرند را در گروه شکرکتهای سکالم قرار میهایی که در دهک دهم اندازه دارایی شکرکتبه این ترتیب شکرکت
شککرکت سککالم در  97۲کنیم. از این رو از مجموعه بندی میهای کوچک و متوسککط طبقهها را در گروه شککرکتمابقی شککرکت

 گیرند.های کوچک و متوسط قرار میشرکت در گروه شرکت 99۹های بزرگ و شرکت در گروه شرکت 97دسترس، 
م های سالهای سالم بزرگ و شرکتهای سالم، شرکتهای هدف در قالب شرکتحال با تمرکز بر سه گروه کلی از شرکت

ا، پردازیم. در این راسکککتهای منقول میر ترکیب داراییهای آنها با تمرکز بکوچک و متوسکککط، به بررسکککی ترکیب اجزای دارایی

                                                                                                                                                                                         
 یندر ا ۸9۵۲سفارش داده شد و در سال  یو بانک یبه پژوهشکده پول یرانا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،از طرف اتاق بازرگان  ۸9۵۸طرح در سال  ینا ۸

 پژوهشکده انجام شد.  
آن را در  یانتا توانینم ینبنابرا یست،روز نو به دهدیرا تحت پوشش قرار م ۸9۵۱سال  یانتا پا یقاتیجا که اطالعات مورد استفاده در طرح  تحقاز آن ۲
 قسمت مورد استفاده قرار داد.   ینا
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ها، موجودی مواد و کاال، افزار رهاورد نوین،در قالب دریافتنیهای موجود در نرمها را براساس سرفصلهای این شرکتدارایی
های منقول موجود در ز داراییکنیم. از این رو سه گروه اصلی ابندی میطبقه ۸هاآالت و تجهیزات، و سایر داراییاموال، ماشین

شرکت ساختار حقوقی ذیدارایی ؛دهیمها را مورد توجه قرار میترازنامه این  ساس  شورهای مختلف و برا ربط، هایی که در ک
 ای به پشتوانه آنها فراهم است. مالی وثیقهعموماً امکان تامین

ته ضکککروری اسکککت که براسکککاس اطالعات موجود در آالت و تجهیزات، توجه به این نکالبته در خصکککوص اموال، ماشکککین
آالت و تجهیزات در دسکککترس نیسکککت. از این رو ترکیب این قلم با جزء اموال که افزار رهاورد نوین، قلم جداگانه ماشکککیننرم

از  یعنوان یکآالت و تجهیزات را بهمشککتمل بر اموال غیرمنقول از جمله زمین و سککاختمان اسککت، تقریب نامناسککبی از ماشککین
 دهد.اجزای کلیدی اموال منقول در اختیار قرار می

شینعالوه صرف ما سترس بودن قلم  صورت در د ست که بر براین حتی در  ضروری ا آالت و تجهیزات، توجه به این نکته 
جود در های موپایه نظام بانکداری اسککالمی فعال در کشککور و به واسککطه عقد اجاره به شککرط تملیک، برخی از این نوع دارایی

های مفهومی ای در ترازنامه قرار گرفته باشند. از این رو با توجه به تورشمالی وثیقهتوانند به واسطه تامینها میترازنامه شرکت
های منقول، مشککتمل بر آالت و تجهیزات، بهتر اسککت بر دو گروه دیگر از داراییو عملکردی در خصککوص قلم اموال، ماشککین

 شود.مواد و کاال تمرکز  ها و موجودیدریافتنی
ها و موجودی مواد و شود که با تمرکز صرف بر دریافتنیمشاهده می ۵به این ترتیب بر اساس اطالعات مندرج در نمودار 

ها؛ در درصککککد از دارایی 99های سککککالم، مالی؛ در شککککرکتهای منقول قابل اسککککتفاده در تامینعنوان مهمترین داراییکاال به
ها که مشتمل درصد از دارایی ۴۵های سالم کوچک و متوسط، ها؛ و در شرکتدرصد از دارایی ۴۸بزرگ،  های سالمشرکت

ها و موجودی کاال هستند، به سرمایه مرده تبدیل ها و دربرگیرنده دریافتنیهای منقول این شرکتبر مهمترین جزء اقالم دارایی
 استفاده نشده است. ۸9۵۴ر سال مالی در کشور داند و از ظرفیت آنها در تامینشده

سکککپاری اموال منقول در کشکککور، نه تنها از قدرت های حقوقی وثیقهواسکککطه سکککطح توسکککعه اندک زیرسکککاختاز این رو به
ه پشتوانه مالی بهای کوچک و متوسط، بلکه از ظرفیت تامینهای منقول در شرکتمالی به پشتوانه این دو گروه از داراییتامین

انونی و یافتگی قهای بزرگ نیز به مقدار زیادی کاسته شده است. با این وجود اثر کلی این عدم توسعهها در شرکتاین دارایی
حدود نیمی  ۸9۵۴های کوچک و متوسط وارد شده در سال حقوقی در کل اقتصاد چشمگیر است و بیشترین ضربه به شرکت

 ته است.درصد( در این گروه قرار گرف ۴۵های آنها ) از دارایی
شت صورت توجه به حجم انبا شرکتشده این داراییالبته در  سالها در ترازنامه  شته، با حجم های فوق در طول  های گذ

صت ست رفته تامینزیادتر فر سلمًا  شویم.مالی مواجه میهای از د ست که اقالم فوق، م ضروری ا همچنین توجه به این نکته 
چک و متوسطی را به خود اختصاص خواهند داد که از توانایی حضور در بازار سرمایه های کوحجم بیشتری از ترازنامه شرکت

سیار بزرگتر از ارقام اند. بنابراین ظرفیت بالقوه تامینمالی برخوردار نبودهبرای تامین  ندرجممالی مغفول در نظام مالی کشور، ب
 است. ۵در نمودار 

                                                                                                                                                                                         
 و سکپارییقهوث یبرا یزاتو تجه آالتینوال، ماشکها، چون صکرف ارزش امشکرکت ییقلم از اقالم دارا یناسکت که در مورد ا ینکته ضکرور ینتوجه به ا ۸

 یزاتهآالت و تجینبه قلم اموال، ماش هاییاستهالک دارا یرهثابت که از اضافه کردن ذخ هایییخالص دارا ینمورد توجه است؛ بنابرا اییقهوث مالیینتام
 .دهیمیمورد استفاده قرار نم هایلو تحل یابیرا در ارز شودیدر ترازنامه حاصل م
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 هاسهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه شرکت -۹نمودار 

 .محققمحاسبات افزار رهاورد نوین شرکت نوین ایده، نرمماخذ: اطالعات موجود در 

 تری از اینهای فوق، امکان ارائه تفسککیر دقیقدر این خصککوص در صککورت دسککترسککی به اطالعات تعداد کارکنان شککرکت
ای شد. در این خصوص در مطالعههای با اندازه کوچک و متوسط فراهم میقعی شرکتنتایا در زمینه نزدیک بودن به رفتار وا

نفر  ۸۱های صنعتی ایران زیر درصد بنگاه ۶۱شده، به این مساله اشاره شده است که های صنعتی انجامکه در مورد رفتار بنگاه
 شده در بورس بیش از این باشد )پژوهشکده پولی وهای پذیرفتهرسد تعداد کارکنان شرکتکارکن دارند، در حالیکه به نظر می

 های مندرج درها در مقایسه با شرکت(. از این رو انتظار بر آن است که تصویر واقعی ترازنامه این شرکت۸۸۵، ۸9۵۲بانکی، 
 های منقول شکل گرفته باشد.با تمرکز بیشتری بر دارایی ۵نمودار 

ای به لی وثیقهمایز با اندکی تقریب، آخرین تصککویر ایسککتا از ظرفیت بالقوه تامینهای فوق نبا این وجود، تمرکز بر شککرکت
تر و در دهد. در بررسی دقیقها را در زمان انجام این تحقیق در اختیار قرار میپشتوانه وثایق منقول در انواع مختلفی از شرکت

العه توان به نتایا مطها، میانواع مختلف شککرکت شککده درمالی انباشککته سککوختهای تامینراسککتای به تصککویر کشککیدن فرصککت
 در پژوهشکده انجام شده است. ۸9۵۲برآورد تقاضای نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد که در سال 

های های مالی شککککرکتدر این طرح به جای تمرکز بر یک سککککال، یک دوره زمانی مورد توجه قرار گرفته و از صککککورت
بهادار و دیگر منابع در دسترس برای یک دوره زمانی بلندمدت استفاده شده است. در این راستا شده در بورس اوراقفهرست

های فعال مندرج در مراکز اطالعاتی مختلف تمرکز شکککده که در گروه ای از شکککرکتهای مالی پایان دوره مجموعهبر صکککورت
 شوند.بندی نمیهای خدمات عمومی طبقههای مادر و شرکتگری مالی، شرکتصنعت واسطه

شککرکت در  ۴۴۲صککورت پنل نامتوازنی از سککال مشککاهده اسککت که به -شککرکت  ۹۴۱۱مجموعه اطالعات فوق مشککتمل بر 
جمع، تجمیع شککده و با جدا کردن تبدیل شککده اسککت. این اطالعات برای دسککترسککی به ترازنامه هم ۸9۵۱تا  ۸97۹ طول دوره
بندی سال مشاهده( براساس دهک -شرکت  9۵۸9ندی مشاهدات باقیمانده )بهای ناسالم و طبقههای سالم از شرکتشرکت

های سالم بزرگ از آن استخراج های سالم کوچک و متوسط، و شرکتبر پایه اندازه دارایی؛ ترازنامه هم جمع دو گروه شرکت
 شده است.

در سککه گروه، سککالم،  ۸9۵۱تا  ۸97۹های فوق برای دوره زمانی بلندمدت نتایا حاصککل از بررسککی اجزای دارایی شککرکت
ها، موجودی مواد و کاال، و های منقول در سکککه گروه دریافتنیسکککالم کوچک و متوسکککط، و سکککالم بزرگ و با تمرکز بر دارایی

 ۵و مندرج در نمودار  ۸9۵۴های بورسککی در سککال های ثابت، بیانگر نتایجی مشککابه نتایا حاصککل از تمرکز بر شککرکتدارایی
 است.
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 هاجمع شرکتسهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه هم -۱۱نمودار 

 .۸9۵۲ماخذ: پژوهشکده پولی و بانکی، 

آالت و تجهیزات، و ذخیره های ثابت مشککککتمل بر مجموع اقالم اموال، ماشککککینجمع، قلم کلی داراییدر ترازنامه هم چون
، انتظار ۵شده در نمودار ها گزارش شده است؛ بنابراین در مقایسه با اقالم گزارشصورت یک قلم از داراییاستهالک دارایی به

باشد؛  ۵آالت و تجهیزات مندرج در نمودار بیشتر از مقدار اموال، ماشین ۸۱در نمودار های ثابت رود نه تنها مقدار داراییمی
 ۸۱نیز )به دلیل شمول ذخیره استهالک دارایی( بیشتر از مقدار همین متغیر در نمودار  ۵ها در نمودار بلکه مقدار سایر دارایی

ها و مالی مغفول، بر بررسککی وضککعیت دریافتنیتامینباشککد. از این رو برای مقایسککه وضککعیت ایسککتا و انباشککت شککده ظرفیت 
 شویم.ها و قابل مقایسه در این دو نمودار متمرکز میعنوان مهمترین اقالم منقول در ترازنامه شرکتموجودی مواد و کاال به

شرکت مورد بررسی، نتایا دوره بلند سه گروه  ست که در هر  شتنتایا بیانگر آن ا ر بودن مقدار شتشده بیانگر بیمدت انبا
ها در هر سه نوع شرکت مورد بررسی است. هر چند مقدار دریافتنی ۸9۵۴این دو قلم دارایی منقول در مقایسه با دوره یکساله 

، اما مقدار موجودی مواد و کاال در دوره بلندمدت و در هر سه گروه به مقدار ۸شده اندکی کمتر بودهدر دوره بلندمدت انباشت
های با اندازه شرکت شده، درو مقدار فزونی در مجموع این دو قلم دارایی منقول در دوره بلندمدت انباشته ۲ودهزیادی بیشتر ب

 .9کوچک و متوسط بیشتر از دو گروه دیگر است
های با ویژه در شکککرکتها و بهاز این رو نتایا در مجموع تائیدکننده حجم باالی سکککرمایه مرده موجود در ترازنامه شکککرکت

چه  شده ومالی سوختهای انباشته تامیناندازه کوچک و متوسط است. مقدار باالی این متغیر چه در صورت بررسی فرصت
ویژه در مالی در بازار مالی و بهدر حالت بررسی مقدار ایستای آن، بیانگر ضرورت توجه به ظرفیت بالقوه و مغفول مانده تامین

های مورد نیاز، زیان زیادی را بر حقوقی مربوطه در کنار دیگر زیرسککاخت د زیرسککاختدلیل عدم وجوشککبکه بانکی اسککت که به
 ای در کشور وارد کرده است.مالی وثیقهدو طرف عرضه و تقاضای تامین
های منقول نیز برخوردارند، های با اندازه کوچک و متوسککککط که از حجم بیشککککتری از داراییمقدار این زیان در شککککرکت

ر حقوقی و ها، ارتقای ساختا. بنابراین با توجه به مشکل اصلی دسترسی به منابع مالی در این گروه از شرکتچشمگیرتر است
 .ها باید در اولویت اصالحات مالی کشور قرار گیردمالی این شرکتمقرراتی ناظر بر توثیق اموال منقول برای رفع مشکل تامین

                                                                                                                                                                                         
سالم کوچک و متوسط به ترت یهاشرکت یجمع برادر ترازنامه هم هایافتنیدر یانگینمقدار م ۸ سالم بزرگ و  درصد و  ۲۵درصد،  9۱برابر با  یبسالم، 

 درصد است. 99فوق برابر با  یهادر شرکت یرمتغ ینمقدار ا ۸9۵۴ یکسالهدر دوره  یکهدرصد است؛ در حال 9۲
 ۸7درصد،  ۸۵برابر با  یبسالم، سالم بزرگ و سالم کوچک و متوسط به ترت یهاشرکت یجمع برامواد و کاال در ترازنامه هم یوجودم یانگینمقدار م ۲

 ددرصکک ۸۶درصککد و  7درصککد،  ۸۱فوق برابر با  یهادر شککرکت یببه ترت یرمتغ ینمقدار ا ۸9۵۴ یکسککالهدر دوره  یکهدرصککد اسککت؛ در حال ۲۴درصککد و 
 است.

سط به ترت یهاشرکت یجمع برامواد و کاال در ترازنامه هم یو موجود هایافتنیمجموع در یانگینممقدار  9 سالم کوچک و متو سالم بزرگ و   بیسالم، 
 9۵ درصد، ۴9فوق برابر با  یهادر شرکت یببه ترت یرمتغ ینمقدار ا ۸9۵۴ یکسالهدر دوره  یکهدرصد است؛ در حال ۹۶درصد و  ۴۶درصد،  ۴۵برابر با 
 درصد است. ۴۵درصد و 
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 بندیجمع. ۱.۲
  گذردمی ایوثیقه معامالت در الزم قانونی و حقوقی ساختار سازیپیاده ضرورت به المللیبین توجه از دهه دو از بیش هرچند

  ررسیب مناسبی نحو به آن ضرورت تنها نه ایران در اما گرفته؛ قرار توجه مورد المللیبین هایشاخص از بسیاری در آن ابعاد و
 .است نشده ربط برداشتهذی جهانی الگوی براساس وثیقه حقوقی ساختار ارتقای برای موثری گام هیچ بلکه نشده؛
صه در وجودیکه با ضمین هایطرح از گذر در حرکتی المللی،بین عر سط مالیتامین یا و دولتی ت سسات تو س مو   ایعهتو
 ایران ال دراین حبا  شود؛می مشاهده منقول وثایق پشتوانه به ایوثیقه مالیتامین سمت به مالیتامین هایطرح از بسیاری برای

 ویژه به و هابنگاه مالیتامین برای مختلف هاینسککخه قالب در و ایتوسککعه هایبانک توسککط مالیتامین هایطرح همچنان
 توجه است. مورد متوسط و کوچک هایبنگاه
  وردم حتماً باید حوزه دو منقول، وثایق بر تاکید با و وثایق حقوقی نظام ارتقای ضککرورت بررسککی این راسککتا و برای در
سی   الملل،بین یبانکدار با تعامل با ارتباط در. داخلی بانکداری ظرفیت ارتقای و المللبین بانکداری با تعامل گیرد: قرار برر

ضعیت سب انجام سهولت و جهانی پذیریرقابت شاخص دو پایه بر ایران ارزیابی و  کاند سطح بیانگر مجموع در وکار،ک
 بر اثرگذار عامل مهمترین عنوان به حقوقی زیرسککاخت ارتقای اولویت رو این از و اعتبار دریافت شککاخص و مالی توسککعه
 .  است مالی بازار در اعتبار افزایش قابلیت و بازار کارایی
ایجاد حق وثیقه )زیرسککاخت مقرراتی(، ثبت و اعالم  بر ناظر قوانین بر مشککتمل کل در که نیز زیرسککاخت این ارتقای در

سامانه حق وثیقه ست؛)زیرساخت   لاو گام در ای(، و اعمال حق وثیقه در صورت نکول اعتبارگیرنده )زیرساخت اجرایی( ا
 اندازی سکامانه ثبتای با طراحی و راهارتقای زیرسکاخت مقرراتی و در گام بعد توجه به زیرسکاخت سکامانه ضکرورت تمرکز بر

   شود.وثایق منقول مشاهده می
 که شودمی مشاهده تجربی، مطالعات نتایا بررسی براساس نیز منقول وثایق حقوقی ساختار و لیداخ بانکداری حوزه در
  وثایق انهپشتو به ایوثیقه مالیتامین تقاضای و عرضه طرف نیازهای مختلف ابعاد تواندمی کشور در ساختار این سازیپیاده
 زا ایمجموعه ترازنامه ارزیابی براسکککاس مالیتامین شکککیوه این مانده مغفول بالقوه ظرفیت بررسکککی. نماید تامین را منقول
  ایوثیقه مالیتامین تقاضای و عرضه طرف دو برای کشور در فوق منافع تامین عدم از ناشی ناگوار ابعاد تاییدکننده ها،شرکت

از  .ستا بزرگ اندازه با هایشرکت در بلکه متوسط، و کوچک اندازه با هایشرکت حوزه در تنها نه منقول، وثایق پشتوانه به
 این رو شواهد تجربی در عرصه بانکداری داخلی نیز تائیدکننده ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول در کشور است.
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 مقدمه .۲.۱
ط مالی توسکککشکککده توسکککط دولت و یا الزام تامینهای تضکککمینی انجامدولتی و تمرکز بر طرحدر ایران به دلیل اقتصکککاد بزرگ 

ز وثایق منقول توجه ای اای بر پایه بستر گستردهمالی وثیقهای و توسل به تسهیالت تکلیفی، به ضرورت تامینهای توسعهبانک
تظار نیسککت. این مسککاله حتی براسککاس تحلیل آماری مالی در سککطح مورد انکافی نشککده و از این رو سککطح دسککترسککی به تامین

ست؛ بهانجام شده ا لکه های با اندازه کوچک و متوسط، بنحویکه نه تنها شرکتشده در فصل قبل به خوبی به تصویر کشیده 
 مالی مواجه هستند.های بزرگ نیز با حجم باالیی از ظرفیت مغفول در این شیوه تامینشرکت

ساختبانکبنابراین با توجه به  شور، ارتقای زیر ش سازی این روهای مورد نیاز در طراحی و پیادهمحور بودن نظام مالی ک
تواند با گسترش دسترسی به منابع مالی منجر به رشد و توسعه های منقول، میمالی و با تمرکز بر دامنه وسیعی از داراییتامین

رسی ابعاد مختلف شاخص دسترسی به اعتبار در شاخص سهولت انجام اقتصادی پایدار در کشور شود. با توجه به آنکه در بر
یده شد، ای به تصویر کشناظر بر معامالت وثیقه وکار در فصل قبل، ضرورت تمرکز اولیه بر ارتقای زیرساخت مقرراتیکسب

های تیاد مختلف آن، کاسککشککویم تا با بررسککی ابعای در کشککور متمرکز میمالی وثیقهبنابراین در این قسککمت بر سککاختار تامین
های مالی در دیگر کشورها، بتوان گامهای الزم در این روش تامیننحو مناسبی شناسایی شده و با بررسی زیرساختموجود به

 تری برداشت.نحو مناسبالزم برای ارتقای آن را به
ساخت مقرراتی وثیقه شناخت اولیه از زیر ستیابی به  صل برای د شبکه امالی وثیقهسپاری و تامیناز این رو در این ف ی در 

کزی مرهای نظارت بانکبانکی کشکککور، با وجود گسکککترده بودن زیرسکککاخت مقرراتی، با اتخاذ رویکردی محدود، بر بخشکککنامه
به صککورت الکترونیک در سککایت  ۸97۵-۸9۵۶ها که در زمان انجام تحقیق برای دوره زمانی شککویم. این بخشککنامهمتمرکز می

توانند در گام اول دامنه اموال منقول قابل توثیق و سککککپس برخی دیگر از ابعاد شککککیوه کزی در دسککککترس هسککککتند، میمربانک
 ای را در شبکه بانکی کشور به تصویر بکشند.مالی وثیقهتامین

شود ررسی میبسپاری و مدیریت وثیقه در شبکه بانکی های فوق، ابتدا ساختار کلی وثیقهبه این ترتیب با مطالعه بخشنامه
شکککود. در این راسکککتا برای های فوق اسکککتخراج میسکککپاری از بخشکککنامههای واجد شکککرایط وثیقهو در مرحله بعد، انواع دارایی

و ای از کشککورهای مختلف جهان و ددسککتیابی به معیار مناسککبی جهت ارزیابی گسککتره نسککبی وثایق منقول در کشککور، بر نمونه
وثایق  اند که از سامانه ثبتای در حدی پیشرفت کردهمالی وثیقهشویم که در زمینه تامینمرکز مینمونه از کشورهای آسیایی مت

مرکزی های حوزه نظارت بانککنند. البته در ادامه و با تمرکز بر مجموعه بخشککککنامهبرای مدیریت بهتر این فرآیند اسککککتفاده می
برخی مصوبات شورای پول و اعتبار و هیئت دولت  توجه ویژه بهدر کنار  -( ۸9۵۲نژاد )والی ۸9۶۲-۸9۱۱های برای سال

 شود.دامنه بررسی و مقایسه فوق گسترش داده می -که در کتاب فوق موجود هستند 
شکککده در این زمینه با تمرکز بر حوزه های تنظیمنامهای براسکککاس ابعاد مختلف بخشمالی وثیقهدر گام بعد ضکککرورت تامین

ضه ضاعر سک و مطالبات غیرجاری، ارتقای تامینکننده اعتبار و دولت در زیر بخش کننده و تقا سب ری مالی های مدیریت منا
گیرد. سککککپس های خاص مورد توجه قرار میمالی بخشدولت در حمایت از تامین خرد، کاهش هزینه اعتبار و کاهش هزینه

ای براسککاس فضککای قالب کلی زیرسککاخت اجرایی و سککامانهمالی در دو های مورد نیاز برای ارتقای این روش تامینزیرسککاخت
ای به تصویر کشیده شده و در ادامه اصالحات مورد مالی وثیقهمرکزی در تامینهای نظارتی بانکمقرراتی محدود به بخشنامه

صورت ارتقای الگوی تامیننیاز در این بخشنامه رسی شرایط متعارف برای از وثایق منقول واجدای به گسترهمالی وثیقهها در 
 شود.می

  مالی، براسککاس دامنه محدودی از زیرسککاخت مقرراتی و متمرکز برفضککای موجود در این روش تامین به این ترتیب بررسککی
مالی به پشککککتوانه اموال منقول و های تامینهای نظارتی حاکم بر بخش بانکی، کمک موثری در ارزیابی زیرسککککاختبخشککککنامه

در مقایسککه با دیگر کشککورها کرده و امکان ارائه پیشککنهادات موثرتر برای ارتقای آن در شککبکه بانکی کشککور  غیرمنقول در ایران
 شود.فراهم می

 سپاری و مدیریت وثیقهوثیقه. ۲.۲
قبل از پرداختن به انواع وثایق واجدشککککرایط در شککککبکه بانکی کشککککور، ضککککروری اسککککت در گام اول بر مقررات کلی ناظر بر 

مرکزی متمرکز شکککد و مواردی شکککامل های نظارتی بانکی، براسکککاس فضکککای مقرراتی محدود منتا از بخشکککنامهسکککپاروثیقه
گیری در صککورت وقوع تغییر در ماهیت سککپاری، بیمه وثایق، تصککمیمسککپاری، رویه وثیقههای واجد وثیقهخصککوصککیات دارایی
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ضای مقرراتی فوق، مق سی کرد. در مرحله بعد باید در ف شتمل بر اوراقوثیقه، برر سازی، بهررات ناظر بر مدیریت وثیقه م ادار
بازیافت وثیقه، فروش وثیقه تملیکی، آزادسکککازی وثیقه مازاد و ارزیابی مجدد وثیقه در کنار سکککناریوسکککازی در ارزیابی وثیقه 

 .  ه شودای در شبکه بانکی کشور به تصویر کشیدمالی وثیقه(، تا تصویر کلی فضای تامین۱مطالعه شود )جدول 
ها صرفاً در سه شود که در بین این بخشنامهمشاهده می ۸97۵-۸9۵۶های فوق در دوره زمانی با توجه به دامنه بخشنامه

اله تر، این مسهای قدیمیعنوان وثیقه معرفی شده است و مسلماً در بخشنامههای قابل پذیرش بههای داراییبخشنامه، ویژگی
های بانکی نامهو ضکککمانت ۸های ناظر بر تسکککهیالت سکککندیکاییتر در دسکککتورالعملبه بیان دقیقمورد توجه قرار گرفته اسکککت. 

وانتقال قانونی، و شکککده که وثایق ماخوذه باید معتبر، قابل نقل، عنوان9و همچنین در دسکککتورالعمل اجرایی عقد مرابحه ۲ریالی
بودن وثیقه نیز اشککاره شککده اسککت. توجه به این نکته ضککروری البیع دارای نقدشککوندگی باال بوده و بالمعارض باشککند و به سککهل

ها منجر به اسککتیفای حقوق موسککسککه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه در صککورت اسککت که در مجموع، این ویژگی
 مقابل خواهند شد.نکول طرف

هن های در ریرندگان بابت وثیقهگربط، دریافت وکالت بالعزل از تسککککهیالتدر رویه توثیق نیز براسککککاس مقررات ذی
گیرندگان موظف هسککتند فقط در قالب ها و موسککسککات مالی و اعتباری دولتی و خصککوصککی ممنوع شککده اسککت و وثیقهبانک

 5 8ها عمل کنند.قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه
عقد مرابحه اشکککاره کرد که بر این اسکککاس،  دسکککتورالعمل اجرایی توان به بخشکککنامهدر مورد ضکککرورت بیمه وثایق نیز می

های معتبر بیمه به نفع موسسه اعتباری شده است و انتخاب شرکت بیمه و اعتبارگیرنده ملزم به بیمه وثیقه نزد یکی از شرکت
 سککازی فرم عقود تسککهیالتالبته این مسککاله در بخشککنامه یکنواخت 6گیرنده واگذار شککده اسککت.پرداخت هزینه، به تسککهیالت

 تر مورد توجه قرار گرفته است.به صورت کامل 7بانکی
  ساله مهه قرارداد، یامضا از پس بالفاصله را ردیگیم قرار قهیوث مورد آنچه کند هرگیرنده تعهد میاساس، تسهیالتبر این 

ست، یاعتبار مؤسسه/بانک موافقت مورد که یبه مبلغ خطرات  ریسا و صاعقه ل،یس زلزله، انفجار، ،یسوزآتش برابر در ا
 مؤسککسککه/نفع بانک به و خود نهیهز به مجاز، مهیب یهاشککرکت از یکی نزد کند،یم نییتع یاعتبار مؤسککسککه/بانک که یمرتبط
 مه،یب مدت یاز انقضا قبل روز ۸۹ نیکند. همچن میتسل یاعتبار مؤسسه/بانک به بالدرن  را نامهمهیب و دینما مهیب یاعتبار
 فوق به شرح را خود تعهدات گیرنده،تسهیالت که یصورت در دهد. هیارا یاعتبار مؤسسه/بانک به را مهیب دیتجد مدارک باید
سسه/بانک ندهد؛ انجام  از ار شدهنهیمبلغ هز و نموده مهیب خود نهیهز به داریخر طرف از وکالتاً را وثایق تواندیم یاعتبار مؤ
ست یهینماید. بد منظور یو حساب به ای مطالبه داریخر سئول و تعهدات یناف مذکور وکالت ا ود. ب نخواهد داریخر یهاتیم

ست مکلف داریضمناً خر سارت بروز صورت در ا سه/و بانک گرمهیب به عاًیسر شده، مهیب موارد به خ س   اطالع یاعتبار مؤ
 ۸۱ ۵ ۱دهد.

                                                                                                                                                                                         
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۱۴٫۱۱٫۸9۵9مورخ  ۲۱۵۱۹9٫۵9به بخشنامه شماره  ۸
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۸۱٫۱۴٫۸9۵9مورخ  ۵۴۶۴7٫۵9به بخشنامه شماره  ۲
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۲7٫۸۸٫۸9۵۴مورخ  9۴7۲7۱٫۵۴به بخشنامه شماره  9
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۸۸/۱۴/۸9۵۸موخ   ۵۸7۲۱/۵۸نامه شماره به بخش 8
 ۸۱٫۱9٫۸9۵۴مورخ  ۶۱9۹۸٫۵۴به شکککماره « کشکککور ینظام مال یو ارتقا یرپذرقابت یدرفع موانع تول»بخشکککنامه  ۸۵مسکککاله مجدداً در بند ب ماده  ینا 5

 عنوان شده است.
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۲7٫۸۸٫۸9۵۴مورخ  9۴7۲7۱٫۵۴به بخشنامه شماره  6
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۱۲٫۱۹٫۸9۵9مورخ  ۸۲۱۲۱۹٫۵9به بخشنامه شماره  7
به بخشککنامه شککماره  ینهزم ینعنوان شککده اسککت. در ا یمدتفرم قرارداد مشککارکت سککازییکنواختصککورت کامالً مشککابه در بخشککنامه ناظر بر مسککاله به ینا ۱

 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۸9۵۲٫۱7٫۸۸مورخ  ۵۲٫۲۱۶۹۴۶
نامتعارف  هایینههز یافتاز در یریمنظور جلوگبه ۱9/۱۵/۸9۵۱مورخ  ۲۱۶۶۱7/۵۱است که براساس بخشنامه شماره  ینکته ضرور ینالبته توجه به ا ۵

 نوانعتحت  یز اخذ هر گونه وجهیالت و نیمه تسهیجهت بالت یرندگان تسهیمه از گیاخذ حق ب ی،خدمات بانک یهارا ینهها و کاهش هزبانک یاناز مشتر
شتریتکل یاتین مالیات به جز آنچه در قوانیمال شده، از م سات اعتباران بانکیف  س ست. از ا یربانکیغ یها و مؤ شده ا وق رو در موارد ف ینممنوع اعالم 
به بانک،  هیناز وارد شدن هز یریجلوگ یرا انجام ندهد و برا یفهوظ ینا یوکه  یطیمحول شده و صرفاً در شرا گیرندهیالتبه تسه یقهکردن وث یمهب یفهوظ

 به بانک محول شده است. گیرنده،یالتتسه ینهامر به هز ینانجام ا
 ندتوایم یقوثا یمهمسککاله اشککاره شککده که ب ینبه ا ۲7٫۸۸٫۸9۵۴مورخ  9۴7۲7۱٫۵۴بخشککنامه شککماره  ۸۸اسککت که در ماده  ینکته ضککرور ینتوجه به ا ۸۱

 باشد. یماندهمعادل مانده مطالبات باق
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نیز عدم انجام معامله ناقله نسککبت به عین وثیقه مورد  ۸سککازی فرم عقود تسککهیالت بانکیهای ناظر بر یکسککاندر بخشککنامه
ربط، یا مالک وثیقه )برحسب نوع قرارداد براین به این مساله توجه شده که خریدار یا مالک ذیاشاره قرار گرفته است. عالوه

سبت به عین مورد وثیقه هیچ نوع معامله ست و بدونای انجاعتبار( باید به این مساله اقرار کند که تاکنون ن  وافقتم ام نداده ا
 شکککودقه مییوث یبها موجب نقصکککان که یاقدام هر انجام از و نموده جادیا قهیوث تغییری در نباید یاعتبار مؤسکککسکککه/بانک

 .نماید یخوددار

 س اری و مدیریت وثیقهاصوق اولیه ناظر الر وثیقه -۱جدول 
 ویژگی توضیحات

 خصوصیات وثیقه نقدشوندگی باال، بالمعارضمعتبر، قابل نقل و انتقال قانونی، دارای 

یقه
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 سپاریوثیقه شدهاشتهرهن گذهای بهممنوعیت دریافت وکالت بالعزل از تسهیالت گیرندگان بابت وثیقه
ه های بیمه معتبر به نفع موسکککسکککالزام بیمه وثیقه توسکککط اعتبارگیرنده نزد یکی از شکککرکت

 اعتباری

 بیمه وثیقه
 گیرندهپرداخت هزینه بیمه توسط اعتبار

 روز قبل از انقضای بیمه توسط اعتبارگیرنده ۸۹تجدید بیمه 
صورت وکالتی از طرف موسسه اعتباری و به هزینه اعتبارگیرنده، در ضرورت بیمه وثیقه به

 صورت عدم بیمه وثیقه توسط اعتبارگیرنده
 نسبت به عین وثیقهعدم انجام معامله ناقله 

 معامله و تغییر در ماهیت وثیقه

 در مورد وثیقه بدون موافقت اعتباردهندهتغییر عدم انجام 
 عدم انجام اقدامات منجر به کاهش بهای وثیقه

ضافه سات و تجهیزات جدید ا سی سات و شده به لحاظ مستحدثات، تا سی مستحدثات، تا
 قبلی شده جزو وثیقهسپاریوثیقهتجهیزات 
 وانتقال قبلی نسبت به منافع وثیقه به اعتباردهندهرسانی کتبی هرگونه نقلالزام اطالع

 اخذ تائیدیه از اعتباردهنده قبل از انتقال منافع مورد وثیقه
باقیماندن تضمینات و وثایق تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه موسسه اعتباردهنده، در 

 مطالبات به اشخاص دیگرصورت انتقال 
 بهادارسازیاوراق

یقه
 وث
ت
یری
مد

 

باردهنده، در صککککورت واقع مام حقوق اعت قه در معرض اجرای امکان احراز ت شکککککدن وثی
 بازیافت وثیقه های دولتی و شهرداری و ...های موسسات و شرکتطرح

 شده الزام فروش سریع وثایق تملیک

 فروش سریع

شککده در صککورت عدم فروش برای درآمد حاصککل از وثیقه تملیکلحاظ نرخ باالی مالیات 
سککریع، و محدودیت پنا سککاله عضککویت در هیئت مدیره و تصککدی سککمت مدیر عاملی در 

 ربطمدیره ذیها و موسسات اعتباری برای مدیر عامل و اعضای هیئتبانک
مازاد و یا حفظ  های تابعه )جهت حفظ داراییعدم امکان انتقال اموال غیرمنقول به شرکت

 شده(وثایق تملیک
 آزادسازی مازاد الزام آزادسازی وثیقه مازاد در صورت درخواست متقاضی و یا تبدیل وثیقه

 ارزیابی مجدد تجدید اعتبار پس از ارزیابی مجدد وثیقه در قراردادهای مرابحه
 سناریوسازی اجرایی آنجهت بررسی کفایت ارزش وثیقه و اطمینان از ضمانت

 (.۸97۵-۸9۵۶مرکزی )های نظارت بانکبندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

 و ساتیمستحدثات، تأس ،یفعل زاتیتجه و ساتیتأس مستحدثات، بر عالوه قهیوث مورد در که یصورت براین، درعالوه
 نکهیا )ولو قهیوث مورد منافع به نسبت یقبل انتقال و نقل هرگونه .بود خواهند قهیوث موارد شود، جزء اضافه یگرید زاتیتجه

                                                                                                                                                                                         
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۱۲٫۱۹٫۸9۵9مورخ  ۸۲۱۲۱۹٫۵9به بخشنامه شماره و  ۸۸٫۱7٫۸9۵۲مورخ  ۲۱۶۹۴۶٫۵۲به بخشنامه شماره  ۸
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 عنوان، هر تحت قهیوث مورد منافع انتقال از قبل زین و ۸رسانده یاعتبار مؤسسه/بانک اطالع به کتباً باشد( را یعاد سند ضمن
 ۲د.ینما اخذ هیدییتأ یمؤسسه اعتبار/بانک از

ربط )در گذاران طی قرارداد ناظر بر عقد ذی/گذارقهیوث و داریهمچنین در هر دو بخشککنامه مورد بحث عنوان شککده که خر
 ،یرهن مطالبات هیبازار ثانو رونق منظور به یاعتبار مؤسسه/ بانک صورتیکه در نمایندقبول می اعطای تسهیالت مورد اشاره(

 و دهشکک منتقل زین الحق تعهدات به ق قرارداد،یوثا و ناتیتضککم منتقل نمود، گرید اشککخاص به ربط راذی قرارداد مطالبات
ستفاده از این نوع تسهیالت 9بمانند یباق قه بانکیوث و رهن در افتهی انتقال تعهدات بابت کماکان . از این رو مشکلی از نظر ا
 ها موجود نخواهد بود.بهادارسازی داراییدر اوراق
 دارایی به سکککند فک از قبل صکککورتیکه که در براین در دو بخشکککنامه فوق این مسکککاله مورد توجه قرار گرفته اسکککتعالوه

  آن ام ال و یشهردار و یدولت یهاو شرکت مؤسسات یهاطرح یاجرا معرض در قهیوث از یقسمت ای شده، تمامسپردهوثیقه
  یمتما و است قهیوث مورد نیمالک ای مالک فوت از بعد یو وص بالعزل لیوک و مقام قائم ،یاعتبار مؤسسه/بانک رد،یگ قرار
  بالق در ربطیذ مؤسسه طرف از که را یوجوه مربوطه، دفاتر و اسناد یامضا با در این زمینه انجام داده و را یقانون فاتیتشر

 کسر و احتساب از پس و کرده افتیدر یقسط ای ینقد صورت به شد، خواهد قه پرداختیوث موارد از یقسمت ای تمام تملک
 ای ثبت صکککندوق در ملک، یبها هرگاه خواهد نمود. وصکککول وجه، ماندهیباق محل از را خود متعلقه، مطالبات یهانهیهز

شد، شده سپرده یدادگستر  مطالبات خود و متعلقه یهانهیهز زانیم به را سپرده وجوه افتیدر حق یاعتبار مؤسسه/بانک با
شت. خواهد  را یاعتبار مؤسسه/مطالبات بانک یتکافو بند، نیا موضوع قهیوث موارد ای و شدهوصول وجوه کهیصورت در دا
 8.بپردازد فوراً ،یمؤسسه اعتبار/بانک صیتشخ به بنا را خود یهایبده هیکل شودمی متعهد دار/شریکیخر د،یننما

  یقیوثت قیوثا کیتمل صککورت در هادر خصککوص وثایق تملیکی نیز این مسککاله در مقررات مورد توجه قرار گرفته که بانک
 یخوددار یکیتمل یواحدها تیریمد در شککدن ریدرگ از و نموده اقدام آنها فروش به نسککبت اسککرع وقت در موظفند خود نزد

نیز مقررات خاصکککی برای وثایق « پذیر و ارتقای نظام مالی کشکککوررفع موانع تولید رقابت»در این خصکککوص در قانون  5کنند.
  هاکبان هیلکقانون فوق،  ۸۶بنابراین براساس ماده  6تر آنها درنظر گرفته شده است.ها و الزام فروش هرچه سریعتملیکی بانک

ساالنه  سه مدت تا ن قانونیا شدن االجراء الزم خیتار از موظفند اعتباری مؤسسات و اموال خود اعم از  ٪99سال، حداقل 
های تابعه آنها درآمده و به تشککککخیص شککککورای پول و اعتبار و منقول، غیرمنقول و سککککرقفلی را که به تملک آنها و شککککرکت

 مرکزی مازاد است را واگذار نمایند.بانک
صورت نکول و تملک وثیقه،  سبی جهت فروش این داراییاز این رو حتی در  شدبانک باید از فرآیند منا و  ها برخوردار با

صورت عدم موفقیت در فروش این دارایی ساس ماده در  شمول مجازات ۸7ها، بر ا ربط مندرج های قانونی ذیقانون فوق، م
سود بانک شد. همچنین  شور خواهد  شا فعادر قانون پولی و بانکی ک سات اعتباری با من س شامللیتها و مو  های غیربانکی، 

شود مشمول مالیات شده و هر سال، سه واحد به این نرخ افزوده می ٪۲۱با نرخ  ۸9۵۹بنگاهداری و نگهداری سهام، در سال 
 برسد. ٪۹۹تا به نرخ 

مشمول مالیات  ٪۲۱با نرخ  ۸9۵۹ها و موسسات اعتباری نیز در سال براساس ماده فوق، عایدی امالک غیرمنقول بانک
ضافه می صد به نرخ مذکور ا سه واحد در سال،  صورت تخطی بانک ٪۹۹شود تا به نرخ شده و پس از آن هر  سد. در  ها و بر

موسککسککات اعتباری از موارد فوق، مدیر عامل و اعضککای هیات مدیره آنها به مدت پنا سککال از عضککویت در هیئت مدیره و 
   شوند.ات اعتباری محروم میها و موسستصدی سمت مدیر عاملی بانک

مبتنی  ای مناسب است، بلکه بایدبنابراین مدیریت وثیقه نه تنها شامل در نظر داشتن راهبرد موثر در انتخاب دارایی وثیقه
سریع در تملک دارایی وثیقه سب و  صورت نکول طرفبر راهکارهای منا مقابل، در کنار مهارت و راهکار کاربردی در ای در 

 های تملیکی باشد.موقع داراییع و بهفروش سری

                                                                                                                                                                                         
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۱۲٫۱۹٫۸9۵9مورخ  ۸۲۱۲۱۹٫۵9به بخشنامه شماره  ۸
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، در سا۱۲٫۱۹٫۸9۵9مورخ  ۸۲۱۲۱۹٫۵9به بخشنامه شماره و  ۸۸٫۱7٫۸9۵۲مورخ  ۲۱۶۹۴۶٫۵۲به بخشنامه شماره  ۲
 همان. 9
 همان. 8
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، مندرج در سا۸۸/۱۵/۸9۱۶مورخ  9۱7۶به بخشنامه شماره مب/  5
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، مندرج در سا۸۱٫۱9٫۸9۵۴مورخ  ۶۱9۹٫۵۴به بخشنامه شماره  6
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های تابعه، ها به شککککرکتها و موسککککسککککات اعتباری به انتقال این داراییالبته در این خصککککوص با توجه به توسککککل بانک
شنامهبانک سات / هابانک نیرمنقول بیاموال غ فروش و دیخر ای هرگونهمرکزی طی بخ س  و تابعه یهاشرکت با یاعتبار مؤ
  / هابانک ریسا تابعه و یفرع یهاشرکت با یاعتبار مؤسسات / هاگر، بانکیکدی با یاعتبار مؤسسات / هابانک خود، یفرع

  یتجار تیماه فاقد که گریکدی با یاعتبار مؤسسات / هابانک ریسا تابعه و یفرع یهاشرکت نیهمچن و یاعتبار مؤسسات
  انیز و سود در شده ییشناسا یدرآمدها معامالت، نگونهیا انجام صورت رنموده است. بر این اساس د ممنوع داًیاک باشند را

 ۸.دشو خارج هاحساب از دیبا و شد نخواهد لحاظ یاعتبار مؤسسه / کبان
ها جهت مدیریت وثیقه مورد توجه قرار بگیرد، ضرورت آزادسازی ربط باید در بانکمساله دیگری که براساس مقررات ذی

از این رو  8 9 ۲درخواست متقاضی اعتبار و یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقیمانده تسهیالت است.وثیقه مازاد در صورت 
ای نه تنها در سککککرعت بخشککککیدن به آزادسککککازی آن، بلکه به الزام توانایی مدیریت وثیقه در ارزشککککگذاری مداوم دارایی وثیقه

ای و کاهش احتمال بازیافت وام در صککورت نکول ثیقهدرخواسککت وثیقه بیشککتر در صککورت افت شککدید ارزش یک دارایی و
واسکککطه تحوالت حاصکککله در بازارهای مختلف دارایی، از اهمیت کلیدی برخوردار اسکککت. البته این مسکککاله در گیرنده بهقرض

دن تواند در فواصککل زمانی کوتاه مشککمول درخواسککت تجدید شککود، منجر به اضککافه شکککه می 5قرارداد کارت اعتباری مرابحه
 شود. ارزیابی مجدد وثیقه به مجموعه وظایف مدیریت وثیقه می

سهیالت بین سی امکان بهالبته در کنار موارد فوق، در اعطای ت شناختن وثایق تحت چارچوبالمللی، وظیفه برر سمیت   ر
سناریوهایها نامهقوانین ملی؛ و در مورد تمامی تسهیالت دیگر، بررسی کفایت و ضمانت اجرایی وثایق و ضمانت ساس   برا

 شود. مختلف، از جمله وظایف مدیریت وثیقه شناخته می
عنوان ابزاری برای کاهش ریسککک ها بهتوانند از وثایق و تضککمینها میتوجه به این نکته ضککروری اسککت که هر چند بانک

ستفاده کنند، اما در وهله اول بانک ساس قدرت بازپرداخت اعتباری ا سهیالتها باید برا صمیمت خصوص  گیری درگیرنده به ت
توانند توانند جایگزین ارزیابی جامع و کامل متقاضککی اعتبار شککوند و نه میاعطای تسککهیالت بپردازند. در حقیقت وثایق نه می

املی که ممکن وتر، نه تنها عصورت کامل جبران کنند. به بیان دقیقهای اطالعاتی در ارزیابی اعتبار متقاضی اعتبار را بهکاستی
توانند الزاماً باعث افت ارزش وثیقه شککوند؛ بلکه عدم ضککمانت اجرایی سککریع اسککت باعث عدم تحقق بازیافت وام شککوند می

   6تواند ارزش وثیقه را به شدت کاهش دهد.وثیقه و توسل به دعاوی حقوقی، حتی می

 انواع وثایق .۲.۲
در  سپاری، نقشی کلیدیهای واجد شرایط وثیقهمحور عموماً نحوه مدیریت وثیقه برپایه گستره داراییهای مالی بانکدر نظام

یشتر سپاری، امکان دسترسی بهای واجد شرایط وثیقهکند. در حقیقت دامنه وسیع داراییمالی ایفا میمیزان دسترسی به تامین
تر های با اندازه کوچک و متوسکککط و یا افراد با سکککطح درآمد پایینخصکککوص در شکککرکتالی را بهمالی و رفع تنگنای مبه تامین
ساس نوع داراییفراهم می ست.  های در تملک دو گروه فوق،آورد و در این بین، وثایق منقول برا از اهمیتی کلیدی برخوردار ا

 مالی را افزایش خواهد داد. ی به تامینتر، گستره بیشتر دامنه وثایق منقول، میزان دسترسبه بیان دقیق
شرایط تامین ستی از وثایق واجد  سی به فهر ستر شبکه بانکی بهاز این رو د سطه بانکمالی در  شور، محوری نظام مالی کوا

سککازد. البته صککرف دسککترسککی به این مالی را فراهم میهای موجود در ارتقای زیرسککاخت تامینتر شکککافامکان بررسککی دقیق
این تواند موثرتر واقع شود. بنابرت از کفایت الزم برخوردار نبوده و مقایسه آن با فهرست مشابه در کشورهای دیگر میفهرس

ای از کشککورهای ای از کشککورهای جهان مورد توجه قرار داده و بر نمونهربط را در نمونهدر گام اول دسککتیابی به فهرسککت ذی
                                                                                                                                                                                         

 رجوع شود. یمرکزبانک یت، مندرج در سا9۸/ ۸9۵۹/۱۹مورخ  ۵۹/۸7۱۵9۵به بخشنامه شماره  ۸
 یتمندرج در سککا، ۸۱٫۱9٫۸9۵۴مورخ  ۶۱9۹٫۵۴به بخشککنامه شککماره ، و ۲7٫۸۸٫۸9۵۴مورخ  9۴7۲7۱٫۵۴بخشککنامه شککماره خصککوص به  یندر ا ۲

 رجوع شود. یمرکزبانک
شده است. در بخشنامه  یموسسه اعتبار یصمازاد منوط به تشخ یقوثا یآزادساز یرمنقول،و در خصوص اموال غ 9۴7۲7۱٫۵۴امه شماره بخشن البته در 9

 به بانک محول شده است. ین،جهت تضم یماندهباق یقهانتخاب وث یزن ۵۴/۶۱9۹۸شماره 
 یکاییندس یالتتسه یتهتوسط کم یکاییسند یالتدر تسه یقهوث ییردر خصوص تغ گیرییم، تصم۱۴/۱7/۸9۵۱مورخ  ۸۹۴۸7۲/۵۱براساس بخشنامه  8

 اتخاذ خواهد شد.
 رجوع شود. یمرکزبانک یتمندرج در سا ،۸۱٫۱۶٫۸9۵۹مورخ  ۸۵۴۲۲7٫۵۹خصوص به بخشنامه شماره  یندر ا 5
 رجوع شود. یمرکزبانک یتمندرج در سا ۱7/۱۴/۸9۱۴مورخ  ۶۶۵خصوص به بخشنامه شماره مب/ یندر ا 6
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شکککویم. در این مطالعه که به سکککازوکار ثبت وثایق و ( متمرکز می۲۱۸۲) ۸ونز و هنینیگآلوارز دمال کمپا، دَ مختلف در مطالعه
کشکککور جهان پرداخته، امکان اسکککتخراج اطالعات وثایق منقول واجد شکککرایط، بر اسکککاس جداول  9۶سکککامانه ثبت وثایق در 

 تفصیلی مندرج در مقاله موجود است. 
شککود که در بین کشککورهای مختلف موجود در این عه آنها مشککاهده میاسککتخراجی از مطال ۵در این راسککتا براسککاس جدول 
آالت و تجهیزات، در کنار وسکککیله نقلیه موتوی در رتبه اول مقبولیت قرار دارند. تولیدات نمونه، از بین وثایق منقول، ماشکککین

قام سککوم را به خود اختصککاص کشککاورزی در جایگاه دوم قرار دارد و دام و طیور، چندین حسککاب دریافتنی و موجودی انبار م
 شود.شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی و یک حساب دریافتنی کسب میدهند. مقام چهارم توسط محصوالت کشتمی

 دهند.مالکیت فکری و دارایی آتی نیز جایگاه پنجم را به خود اختصاص می
گذاری، اسناد مبتنی بر حق و ابزارهای دارایی سرمایههای حال و آیند، در این گروه از کشورها تضمین کلی نسبت به دارایی

ی سپاری برخوردارند. برای بررسهای تعاونی، از کمترین مقبولیت در وثیقهمالی و در نهایت، سهام موسسات تجاری و شرکت
ه پذیرش انواع شککککود که اختالف بین دامننیز مراجعه نمود. براسککککاس این نمودار مشککککاهده می ۸۸توان به نمودار تر میدقیق

 ها در کل کشورهای نمونه نیز چشمگیر نیست.مختلف دارایی
تر با سککاختار مالی ایران، از بین کشککورهای نمونه این مطالعه این در حالی اسککت که اگر برای دسککتیابی به اطالعاتی همگن

صیلی موجود در  شویم و اطالعات آنها را از جداول تف سیایی متمرکز  شورهای آ ستخراج کنیم، فرآیند صرفاً بر ک این مطالعه ا
شککود که در کشککورهای مشککاهده می ۸۱شککود. در این راسککتا بر اسککاس اطالعات پردازش شککده در جدول متفاوتی مشککاهده می

سیایی فوق مشتمل بر بنگالدش، کامبوج، چین، هن  شینآ سنگاپور، برخالف کل کشورهای نمونه، ما آالت و کن ، مالزی و 
هایی که در گروه سککوم و چهارم نقلیه موتوری از جایگاه اول به جایگاه دوم منتقل شککده و برخی از دارایی تجهیزات، و وسککیله

 قرار داشتند، در کشورهای آسیایی به گروه اول انتقال پیدا کردند.
هایی ییهای دریافتنی از جایگاه اول برخوردارند و جایگاه دوم به دارادر حقیقت در کشکککورهای آسکککیایی نمونه، حسکککاب

آالت و تجهیزات، وسکککیله نقلیه موتوری، دارایی های حال و آینده، ماشکککینمشکککتمل بر تضکککمین کلی نسکککبت به تمامی دارایی
ر عواید شده و دیگگذاری، مالکیت فکری و موجودی انبار اختصاص یافته است. تولیدات کشاورزی، محصوالت کشتسرمایه

سناد  شی از کشاورزی، دام و طیور، و ا سهام نا سوم برخوردارند و در مقام چهارم نیز  مبتنی بر حق و ابزارهای مالی از جایگاه 
 مراجعه نمود. ۸۲توان به نمودار تر میگیرند. برای بررسی دقیقهای تعاونی و دارایی آتی قرار میموسسات تجاری و شرکت

های های ثبت وثایق و انواع داراییاز سککککامانه (، مطالعه جامعی۲۱۸۲هرچند مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )
سیایی، مطالعه دیگری را نیز مورد سپاری را در دسترس قرار میمنقول قابل وثیقه شتر در کشورهای آ دهد؛ اما برای بررسی بی
، نظام انجام شککده اسککت ۲دهیم. در این مطالعه که توسککط یک شککرکت تحقیقاتی حقوقی با عنوان لمکس موندیبررسککی قرار می

با استخراج اطالعات مربوط به کشورهای آسیایی در این گروه  9کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ۹۱حق وثیقه در بیش از 
ای متفاوت از از کشورهای نمونه که مشتمل بر کشورهای فیلیپین، پاکستان، سریالنکا، تایوان، تایلند، و ترکیه است، به نمونه

 گیرد.کنیم و از این منظر، اطالعات تکمیلی در خصوص وثایق واجد شرایط در اختیار قرار میمی کشورهای آسیایی دست پیدا
ها مورد بندی متفاوتی از داراییشککود که طبقهمشککاهده می ۸۸شککده از این مطالعه مندرج در جدول با اطالعات اسککتخراج

های غیرمنقول نیز اشککاره شککده اسککت. در این ل، به داراییهای منقوای از داراییتوجه قرار گرفته و در کنار مجموعه گسککترده
ن ای در بیمالی وثیقهعنوان اموال غیرمنقول از باالترین درجه مقبولیت در تامینراسککککتا در کنار امالک و مسککککتغالت که به

الت و الوار، و کشکورهای آسکیایی فوق برخوردار اسکت، سکفته و اسکناد قابل انتقال، موجودی انبار، سکهام، حیوانات، محصکو
 دهند. ای را به خود اختصاص میمالی وثیقهکشتی، رتبه اول مقبولیت و استفاده در تامین

ها، تجهیزات، وسککککایل نقلیه و هواپیما از جایگاه دوم برخوردارند. در های بانکی، دریافتنیها، حسککککابپس از این دارایی
های دنی و مشتقات هیدروکربن قرار دارند. جایگاه چهارم نیز به داراییمقام سوم نیز مالکیت فکری، حقوق قراردادی، مواد مع

 وکار با فرضهای مورد اشاره در این مطالعه، در کشورهای آسیایی نمونه، کسبای اختصاص یافته است. از بین داراییاجاره

                                                                                                                                                                                         
1 Alvarez de la Campa, Downes and Hennig. 
2 Lex Mundi. 
3 Lex Mundi Bank Finance and Regulation (2012). 
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 ۸9ه نمودار توان بتر در این زمینه میقیقای مورد اسککتفاده قرار نگرفته اسککت. برای بررسککی دمالی وثیقهتداوم فعالیت در تامین
 رجوع نمود.

صویری گویا ستیابی به ت ستفاده در تامیندر ادامه برای د صمالی وثیقهتر از اموال منقول مورد ا رفًا ای در کشورهای دیگر، 
مینه با تمرکز بر انواع شککککویم. در این زهای با درجه اولویت یک تا سککککه مورد اشککککاره در دو مطالعه فوق متمرکز میبر دارایی

شککده در سککه گروه کل کشککورها و دو گروه مختلف از کشککورهای آسککیایی مندرج در مختلف وثایق منقول به رسککمیت شککناخته
آالت، تجهیزات و وسککککایل نقلیه موتوری که در گروه کل کشککککورها از جایگاه اول شککککود که ماشککککینمشککککاهده می ۸۲جدول 

های گیرند و درجه مقبولیت آنها در مقایسککه با حسککابهای آسککیایی در اولویت دوم قرار میبرخوردارند؛ در هر دو گروه کشککور
سیایی -دریافتنی شورهای آ سناد قابل  -در گروه اول ک سفته، ا سه با حیوانات، محصوالت، الوار، موجودی انبار،  و در مقای

 کمتر است.  -در گروه دوم کشورهای آسیایی - ۸انتقال، سهام و حتی کشتی
ای در سککه گروه مورد بررسککی، در کنار دو گروه مختلف کشککورهای آسککیایی های وثیقهدر گام بعد بر نقاط اشککتراک دارایی

ر های منقول با رتبه یک تا سه مقبولیت دشود که نقطه اشتراک داراییشویم. به این ترتیب مشاهده میمورد مطالعه متمرکز می
شینمالی وثیقهتامین شامل ما سایل نقلیه، محصوالت کشاورزی، دام و طیور، دریافتنی آالتای   ها و موجودیو تجهیزات، و

سیایی، دامنه وسیع های منقول مورد توجه قرار تری از داراییانبار است. این در حالی است که با تمرکز صرف بر کشورهای آ
 د. شونبزارهای مالی و مالکیت فکری اضافه میهای منقول فوق، سهام، اسناد مبتنی بر حق، اگیرند و به مجموعه داراییمی

ای برخوردار هسککتند، در کنار وثایق یافتهاز این رو در کشککورهای آسککیایی مورد بررسککی که عموماً از بازارهای مالی توسککعه
وجودی مها و آالت و تجهیزات، وسککایل نقلیه، محصککوالت کشککاورزی، دام و طیور، دریافتنیمنقول سککنتی که مبتنی بر ماشککین

 اند.ای برخوردار شدهمالی وثیقههای مالی در کنار مالکیت فکری از مقبولیت باالیی در تامینباشند، داراییانبار می

 ۲و  ۱انواع وثایق واجد شرایط در نمونه مشامل الر کل کشورها -۵جدول 
 ایمالی وثیقهشدن دارایی در تامینرسمیت شناختهمیزان به  

 عدم گزارش خیر بله نوع دارایی
 ۲ ۱ ۲۱ های حال و آیندهتضمین کلی نسبت به تمامی دارایی

 ۱ ۴ ۲۶ آالت و تجهیزاتماشین
 ۱ ۴ ۲۶ وسیله نقلیه موتوری

 ۱ ۹ ۲۹ کشاورزیتولیدات 
 ۱ 7 ۲9 شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی محصوالت کشت
 ۱ ۶ ۲۴ دام، طیور و غیره
 ۱ ۸۱ ۲۱ گذاریدارایی سرمایه

 ۱ ۸۸ ۸۵ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی 
 ۱ ۱ ۲۲ مالکیت فکری 

 ۱ 7 ۲9 یک حساب دریافتنی
 ۱ ۶ ۲۴ چندین حساب دریافتنی

 ۱ ۶ ۲۴ موجودی انبار 
 ۸ ۸۲ ۸7 های تعاونیسهام موسسات تجاری و شرکت

 ۱ ۱ ۲۲ دارایی آتی 
 اند.مالی استفاده کردهشدن، براساس تعداد کشورهایی گزارش شده که از دارایی مورد نظر در تامینرسمیت شناختهمیزان به -۸
 باشند:می تری به شرح زیردر این جدول برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیق -۲

باشککککد. دارایی شککککده و دیگر عواید ناشککککی از کشککککاورزی شککککامل گیاهان و درختان موجود در روی زمین نیز میمحصککککوالت کشککککت
بهادار، اوراق اختیار معامله، اوراق آتی، محصککوالت مشککتقه و غیره اسککت. اسککناد مبتنی بر حق و شککده شککامل سککهام، اوراقگذاریسککرمایه

کناس، برات، اوراق تجاری و غیره اسککت. مالکیت فکری مشککتمل بر حق اختراع، عالمت تجاری یا نام بازرگانی ابزارهای مالی شککامل اسکک
اسکککت. موجودی انبار متمرکز بر کاالی آماده برای فروش اسکککت. دارایی آتی شکککامل محصکککوالت آتی مزارع، باغات، تصکککاحب آتی وثیقه 

 دنیا نیامده است.شده در قرارداد و دام بهتوصیف
 (.۲۱۸۲شده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )و پردازش اطالعات استخراجماخذ: 

                                                                                                                                                                                         
 .شودیگروه امتتناع م ینمنقول است، از از ذکر امالک و مستغالت در ا هایییاز آنجا که تمرکز بر دارا ۸



  یدر شبکه بانک اییقهوث مالیینساختار تام یواکاو

19 

 
  ای مشتمل بر کل کشورهاای در نمونهمالی وثیقهشدن دارایی در تامینشناختهرسمیتمیزان به -۸۸نمودار 

اسککتفاده  مالیینمورد نظر در تام ییگزارش شککده که از دارا ییشککدن، براسککاس تعداد کشککورهاشککناخته یترسککمبه یزانم -۸ توضککیحات:
 اند.کرده
 :باشندیم یربه شرح ز ترییقدق یحاتتوض یدارا یرهااز متغ ینمودار برخ یندر ا -۲

 دهشگذارییهسرما یی. داراباشدیم یزن ینزم یو درختان موجود در رو یاهانشامل گ یاز کشاورز یناش یدعوا یگرشده و دکشت محصوالت
شککامل  یمال یبر حق و ابزارها یاسککت. اسککناد مبتن یرهمحصککوالت مشککتقه و غ ی،معامله، اوراق آت یاربهادار، اوراق اختشککامل سککهام، اوراق

ار انب یاسککت. موجود ینام بازرگان یا یمشککتمل بر حق اختراع، عالمت تجار یفکر یتاسککت. مالک یرهو غ یاسکککناس، برات، اوراق تجار
ست. دارا یآماده برا یز بر کاالمتمرک داد و در قرار شدهیفتوص یقهوث یمزارع، باغات، تصاحب آت یشامل محصوالت آت یآت ییفروش ا
 است. یامدهن یادندام به

 (.۲۱۸۲شده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )و پردازش ماخذ: اطالعات استخراج

 ۲و  ۱ای از کشورهای آسیاییشرایط در نمونهانواع وثایق واجد  -۸۱جدول 

شدن دارایی در میزان به رسمیت شناخته نام کشور 
 )تعداد( ایمالی وثیقهتامین

 نوع دارایی
بنگالد
 ش

کام
 بوج

چ
 ین

هن  
 کن 

مالز
 ی

سن 
 خیر بله اپور

های تضمین کلی نسبت به تمامی دارایی
 حال و آینده

* * - * * * ۹ ۸ 

 ۸ ۹ * * * - * * آالت و تجهیزاتماشین

 ۸ ۹ * * * - * * وسیله نقلیه موتوری

 ۲ ۴ * * - - * * تولیدات کشاورزی
شده و دیگر عواید محصوالت کشت
 از کشاورزیناشی 

* * - - * * ۴ ۲ 

 ۲ ۴ * * - - * * دام، طیور و غیره

 ۸ ۹ * * * - * * گذاریدارایی سرمایه

 ۲ ۴ * * - - * * اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی
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 ۸ ۹ * * * - * * مالکیت فکری
 ۱ ۶ * * * * * * یک حساب دریافتنی
 ۱ ۶ * * * * * * چندین حساب دریافتنی

 ۸ ۹ * * * - * * انبارموجودی 
 9 9 * * - - * - های تعاونیسهام موسسات تجاری و شرکت

 9 9 * - - - * * دارایی آتی
   ۸۲ ۸۸ ۱ ۲ ۸۲ ۸۸ های پذیرفته شدهتعداد گروه دارایی

 اند.مالی استفاده کردهتامینشدن، براساس تعداد کشورهایی گزارش شده که از دارایی مورد نظر در رسمیت شناختهمیزان به -۸
 باشند:تری به شرح زیر میدر این نمودار برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیق -۲

باشککککد. دارایی شککککده و دیگر عواید ناشککککی از کشککککاورزی شککککامل گیاهان و درختان موجود در روی زمین نیز میمحصککککوالت کشککککت
ق اختیار معامله، اوراق آتی، محصککوالت مشککتقه و غیره اسککت. اسککناد مبتنی بر حق و بهادار، اوراشککده شککامل سککهام، اوراقگذاریسککرمایه

ابزارهای مالی شککامل اسکککناس، برات، اوراق تجاری و غیره اسککت. مالکیت فکری مشککتمل بر حق اختراع، عالمت تجاری یا نام بازرگانی 
شکککامل محصکککوالت آتی مزارع، باغات، تصکککاحب آتی وثیقه  اسکککت. موجودی انبار متمرکز بر کاالی آماده برای فروش اسکککت. دارایی آتی

 دنیا نیامده است.شده در قرارداد و دام بهتوصیف
 (.۲۱۸۲شده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )و پردازش ماخذ: اطالعات استخراج

 
 ایمالی وثیقهشدن دارایی در تامینرسمیت شناختهمیزان به -۱۲نمودار 

اسککتفاده  مالیینمورد نظر در تام ییگزارش شککده که از دارا ییشککدن، براسککاس تعداد کشککورهاشککناخته یترسککمبه یزانم -۸توضککیحات: 
 اند.کرده
 :باشندیم یربه شرح ز ترییقدق یحاتتوض یدارا یرهااز متغ ینمودار برخ یندر ا -۲

 دهشگذارییهسرما یی. داراباشدیم یزن ینزم یو درختان موجود در رو یاهانشامل گ یاز کشاورز یناش یدعوا یگرشده و دمحصوالت کشت
شککامل  یمال یبر حق و ابزارها یاسککت. اسککناد مبتن یرهمحصککوالت مشککتقه و غ ی،معامله، اوراق آت یاربهادار، اوراق اختشککامل سککهام، اوراق

ار انب یاسککت. موجود ینام بازرگان یا یتراع، عالمت تجارمشککتمل بر حق اخ یفکر یتاسککت. مالک یرهو غ یاوراق تجار ،اسکککناس، برات
ست. دارا یآماده برا یمتمرکز بر کاال داد و در قرار شدهیفتوص یقهوث یمزارع، باغات، تصاحب آت یشامل محصوالت آت یآت ییفروش ا

 است. یامدهن یادندام به
 (.۲۱۸۲کمپا، دَونز و هنینیگ ) شده محقق از مطالعه آلوارز دمالو پردازش ماخذ: اطالعات استخراج

  انواع وثایق واجد شرایط در نمونه دیگری از کشورهای آسیایی -۸۸جدول 
 کل گروه نام کشور 
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 مقدار فراوانی ترکیه تایلند تایوان سریالنکا پاکستان فیلیپین دارایینوع 

 ۹ * - * * * * هواپیما
 ۹ * - * * * * بانکی هایحساب
 ۶ * * * * * * محصوالت، الوار ،حیوانات
 ۹ * * * * * - تجهیزات
 ۴ * - * * * - فکری مالکیت
 ۶ * * * * * * انبار موجودی
 9 - - * * * - ایاجاره هایدارایی
 ۴ * - * * * - معدنی، مشتقات هیدروکربن مواد
 ۶ * * * * * * اسناد قابل انتقال ،سفته
 ۶ * * * * * * و مستغالت امالک

 ۹ * - * * * * هادریافتنی
 ۴ - - * * * * قراردادی حقوق
 ۶ * * * * * * سهام
 ۶ * * * * * * کشتی
 ۹ * - * * * * نقلیه وسایل
 ۱ - - - - - - با فرض تداوم فعالیت وکارکسب

  ۸9 7 ۸۹ ۸۹ ۸۹ ۸۸ دهشهای پذیرفتهگروه دارایی تعداد

 .(۲۱۸۲)شده محقق از مطالعه شرکت لمکس موندی و پردازش استخراجماخذ: اطالعات 

 
 دوم ای در کشورهای گروه مالی وثیقهشدن دارایی در تامینمیزان به رسمیت شناخته -۱۳نمودار 

 حاصل شده است. یدر نمونه مورد بررس یشدن براساس مقدار فراوانشناخته یترسمبه یزانمتوضیحات: 
 (.۲۱۸۲)شده محقق از مطالعه شرکت لمکس موندی و پردازش ماخذ: اطالعات استخراج

 

 ۱ای در سه گروه مورد الررسیمالی وثیقهشده در تامینرسمیت شناخاههای الهالندی داراییرتثه -۸۲جدول 
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آالت و مککاشککککین
 تجهیزات

حیوانات، محصککوالت،  یک حساب دریافتنی
 الوار

ین آالت و مککاشکککک
 تجهیزات

 آالت و تجهیزاتماشین

وسککککیلککه نقلیککه 
 موتوری

 وسایل نقلیه وسایل نقلیه موجودی انبار چندین حساب دریافتنی

مککککحصکککککککوالت  امالک و مستغالت    
 کشاورزی

 محصوالت کشاورزی

 دام و طیور دام و طیور سفته، اسناد قابل انتقال    
 هادریافتنی هادریافتنی سهام    
 موجودی انبار موجودی انبار کشتی    

به 
رت

۲ 

تکککککولکککککیکککککدات 
 کشاورزی

سبت به دارایی ضمین کلی ن ال های حت
 آیندهو 

یه   هواپیما ما گذاری دارایی سککککر
 )سهام(

اسککککنککاد مبتنی بر حق،    های بانکیحساب آالت و تجهیزاتماشین  
 ابزارهای مالی

 مالکیت فکری   تجهیزات وسیله نقلیه موتوری  
     هادریافتنی گذاریدارایی سرمایه  
     وسایل نقلیه مالکیت فکری  
       موجودی انبار  
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     مالکیت فکری تولیدات کشاورزی دام، طیور و غیره
چندین حسککککاب 

 دریافتنی
شککده و دیگر عواید محصککوالت کشککت
 ناشی از کشاورزی

مواد معدنی، مشکککتقات 
 هیدروکربن

    

     حقوق قراردادی دام، طیور و غیره موجودی انبار
       اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی  

 اند. استخراج شده ۸۸، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول ۸۱و  ۵گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -۸
 (.۲۱۸۲(، و شرکت لمکس موندی )۲۱۸۲های آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )شده محقق از مطالعهو پردازش مآخذ: اطالعات استخراج

های سککپاری در کشککورهای جهان و گروههای منقول قابل وثیقهحال با توجه به شککناخت و تصککویر کلی حاصککل از دارایی
توان به ارزیابی این حوزه در کشککور پرداخت. البته از آنجا که در بررسککی انواع نحو بهتری میمختلفی از کشککورهای آسککیایی، به

صورت یک مجموعه مدون در دسترس نیست؛ بنابراین در کشور، فهرست کاملی به ایمالی وثیقهوثایق واجد شرایط در تامین
سایت بانک ۸97۵-۸9۵۶های نظارتی دوره زمانی نامهبا بررسی بخش ستخراج مندرج در  ستی از این وثایق را ا مرکزی، فهر

نابراین یگر به تضمین اشاره شده است، بصورت مستقیم به وثیقه و در برخی دها بهکنیم. البته از آنجا که در برخی بخشنامهمی
شاره ساس موارد ا ربط، کاربرد دارایی منقول و یا غیرمنقول در دو قالب وثیقه و تضمین در اطالعات شده در بخشنامه ذیبرا

 تفکیک شده است.  ۸9مندرج در جدول 
ضای مق ۸9با این وجود، از آنجا که اطالعات مندرج در جدول  شتر، ف ضمین را رراتی الزام وثیقهکلی بوده و بی سپاری و ت

سه الزم با اطالعات مندرج در جداول تصویر میبه برخوردار نیست، بنابراین در ادامه اطالعات  ۵-۸۲کشد و از قابلیت مقای
کنیم. هرچند موضککوع کلی بندی میربط طبقهو براسککاس الگویی قابل مقایسککه با جداول ذی ۸۴را در قالب جدول  ۸9جدول 

طرح وثایق است و در کشورهای نمونه نیز بر وثایق منقول تمرکز شده است، با این وجود برای ارائه تصویر بهتر از فضای  این
اری و سککپمالی مشککتمل بر وثیقههای منقول و غیرمنقول مورد اشککاره در تامینمالی در شککبکه بانکی کشککور، انواع داراییتامین

 اند.تضمین مورد توجه قرار گرفته
های منقول و غیرمنقول مورد شککود که از بین گسککتره داراییمشککاهده می ۸۴ز این رو براسککاس اطالعات مندرج در جدول ا

ستفاده در تامین شتری را در این دو روش تامینمالی، داراییا شور ایفا کرده و دامنه متنوعهای منقول نقش بی تری از مالی در ک
های منقول را براسکککاس اند. انواع این داراییرسکککمیت شکککناخته شکککدهایسکککه با تضکککمین بهسکککپاری در مقها در وثیقهاین دارایی

بهادار، سککککفته، های بانکی، طال، اوراقبندی کرد: وجه نقد، حسککککابگروه زیر در کشککککور طبقه ۸۲توان در بندی کلی میطبقه
 آالت و تجهیزات، وسایل نقلیه.نامه، رسید انبار و کاال، ماشیننامه، سند دریافتنی، قرارداد، بیمهضمانت

مبتنی بر  -های منقول مورد اشککاره، صککرفاً سککند دریافتنی شککود که از بین داراییمشککاهده می ۸۴از این رو براسککاس جدول 
حسکککابان مربوط برای همان دسکککتگاه های اجرایی و ذیشکککده قراردادها از سکککوی دسکککتگاهگواهی خالص مطالبات قطعی تائید



  یدر شبکه بانک اییقهوث مالیینساختار تام یواکاو
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ستفاده قرار مییندر تام -اجرایی ضمانت مورد ا ست. مالی وثیقهگیرد اما در تامینمالی توسط  شده ا شناخته ن ای به رسمیت 
صککککرفاً در قالب تضککککمین  -اسککککناد دریافتنی -های تولیدی در حقیقت مهمترین دارایی منقول با حجم باال در دارایی بنگاه

هایی از براین در گروهکشککد. عالوهمالی را به تصککویر میر نظام تامینتواند مورد اسککتفاده واقع شککود که این کاسککتی بزرگی دمی
 گیرند نیز گسککتره انواع داراییسککپاری مورد اسککتفاده قرار میمالی توسککط تضککمین و وثیقهانواع دارایی که در هر دو روش تامین

رمنقول نیز صکککادق اسکککت. در حالیکه در ای چشکککمگیرتر اسکککت. این مسکککاله در ارتباط با اموال غیمالی وثیقهربط در تامینذی
ایق ای، انواع مختلفی از وثمالی وثیقهمالی توسکککط تضکککمین صکککرفاً وثیقه ملکی مورد توجه قرار گرفته اسکککت؛ در تامینتامین

ضی کشاورزی و محل  شاع ارا سناد رسمی مالکیت مفروز و م ستایی، ا سناد منازل رو ستغالت، ا شامل امالک و م غیرمنقول 
البیع به تشکککخیص بانک به های کشکککاورزی، امالک مزروعی و باغات، محل طرح و دیگر اموال غیرمنقول سکککهلحاجرای طر

 اند.رسمیت شناخته شده
ضمین ای در مقایسه با تمالی وثیقهشده در تامینرسمیت شناختههای منقول بهبه این ترتیب با وجود دامنه گسترده دارایی

های موجود ها با کشورهای نمونه نیز انجام شود تا تصویر مناسبی از کاستیی بین این داراییادر کشور، ضروری است مقایسه
 مالی در دسترس قرار گیرد.در زیرساخت این روش تامین

های نظارت بانکی با الگوی ای براسکککاس بخشکککنامهمالی وثیقهشکککده در تامینرسکککمیت شکککناختههای بهدر مقایسکککه دارایی
های کل نمونه ها با داراییشود که تعداد اشتراک انواع این داراییمشاهده می ۸۹شورهای نمونه در جدول شده در کاستخراج

(، در کمترین مقدار قرار دارد و نقطه اشککتراک، در ۲۱۸۲کشککوری مسککتخرج از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ ) 9۹
 ۸آالت و تجهیزات و موجودی انبار است.ماشین
گذاری، رسد و عالوه بر دو مورد قبل، دارایی سرمایهمورد کشورهای گروه اول آسیا، این نقطه اشتراک به چهار مورد میدر 

ضافه می سناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی نیز به گروه فوق ا شتراک مربوط به ا شترین نقطه ا ست که بی شوند. این در حالی ا
شده توسط شرکت لمکس موندی است. صرفنظر از امالک و ستخرج از مطالعه انجامگروه دوم مشتمل بر کشورهای آسیایی م

، گیردمستغالت مورد اشاره در این گروه که جزو اموال غیرمنقول بوده و در گروه اموال منقول مورد بحث این قسمت قرار نمی
شاهده می شتراک موجود به م ست می ۱شود که نقاط ا شتمل بر موجودی رسدمورد که باالترین مقدار ا شتراک م . این نقاط ا

 های بانکی، تجهیزات و حقوق قراردادی است.انبار، سفته و اسناد قابل انتقال، سهام، کشتی، هواپیما، حساب
 شککده بین سککه گروه مورد بررسککی و شککبکه بانکیرسککمیت شککناختهالبته در صککورت تمرکز بر نقاط اشککتراک وثایق منقول به

آالت و تجهیزات، و موجودی انبار است. این در حالی شود که نقاط اشتراک در حد همان دو مورد ماشینکشور، مشاهده می
شتراک با دو گرو شتراک به چهار مورد میاست که در صورت تمرکز بر نقاط ا سیایی مورد بررسی، این ا د و رسه کشورهای آ

 شوند. گذاری به گروه فوق اضافه میاسناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی در کنار دارایی سرمایه
 از جمله - ۸۴براسککاس جدول  -بندی، سککفته و انواع مختلف قرارداد که توجه به این نکته ضککروری اسککت که در این طبقه

بندی وثایق منقول متداول و واجد شککرایط در شککبکه بانکی کشککور هسککتند را در گروه اسککناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی طبقه
شود که برخی از اقالم دارایی صرفاً در شبکه بانکی ایران در مشاهده می ۸۹ایم. البته براساس اطالعات مندرج در جدول کرده
ندی اقالم باند و در کشورهای نمونه به آنها اشاره نشده و یا در قالب جزئی از طبقهفاده قرار گرفتهای مورد استمالی وثیقهتامین

شاره قرار گرفته ست. این داراییاند که بهدارایی مورد ا سازی آنها موجود نبوده ا شاره به اقالم جزئی، امکان جدا ها دلیل عدم ا
 نامه.نامه و بیمهه نقد، طال، ضمانتاند عبارتند از وجشده اشاره ۸۹که در جدول 

 مالی در شثکه الانکی کشور انواع دارایی مورد اسافاده در تامین -۸9جدول 
 کاربرد دارایی عنوان بخشنامه شماره سال
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اقدامات و تمهیدات الزم برای صدور 
باری برای  یارا کارت اعت و عرضکککککه 

 سرپرستان خانوارها
 یارانه نقدی

قه باری  وثی کارت اعت
 مرابحه

                                                                                                                                                                                         
 ینا لهیوسککبه مالیینامکان تام ی،در نقاط اشککتراک منظور نشککده که براسککاس مقررات در دسککترس در دوره مورد بررسکک یلدل ینبه ا یموتور یهنقل یلهوسکک ۸

 .یستدست اول فراهم ن یهنقل یلوسا یزین در خارج از شکل ل ییدارا



 نکی ایرانسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام باهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت

11 

 کاربرد دارایی عنوان بخشنامه شماره سال

۲۹
۹7
۹۹

/
۵۶ 

دسککککتورالعمککل نککاظر بر صککککککدور 
 نامه ریالیضمانت

انککککداز، سککککپرده الحسککککنه پککککس)سپرده قرض یارز یهاسپرده
ژه یدار وسککپرده مدت یا گواهیدار و مدت یگککککککذارهیسککککککککرما

  ۸عام و خاص( یگذارهیسرما

وثکککیکککقکککه صکککککککدور 
 نامه ریالیضمانت

۱۲
۲۲

 

۲۸
۱۹
۴۶

/
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 حداک ر و حداقل زانیم و انواع نییتع
بانک کارمزد مات    یبازنگر و یخد
نهیسککککال  یمرکز بانک توسککککط آن ا
 رانیا یاسالم یجمهور

سپرده مدت ضمانت۲دار ارزی و ریالی، طالوجه نقد،    یهانامه، 
-ی)ارز یاعتبار یهانامه، ضککمانتیداخل یاعتبار موسککسککات

سط صادره (یالیر ضمانت تو  ریسا و رانیا صادرات صندوق 
ندوق جب به هک ییهاصکککک ند، س مییتاسکککک قانون مو شککککو
بهادار بدون های خارجی معتبر، اوراقهای بانکنامهضککککمانت

، اموال ۹شده در بورس، سهام پذیرفته۴بهادار، سایر اوراق9ریسک
البیع به تشککخیص بانک، سککایر اموال غیرمنقول، غیرمنقول سککهل

د معتبر، سککفته معتبر، رسککینامه سککند هواپیما و کشککتی دارای بیمه
 انبارهای عمومی 

وثیقککه برای صکککککدور 
نامه شکککرکت ضکککمانت

در مناقصکککه، مزایده و 
 هانامهسایر ضمانت

۱۲
۲۲
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95
۸

/
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 و ریپذرقابت دیتول موانع قانون رفع
 کشور یمال نظام یارتقا

و محل  یکشکاورز یت مفروز و مشکاع اراضکیمالک یاسکناد رسکم
و  یمل یاراضکک یواگذار یقراردادها ،یکشککاورز یهاطرح یاجرا
 یلیو تکم یلیع تبککدی، صککککنککایوزارت جهککاد کشکککککاورز یدولت

  ییو اسناد منازل روستا یکشاورز

هککای بخش وثیقککه وام
 کشاورزی و روستایی

۱۲
۲۲

 6۵
68
9

/
۵۴ 

 قانون(  ۸۸شککرح بند )ب( تبصککره ) 
 کشور کل ۸9۵۴ سال بودجه

 بخش شککدهدیتول خدمات و کاالها نید تضککمیخر یها قرارداد
 ییاجرا هایدستگاه با منعقدشده متقابلعیب و یردولتیغ

تضکککککمککیککن اعککطککای 
 تسهیالت بانکی

۱۲
۲۲

 

99
7۱
68

/
۵۴ 

 نامه تضمین معامالت دولتیآیین

های صککادره از سککوی نامههای بانکی و یا ضککمانتنامهضککمانت
موسککککسککککات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سککککوی 

مرکزی جمهوری اسککالمی ایران، اصککل فیش واریز وجه نقد بانک
نامه صککادره از سککوی به حسککاب سککپرده بانکی مجاز، ضککمانت

 گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صککککدورموسککککسککککات بیمه
مرکزی، سکککفته با امضکککای صکککاحبان نامه از سکککوی بیمهضکککمانت

شتاد  شخاص حقوقی معادل ه ضای مجاز همراه با مهر برای ا ام
شده درصد ارزش اسمی آن، گواهی خالص مطالبات قطعی تائید

حسابان مربوط برای های اجرایی و ذیقراردادها از سوی دستگاه
ها شده بانکتضمیننام مشارکت بیهمان دستگاه اجرایی، اوراق

و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سککررسککید، وثیقه ملکی معادل 
های صادره توسط نامهارزش کارشناسی رسمی آن، ضمانت ۱۹٪

های ضکککمانت دولتی، صکککندوق نوآوری و شککککوفایی، صکککندوق
 های پژوهش و فناوری غیر دولتی صندوق

هککای نککامککهضککککمککانککت
نامه در موضککککوع آیین

 تضککککککمککیککن انککجککام
تعهککدات، تضککککمین 

هککا و پککرداخککتپککیککش
ضمین حسن اجرای  ت

 کار

۱۲
۲۱

 

۲۸
۲7
۱

/
۵۸ 

 ص، حذفیدسککتورالعمل نحوه تشککخ
بات بل وصککککول از دفاتریغ مطال قا  ر

آن در  یافشککککا و یمؤسککککسککککه اعتبار
 یمال یهاصورت

  انککداز،پس الحسککککنککهقرض وثیقککه نقککدی مشککککتمککل بر سککککپرده
 یگواه و بلندمدت یگذارمدت، سککککرمایهکوتاه یگذارهیسککککرما
شارکت (؛ اوراقیارز و یالیر از )اعم یبانک سپرده شره م  اب منت
 ؛یمرکزبانک توسککط منتشککره مشککارکت اوراق ای دولت نیتضککم
 و کشککور؛ امالک یبانک سککتمیسکک نیتضککم با مشککارکت اوراق

 تبرمع اسناد بهادار،اوراق بورس در شدهرفتهیپذ مستغالت؛ سهام
سناد اعتبارات رینظ یبانک   یکبان یهاضمانتنامه شده،معامله یا
 .زاتیتجه و آالتنیمشابه؛ ماش موارد و

محاسکککبه ارزش وثیقه 
در تککخککمککیککن ذخککیککره 

 اختصاصی

۱۲
۲۱

 

6۲
66
۱

/
۵۸ 

ابالغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشککککی 
 عنوان سپردهاز تسهیالت اعطایی به

ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان، 
گذاری( با الحسنه و سرمایهها )اعم از قرضانواع سپردهدر قالب 

ثایق معتبر جهت  تامین و یا  نابع و  هدف جلوگیری از خروج م
 پوشش ریسک اعتباری

 تامین وثیقه

۱۲
۲۱

 

۱۹
99
۸

/
۵۸ 

بانکی  مات  خد جدول کارمزد  ابالغ 
 ریالی

سفته، اموال غیرمنقول، اوراق  سپرده بلندمدت )ریالی و ارزی(، 
های نامهسکه، طال، سهام )به قیمت اسمی(، ضمانتمشارکت، 

نتبانک ما مههای داخلی، ضکککک باری )ارزینا ریالی( -های اعت
های نامهصادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانت

، ۶های خارجی، رسکککید انبارهای عمومی، کشکککتی و هواپیمابانک

جکککهکککت صکککککککدور 
نامه شکککرکت ضکککمانت

در مناقصکککه و مزایده، 
و جهت صککدور سککایر 

 هانامهضمانت
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 کاربرد دارایی عنوان بخشنامه شماره سال
گذاری انداز و سککپرده سککرمایهالحسککنه جاری، پسحسککاب قرض

 مدت ریالیکوتاه

آالت منصوبه و کاال، امالک و ساختمان، امالک مزروعی ماشین
 و باغات

ارزیککابی اموال منقول 
و غیرمنقول )نسککککبت 
بککه مبلغ تسککککهیالت 

 اعطایی(

۱۲
۲۱

 

۸۲
۲9
8۲

/
۵۸ 

 و التیتسکککه نامهنییآ دیجد نسکککخه
 کالن تعهدات

هادار تضککککمیناوراق نکب با یا  لت  مرکزی، شکککککده توسککککط دو
هککای مرکزی یککا شکککککده توسککککط دولککتبهککادار تضککککمیناوراق
 مؤسکککسکککه نزد ، سکککپرده7مرکزی کشکککورهای گروه الفهایبانک
شکککده توسکککط بهادار صکککادره و تضکککمینربط، اوراقیذ یاعتبار

سه اعتباری ذی س ضمانتمو سایر نامه ربط،  سط  شده تو صادر
های بهادار صککککادره توسککککط بانکموسککککسککککات اعتباری، اوراق

شکککده توسکککط ای چندجانبه که نام آنها در فهرسکککت اعالمتوسکککعه
قرار داردبککانککک قول، اوراق۱مرکزی  ن م یر غ موال  بهککادار ، ا
 .۵شده توسط سایر موسسات اعتباری، کاالتضمین

معرفی تسککککهیالت و 
هدات مسککککت نی از  تع

هیالت و حککدود تسکککک
تکککعکککهکککدات ککککالن 
بککککراسکککککککاس نککککوع 
 تسهیالت و نوع وثایق

۱۲
۲۰

 

۸۸
8۱
6۱

/
۵۱ 

نامه هیات وزیران در ابالغ تصککککویب
( قانون ۸( ماده )۱تبصره )خصوص 

 و یالت بانکیتسککککه یل اعطایتسککککه
ع در یطرح و تسککککر یهانهیکاهش هز

ش یو افزا یدیککتول یهککاطرح یاجرا
 هابانک ییو کارا یمنابع مال

 کنندگان اراضیفیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافتقرارداد 
 ۸۱برای پرداخت تسهیالت بانکی

ه عنوان وثیقپذیرش به
و تضکککمین در اعطای 

 تسهیالت

۱۲
۲۰

 

۲6
57
58

/
۵۱ 

امکان قبول حسکککاب یارانه اشکککخاص 
عنوان بخشی از وثایق قابل قبول در به

میلیون  ۸۱۱تسککککهیالت اعطایی زیر 
 ریال

 یارانهحساب 
 التیتسه یقهوث ینتام
 ۸۱۱سککککککقککف  یککرز
 یالر یلیونم

۱۲
۲۰

 

۲7
55
۵6

/
۵۱ 

نککامککه تضککککمین برای معککامالت آیین
 دولتی

سو یبانک یهانامهضمانت ی،نامه بانکضمانت شده از   یصادر 
وجه  ی،مرکزمجوز از بانک یدارا یبانکیرغ یموسککسککات اعتبار
 قهیمجاز با مهر شرکت، وث یصاحبان امضا ینقد، سفته با امضا

عام  یسکککهام یهاانواع اوراق مشکککارکت، سکککهام شکککرکت ی،ملک
 ییدشککککدهتا مطالباتبهادار تهران، شککککده در بورس اوراقیرفتهپذ

  مربوط یحسابانو ذ ییاجرا یهادستگاه یقراردادها از سو

نت ما  یهاانواع ضکککک
بر در معککامالت  معت

 یدولت

پرداخت معامالت  یششککککده از محل پ یداریآالت خرماشککککین
  یدولت

 یککشپکک یککزوار یککقککهوثکک
 پرداخت

۱۲
۲۰

 

۲6
۲7
۸9

/
۵۱ 

 و یاعتبار ی،پول یهایاسککتابالغ سکک
 کشور ینظام بانک ینظارت

ت دول ینتضم یا یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه ینتضم
 یمرکزبانک موافقتپس از 

 یاعکککطکککا یکککقکککهوثککک
بکککه  یکککالتتسکککککککهککک
در  یدولت یهاشککرکت

 یاساس یکاالها یدخر
ی و مباشککرت ایارانه و

 در تنظیم بازار



 نکی ایرانسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام باهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت
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 کاربرد دارایی عنوان بخشنامه شماره سال

۱۲
۲۰

 

۲۱
۱۱
۱۱

/
۵۱ 

نتنیآئ ما مه صکککککدور ضکککک مه و نا نا
 هااز طرف بانک یسیظهرنو

ا اوراق ی یا اوراق قرضکککه دولتیا اسکککناد خزانه یا طال یوجه نقد 
ا سککککپرده ی یمرکزمشککککارکت منتشککککره براسککککاس مجوز بانک

الحسککنه انداز قرضپس یهاا حسککابیدار، مدت یگذارهیسککرما
 یدار متقاضککمدت یگذارهیا حسککاب سککپرده سککرماینزد آن بانک 

 یگذارهیسککککرما یهاسککککپرده یهایا گواهیها ر بانکینزد سککککا
 یهاا حسابیالحسنه ا اوراق قرضیژه عام و خاص یدار ومدت
و  یدار ارزمدت یگذارهیسککپرده سککرما یهاشککامل حسککاب یارز

نه جارقرض نداز ارزو پس یالحسکککک زد بانک صککککادرکننده ن یا
 یربانکیغ یا مؤسسات اعتباریها ن بانکیتضم ؛۸۸نامهضمانت

 یربانکیغ یا مؤسککسککات اعتباریها ن بانکیتضککم ؛یمجاز داخل
  صادره( یالیر - ی)ارز یاعتبار یهانامهضمانت ؛یمعتبر خارج

سط ضاء دو با سفته ؛ “رانیا صادرات ضمانت صندوق” تو  ام
 یمعمو یانبارها قهیوث برگ رمنقول،یغ اموال بانک، قبول قابل

 شکککدهرفتهیکه در بورس پذ ییهاام شکککرکتسکککه کاال، به مربوط
 .مایو هواپ یباشند، کشت

انواع وثائق قابل قبول 
صکککککککککدور  یبکککککرا

نککامککه و ضکککککمککانککت
 یسیظهرنو

۱۲
۲۲

 

۲۸
۱5
77

/
۱۵ 

توثیق اسککککنککاد مشکککککاعی مککالکین و 
های زراعی زارعین در اعطای نسککککق

کی بککه  ن هیالت بککا هککای طرحتسککککک
 کشاورزی و منابع طبیعی

 یمل یا حق انتفاع از اراضککیو  یبردارا بهرهیاجاره و  یقراردادها
 یاحداث یانیت اعیو سند مالک یو دولت

 یدر اعککطککا یککقککهوثکک
 یهابه طرح یالتتسه

و منککابع  یکشکککککاورز
 یعیطب

۱۲
۲۲

 

ب/
م

۸۴
9۱

 

الت یتسککککه یدسککککتورالعمککل اعطککا
 به بخش صادرات یالیر یاعتبار

 یهانامهمهیران، بینامه صکککندوق ضکککمانت صکککادرات انیتضکککم
ضمیمه معتبر و همچنیب یهاتکشر  یهاصندوق یهانامهنین ت
 توسعه صادرات و موسسات مشابه معتبر یردولتیغ

ق قککابککل یازجملککه وثککا
در  یکستم بانیقبول س

هیالت  عطککای نسکککک ا
لی بککه  تبککاری ریککا ع ا

 بخش صادرات

۱۲
۲۰

 

ب/
م

۵۶
۸

 

 یحسکککابدارس دسکککتورالعمل ینوشیپ
 آالتنیمحل طرح و ماش دارمدت یاعتبارات اسناد

در اعتبککارات  یقککهوث
ناد به یفا یاسکککک نانس 

 یافتدریشپ یجا
 ها نیز موجود است.سپاری دیگر داراییالبته در کنار این نوع دارایی که به صراحت در این بخشنامه به آن اشاره شده، امکان وثیقه -۸
 .(روز ارزش درصد ۱۱  رتاکحدا) …ه طال، شمش طال و کس -۲
سپرده خاص و  یمجاز، اوراق گواه یو موسسات اعتبار یزکمر کن دولت، بانیتضم یا دارایمنتشره  کوکت و صکانواع اوراق مشار -9

 .عام
 غیره . و یگذارهیسرما یاهصندوق ی، اوراق گواهکوک، صیعموم ی، نهادهایت بخش خصوصکانواع اوراق مشار -۴
 درصد ارزش بازار ۴۱تا  ر کحدا -۹
 اند.ها، کشتی و هواپیما به عنوان وثیقه مورد پذیرش ذکر نشدهنامهدر مورد صدور سایر ضمانت -۶
اند و همچنین های اقتصککادی و توسککعه درآمدهکشککورهای گروه الف شککامل کشککورهایی اسککت که به عضککویت کامل سککازمان همکاری -7

اند مشروط به اینکه کشورهای مذکور از پنا سال گذشته ل قراردادهای ویژه اعطای وام منعقد نمودهالمللی پوکشورهایی که با صندوق بین
 مرکزی است. های ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعالم فهرست کشورهای مذکور بانکبدهی

طابق واحد پولی موجود باشد و میزان سپرده حداقل معادل منوط به آنکه از نظر واحد پولی بین تسهیالت )تعهدات( و سپرده مربوطه ت -۱
 اصل و سود تسهیالت )تعهدات( باشد.

 کبان ،ییقایتوسعه آفر کبان ،ییایآس توسعه کبان آن، به وابسته یواحدها و یجهان کبان از: مزبور عبارتند ینهادها قیمصاد از یبرخ -۵
سعه، و میترم ییاروپا کبان ،ییاروپا یگذارهیسرما سالم کبان تو سعه ا سعه یبرا کاوپ صندوق ،یتو  یبرا عرب صندوق ،یالمللبین تو
سعه صاد یاجتماع تو سعه یبرا عرب کبان عرب، یپول صندوق ،یو اقت صاد تو سعه کبان قا،یآفر در یاقت  و ب(ی)کارائ یغرب رهکمین تو

 .است یمرکز بانک مزبور، یفهرست نهادها اعالم مرجع .کینورد یگذارهیسرما کبان
 کاالی موضوع اعتبارات اسنادی. -۸۱
عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیالت برداری، حق انتفاع و اجاره این قراردادها بهصورت حق بهرهدر واگذاری اراضی ملی و دولتی به -۸۸

 بانکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 (.۸97۵-۸9۵۶مرکزی )های نظارت بانکبخشنامهشده محقق از بندیماخذ: اطالعات استخراج و طبقه
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 الندی وثایق واجد شرایط در شثکه الانکی کشورطثقه -۸۴ جدول
 تضمین وثیقه نوع دارایی

ول
منق

ل 
موا
ا

 

 وجه نقد
 وجه نقد وجه نقد

اصککل فیش واریز وجه نقد به حسککاب سککپرده بانکی  
 مجاز

های حسککککاب
 بانکی

  دار ارزی و ریالیحساب سپرده مدت
  انداز ارزی و ریالیالحسنه پسحساب سپرده قرض

  الحسنه جاریحساب قرض
  حساب یارانه

  …ه طال، شمش طال و کسطال شامل  طال

 بهاداراوراق

انواع اوراق بهادار بدون ریسکککک داخلی شکککامل: اوراق
 ن دولت،یتضکم یا دارایمنتشکره  کوکت و صککمشکار
 یمجاز، اوراق گواه یو موسسات اعتبار یزکمر کبان

 )ارزی و ریالی( سپرده خاص و عام

شارکت بیاوراق ضمینم ها و دولت شده بانکنام ت
 با قابلیت بازخرید قبل از سررسید

ی، مرکزشده توسط دولت یا بانکبهادار تضمیناوراق
های مرکزی یا شککده توسککط دولتبهادار تضککمیناوراق
 ۸کشورهای گروه الفمرکزی هایبانک

 

ای های توسککککعهبهادار صککککادره توسککککط بانکاوراق
شکککده توسکککط چندجانبه که نام آنها در فهرسکککت اعالم

 مرکزی قرار داردبانک
 

ت بخش کانواع اوراق مشککاربهادار شککامل سککایر اوراق
 ی، اوراق گواهکوک، صککیعموم ی، نهادهایخصککوصکک
 و ... یگذارهیسرما یاهصندوق

 

  اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی
شکده در بورس های سکهامی عام پذیرفتهسکهام شکرکت

 بهاداراوراق
شده در بورس های سهامی عام پذیرفتهسهام شرکت

 بهاداراوراق

سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر  سفته معتبر سفته
 برای اشخاص حقوقی 

 9نامهضمانت

 های بانکی نامهضمانت های بانکینامهضمانت

های صادره از سوی موسسات اعتباری نامهضمانت یداخل یاعتبار موسسات یهانامهضمانت
 ی مرکزغیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک

  توسط صادره (یالیر-ی)ارز یاعتبار یهانامهضمانت
  ییهاصندوق ریسا و رانیا صادرات صندوق ضمانت

 شوندس مییتاس قانون موجب به هک

های های صککککادره توسککککط صککککندوقنامهضککککمانت 
ضککککمانت دولتی، صککککندوق نوآوری و شکککککوفایی، 

 های پژوهش و فناوری غیردولتیصندوق

های غیردولتی توسککککعه های صککککندوقنامهتضککککمین
 صادرات و موسسات مشابه معتبر

گر دارای نامه صادره از سوی موسسات بیمهضمانت
نامه از مجوز الزم برای فعالیت و صکککدور ضکککمانت

 مرکزیسوی بیمه
  های خارجی معتبرهای بانکنامهضمانت
 یا یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه ینتضککککم
  یمرکزبانک موافقتدولت پس از  ینتضم

  سند دریافتنی
شککککده قراردادها گواهی خالص مطالبات قطعی تائید

حسککابان مربوط های اجرایی و ذیسککوی دسککتگاهاز 
 برای همان دستگاه اجرایی
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 تضمین وثیقه نوع دارایی

 قرارداد

وزارت  یو دولت یمل یاراضکککک یواگککذار یقراردادهککا
 ییرااج هایدستگاه با منعقدشده متقابلعیقرارداد ب یرزکشاو یلیو تکم یلیع تبدی، صنایجهاد کشاورز

قککرارداد فککیککمککابککیککن وزارت جککهککاد کشککککککاورزی و 
 کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیالت بانکیدریافت

ها نید تضککککمیخر یها قرارداد مات و کاال   خد
  یردولتیغ بخش شدهدیتول

ا حق انتفاع از یو  یبردارا بهرهیاجاره و  یقراردادها
  یاحداث یانیت اعیو سند مالک یو دولت یمل یاراض

  مه معتبریب یهاتکشر یهانامهمهیب نامهبیمه
رسکککید انبار و 

 کاال
  رسید انبارهای عمومی

  کاال

آالت و ماشین
 تجهیزات

  آالت منصوبهماشین
  غیر منصوبهآالت ماشین

  تجهیزات

 وسایل نقلیه
  ۲وسایل نقلیه نو و دست اول

  نامه معتبرسند هواپیما و کشتی دارای بیمه

 اموال غیرمنقول

 وثیقه ملکی امالک و مستغالت شهری
  ییاسناد منازل روستا

 یکشاورز یت مفروز و مشاع اراضیمالک یاسناد رسم
  یکشاورز یهاطرح یو محل اجرا

  امالک مزروعی و باغات
  محل طرح

  البیع به تشخیص بانکدیگر اموال غیرمنقول سهل
 یناند و همچنو توسککعه درآمده یاقتصککاد هاییکامل سککازمان همکار یتاسککت که به عضککو ییگروه الف شککامل کشککورها یکشککورها -۸

ه مذکور از پنا سال گذشت یکشورها ینکهاند مشروط به اوام منعقد نموده یاعطا یژهو یپول قراردادها المللیینکه با صندوق ب ییکشورها
 است. یمرکزمذکور بانک یخود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعالم فهرست کشورها یدولت یارز هاییبده
شنامه -۲ سی به امکان به وثیقهدر بخ شارههای مورد برر سایل نقلیه ا صرفاً به سپاری و ست. ذکر مورد فوق در این جدول نیز  شده ا ای ن

 کند.مالی برای وسایل نقلیه نو و دست اول را فراهم میدلیل تسهیالت لیزین  است که امکان تامین
ها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر مجاز به صدور بانک ۸۱/۴/۸9۵9مورخ  ۵۴۶۴7/۵9بخشنامه شماره  ۴9 البته براساس ماده -9

ستند. با این وجود در ماده نامه بهضمانت سسات اعتباری نی سایر مو سهیالت اعطایی خود و  ضمین وام یا ت شماره  ۹۲منظور ت بخشنامه 
خواه نامه ریالی از ضککمانتجاز شککمرده شککده اسککت که صککد درصککد وجه ضککمانتاین کار در صککورتی م ۸۴/۱/۸9۵۶مورخ  ۲۹۹7۹۹/۵۶

 صورت سپرده نقدی دریافت شده باشد.به
 (.۸97۵-۸9۵۶مرکزی )های نظارت بانکشده محقق از بخشنامهبندیماخذ: اطالعات استخراج و طبقه



 

19 

 ۳و  ۲و  ۱ای در ایران و سه گروه مورد الررسیمالی وثیقهشده در تامینرسمیت شناخاههای الهمقایوه دارایی -۸۹جدول 
  نقطه اشتراک در آسیا  نقاط اشتراک در سه گروه  گروه دوم آسیا  گروه اول آسیا  کل  

رای
دا

ی
شتر

 بی
ت
ولی
مقب

 با 
ای
ه

 

به 
رت

۸ 

 √ آالت و تجهیزاتماشین √ آالت و تجهیزاتماشین × حیوانات، محصوالت، الوار × یک حساب دریافتنی √ آالت و تجهیزاتماشین
 × وسایل نقلیه × وسایل نقلیه √ موجودی انبار × چندین حساب دریافتنی × وسیله نقلیه موتوری

 × محصوالت کشاورزی × محصوالت کشاورزی √ مستغالتامالک و       
 × دام و طیور × دام و طیور √ سفته، اسناد قابل انتقال      
 × هادریافتنی × هادریافتنی √ سهام      
 √ موجودی انبار √ موجودی انبار √ کشتی      

به 
رت

۲ 

 √ گذاری )سهام(دارایی سرمایه    √ هواپیما × و آینده های حالتضمین کلی نسبت به دارایی × تولیدات کشاورزی
 √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی    √ های بانکیحساب √ آالت و تجهیزاتماشین   
 × مالکیت فکری    √ تجهیزات × وسیله نقلیه موتوری   
  × هادریافتنی √ گذاریدارایی سرمایه   
 های صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی ایراندارایی × وسایل نقلیه × مالکیت فکری   
 وجه نقد    √ موجودی انبار   

به 
رت
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 طال × مالکیت فکری × تولیدات کشاورزی × دام، طیور و غیره
 نامهضمانت × هیدروکربنمواد معدنی، مشتقات  × شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزیمحصوالت کشت × چندین حساب دریافتنی

 نامهبیمه √ حقوق قراردادی × دام، طیور و غیره √ موجودی انبار
     √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی   

تکککککککعکککککککداد 
اشتراک با هر 

 گروه

 
۲ 

 
۴ 

 
۱ 

 
۲ 

 
۴ 

 اند. استخراج شده ۸۸، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول ۸۱و  ۵گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -۸
 اند.در این جدول مشخص شده× و عدم اشتراک با عالمت  √با عالمت  -۸۴جدول  -سپاری در شبکه بانکی کشور های واجد شرایط وثیقههای مندرج در هر گروه با دارایینقاط اشتراک دارایی -۲
مالی به وسیله این دارایی در خارج از فرم لیزین  وسایل نقلیه دست های دوره زمانی مورد مطالعه، در ایران امکان تامینوسیله نقلیه موتوری به این دلیل در نقاط اشتراک جدول ذکر نشده که براساس بخشنامه -9

 ست.اول فراهم نی
 (.۸9۵۶-۸97۵مرکزی )های نظارت بانک(، و بخشنامه۲۱۸۲(، شرکت لمکس موندی )۲۱۸۲های آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )شده محقق از مطالعهمآخذ: اطالعات استخراج و پردازش
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 ۳و  ۲و  ۱نقاط اشاراک و افاراق وثایق منقوق در ایران در مقایوه الا سه گروه مورد الررسی -۸۶جدول 
  نقطه اشتراک در آسیا  نقاط اشتراک در سه گروه  گروه دوم آسیا  گروه اول آسیا  کل  

کز 
مر
ا ت
ب

یی
ارا
ر د
ب

ای
ه

 با 
ت
ولی
مقب

 
شتر

بی
 

ران
ا ای
ک ب

ترا
اش
ط 
نقا

 

 √ تجهیزات و آالتماشین √ تجهیزات و آالتماشین √ موجودی انبار √ آالت و تجهیزاتماشین √ تجهیزات و آالتماشین

 √ موجودی انبار √ موجودی انبار √ سفته، اسناد قابل انتقال √ گذاریدارایی سرمایه √ موجودی انبار
 √ گذاری )سهام(دارایی سرمایه   √ سهام √ موجودی انبار  
 √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی   √ کشتی √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی  
     √ های بانکیحساب    

     √ تجهیزات    

     √ حقوق قراردادی    

ران
ا ای
ق ب

ترا
 اف
اط
نق

 

 × وسایل نقلیه × وسایل نقلیه × الوار محصوالت، حیوانات، × دریافتنی حساب یک × موتوریوسیله نقلیه 
 × محصوالت کشاورزی × محصوالت کشاورزی × هادریافتنی × چندین حساب دریافتنی × تولیدات کشاورزی
 × دام و طیور × دام و طیور × وسایل نقلیه × های حال و آیندهتضمین کلی نسبت به دارایی × دام، طیور و غیره

 × هادریافتنی × هادریافتنی × مواد معدنی، مشتقات هیدروکربن × وسیله نقلیه موتوری × چندین حساب دریافتنی
 × مالکیت فکری   × مالکیت فکری × تولیدات کشاورزی  

 مورد اشاره در شبکه بانکی ایرانهای صرفاً دارایی   × شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزیمحصوالت کشت  

 نامهنامه، بیمهضمانتوجه نقد، طال،    × دام، طیور و غیره  
    × مالکیت فکری    

های مندرج در های منقول، امالک و مستغالت از داراییداراییدلیل تمرکز بر در این جدول به اند.استخراج شده ۸۸، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول ۸۱و  ۵گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -۸
 گروه دوم آسیا حذف شدند.

 اند.در این جدول مشخص شده× و عدم اشتراک با عالمت  √با عالمت  - ۸۴جدول  -سپاری در شبکه بانکی کشور های واجد شرایط وثیقههای مندرج در هر گروه با دارایینقاط اشتراک دارایی -۲
مالی به وسیله این دارایی در خارج از فرم لیزین  وسایل نقلیه دست های دوره زمانی مورد مطالعه، در ایران امکان تامینوسیله نقلیه موتوری به این دلیل در نقاط اشتراک جدول ذکر نشده که براساس بخشنامه -9

 اول فراهم نیست.
 (.۸9۵۶-۸97۵مرکزی )های نظارت بانک( و بخشنامه۲۱۸۲(، شرکت لمکس موندی )۲۱۸۲های آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )شده محقق از مطالعهو پردازش مآخذ: اطالعات استخراج
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ن پذیری آن ممکسکککپاری این دارایی، در نهایت صکککرفاً فرمت سکککپردهالبته در خصکککوص وجه نقد، با توجه به آنکه در وثیقه
در نظر گرفت. البته  ۸های بانکیتوان این دو قلم دارایی منقول را در قالب صرف انواع مختلف حسابمیاست مطرح باشد؛ 

د. انبندی شکککدههای مورد بررسکککی طبقههای مالی در نمونهنامه و بیمه اعتبار نیز حتماً در قالب انواع دیگری از داراییضکککمانت
های شکککود که عالوه بر شککککاف گسکککترده همچنان موجود بین داراییاهده میها از گروه فوق، مشکککبنابراین با حذف این دارایی

ز عرف خارج ا عنوان داراییمالی در بخش بانکی کشککور با کشککورهای نمونه؛ وجود طال بهسککپاری برای تامینمنقول قابل وثیقه
بخش بانکی به پشککککتوانه انواع  مالی درتواند تا حدودی بیانگر محدودیت دسککککترسککککی به تامینهای مالی، میدر دیگر نظام

های منقول، ای از وثایق منقول واجدشککرایط مورد انتظار و متعارف باشککد. از این رو در صککورت افزایش دامنه داراییگسککترده
حتی شاید امکان کاهش تمرکز بخش بانکی کشور بر استفاده از طال با نوع متفاوتی از آن در فرمت غیرفیزیکی در آینده موجود 

 .باشد
های مورد بندی نقاط اشککتراک و افتراق وثایق منقول در ایران در مقایسککه با گروهدر این خصککوص با تمرکز بیشککتر بر طبقه

های منقول از آالت و تجهیزات و موجودی انبار در بین انواع مختلف داراییشود که ماشین، مشاهده می ۸۶بررسی در جدول 
مومًا آالت و تجهیزات نیز عای برخوردارند. البته این در حالی اسککت که در ایران ماشککینمالی وثیقهمقبولیت بیشککتری در تامین

گیرند. همچنین صککرفنظر از سککهام و اسککناد عنوان وثیقه مورد اسککتفاده قرار میمالی برای خرید دسککت اول، بهدر صککورت تامین
اسککتناد به اطالعات موجود در این جدول امکان اسککتفاده  مبتنی بر حق و تعداد متنوعی از ابزارهای متداول مالی، همچنان و با

در  های منقول،ترین داراییعنوان متداولها و مالکیت فکری بهاز وسککایل نقلیه، محصککوالت کشککاورزی، دام و طیور، دریافتنی
 شبکه بانکی ایران موجود نیست. 
شده بسط دهیم و از اطالعات گردآوری ۸9۶۲ی تا سال هاهای مورد مطالعه را به بخشنامهبا این وجود اگر دامنه بخشنامه

سپاری در شبکه بانکی شود که دامنه اموال منقول واجد وثیقه( استفاده کنیم، مشاهده می۸9۵۲نژاد )در این زمینه توسط والی
المللی، ر بینهای معتب. در حقیقت حق مالکیت معنوی، اعتبارات اسککنادی صککادره توسککط بانک۲تر خواهد بودکشککور گسککترده

صنعتی ایران،  شرکت  سط  صادره )تو سناد  ضی و دیگر ا ضقرارداد واگذاری ارا  ،یشهر نیسازمان زم ،یسککککککازمان امور ارا
ای از کاال )شامل کاالی مصرفی بادوام، مواد اولیه برداری از معادن، دامنه گسترده(، پروانه بهرهها و مراتع کشورسازمان جنگل

مولد و غیر مولد، به مجموعه وثایق منقول واجد زنده  واناتیحو حمل و نقل  یلوسککککار کار مصککککرفی، و لوازم یدکی(، ابزا
 (.۸۱و  ۸7مالی در شبکه بانکی اضافه خواهند شد )جداول شرایط تامین

ایط در تری از وثایق واجد شککککربندی جامعموارد فوق، به طبقه با توجه به ۸۴تر با بازنگری اطالعات جدول به بیان دقیق
سنادی و حتی دام ۸۱کنیم )جدول شبکه بانکی کشور دست پیدا می ( که منجر به اضافه شدن حق مالکیت معنوی، اعتبارات ا

های منقول موجود در گروه قراردادها، رسکککید و طیور به انواع کلی وثایق منقول شکککبکه بانکی شکککده؛ و حتی دامنه انواع دارایی
 دهد.تجهیزات و وسایل نقلیه را افزایش میآالت و انبار و کاال، و ماشین

شکککده در رسکککمیت شکککناختههای منقول بهو در مقایسکککه با دارایی ۸۱حال اگر دوباره براسکککاس اطالعات مندرج در جدول 
شود که تعداد مشاهده می ۸۵ای در کشورهای نمونه به بررسی بپردازیم، براساس اطالعات مندرج در جدول مالی وثیقهتامین
( از ۲۱۸۲کشور مستخرج از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ ) 9۹های کل نمونه ها با داراییراک انواع این داراییاشت

به چهار مورد در این جدول افزایش یافته و وسککککایل نقلیه موتوری در کنار دام، طیور و غیره به این  ۸۹دو مورد در جدول 
ای از وسککایل نقلیه و صککرفنظر از تر، امکان توثیق دامنه گسککتردههای قدیمیدر بخشککنامهاند. در حقیقت مجموعه اضککافه شککده

 دست اول بودن منظور شده است.
شدن دو دارایی فوق به نقاط اشتراک دو گروه، در کنار منظور شدن توثیق مالکیت در ارتباط با گروه دوم آسیا نیز با اضافه

مورد  7به  ۸۹مورد در جدول  ۴سپاری در ایران در مقایسه با این گروه، از رایط وثیقههای منقول واجد شفکری، تعداد دارایی

                                                                                                                                                                                         
از گروه  ییادار ینا ی،وجه نقد در قالب حساب بانک یبندبا طبقه ینمنظور شده است، بنابرا یادر گروه دوم آس یبانک یهاحساب یقاز آنجا که امکان توث ۸

 خارج شود. تواندیکشور م یصرفاً مورد اشاره در شبکه بانک هایییدارا
پول و اعتبار،  یمشککتمل بر مصککوبات شککورا یانبوده و مجموعه ینظارت یهامجموعه صککرفاً شککامل بخشککنامه یندر ا شککدهیاز آنجا که مقررات گردآور ۲

 یتبا اطالعات مندرج در سکککا یسکککهرا در مقا یرو مجموعه همگن ینبوده، و از ا ربطیذ ینهادها یگرو د یادار یعال یشکککورا یران،وز یئتمصکککوبات ه
نامه مرکزیبانک نامه ینمرجع بودن ا یلاما به دل دهد؛یقرار نم یاردر اخت ینظارت یهادر قسککککمت بخشکککک  یمیقد یهاکتاب در قالب مجموعه بخشکککک
 .گیرندیقرار م یقسمت مقررات مندرج در آن مورد بررس ینصورت جداگانه در ابه ینبنابرا ی،مرکزبانک



 بانکی ایرانسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام های مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت
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صرفاً دو دارایی و مشتمل بر می ۸۵در جدول  سیا و مستخرج از مطالعه لمکس موندی  سد. با این وجود در مورد گروه دوم آ ر
 از آنجا که براساس مقررات مورد بررسی، حقیقت،شوند. در ربط اضافه میوسایل نقلیه و مالکیت فکری به نقاط اشتراک ذی

توان ترکیب سککه نوع دارایی حیوانات، سککپاری حیوانات )دام و طیور( در کشککور فراهم اسککت؛ بنابراین نمیصککرفاً امکان وثیقه
ین رو در . از ا۸سککپاری در کشککور در نظر گرفتهای منقول واجد وثیقهمحصککوالت و الوار را در گروه دوم آسککیا، جزو دارایی

شدن شده بین سه گروه مورد بررسی و شبکه بانکی کشور نیز با اضافهرسمیت شناختهمجموع، نقاط اشتراک وثایق منقول به
سایل نقلیه، و دام و طیور از  شبکه بانکی  ۴مورد به  ۲و سه با  سیایی در مقای شتراک در دو گروه آ مورد افزایش یافته، و نقطه ا

 مورد افزایش یافته است. 7مورد به  ۴ایی فوق در کنار مالکیت فکری از کشور با توجه به دو دار
سککپاری در های صککرفاً مورد اشککاره در وثیقهدر خصککوص دارایی ۲۱و  ۸۵همچنین براسککاس اطالعات مندرج در جداول 

مورد افزایش  ۹به  ۴وق از شدن اعتبار اسنادی به مجموعه فها با اضافهشود که تعداد این داراییشبکه بانکی کشور مشاهده می
اره نامه و حتی اعتبار اسککنادی به دالیلی که قبالً اشککنامه بانکی، بیمهنقد، ضککمانت یافته اسککت که حتی با صککرفنظر کردن از وجه
 ور دارد.مالی کشهایی در نظام تامینعنوان وثیقه واجد شرایط، داللت بر کاستیشد؛ همچنان پذیرش طال در فرمت فیزیکی به

ط در جدول ربهای ذیبندی نقاط اشککتراک و افتراق وثایق منقول در ایران در مقایسککه با گروهحال با تمرکز بیشککتر بر طبقه
گذاری آالت و تجهیزات، موجودی انبار، وسایل نقلیه، و دام و طیور، دارایی سرمایهشود که در مجموع ماشینمشاهده می ۲۱

های همتا از رهای مالی در کنار مالکیت فکری براساس مقررات مورد مطالعه همانند گروه)سهام( و اسناد مبتنی بر حق و ابزا
سپاری شده، عدم امکان وثیقههای انجامسپاری در شبکه بانکی کشور برخوردارند. با این وجود براساس مقایسهقابلیت وثیقه

سناد دریافتنی و محصوالت کشاورزی ، همچنان به شبکه بانکی  عنوان عوامل بالقوها سی به منابع مالی در  ستر محدودکننده د
 ۲توان به مجموعه فوق اضافه کرد.شوند؛ هر چند عدم امکان توثیق درآمد آتی را نیز میکشور شناخته می

                                                                                                                                                                                         
رار مورد استفاده ق مالییندر تام ییدارا ینا یزن یراناشاره شده که هر چند در ا یطواجد شرا یقعنوان وثافوق به امالک و مستغالت به یدر گروه کشورها ۸
 است. نشدهمنظور  ییقلم دارا ینا ۸۵آخر جدول  یفدر تعداد اشتراک موجود در رد ینمنقول است، بنابرا قیاما چون تمرکز بر وثا گیرد،یم
 مغفول واقع شده بود. ربط،یدر جداول ذ یمورد بررس یهاگروه ینمنظور نشدن در نقاط اشتراک ب یلدلصرفاً به ییدارا ینا ۲
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 مالی در شثکه الانکی کشور الراساس دیگر مصوالاتانواع دارایی منقوق مورد اسافاده در تامین -۸7جدول 
 کاربرد دارایی عنوان مقرره شماره سال

۱۲
۱۱

 

۱۵
۸۱

 
ت 

 / ۸۵
۱۱
9

 ه 

 یهااسکککتیسککک تعییندر  رانیوز ئتیهمصکککوبه 
خارج نهیدر زم ییاجرا جارت  نابع نیتأم ،یت   م
 دیو توسعه تول یارز

وثیقککه واجککد شککککرایط در پرداخککت وام و  ی المللکنیمعتبر ب یاهاز طرف بانک ی صادرهاعتبارات اسناد
 اعتبار به صادرکنندگان

۱۲
۱1

 

75
8۱

 
ب
/ ن

 

 تالیتسه یاعطا مصوبه شورای پول و اعتبار در
 یمعدن یهاتیجهت فعال یبانک ستمیتوسط س

 تزایو تجه سکککاتیآالت و تأسکککنیمعدن و ماشککک رهیبا در نظر گرفتن ذخ ی،بردارپروانه بهره
  معدن

یقککه  ث عطککاو ه یا ل التیتسککککک بککه  یمککا
 کارانمعدن

۱۲
۱۲

 

9۱
۱۱

 
ش
/د 

 

ارائه خدمات به  در یادار یعال یورامصکککوبه شککک
ت صکنع انیدر امکور متقاضک عیموقع، مؤثر و تکسر

جهککت  زمال التیو فکککککککککراهم نمودن تسککککه
 یصنعت یواحدها جادیدر ا یگذارهیسرما

 :رینظ ،واگذارکننده یمراجع قانون یسککو اسککناد صککادره از ریو سککا یاراضکک یقرارداد واگذار
ها و سازمان جنگل ،یشهر نیسازمان زم ،یسکازمان امور اراض کران،یا یصکنعت یهکاتشرک

 مراتع کشور

 بهاعطایی  التیتسهوثیقه 
 یصنعت یواحدها جادیا انیمتقاض

۱۲
11

 

ب/
ن

۲۱
68

/
۱6 

 ینحوه اعطامصککککوبه شککککورای پول و اعتبار در 
 خواهند آمد وجودهب طرح یکه در اثر اجرا ییهایطرح و دارا در موجود یهاییدارا یو ابتکار یاختراع یهابه طرح ژهیو التیتسه

 یبانک ژهیو التیتسه وثیقه
در مرحلککه  یو اختراع یابتکککار یهککاطرح
 یصنعت دیتول

۱۲
۲۲

 

ب/
ن

۲۲
56

/
۸۱ 

مل دستورالعمصوبه شورای پول و اعتبار در قالب 
 و یدکیلوازم  ه،یمواد اول یفروش اقسکککاط ییاجرا

 ابزار کار

 واحدها نیا اجیاحت مورد هیاول یازهاین ریو سا یو ابزار کار مصرف یدکیو لوازم  هیمواد اول
محسککککوب  یکشککککاورزی دیتول یواحدها هیاولی ازهایاز جمله نکه  رمولدیزنده غ واناتیح
 شوندیم

در قرارداد فروش اقساطی  التیتسه وثیقه
 مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار

۱۲
1۲

 

ب/
ن

۲۲
56

/
۸۱ 

مل دستورالعمصوبه شورای پول و اعتبار در قالب 
 د،یککتول وسککککککائککل یفروش اقسککککککاط ییاجرا

 یکاالها نقل، و حمل لیآالت، وسککککانیماشکککک
 ساتیکشور و تأس دوام ساخت داخلبا یمصرف

آالت، وسایل حمل و نقل، کاالهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور وسایل تولید، ماشین
 و تاسیساتی که عمر مفید آنها بیش از یک سال است

 گذار، زنبور عسل و نظایر آن نیز ازحیوانات مولد نظیر گاو شیرده، گوسفند داشتی، مرغ تخم
 شوندجمله وسایل تولید محسوب می

 یفروش اقساطوثیقه تسهیالت در قرارداد 
 لیآالت، وسانیماش د،یوسائل تول

بککادوام  یمصککککرف یونقککل، کککاالهککا حمککل
 ساتیساخت داخل کشور و تأس

 (.۸9۵۲نژاد )( و والی۸97۵ -۸9۵۶مرکزی )های نظارت بانکشده محقق از بخشنامهماخذ: اطالعات استخراج
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 تر وثایق واجد شرایط در شثکه الانکی کشورالندی جامعطثقه -۸۱جدول 
 تضمین وثیقه نوع دارایی

ول
منق

ل 
موا
ا

 

 وجه نقد
 وجه نقد وجه نقد

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز 

های حساب
 بانکی

  دار ارزی و ریالیحساب سپرده مدت
  انداز ارزی و ریالیالحسنه پسقرضحساب سپرده 
  الحسنه جاریحساب قرض
  حساب یارانه

  …ه طال، شمش طال و کسطال شامل  طال

 بهاداراوراق

 یا دارایمنتشکککره  کوکت و صککککانواع اوراق مشکککاربهادار بدون ریسکککک داخلی شکککامل: اوراق
 سککپرده خاص و عام یمجاز، اوراق گواه یو موسککسککات اعتبار یزکمر کن دولت، بانیتضککم

 )ارزی و ریالی(
 ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسیدشده بانکنام تضمینمشارکت بیاوراق

شکککده توسکککط بهادار تضکککمینمرکزی، اوراقشکککده توسکککط دولت یا بانکبهادار تضکککمیناوراق
  ۸مرکزی کشورهای گروه الفهایهای مرکزی یا بانکدولت

شککده ای چندجانبه که نام آنها در فهرسککت اعالمهای توسککعهبهادار صککادره توسککط بانکاوراق
  مرکزی قرار داردتوسط بانک

شامل سایر اوراق شاربهادار  صکانواع اوراق م صیعموم ی، نهادهایت بخش خصو ، کوک، 
  و ... یگذارهیسرما یاهصندوق یاوراق گواه

  قرضه دولتی اسناد خزانه یا اوراق
 بهادارشده در بورس اوراقهای سهامی عام پذیرفتهسهام شرکت بهادارشده در بورس اوراقهای سهامی عام پذیرفتهسهام شرکت

 سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی  سفته معتبر سفته
حق مالکیت 

  های اختراعی و ابتکاریطرحهای حاصل از طرح در دارایی ۲معنوی

 9نامهضمانت
 های بانکی نامهضمانت های بانکینامهضمانت

های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از نامهضمانت یداخل یاعتبار موسسات یهانامهضمانت
 مرکزی سوی بانک
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 تضمین وثیقه نوع دارایی
  ریسا و رانیا صادرات صندوق ضمانت توسط صادره (یالیر-ی)ارز یاعتبار یهانامهضمانت
 شوندس مییتاس قانون موجب به هک ییهاصندوق

های ضککمانت دولتی، صککندوق نوآوری و های صککادره توسککط صککندوقنامهضککمانت 
 های پژوهش و فناوری غیردولتیشکوفایی، صندوق

گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور نامه صادره از سوی موسسات بیمهضمانت برهای غیردولتی توسعه صادرات و موسسات مشابه معتهای صندوقنامهتضمین
 مرکزینامه از سوی بیمهضمانت

  های خارجی معتبرهای بانکنامهضمانت
  یکزمربانک موافقتدولت پس از  ینتضم یا یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه ینتضم

اعتبارات 
  المللیهای معتبر بیناسنادی دریافتی از بانکاعتبارات  اسنادی

های اجرایی و شکککده قراردادها از سکککوی دسکککتگاهگواهی خالص مطالبات قطعی تائید  سند دریافتنی
 حسابان مربوط برای همان دستگاه اجراییذی

 قرارداد

 یلیو تکم یلیع تبدی، صککنایوزارت جهاد کشککاورز یو دولت یمل یاراضکک یواگذار یقراردادها
 ییاجرا هایدستگاه با منعقدشده متقابلعیقرارداد ب یکشاورز

کنندگان اراضکککی برای پرداخت تسکککهیالت قرارداد فیمابین وزارت جهاد کشکککاورزی و دریافت
  یردولتیغ بخش شدهدیتول خدمات و کاالها نید تضمیخر یها قرارداد بانکی

ت یو سککککند مالک یو دولت یمل یا حق انتفاع از اراضککککیو  یبردارا بهرهیاجاره و  یقراردادها
  یاحداث یانیاع

 :رینظ ،واگذارکننده یمراجع قانون یسکککو اسکککناد صکککادره از ریو سکککا یاراضککک یقرارداد واگذار
ها و سازمان جنگل ،یشهر نیسازمان زم ،یسکککازمان امور اراض کککران،یا یصکککنعت یهکککاتشرک

 مراتع کشور
 

  برداری از معدنبهرهپروانه 
  مه معتبریب یهاتکشر یهانامهمهیب نامهبیمه

رسید انبار و 
 کاال

  رسید انبارهای عمومی
  (کاالی مصرفی بادوام، مواد اولیه، لوازم یدکیکاال )

آالت و ماشین
 تجهیزات

  آالت )منصوبه(ماشین
   )غیر منصوبه(آالت ماشین

  ابزار کار مصرفی
  وسایل نقلیه نو و دست اول وسایل نقلیه
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 تضمین وثیقه نوع دارایی
  وسایل حمل و نقل

  نامه معتبرسند هواپیما و کشتی دارای بیمه

 دام وطیور
  حیوانات زنده غیرمولد

  حیوانات زنده مولد

 اموال غیرمنقول

 وثیقه ملکی امالک و مستغالت شهری
  ییاسناد منازل روستا

  یکشاورز یهاطرح یو محل اجرا یکشاورز یمفروز و مشاع اراضت یمالک یاسناد رسم
  امالک مزروعی و باغات

  محل طرح
  البیع به تشخیص بانکدیگر اموال غیرمنقول سهل

وام منعقد  یاعطا یژهو یپول قراردادها المللیینکه با صککندوق ب ییکشککورها یناند و همچنو توسککعه درآمده یاقتصککاد هاییکامل سککازمان همکار یتاسککت که به عضککو ییگروه الف شککامل کشککورها یکشککورها -۸
 است. یمرکزمذکور بانک یخود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعالم فهرست کشورها یدولت یارز هاییمذکور از پنا سال گذشته بده یکشورها ینکهاند مشروط به انموده

 مالکیت معنوی ناشی از اختراع یا ابتکار است. سپاری حقصورت غیرمستقیم متمرکز بر وثیقهبه -۲
منظور تضمین وام یا تسهیالت اعطایی خود و سایر موسسات نامه بهها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر مجاز به صدور ضمانتبانک ۸۱/۴/۸9۵9مورخ  ۵۴۶۴7/۵9بخشنامه شماره  ۴9البته براساس ماده  -9

صورت سپرده نقدی خواه بهنامه ریالی از ضمانتاین کار در صورتی مجاز شمرده شده است که صد درصد وجه ضمانت ۸۴/۱/۸9۵۶مورخ  ۲۹۹7۹۹/۵۶بخشنامه شماره  ۹۲اده اعتباری نیستند. با این وجود در م
 دریافت شده باشد.

 (.۸9۵۲نژاد )لی( و وا۸97۵ -۸9۵۶مرکزی )های نظارت بانکشده محقق از بخشنامهبندیخذ: اطالعات استخراج و طبقهآم
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  ۲و  ۱ای در ایران و سه گروه مورد الررسیمالی وثیقهشده در تامینرسمیت شناخاههای الهمقایوه م دد دارایی -۸۵جدول 
  نقطه اشتراک در آسیا  نقاط اشتراک در سه گروه  گروه دوم آسیا  گروه اول آسیا  کل  

یی
ارا
د

شتر
 بی
ت
ولی
مقب

 با 
ای
ه

 

به 
رت

۸ 

 √ آالت و تجهیزاتماشین √ آالت و تجهیزاتماشین × 9حیوانات، محصوالت، الوار × یک حساب دریافتنی √ آالت و تجهیزاتماشین
 √ وسایل نقلیه √ وسایل نقلیه √ موجودی انبار × چندین حساب دریافتنی √ نقلیه موتوریوسیله 

 × محصوالت کشاورزی × محصوالت کشاورزی √ امالک و مستغالت     
 √ دام و طیور √ دام و طیور √ سفته، اسناد قابل انتقال     
 × هادریافتنی × هادریافتنی √ سهام     
 √ موجودی انبار √ موجودی انبار √ کشتی     

به 
رت

۲ 

 √ گذاری )سهام(دارایی سرمایه   √ هواپیما × های حال و آیندهتضمین کلی نسبت به دارایی × تولیدات کشاورزی
 √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی   √ های بانکیحساب √ آالت و تجهیزاتماشین  
 √ مالکیت فکری   √ تجهیزات √ وسیله نقلیه موتوری  
 های صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی ایراندارایی × هادریافتنی √ گذاریدارایی سرمایه  
 وجه نقد √ وسایل نقلیه √ مالکیت فکری  
 طال   √ موجودی انبار  

به 
رت

9 

 نامهضمانت √ مالکیت فکری × تولیدات کشاورزی √ دام، طیور و غیره
 اعتبار اسنادی × مواد معدنی، مشتقات هیدروکربن × شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزیمحصوالت کشت × چندین حساب دریافتنی

 نامهبیمه √ حقوق قراردادی √ دام، طیور و غیره √ موجودی انبار
    √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی  

تکککککککعکککککککداد 
اشتراک با هر 

 گروه
 ۴ 

 
7  ۸۱ 

 
۴ 

 
7 

 اند. استخراج شده ۸۸، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول ۸۱و  ۵گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -۸
 اند.در این جدول مشخص شده× و عدم اشتراک با عالمت  √با عالمت  - ۸۱جدول  -سپاری در شبکه بانکی کشور های واجد شرایط وثیقههای مندرج در هر گروه با دارایینقاط اشتراک دارایی -۲
ر کشور سپاری دهای منقول واجد وثیقهتوان ترکیب سه نوع دارایی فوق را جزو داراییسپاری حیوانات )دام و طیور( در کشور فراهم است، بنابراین نمیاز آنجا که در مورد این سه نوع دارایی صرفاً امکان وثیقه -9

 ت.در نظر گرف
نژاد ( و والی۸9۵۶-۸97۵مرکزی )های نظارت بانک(، بخشکککنامه۲۱۸۲(، شکککرکت لمکس موندی )۲۱۸۲های آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )شکککده محقق از مطالعهشکککده و پردازشمآخذ: اطالعات اسکککتخراج

(۸9۵۲.) 
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  ۲و  ۱یوه الا سه گروه مورد الررسیالازنگری در نقاط اشاراک و افاراق وثایق منقوق در ایران در مقا –۲۱جدول 
  نقطه اشتراک در آسیا  نقاط اشتراک در سه گروه  گروه دوم آسیا  گروه اول آسیا  کل  

تم
با 

یی
ارا
ر د
ز ب
رک

شتر
 بی
ت
ولی
مقب

 با 
ای
ه

 

ران
ا ای
ک ب

ترا
اش
ط 
نقا

 

 √ آالت و تجهیزاتماشین √ آالت و تجهیزاتماشین √ موجودی انبار √ آالت و تجهیزاتماشین √ آالت و تجهیزاتماشین
 √ موجودی انبار √ موجودی انبار √ سفته، اسناد قابل انتقال √ گذاریدارایی سرمایه √ موجودی انبار

 √ گذاری )سهام(دارایی سرمایه √ وسایل نقلیه √ سهام √ موجودی انبار √ وسیله نقلیه موتوری
 √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی √ دام و طیور √ کشتی √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی √ دام، طیور و غیره

 √ وسایل نقلیه   √ هواپیما √ وسیله نقلیه موتوری  
 √ دام و طیور   √ های بانکیحساب √ دام، طیور و غیره  
 √ مالکیت فکری   √ تجهیزات √ مالکیت فکری  
     √ حقوق قراردادی    
     √ وسایل نقلیه    
     √ مالکیت فکری    

ران
ا ای
ق ب

ترا
 اف
اط
نق

 

 × محصوالت کشاورزی × محصوالت کشاورزی × 9الوارحیوانات، محصوالت،  × یک حساب دریافتنی × تولیدات کشاورزی
 × هادریافتنی × هادریافتنی × هادریافتنی × چندین حساب دریافتنی × چندین حساب دریافتنی

     × مواد معدنی، مشتقات هیدروکربن × های حال و آیندهتضمین کلی نسبت به دارایی  
    × تولیدات کشاورزی  
 های صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی ایراندارایی   × شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزیکشتمحصوالت   
 نامهنامه، اعتبار اسنادی، بیمهوجه نقد، طال، ضمانت      

های مندرج در گروه های منقول، امالک و مستغالت از داراییدر این جدول با تمرکز بر دارایی اند.استخراج شده ۸۸، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول ۸۱و  ۵گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -۸
 دوم آسیا حذف شدند.

 اند.ن جدول مشخص شدهدر ای× و عدم اشتراک با عالمت  √با عالمت  -۸۴جدول  -سپاری در شبکه بانکی کشور های واجد شرایط وثیقههای مندرج در هر گروه با دارایینقاط اشتراک دارایی -۲
ر کشور سپاری دهای منقول واجد وثیقهتوان ترکیب سه نوع دارایی فوق را جزو داراییسپاری حیوانات )دام و طیور( در کشور فراهم است، بنابراین نمیاز آنجا که در مورد این سه نوع دارایی صرفاً امکان وثیقه -9

 در نظر گرفت.
نژاد ( و والی۸9۵۶-۸97۵مرکزی )های نظارت بانک(، بخشکککنامه۲۱۸۲، شکککرکت لمکس موندی)(۲۱۸۲) های آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگشکککده محقق از مطالعهپردازش شکککده ومآخذ: اطالعات اسکککتخراج

(۸9۵۲.) 
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ساده سه  ستا با انجام مقای شرکتبا اقالم مختلف دارایی در تر ۲۱و  ۸۵ای بین جداول در این را های ایرانی مندرج ازنامه 
های سالم در کنار دو گروه از فصل اول که متمرکز بر سهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه هم جمع کلیه شرکت ۵در نمودار 

تواند منقولی که در شبکه بانکی ایران نمی شود مهمترین داراییهای کوچک و متوسط و بزرگ سالم است، مشاهده میشرکت
 ها برخوردار است. های این شرکتسپاری شود، از سهم باالیی در داراییوثیقه
دهند، خود اختصکککاص میها بیشکککترین حجم از دارایی را به ها که در بین انواع مختلف شکککرکتتر، دریافتنیبیان دقیق به

 .  عنوان وثیقه واجد شرایط شناخته شوندتوانند در شبکه بانکی ایران بهصورت کلی نمیبه
شرایط وثیقه سه قلم دارایی منقول فاقد  شور، دریافتنیاز این رو با توجه به آنکه از گروه  شتری از ها بخش بیسپاری در ک

اندازی کردن خال موجود، در گام اول باید بر راه؛ بنابراین برای برطرف۸دهندها را به خود اختصککککاص میهای شککککرکتدارایی
تن رسد که فراهم ساخنظر میای متمرکز شد. در گام بعد بهمالی وثیقهاز این دارایی در تامین های الزم برای استفادهزیرساخت

شتن به بخش مهمی در اقتصاد و اثربخشی بر ارتقای  ستفاده از محصوالت کشاورزی به دلیل تعلق دا زیرساخت مربوطه در ا
گام آخر نیز پرداختن به زیرسککککاخت مورد نیاز در  مالی در این بخش ضککککروری اسککککت مورد توجه قرار گیرد. درظرفیت تامین

 تواند در دستور کار قرار گیرد. ای به پشتوانه دارایی آتی میمالی وثیقهتامین
در حقیقت از بین سککه قلم دارایی منقول مورد اشککاره، دارایی آتی به دلیل نوین بودن بحث و مشککخص نبودن تمامی ابعاد 

ای قرار گیرد. به بیان مالی وثیقهربط در بسککککط ظرفیت تامینر اولویت آخر توجه مقامات ذیتواند دحقوقی آن در ایران، می
اند دهشرسمیت شناختهعنوان یک دارایی در نظام مالی ایران بههای موجود در گروه سه قلم مورد اشاره، بهتر دیگر داراییدقیق

ولت رسد دنظر میاند و از این رو بهاری، مورد استفاده قرار نگرفتهسپهای الزم در وثیقهو صرفاً به دلیل عدم وجود زیرساخت
 سپاری آنها باید پرداخت کند. سازی زیرساخت الزم در وثیقههزینه کمتری برای پیاده

سترش دامنه دارایی ضرورت گ ستفاده در تامینبنابراین در مجموع  شبکه بانکی کمالی وثیقههای منقول قابل ا شور ای در 
س سهبرا شاهده میهای انجاماس مقای ساختی الزم قبل از بهشده م شناختن این داراییشود و باید اقدامات زیر سمیت  ها در ر
 مالی، در کشور انجام شود.تامین

 های مورد نیاز آنای و زیرساختمالی وثیقهضرورت تامین .۲.۲
مالی موجود در کشککور و بر پایه ای، صککرفاً براسککاس الگوی تامینمالی وثیقهدر این قسککمت، صککرفنظر از الگوی مطلوب تامین

، به بررسککککی ۸97۵-۸9۵۶مرکزی در دوره زمانی های نظارتی بانکسککککاختار مقرراتی شککککبکه بانکی و مبتنی بر بخشککککنامه
با وجود تمرکز بر داممی یب  به این ترت تامینپردازیم.  ناظر بر این روش  ای همالی، برخی از ظرفیتنه محدودی از مقررات 

نبعث ای بالقوه ممغفول آن در بازار مالی کشور را به تصویر کشیده و با محدود کردن تمرکز بر دو زیرساخت اجرایی و سامانه
 شود. های مورد نظر اشاره میها، به برخی از کاستیاز این بخشنامه

شبکه بانکی کشور در زیربخش قبلی، تا حدودی رفی شکاف دامنه اموال منقول واجدشرایط وثیقههر چند با مع سپاری در 
کاسککتی موجود در زیرسککاخت مقرراتی و حقوقی عنوان شککده، اما در فصککول بعد و با گسککترش دامنه قوانین و مقررات مورد 

بندی ها در سککه زیرسککاخت فوق طبقهو بهتری این کاسککتیای، به نحبررسککی در کنار اشککاره به ابعاد مختلف زیرسککاخت سککامانه
 خواهند شد.

 ایمالی وثیقهضرورت توجه به تامین .۲.۲.۱
شود که پس از اوج گرفتن مشکل مطالبات غیرجاری در کشور های نظارتی نافذ بر شبکه بانکی مشاهده میدر بررسی بخشنامه
  یموسککسککات اعتبار یارزو  یالیالوصککول ر مشکککوک و د گذشککته، معوقیسککنامه وصککول مطالبات سککررنییآ»و تنظیم و ابالغ 

، راهکارهای متنوعی جهت کاهش مطالبات غیرجاری در شککککبکه بانکی )مشککککتمل بر اعمال محدودیت در ارائه ۲«)۸9۱۶(
ره( در و غی خصوص عدم ارائه تسهیالت جدید بانکی به آنهاتسهیالت غیرجاری، و به برخوردار از خدمات بانکی به مشتریان

سمی نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول،  سند ر شامل ممنوعیت در تنظیم  شبکه بانکی ) کنار راهکارهای نهادی خارج از 
سهام این افراد در بورس اوراق بهادار، اعالم ممنوع الخروج شدن آنها، ایجاد موسسات تضمین اعتبار، ارائه ممنوعیت خرید 

                                                                                                                                                                                         
 در فصل اول رجوع شود. ۵به نمودار  یشترب یحتوض یبرا ۸
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، مندرج در سا۶/۸۲/۸9۱۶مورخ  5۱7۲خصوص به بخشنامه شماره مب/ یندر ا ۲
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بندی و اعتبارسکککنجی مشکککتریان و غیره( مورد توجه قرار اندازی و کار موسکککسکککه رتبهاقدام به راه طرح جامع بیمه تسکککهیالت و
 ۲و ۸گرفت. 

در کنار  9(۸9۵۲( و سکککپس اصکککالحیه آن )۸9۱۱جایگزین ) نامه فوق و حتی نسکککخهدر حقیقت ارزیابی سکککطحی آیین
ستورالعمل شخ نحوه د صول رقابلیغ مطالبات ص و حذفیت سه دفاتر از و س شا و یاعتبار مؤ   یمال یهاصورت در آن یاف

ها در اثر مطالبات سککککازد که در طراحی راهکارهای مورد نیاز برای کاهش زیان بانکگر می، این مسککککاله را جلوه8(۸9۵۸)
ساختمالی وثیقههای موجود در تامینغیرجاری، به ظرفیت ست. اای و زیر شده ا ر ین دهای الزم برای کارکرد موثر آن توجه ن

ای مورد نیاز، همالی، البته به پشککتوانه نظام حقوقی و دیگر زیرسککاختای از وثایق در تامینحالی اسککت که اتکا به دامنه گسککترده
 5گیری مطالبات غیرجاری را به مقدار زیادی کاهش دهد.ها در اثر شکلهای وارد بر بانکها و زیانتواند نرخ بازیافت واممی

گذاری در حوزه وثایق، صککرفاً به شککود که در این راسککتا در مقرراتهای فوق مشککاهده میوجه به بخشککنامهبا این وجود با ت
وصول »نامه آیین ۲۲ضرورت اخذ وثایق الزم در کاهش ریسک اعتباری توجه شده است. در حقیقت با توجه به تبصره ماده 

شکوک شته، معوق و م سید گذ سرر سسات اعتباریمطالبات  صول مو شاهده می 6«الو ساله که انجام م شود، با اذعان به این م
بر  مشتمل -اقداماتی برای پوشش ریسک تسهیالت اعطایی در قالب راهکارهای نهادی خارج از شبکه بانکی و فراسازمانی 

 -ریانتبندی و اعتبارسنجی مشایجاد موسسات بیمه و تضمین اعتبار، طرح جامع بیمه انواع تسهیالت و تاسیس موسسه رتبه
ز وظایف عنوان جگیری تسهیالت غیرجاری را به صفر برساند، اخذ وثایق و تضمینات الزم بهتواند ریسک منتا از شکلنمی

 الینفک موسسات اعتباری دانسته شده است. 
رش گست کارگیری زیرساخت مناسب دراز این رو به این مساله اهمیت الزم داده نشده است که در کنار اقدامات فوق، با به

توان به مقدار زیادی از حجم مطالبات غیرجاری قدرت اجرایی تملک دامنه وسککککیعی از وثایق منقول در صککککورت نکول، می
ست. صالحدر این خصوص حتی مشاهده می کا سررسید گذشته، معوق و آیین»شده شود که در متن ا نامه وصول مطالبات 
شده که عموماً منتا از ی تسهیل تسویه مطالبات غیرجاری درنظر گرفتهراهکارهایی برا 7«الوصول موسسات اعتباریمشکوک

ساخت سب تامینعدم وجود زیر ست. بهمالی وثیقههای منا شور ا شش ماه، ای در ک عنوان م ال امهال بدهی به مدت حداک ر 
که در  نمود. این در حالی است تواند از توجیه برخوردار باشد که نتوان به سرعت وثایق را تملیک و نقدبیشتر در شرایطی می

ویژه در خصوص وثایق منقول در کشورهای با صورت وجود زیرساخت مناسب در تملیک سریع و نقد کردن آنی وثیقه، که به
شرفته پیاده ساخت مالی پی ضمنی از احتمال توان از انجام راهکارهای فوق اجتناب نمود و حتی بهشده، میسازیزیر صورت 

   .۱واسطه قدرت باالی تملک دارایی توسط موسسات مالی کاست نکول مشتری به
های ای، در شکککناسکککایی داراییمالی وثیقهعنوان مهمترین زیرسکککاخت تامینهمچنین ظرفیت بالقوه سکککامانه ثبت وثایق، به

 و حذف دسککتورالعمل نحوه تشککخیص»منقول و غیرمنقول مشککتری و ضککامنین مورد توجه قرار نگرفته اسککت. همانطور که در 
عنوان شککده اسککت، عدم شککناسککایی یا « های مالیمطالبات غیرقابل وصککول از دفاتر موسککسککه اعتباری و افشککای آن در صککورت

دسکککترسکککی به اموال مشکککتری، ضکککامن یا ضکککامنین به عنوان یکی از دالیل متقن غیرقابل وصکککول بودن مطالبات توسکککط کمیته 
ای، امکان این در حالی اسککت که در صککورت وجود چنین سککامانه 9ود.شککتشککخیص مطالبات غیرقابل وصککول در نظر گرفته می

                                                                                                                                                                                         
 نیز مدنظر قرار گرفته است. یمرکزبانک یت، مندرج در سا۸۱/۱/۸9۱۱مورخ   ۸7۹۲۱۱/۱۱در کنار منبع قبلی، بخشنامه شماره  خصوصدر این  ۸
برخی از این راهکارهای نهادی خارج از شککبکه بانکی، شککامل: ممنوعیت در تنظیم سککند رسککمی نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول، ممنوعیت  البته ۲

ر نگرفته مورد توجه قرا ۸۱/۱/۸9۱۱ربط مورخ نامه ذیالخروج شدن آنها، در نسخه جدید آیینخرید سهام این افراد در بورس اوراق بهادار و اعالم ممنوع
 است. 

 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1392/12/22مورخ  92/377540شماره  بخشنامهدر این خصوص به  9
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک9۸/۱۸/۸9۵۸مورخ  ۲۸۲7۱/۵۸در این خصوص به بخشنامه شماره  8
در سال  (Dalberg Global Development Advisors)ران توسعه جهانی دالبرگ شده توسط شرکت مشاوتوان به مطالعه انجامدر این خصوص می 5

های اعطایی واسککطه این طرح، نرخ نکول وامای در چین اشککاره نمود. نتایا این مطالعه بیانگر آن اسککت که بهو در خصککوص طرح معامالت وثیقه ۲۱۸۸
 های اعطایی به پشتوانه منابع غیرمنقول شده است.ها برابر یا کمتر از نرخ نکول وامپشتوانه دریافتنیبه
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1388/8/18مورخ  88/175208خشنامه شماره به ب خصوصدر این  6
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1392/12/22مورخ  92/377540در این خصوص به بخشنامه شماره  7
 سیط مجدد بدهی حداک ر به مدت پنا سال است.نامه مشتمل بر بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین و تقراهکارهای دیگر اشاره شده در این آیین ۱
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک9۸/۱۸/۸9۵۸مورخ  ۲۸۲7۱/۵۸در این خصوص به بخشنامه شماره  ۵
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ها و موسککسککات اعتباری فراهم شککده و از این رو امکان کاهش مطالبات غیرجاری در بانکسککپردهوثیقههای بهرهگیری دارایی
 شود.می

به  ه بانکی، بیانگر عدم توجهمرکزی در شککککبکالبته عالوه بر مورد فوق، بررسککککی بسککککیاری از دیگر اقدامات مقرراتی بانک
های منقول، صرفنظر از توانایی کاهش مطالبات غیرجاری است. در این مالی بر پایه داراییهای بالقوه این روش تامینظرفیت
به شده هپذیر و تضمین تسهیالت ارائمالی اقشار آسیبهای دولت در پشتیبانی تامینتوان به امکان بالقوه کاهش هزینهزمینه می

 آنها اشاره کرد. 
ها و موسکککسکککات اعتباری به از مجموع تسکککهیالت پرداختی بانک ٪۲۹توان به الزام ارائه حداقل ها میدر مورد این هزینه

اشککاره نمود که در صککورت تخلف، منجر به  ۸9۵۴بخش کشککاورزی، منابع طبیعی و صککنایع وابسککته با نرخ ترجیحی در سککال 
اری به ها و موسککسککات اعتبالبته در راسککتای مهیا نمودن تمایل بانک ۸افزایش سککپرده قانونی متناسککب با تخلف خواهد شککد.

، تامین ریزی کشوراعطای این تسهیالت نیز صرف شمول تسهیالت غیرمشارکتی در کنار الزام تائید سازمان مدیریت و برنامه
مالی در حقیقت هزینه کمک به تامین ۲التفاوت سود توسط یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت مورد اشاره قرار گرفت.مابه

های منقولی برخوردار است که در بسیاری از ولت محول شد، در حالیکه این بخش از داراییپذیر کشاورزی به دبخش آسیب
تواند ها و بدون نیاز به دخالت دولت و بار کردن هزینه به آن، میکشکککورها به رسکککمیت شکککناخته شکککده و براسکککاس این دارایی

 مالی داشته باشد.دسترسی الزم را به بازار تامین
 مالی، حتی شرایطای از وثایق منقول در تامینرسمیت شناختن گسترههای الزم در بهزیرساخت همچنین در صورت وجود

ی غیر مولد صورت داراینحوی که با استفاده از وثایق منقول که در شرایط فعلی بهتواند بهبود یابد؛ بهاعطای تسهیالت خرد می
میلیون ریال  ۸۱۱استفاده از یک ضامن معتبر برای تسهیالت زیر سقف مالی برخوردار نیستند، دیگر نیازی به از توانایی تامین

منه شدن دارسمیت شناختهواسطه بهعنوان بخشی از تسهیالت خرد، بههای اعتباری مرابحه به. همچنین در ارائه کارت9نباشد
نان بیشتر تر و اطمیزیابی اعتباری دقیقشدن امکان ثبت آنها در سامانه ثبت وثایق، امکان ارای از وثایق منقول و فراهمگسترده

تر با ثبت اطالعات وثیقه در سکککامانه ثبت وثایق و برقراری ارتباط آن با سکککامانه آید. به بیان دقیقوجود میدر بازیافت اعتبار به
و لحظ  ترقیقمکنا که وظیفه سکککنجش اعتبار مشکککتری قبل از صکککدور کارت اعتباری را بر عهده دارد، امکان ارزیابی اعتباری د

 8شود.نمودن سقف اعتباری باالتر برای مشتری فراهم می
های شکککود که در سکککالمالی حمایتی از بخش آب و کشکککاورزی مشکککاهده میعنوان یک رویکرد تامینبراین همواره بهعالوه

ده ابالغ ش مرکزیها از طرف بانکهایی در خصوص ضرورت حفظ سقف خاصی از تسهیالت به این بخشمختلف بخشنامه
ست. به سال ا شده که حداقل  ۸9۵9عنوان م ال در  سهیالت اعطایی کلیه بانک ٪۲۹الزام  های دولتی و غیردولتی که حداقل ت

های قبل، این الزام در در سککال 5درصککد سککهام آنها متعلق به دولت اسککت، باید به بخش آب و کشککاورزی اختصککاص یابد. ۴۱
این در حالی اسکککت که اعمال  6شکککد.های دولتی و غیردولتی در نظر گرفته مییه بانکوبیش مشکککابهی حتی برای کلسکککطوح کم

های منقول ای به پشکککتوانه انواع داراییمالی وثیقهصکککورت کاراتر و با گسکککترش ابعاد تامینتواند بهسکککیاسکککت حمایتی فوق می
 سازی شود.موجود در این بخش و بدون اعمال هزینه حمایتی بر دولت پیاده

 

                                                                                                                                                                                         
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1394/05/07مورخ  94/116364در این خصوص به بخشنامه شماره  ۸
شماره می م العنوان به در این خصوص ۲ شماره  و ۱۹/۸۸/۸9۵۱مورخ  ۲۶۲7۸9/۵۱توان به بخشنامه  ، 1394/06/19مورخ  94/162644بخشنامه 

 د.مومرکزی رجوع نمندرج در سایت بانک
میلیون ریال،  ۸۱۱اند برای تسهیالت زیر سقف ها و موسسات اعتباری ملزم شده، بانک۱9/۱۱/۸9۵۱مورخ  ۸۱۸۸۱7/۵۱براساس بخشنامه شماره  9

 فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیالت استفاده نمایند.
مرکزی رجوع ، مندرج در سککایت بانک1395/06/18مورخ  95/194227های اعتباری مرابحه به بخشککنامه شککماره در خصککوص شککرایط اعطای کارت 8

 شود.
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1393/03/20مورخ  93/72057خصوص به بخشنامه شماره  اینر د 5
 ۲۸/۱۴/۸9۱۴مورخ  7۴۹و مب/ 9۸/۱9/۸9۱۹مورخ  79۱، مب/۱۹/۸۸/۸9۵۱مورخ  ۲6۲7۸9/۵۱های شماره توان به بخشنامهدر این خصوص می 6

 های تجاری درنظر گرفته شده است.این الزام صرفاً برای بانک 9۱/۱7/۸9۱9مورخ  ۸۸۴۶در بخشنامه شماره مب/ رجوع شود.
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  ۱ای مامرکز الر وثایق منقوقمالی وثیقههای مغفوق تامینتواناییهایی از نمونه -۲۸دول ج
 توضیحات توانایی مغفول بُعد

ضه
عر

بار
عت
ده ا

کنن
 

ناسککککب  مدیریت م
ریسکککک و مطالبات 

 غیرجاری

 کاهش بالقوه مطالبات غیرجاری

نقدشککوندگی باال و زمان اندک مورد نیاز برای تصککاحب و فروش وثایق 
منقول و قدرت اجرایی بسککککیار باالی آنها تمایل فرد برای نکول را در 

 دهد شدت کاهش میمقایسه با وثایق غیرمنقول به
های سککهولت و سککرعت در شککناسککایی اموال از طریق رهگیری دارایی

 مانه ثبت وثایقسپاری شده مندرج در ساوثیقه

 حذف سریع این مطالبات از ترازنامه
نقدشککوندگی سککریع این وثایق براسککاس زیرسککاخت مورد نیاز، منجر به 

به هال وام  به ام به توسکککککل  نک  با یاز  تداول در عدم ن عنوان راهکار م
 شودپشتوانه وثایق غیرمنقول میای بهمالی وثیقهتامین

بار
عت
ده ا

کنن
ضا
تقا

 

مککالی تککامینارتقککای 
 خرد

 تسهیل شرایط اخذ اعتبار
بهتمرکز بر انواع مختلفی از دارایی جای الزام معرفی های منقول افراد 
 ضامن معتبر برای اعتبارات خرد

با امکان برقراری ارتباط بین سککککامانه مکنا و سککککامانه ثبت وثایق، و  های اعتباری مرابحهارتقای سقف کارت
 سریع وثایق منقولاطمینان از نقدشوندگی 

با لحاظ اثر حق تملیک سککککریع و نقدشککککوندگی باالی وثایق منقول در  کاهش هزینه اعتبار
 محاسبه هزینه اعتبار )در صورت وجود زیرساخت اجرایی مورد نیاز(

ت
دول

 

دولت  کاهش هزینه
در حکککمکککایکککت از 

مککککالککککی تککککامککککیککککن
 های خاصبخش

تککامین تسککککهیالت برای  ینککهکککاهش هز
 دولت 

 دولت ینهبه هز اییارانه یهااز وام یعیبه ارائه حجم وس یازعدم ن

گوی  ل یم در ا ق ت عککدم دخککالککت مسککککک
 هااعتباردهی بانک

ها به اختصککککاص بانک یمبه ملزم کردن مسککککتق یازعدم نعنوان م ال به
  ۲و آب یکشاورز هایی مانندبه بخش یالتاز تسه یبخش

مالی در بخش بانکی اسککتخراج شککده و با فعلی فضککای مقررات نظارتی حاکم بر تامینموارد مندرج در این جدول براسککاس وضککعیت  -۸
ه ای را به نحو مناسکککبی هر چند محدود بمالی وثیقهتواند نیاز به ارتقای سکککاختار تامینمالی کشکککور میمحور بودن نظام تامینتوجه به بانک
 تصویر بکشد.

صکککورت ق منقول، سکککطح دسکککترسکککی متقاضکککیان اعتبار در این بخش به منابع بانکی بهدر حقیقت با تمرکز بر دامنه وسکککیعی از وثای -۲
 غیرمستقیم افزایش خواهد یافت.

 (.۸97۵-۸9۵۶مرکزی )های نظارت بانکبندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

د تسهیالت ار نگرفتن نرخ سوای در کشور، تحت تاثیر قرمالی وثیقهکننده عدم توجه به ماهیت تامیناز دیگر مسایل تبیین
ای و مالی وثیقهوثیقه سککپرده شککده اسککت. در حقیقت با گسککترش دامنه تامیناعطایی براسککاس نوع، مقدار و ارزش دارایی به

های منقول و با درجه نقدشکککوندگی باال، ها و اموال غیرمنقول و با درجه نقدشکککوندگی اندک به سکککمت داراییحرکت از دارایی
رتی های نظاباشیم. این در حالی است که براساس بخشنامهاهد کاهش نرخ بهره تسهیالت در کشورهای مختلف توانیم شمی

و  ۸ای در نظر گرفته شده استای وغیرمبادلهمرکزی، عموماً سقف و یا کفی برای نرخ سود تسهیالت در دو گروه مبادلهبانک
د صککورت مسککتقیم بر نرخ سککوزیرا ارزش وثیقه و میزان نقدشککوندگی آن بهشککود گیرنده وارد میاز این منظر زیانی بر تسککهیالت
 تسهیالت اثرگذار نخواهد بود.

ل قبل مورد تر در فصککککای که پیشمالی وثیقههای تامینها و تواناییبه این ترتیب با توجه به بررسککککی ابعاد مختلف ویژگی
محور کمالی در نظام مالی بانمرکزی متمرکز بر الگوی تامینرت بانکهای نظانامهبررسی قرار گرفته بود و انطباق آنها با بخش

مالی واسککطه عدم اتکا به ظرفیت تامینهای زیادی بهشککود که فرصککت(، مشککاهده می۲۸های مختلف )جدول کشککور در سککال
دو طرف عرضککه و تقاضککای توجهی نیز نه تنها به های قابلهای منقول، از دسککت رفته و هزینهتوسککط گسککتره متنوعی از دارایی

وق و های فهای زیادی شککده اسککت. بنابراین برای کاهش هزینهمالی وارد شککده؛ بلکه دولت نیز در این زمینه متقبل هزینهتامین

                                                                                                                                                                                         
شاره نمود که در آن حداک ر نرخ سود تسهیالت عنوان شده است. با  1394/11/29مورخ  94/351189شماره  توان به بخشنامهدر این خصوص می ۸ ا

مقدار نرخ سککود قطعی عقود غیرمشککارکتی در کنار دامنه نرخ سککود مورد انتظار عقود  ۱۹/۸۸/۸9۵۱مورخ  ۲6۲7۸9/۵۱جود در بخشککنامه شککماره این و
های دولتی و ای متفاوتی در بانکنیز نرخ سکککود قطعی عقود مبادله ۸۱/۱۴/۸9۱۶مورخ  ۸9۶۵مشکککارکتی اعالم شکککده اسکککت. در بخشکککنامه شکککماره مب/

شنامه مب/غیردولتی اب سال قبل و در بخ شده و در  سهیالت اعطایی بانک ۲۵/۱۸/۸9۱۹مورخ  ۸۴۱الغ  سود ت صرفنظر از نرخ  های دولتی و غیردولتی 
شد.  شماره مب/نوع عقود در دو مقدار متقاوت در نظر گرفته  شنامه  ساس  ۱۵/۱9/۸9۱9مورخ  9۲۱در بخ سهیالت برا سود مورد انتظار ت حداقل نرخ 

 های دولتی مورد توجه قرار گرفته است.بانکعقود مختلف در 
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های مورد نیاز برای این روش ویژه در شکککبکه بانکی، ضکککروری اسکککت با شکککناسکککایی زیرسکککاختمالی، بهارتقای الگوی تامین
های ت؛ گاممحور اسمالی بانکمالی موجود در شبکه بانکی ایران که کشوری با نظامرکز ویژه بر ساختار تامینمالی، با تمتامین

   نیازهای اجرایی و عملیاتی نمودن این روش برداشته شود.ساختن پیشالزم برای فراهم

 های مورد بررسیهای مورد نیاز منبعث از بخشنامهزیرساخت .۲.۲.۲
ستفاده مناسب و  ای است که عدم وجودهم پیوستههای بهریزی زیرساختای در کشور نیازمند پایهمالی وثیقهاز روش تامین ا

ر تر، دمالی خواهد شکککد. به بیان دقیقیا عدم طراحی و کارکرد نامناسکککب هریک از آنها، منجر به کارکرد ناقص این روش تامین
. براسککککاس ۸گیرندای مورد توجه قرار میی حقوقی، اجرایی و سککککامانههامالی، عموماً زیرسککککاختطراحی این روش تامین

ی، مالهای منقول در تامینهای متنوعی از داراییویژه گروهها و بهزیرساخت حقوقی، امکان استفاده از انواع مختلفی از دارایی
رسککد و در زیرسککاخت ه به اثبات میشککود. در زیرسککاخت اجرایی، قدرت اعمال حق وثیقاز جایگاه قانونی الزم برخوردار می

 شود.می سازیای، با تمرکز بر سامانه ثبت وثایق، زیربنای عملیاتی برای ثبت، اعالم و امکان اعمال حق وثیقه پیادهسامانه
ای در کشککور، زیرسککاخت مالی وثیقهبا توجه به آنکه با شککناسککایی شکککاف موجود در وثایق منقول واجد شککرایط در تامین

الزم در مورد تعدادی از وثایق منقول در کشور موجود نیست، بنابراین صرفنظر از این زیرساخت، دو زیرساخت دیگر حقوقی 
مرکزی مورد بررسککی قرار های نظارتی بانکای را با تمرکز بر بخشککنامههای اجرایی و سککامانهمورد نیاز مشککتمل بر زیرسککاخت

منی این صورت ضهایی است که بهضای کلی مقرراتی فعلی مبتنی بر بخشنامهدهیم. هدف از این بررسی نیز عنوان کردن فمی
ر ای مبتنی بمالی وثیقهریزی نظام تامینسککککازی آنها را حتی بدون پایهاند و نیاز به پیادهرا مورد اشککککاره قرار داده هازیرسککککاخت

   ۲اند.شیدهتصویر کنوعی بهگستره متداول و متعارف وثایق منقول در دیگر کشورها، به
ای که نقش مهمی در عملیاتی شککدن ثبت و اجرای حق وثیقه دارد، مبتنی بر البته از آنجا که کارکرد موثر زیرسککاخت سککامانه

جود های موربط اسککت، بنابراین در ادامه به نیاز ارتباطی ضککمنی این سککامانه با دیگر سککامانههای ذیارتباط آن با دیگر سککامانه
تصویر کشیده های نظارتی شبکه بانکی بهه این نکته ضروری است که این ارتباط، صرفاً براساس بخشنامهپردازیم. توجه بمی
ررسی برای تر، این بباشد. به بیان دقیقهای مورد توجه در کشورهای دیگر نمیشود و نافی دربرگرفتن پیوند با دیگر سامانهمی

راسککاس الگوی مقرراتی موجود، و نه الگوی مقرراتی و زیرسککاخت حقوقی صککرف عنوان کردن نیاز بالقوه به ارتباطات فوق، ب
 ای است.مالی وثیقهبهینه و مورد انتظار در کارکرد موثر تامین

 زیرساخت اجرایی .۲.۲.۲.۱
دنبال دارد، نظر به آنکه این مقوله بیشکککتر در در زمینه این زیرسکککاخت که عموماً اطمینان از امکان اعمال سکککریع حق وثیقه را به

سمی الزمآیین سناد ر ست، گذاری بانکاالجرا و دیگر مقررات خارج از حیطه مقرراتنامه اجرای مفاد ا شده ا صریح  مرکزی ت
سمت بهمی سنییآ ۲۸حدود به ماده صورت متوان در این ق سرر صول مطالبات  شته، معوقینامه و شکوک و د گذ صول  م الو

سات اعتبار س شاره نمودیارزو  یالی)ر یمو شکیل دادگاه 9( ا ستری در که ت سمی دادگ شناس ر های خاص و ایجاد عنوان کار
 های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات مد نظر قرار داده است. امور بانکی و غیره را جهت تسهیل رسیدگی به پرونده

ه باشد، ریزی شدپایه باید در طول چند سال گذشته در کشورهای تخصصی فوق که تر، برخورداری از دادگاهبه بیان دقیق
توانسککککت کمک موثری در ارتقای زیرسککککاخت مرکزی، میگذاری بانکدر کنار مقررات دیگر تنظیمی خارج از حیطه مقررات

صککورت ضککمنی نیاز به زیرسککاخت اجرایی در های منقول نماید. از این رو بهاجرایی در به اجرا گذاشککتن حق وثیقه در دارایی
ورت صشود، در مقررات شبکه بانکی دیده شده؛ هرچند بهشدن رویه اجرا میاص که منجر به کوتاههای خسطح تشکیل دادگاه

ر اندازی شده است؛ در حالیکه دالزم تاکنون عملیاتی نشده است. در حقیقت صرفاً تاکنون دادسرای جرائم پولی و بانکی راه
تری از مقررات به آنها پنجم با هدفگذاری دامنه وسککیع های اجرایی دیگری موجود اسککت که در فصککلکنار این مقوله، شکککاف

 شود.اشاره می

                                                                                                                                                                                         
 براساس مطالب مندرج در فصل اول. ۸
 مرکزی در فصل چهارم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.تر از فضای نظارتی بانکالبته زیرساخت حقوقی فعلی در فضایی گسترده ۲
 مرکزی رجوع شود.ت بانک، مندرج در سای1388/8/18مورخ  88/175208در این خصوص به بخشنامه شماره  9
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 ایزیرساخت سامانه .۲.۲.۲.۲
ای مشتمل گرفته بر پایه زیرساخت حقوقی، باید زیرساخت سامانهای، صرفنظر از زیرساخت اجرایی شکلمالی وثیقهدر تامین

ای ی وثیقهمالباشد. حتی صرفنظر از نیاز به این زیرساخت در تامین سازی شدهبر سامانه ثبت وثایق در کشور طراحی و پیاده
ستره شده، با این حال با توجه به رویکرد فعلی متمرکز بر گ ستفاده از آنها فراهم ن شور امکان ا ای از وثایق منقول که هنوز در ک

 شود.ای مشاهده میاخت سامانهمالی نیز، همچنان الزام وجود این زیرساستفاده از دامنه محدود وثایق در تامین
الوصول وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک»نامه ها براساس ماده پنا آیینتر همانطور که بانکبه بیان دقیق

اند موقع از پرتفوی مطالبات )جاری و غیرجاری( شککدهدهی بهای برای گزارشموظف به طراحی سککامانه ۸«موسککسککات اعتباری
ای برای ثبت و ارائه ها باید سککککامانهگذارد؛ نه تنها در بانکرا به نمایش می یت بالفعل مطالبات غیرجاریصککککورت وضککککعکه 

 ای جهت مدیریت مناسککب وثایق و ریسککک تمرکز در انواع مختلف وثیقه و ارائههای وثیقهگزارش وثایق براسککاس نوع دارایی
موجود باشکککد، بلکه این سکککامانه باید از ارتباط و پیوند الزم با  تصکککورت وضکککعیت بالقوه مطالبات غیرجاری غیر قابل بازیاف

ز ها و موسسات اعتباری و حتی عموم، اسامانه متمرکز ثبت وثایق برخوردار باشد تا امکان رهگیری مناسب وثایق برای بانک
توثیق و یا آزاد بودن فراهم شککککده های منقول و غیرمنقول قابل معامله، از منظر در رهن، منظر انواع گوناگون اموال و دارایی
توان از حق تقدم در تملیک وثیقه و میزان پوشککش واقعی ریسککک اعتباری توسککط تری میباشککد. به این ترتیب به نحو مناسککب

ارزش باقیمانده وثیقه اطمینان حاصکککل نمود و حداقل از ارائه دو حق تملیک اولیه صکککوری در قرارداد وثیقه جلوگیری نمود و 
 موثری به مدیریت مطالبات غیرجاری پرداخت. صورتبه

سررسنییآ ۱توان به ماده عنوان م ال بازرتر در این زمینه میبه الوصول  مشکوک و د گذشته، معوقینامه وصول مطالبات 
. در این ماده به محض شککناسککایی مطالبات غیرجاری بیش از پانصککد میلیون ۲( اشککاره نمودیارزو  یالی)ر یموسککسککات اعتبار

ر گیرد. این دریال، الزام ارائه اطالعات تکمیلی در مورد مشککتری مشککتمل بر شککناسککایی اموال وی در دسککتور کار بانک قرار می
ست که صرف دسترسی به اطالعات دارایی سیاری از این های مشتری نمیحالی ا شد، زیرا ب تواند از کفایت الزم برخوردار با

ت توانند در بازیافه و صککرفاً براسککاس نوع اولویت و تقدم در حق تصککرف و تملیک میتوانند موضککوع وثیقه بودها میدارایی
مطالبات غیرجاری مورد اسککتفاده الزم قرار گیرند. با این وجود در صککورت وجود سککامانه یکپارچه و متمرکز ثبت وثایق، دیگر 

های گیرنده، به صورت وضعیت داراییهیالتتواند براساس نام تسمشکل موثری در این زمینه موجود نخواهد بود و بانک می
سهیالت بانکوثیقه سامانه ت سامانه و  شد. از این رو ارتباط بین این  شته با سی دا ستر زیافت تواند نه تنها در باها میای فرد د

وثری م تر اعتباری وثایق از منظر توانایی بالقوه پوشکککش ریسکککک اعتباری کمکمطالبات غیرجاری، بلکه در ارزیابی مناسکککب
 نماید. 

منظور کاهش مطالبات نامه فوق این امکان برای موسککککسککککات اعتباری در نظر گرفته شککککده که بهآیین ۸۴همچنین در ماده 
طور غیرقابل رجوع، موسککسککه اعتباری از اختیار معوق و افزایش امکان وصککول اقسککاط، با درنظر گرفتن شککرط ضککمن عقد به

های ریالی و ارزی، اموال و اسناد مشتری، افراد تحت از موجودی هر یک از حساب برداشت هرگونه مطالبات غیرجاری خود
تکفل وی، ضامن و یا ضامنین نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری، راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی، 

تواند فته باشند، لذا وجود سامانه ثبت وثایق میتوانند موضوع وثیقه قرار گرها میبرخوردار خواهد بود. از آنجا که این حساب
سهیالت غیرجاری را در اختیار بانکاطالعات جامع سسات اعتباری تری در خصوص فرآیند و راهکارهای بازیافت ت ها و مو

آزاد قابل  هایعنوان نمونه دیگری از کاربرد حیاتی سککککامانه ثبت وثایق در شککککناسککککایی داراییقرار دهد. از این رو این مورد به
 تواند مورد توجه قرار گیرد.رجوع در بازیافت تسهیالت غیرجاری می

های نظارت بر صرف ارزیابی اعتباری و اهلیت مشتری شود که تمرکز بخشنامهبنابراین با توجه به موارد فوق مشاهده می
کننده کاهش مطالبات تواند تضمیننمی 9های برگشتیهای تسهیالت و تعهدات و چکبا تاکید ویژه بر اخذ استعالم از سامانه

غیرجاری باشد زیرا این راهکار در نهایت به کارایی وثیقه دریافتی در بازیافت تسهیالت متکی است، در حالیکه اطمینان الزم 
شده سپاریاز کارایی مربوطه در نظام فعلی حاکم بر وثیقه موجود نیست و بانک به اطمینان کامل از اهلیت دقیق دارایی وثیقه

ساس بخشنامهنمی شبکه بانکی برا ساس فضای مقرراتی حاکم بر  مورد  های نظارتیرسد. از این رو در این قسمت و حتی برا

                                                                                                                                                                                         
 .همان ۸
 .همان ۲
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1392/05/02مورخ  92/130375به بخشنامه شماره  خصوصدر این  9
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( در تسککهیل ارزیابی حق تصککرف و تملیک اولیه در وثیقه و سککرعت ۲۲بررسککی، ضککرورت وجود سککامانه ثبت وثایق )جدول 
صرفنظر از دیگر کاراییبخشیدن به ارزیابی و اعمال حق وثیقه در ک صورت عدم اهش مطالبات غیرجاری،  های آن، حتی در 

 شود.مالی، مشاهده میتمرکز بر دامنه وسیعی از وثایق منقول در تامین

 ثثت وثایق مزایای زیرساخت سامانه -۲۲جدول 
 توضیحات حوزه

 مدیریت وثیقه
 غیرمنقولهای منقول و ثبت و رهگیری حق وثیقه انواع مختلف دارایی

 های قبلی و با اولویت و تقدم باالتر در وثیقهو تملیکارزیابی دقیق حق تصرف

 مدیریت ریسک اعتباری
 تر میزان پوشش ریسک اعتباری توسط پذیرش وثیقهتخمین مناسب
 های مشتریتر مطالبات غیرجاری در تصرف دیگر داراییمدیریت مناسب

 مطالبات غیرجاری غیرقابل بازیافتامکان دسترسی به صورت وضعیت 
 (.۸97۵-۸9۵۶مرکزی )های نظارت بانکبندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

 هاالزام ارتباط با دیگر سامانه .۲.۲.۲.۲
وجه ورد تای که مهای ناظر بر اعطای انواع مختلفی از تسهیالت، مسالهتوجه به این نکته ضروری است که در بیشتر بخشنامه

سپس ارزیابی وثیقه ذی شتری و  سی اهلیت ویژه قرار گرفته، ارزیابی اهلیت م ضرورت برر ساس  ست. با این وجود برا ربط ا
ها با های مختلف و ارتباط تنگاتن  موجود بین اطالعات مندرج در این سکککامانهمشکککتری برپایه اطالعات مندرج در سکککامانه

شود که در طراحی سامانه ثبت وثایق باید به ضرورت بکه بانکی کشور، مالحظه میسپاری در شهای واجد شرایط وثیقهدارایی
های موجود، توجه دقیقی شککود. از این رو آنچه در ادامه در این قسککمت برقراری ارتباط بین این سککامانه و یک سککری از سککامانه

ای نظارتی دوره زمانی مورد بررسی است. هرچند ههای مورد اشاره در بخشنامهگیرد، صرفاً براساس سامانهمورد توجه قرار می
 های موجود نیز باید مورددر صککورت توجه به کارکردهای دقیق و جزیی سککامانه ثبت وثایق، مسککلماً ارتباط آن با دیگر سککامانه

سامانهتوجه قرار گیرد، اما این مساله در فصول بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه صرفاً نیاز ضمنی ارتب ای اط 
 شود.براساس فضای نظارتی فعلی تحلیل می

ای که ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. هر نوع سامانهتوان در گام اول به سامانه تسهیالت در بانکدر این خصوص می
قه و مدیریت بی وثیگیرد باید جهت ارزیاگیری در خصوص ارائه وام و اعتبار مورد استفاده قرار میدر شبکه بانکی برای تصمیم

شخصی در بخشنامهوثیقه ذی سامانه م سهیالت به  سامانه ت شد. هر چند در مورد  سامانه ثبت وثایق در ارتباط با های ربط با 
اند که در هایی در این بخشککنامه مورد توجه قرار گرفتهنظارتی اشککاره نشککده اسککت، اما در مورد اعطای اعتبار و تعهد، سککامانه

 شود.اشاره میادامه به آنها 
به عنوان م ال در ارائه اعتبار، سکککامانه مکنا )مرکز کنترل و نظارت اعتباری( مورد توجه قرار گرفته اسکککت که در گسکککترش 

های اعتباری در کشور نقش موثری ایفا نماید. در حقیقت ضرورت وجودی این سامانه براساس نسخه اول زیرساخت کارت
صدور و خرید  ستورالعمل اجرایی  صدور کارت اعتباری و دریافت د شتری قبل از  سنجش اعتبار م کارت اعتباری، مبتنی بر 

تر تواند با ارزیابی دقیق. از این رو برقراری ارتباط بین این سکککامانه و سکککامانه ثبت وثایق می۸اسکککت گزارش اعتباری از بانک
ضی کارت اعتباری، نقش موثری در سپاریهای وثیقهدارایی سطح مجاز اعتباردهی شده متقا ارزیابی موقعیت اعتباری وی و 

 به وی ایفا نماید.
توان به سامانه سپام اشاره نمود. از آنجا که استفاده از این سامانه برای ثبت های مورد توجه در این زمینه میاز دیگر سامانه

و براساس بخشنامه  ۲د استفاده قرار گرفتههای بانکی ریالی مورنامهصدور، اصالح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت

                                                                                                                                                                                         
 زیر رجوع شود: فایله ب ۸

http://ws.mbri.ac.ir/CommonTools/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/.~/userfiles/file/%D9%85%D8%AF
%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%
20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/Macna.pdf  

 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1394/02/10مورخ  94/31595به بخشنامه شماره  صوصخدر این  ۲
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  یاسککالم یجمهور یمرکز بانک توسککط آن انهیسککال یبازنگر و یخدمات بانک کارمزد حداک ر و حداقل زانیم و انواع نییتع»
ی رشده است؛ بنابراین برای کنترل ریسک اعتباها به رسمیت شناختهنامه، دامنه وسیعی از وثایق در صدور این ضمانت۸«رانیا

 ها، ضروری است سامانه سپام از ارتباط و پیوند به سامانه ثبت وثایق برخوردار باشد.نامهاین ضمانت
ها سامانه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، سامانه حساب یارانه افراد مشمول دریافت یارانه است. از آنجا که به بانک 

ست در خصوص تسهیالت زیر سقف  شده ا میلیون ریال، عالوه بر اخذ ضامن معتبر، بخشی از وثایق را از  ۸۱۱اجازه داده 
، ضککروری اسککت بین سککامانه حسککاب یارانه و سککامانه ثبت وثایق نیز ارتباط الزم برقرار ۲محل حسککاب یارانه آنها تامین نمایند

 شود.
های اجرایی عقود ورالعملهای مورد توجه اسککت. در حقیقت در دسککتسککامانه ثبت اسککناد و امالک کشککور از دیگر سککامانه

، به ضرورت انجام برخی معامالت وثایق دریافتی در دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است. از این رو نه تنها 9استصناع و مرابحه
خصوص تسهیالت فروش اقساطی مسکن و اجاره به شرط تملیک در مورد وثایق ذیل این عقود، بلکه در مورد دیگر عقود و به

و تجهیزات، ضککروری اسککت ارتباط الزم بین سککامانه ثبت اسککناد و امالک کشککور در مورد ثبت با اعالم عمومی آالت ماشککین
 های ثبت وثایق منقول و غیرمنقول به وجود آید. ای از اموال منقول و غیرمنقول، و سامانهترهین یا توثیق گستره

گیرنده، ضککرورت ارتباط این صککورت نکول تسککهیالت ای یا ترهینی درهمچنین با توجه به ضککرورت فروش دارایی وثیقه
اند. در این های نظارت مورد توجه قرار گرفتهشککود که در فروش دارایی بدهکار در بخشککنامههایی مطرح میسککامانه با سککامانه

بازیافت تسهیالت ، راهکار امکان 8«پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت»خصوص، با توجه به آنکه در 
صه اموال و دارایی ست بدهکار بانکی از طریق مناق صورت درخوا شته در  سید گذ های وی در بازار فرابورس و یا بورس سرر

های معامالتی فوق با سکککامانه ثبت وثایق، کمک کاال در نظر گرفته شکککده اسکککت؛ از این رو وجود ارتباط و پیوند بین سکککامانه
 نماید. ربط در بازار فوق و فرآیند بازیافت وام میهای ذیفرآیند فروش داراییموثری در سرعت بخشیدن به 

 بهادارمعامله مشتری در بازار بورس اوراقبهادار قابلهای مورد بررسی به مقوله فروش اوراقاز این رو هرچند در بخشنامه
بهادار تهران و سامانه ثبت وثایق برای اطمینان از اوراقربط در شرکت بورس اشاره نشده است؛ اما باید ارتباط بین سامانه ذی

بهادار گذاری مرکزی اوراقها برقرار شود. البته در این راستا با توجه به نقش شرکت سپردهدرجه نقدشوندگی سریع این دارایی
شبهادار در کنار امکان توثیق اوراقدر نقل و انتقال و ثبت الکترونیک اوراق ضرکت؛ به بیان دقیقبهادار در این  ست تر  روری ا

ام تنها اطالعات مربوط به سکککهارتباط منسکککجمی بین سکککامانه الکترونیک این شکککرکت و سکککامانه ثبت وثایق برقرار شکککود؛ تا نه
شود؛ بلکه باشده بهسپاریوثیقه سامانه ثبت وثایق تجمیع   عنوان یک نوع از دارایی قابل توثیق در کنار دیگر انواع دارایی در 

انجام شکککود تا در  سکککرعتبهادار فرد نکول نموده، عملیات ثبت نقل و انتقال مالکیت این دارایی به اعمال حق تملیک اوراق
 شده را وصول نمود.بهادار، مقداری از مطالبات سوختادامه بتوان با فروش آنها در بازار بورس اوراق

نفع در ثبت مالکیت یا مبادله وثیقه، مقوله بیمه دارایی های ذیامانهدر مرحله بعد از الزام ارتباط سکککامانه ثبت وثایق با سککک
ستورالعملای مطرح میوثیقه ساس د ضوع یکنواختشود. از آنجا که برا سهیالت بانکیهای ناظر بر مو و  5سازی فرم عقود ت

براین ارتباط بین سککامانه بیمه و اند، بنامشککتریان ملزم به بیمه دارایی موضککوع وثیقه شککده 6دسککتورالعمل اجرایی عقد مرابحه
تواند در یادآوری زمان بیمه وثایق به ذینفعان و ارائه راهکار برای انجام خودکار آن در صککورت ارتباط با سککامانه ثبت وثایق می

 گذار، موثر واقع شود.شده توسط وثیقههای معرفیحساب

                                                                                                                                                                                         
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک11 /07 /1395مورخ  218546 /95به بخشنامه شماره  خصوصدر این  ۸
 د.مرکزی رجوع شو، مندرج در سایت بانک۱۵/۸۸/۸9۵۱مورخ  ۲65758/۵۱شماره  بخشنامهبه  ۲
 مرکزی رجوع شود. ، مندرج در سایت بانک۲۱/۱۶/۸9۵۱مورخ  ۸8۸6۵6/۵۱ شمارهبه بخشنامه  9
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1394/03/10مورخ  94/60351به بخشنامه شماره  خصوصدر این  8
مرکزی ، در سککایت بانک1393/05/02مورخ  93/120285و شککماره  1392/07/11مورخ  92/206546های شککماره به بخشککنامه خصککوصدر این  5

 رجوع شود.
 مرکزی رجوع شود.، در سایت بانک1394/11/27مورخ  94/347278شماره  به بخشنامه خصوصدر این  6
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 ای پیشنهادی با سامانه ثبت وثایقارتباطات سامانه -۱شکل 

 (.۸97۵-۸9۵۶مرکزی )های نظارت بانکبندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

ساله توجه  ساس در گام بعد، باید به این م ستورالعمل»شود که برا شخ نحوه د ص رقابلیغ مطالبات حذف و صیت   از ولو
، موسککسککات اعتباری موظف به درج اطالعات مربوط به مطالبات «های مالیصککورت در آن یافشککا و یاعتبار مؤسککسککه دفاتر

اند و این افراد از دریافت برخی خدمات بانکی منع مرکزی شککدهشککده خود در سککامانه جامع اطالعات مشککتریان بانکسککوخت
مرکزی موظف به ایجاد نک، با۸9۵۸های پولی، اعتباری و نظارتی برای سککال در حقیقت براسککاس بسککته سککیاسککت ۸اند.شککده

در این راستا نکول مشتری در بازپرداخت وام، مشمول محرومیت از  ۲بانک اطالعات مشتریان محروم از خدمات بانکی شد.
شککککده اسککککت. البته در کنار محرومیت از خدمات  9برخی خدمات بانکی از جمله عدم امکان دریافت کارت اعتباری مرابحه

برخی حقوق اجتماعی از جمله امکان خروج از کشککککور براسککککاس میزان بدهی غیرجاری نیز به  بانکی، اخیراً محرومیت از
 8مجموعه اقدامات فوق، افزوده شده است.

کننده، برقراری ارتباط بین سکککامانه اطالعات مشکککتریان تر بر فرد نکولاز این رو جهت اعمال محدودیت بیشکککتر و سکککریع
های شدیدتر بر بدهکار بانکی، شامل منع تواند حتی امکان اعمال محدودیتثایق میمحروم از خدمات بانکی و سامانه ثبت و

ها به جز با هدف بازپرداخت بدهی بانکی تا های منقول و غیرمنقول و یا خرید و فروش این داراییسککککپاری دیگر داراییوثیقه
 لبات غیرجاری شبکه بانکی نماید.زمان تسویه بدهی فوق را فراهم نموده و از این رو کمک موثری به کاهش مطا

(، مشاهده ۸مالی در شبکه بانکی )شکل های نظارت بانکی و عموماً متمرکز بر فرآیند تامیناین ترتیب براساس بخشنامهبه
ر اهای اثرگذار بر اخذ تصککمیم در اعطای وام یا اعتبای از سککامانهشککود که برقراری ارتباط بین سککامانه ثبت وثایق با مجموعهمی

ن ای و همچنیکننده معامله دارایی وثیقههای ثبتهای بیمه، سکککامانهبراسکککاس ارزیابی اعتباری متقاضکککی و وثیقه وی، سکککامانه
سامانهکننده میهای مرتبط به اتخاذ اقدامات تنبیهی برای نکولسامانه ساخت  شود. به مالای تامینتواند منجر به ارتقای زیر ی 

ر شککبکه مالی دهای فوق، نه تنها قدرت اجرایی حق وثیقه را براسککاس سککاختار تامینرتباط بین سککامانهتر، برقراری ابیان دقیق

                                                                                                                                                                                         
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک9۸/۱۸/۸9۵۸مورخ  ۲۸۲7۱/۵۸در این خصوص به بخشنامه شماره  ۸
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک۱۹/۸۸/۸9۵۱مورخ  ۲6۲7۸9/۵۱ه در این خصوص به بخشنامه شمار ۲
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک۸۱/۱۶/۸9۵۹مورخ  ۸۵۴۲۲7/۵۹شماره  بخشنامهدر این خصوص به  9
نک  8 با مه رییس کل  نا به  مدیران در این خصککککوص  به  ملمرکزی  نک عا قانونی ممنوعیت با فاده از الیحه  بانکی مورخ ها در اسککککت بدهکاران  خروج 

 مرکزی رجوع شود.مندرج در سایت بانک ۸۱/۸۸/۸9۵۹

 سامانه ثبت وثایق

های ناظر بر اخذ تصکککمیم در سکککامانه
ساس ارزیابی اع طای وام یا اعتبار برا

 اعتباری و ارزش وثیقه

های ناظر بر سککامانه سککامانه
 ایهای وثیقهمعامله دارایی

 های بیمههای شرکتسامانه

نه ما قدام سکککککا نده ا خاذ کن های ات
 سامانه ثبت اسناد و امالک - تنبیهی برای فرد نکول کننده

نه شککککرکت سککککپرده - ما گذاری مرکزی سکککککا
 بهاداروراقا
 سامانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران -
 سامانه شرکت فرابورس ایران -
 سامانه شرکت بورس کاالی ایران -

سکککککککامکککانکککه  -
 تسهیالت

 سامانه سپام -
 سامانه مکنا -
سامانه حساب  -

 یارانه

سکککککامککانککه اطالعککات  -
حروم از  م تریککان  مشککککک

 خدمات بانکی
 سامانه روادید -
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مالی در اطمینان از کاهش مطالبات غیرجاری خواهد سازی موثر این روش تامینبانکی افزایش خواهد داد؛ بلکه منجر به پیاده
   شد.

 مرکزیبانکهای نظارتی نامهاصالحات مورد نیاز در بخش .۲.۲
سی بخش ضرورت تامینهای نظارتی بانکنامهبرر شتوانه انواع مختمالی وثیقهمرکزی نه تنها کمک موثری در ارائه  لفی ای به پ

های مورد نیاز برای بسککترسککازی این روش از اموال منقول در کنار اموال غیرمنقول مورد اسککتفاده و پررن  نمودن زیرسککاخت
انکی را ای در شبکه بمالی وثیقهگذاری نظارتی در تامینه ضرورت اعمال اصالحاتی در رویکرد سیاستکن؛، بلکمالی میتامین

 (.۲9دنبال خواهد داشت )جدول مالی بهنیز برای کارکرد موثر و حتی استقبال از این روش تامین
ای به قهمالی وثیام در پیشکککبرد تامینعنوان اولین گمرکزی آنچه که بههای نظارتی بانکدر این راسکککتا با بررسکککی بخشکککنامه

پشتوانه وثایق منقول باید مورد توجه قرار داد، ضرورت لحاظ اثر مستقیم ارزش وثیقه نسبت به مبلغ تسهیالت، در کنار میزان 
مالی منجر به کاهش نرخ سککهولت نقدشککوندگی آن در نرخ سککود تسککهیالت اعطایی اسککت. در غیر اینصککورت، این روش تامین

تسکککهیالت خرد اعطا شکککده به پشکککتوانه این وثایق نخواهد شکککد. از این رو، هر چند همچنان اعالم حداک ر نرخ سکککود سکککود 
رخ سود های مبتنی بر حداقل نتواند از توجیه بررخوردار باشد؛ اما باید از ارایه بخشنامهتسهیالت مشارکتی و غیرمشارکتی می

 تسهیالت اکیداً اجتناب نمود. 
های منقول، هرچند سککطح توجه به این نکته ضککروری اسککت که گسککترش دامنه وثایق به انواع مختلف داراییبراین عالوه

سی به اعتبار را افزایش می ستر سامانهدهد؛ اما بهد سامانه ثبت وثایق و ارتباط آن با دیگر  سطه  ارهای توان حتی راهکها، میوا
واسککککطه هکارهای موجود اعمال نمود. به عنوان م ال در این زمینه بهموثرتری در کاهش مطالبات غیرجاری در مقایسککککه با را

 -بهادار؛ عالوه بر امکان فعلی برداشککت گذاری مرکزی اورقضککرورت ارتباط بین سککامانه ثبت وثایق و سککامانه شککرکت سککپرده
صدور اجرائیه  ضایی و  ساً و بدون نیاز به حکم ق سسه های ریالی و ارزی، امواز هر یک از حساب -را سناد فرد نزد مو ال و ا

توان ؛ حتی در آینده می۸اعتباری یا سایر موسسات اعتباری، در صورت عدم پرداخت مطالبات پس از سررسید توسط مشتری
گذاری مرکزی های با درجه نقدشککوندگی باالی مشککتری در سککامانه شککرکت سککپردهبهادار و داراییامکان تملیک سککریع اوراق

ور منظ« الوصول موسسات اعتبارینامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکآیین» ۸۴در ماده  بهادار را نیزاوراق
   تری را در وصول سریع مطالبات غیرجاری مورد توجه قرار داد.و از این رو راهکارهای متنوع

سترش تامین ست که گ ضروری ا سوی دیگر، توجه به این نکته  های حقوقی، وجود اتکا به ظرفیتای حتی با مالی وثیقهاز 
گیری مطالبات غیرجاری، اما به دلیل گسککترش حجم اعتباردهی؛ نیاز به ای مورد نیاز در کاهش احتمال شکککلاجرایی و سککامانه

رساند. از آنجا که از زمان ابالغ امکان استفاده از این همکاری با بخش خصوصی در وصول مطالبات غیرجاری را به صفر نمی
توانه ای به پشککمالی وثیقهبرداری از ظرفیت تامینگذرد؛ بنابراین ضککروری اسککت قبل از بهره، مدت زمانی طوالنی می۲ریهمکا

صی ذیوثایق منقول، اقدامات الزم در خصوص راه سطح فعالیت نهادهای خصو شته اندازی و ارتقای  ربط در این زمینه بردا
 شود. 

سات  س شاهده میاعتباری به اوراقدر خصوص تبدیل مطالبات رهنی مو صرفًا بهادار نیز م شنامه مربوطه،  شود که در بخ
بهادار برخوردار مطالبات ناشککککی از اعطای تسککککهیالت فروش اقسککککاطی و اجاره به شککککرط تملیک، از قابلیت تبدیل به اوراق

انند در توف اموال منقولی که مسکککلماً نمیای به انواع مختلمالی وثیقه. از این رو با توجه به آنکه گسکککترش دامنه تامین9اندشکککده
ها بار کرده و از این رو ها بر بانکبهادارسکککازی داراییهایی را در اوراقمالی فوق قرار گیرند، محدودیتهای تامینزمره روش

ود؛ منقول شککک ای به پشکککتوانه انواع مختلف وثایقمالی وثیقهممکن اسکککت منجر به عدم تمایل آنها در اسکککتفاده موثر از تامین
 اندیشی در این زمینه از ضرورت باالیی برخوردار است. بنابراین چاره

الوصول همچنین توجه به این نکته ضروری است که موسسات اعتباری صرفاً زمانیکه دیون آنها از مشتری به طبقه مشکوک
ستند؛ و شند، از امکان تبدیل به حال کردن مطالبات خود برخوردار ه شده با  صرفاً زمانیکه تاخیر در پرداخت مطالبات منتقل 

                                                                                                                                                                                         
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک۸۱/۱۱/۸9۱۱مورخ  ۸7۹۲۱۱/۱۱به بخشنامه شماره  ۸
 .۶ماده  تبصرههمان،  ۲
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک۲۸/۱7/۸9۱7مورخ  ۸۵۲۱۱/۱7به بخشنامه شماره  9
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ای به پشککتوانه مالی وثیقهاین در حالی اسککت که عموماً در تامین ۸شککود.ماه باشککد، مطالبه به طبقه مذکور منتقل می ۸۱بیش از 
ردارند. ی برخوشود و وثایق نیز در برخی موارد از طول عمر مفید کوتاهمدت به متقاضی ارائه میاموال منقول، تسهیالت کوتاه

رف تر از عهای موسککسککات اعتباری، با در نظر گرفتن فواصککل زمانی طوالنیبندی داراییاز این رو دسککتورالعمل ناظر بر طبقه
ای به یقهمالی وثهای مختلف مورد نیاز در تامینبندی مطالبات غیرجاری، حتی با کارکرد مناسب زیرساختالمللی در طبقهبین

مالی در کاهش مطالبات غیرجاری تواند منجر به ثمر نشککسککتن هدف مورد انتظار از این روش تامینقول، نمیپشککتوانه اموال من
 شود. از این رو ضروری است بازنگری الزم در این دستورالعمل نیز صورت پذیرد.

 مرکزیهای نظارتی الانکاص حات مورد نیاز در الخشنامه -۲9جدول 
 توضیحات حوزه

 لزام اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نرخ سود تسهیالتا اعطای تسهیالت

 مطالبات غیرجاری

 منقول ای از وثایقواسطه دسترسی به گسترهامکان تنوع بخشیدن به راهکارهای کاهش مطالبات غیرجاری به
 ضرورت افزایش همکاری بیشتر بخش خصوصی در وصول مطالبات غیرجاری

 هابهادارسازی داراییهای اوراقگسترش روشالزام 
 ها و موسسات اعتباریهای بانکبندی داراییضرورت بازنگری در دستورالعمل ناظر بر طبقه

 ها و موسسات اعتباریهای ثابت بانکاتخاذ تدابیری در مدیریت مناسب دارایی مدیریت دارایی
 (.۸97۵-۸9۵۶مرکزی )نظارت بانکهای بندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

های زمانی خاصی های منقول، ممکن است در دورهمالی و با تاکید بر داراییواسطه این روش تامینهمچنین از آنجا که به
نابراین افزوده شود، ب ها و موسسات اعتباری به واسطه نکول مشتری به سطحی فراتر از سطوح فعلیهای بانکبر انواع دارایی

سبت ست در خصوص چگونگی رعایت ن سط بانکهای تعیینضروری ا سترشمرکزی در زمینه داراییشده تو  های ثابت و گ
 های الزم انجام شود. نیز بازنگری ۲های غیرضروری موسسات اعتبارینامه نحوه واگذاری داراییابعاد آیین

 بندیجمع .۲.۲
ست و بخاز آنجا که نظام مالی کشور بانک شبکه بانکی انجام میش اعظمی از تامینمحور ا ررسی شود، بنابراین بمالی توسط 

شنامهمالی وثیقهساختار کلی مقررات حاکم بر تامین ساس بخ شور برا مک تواند کمرکزی، میهای اداره نظارت بانکای در ک
 مالی در شبکه بانکی نماید.موثری به واکاوی ابعاد مختلف این روش تامین

در  ۸97۵-۸9۵۶مرکزی برای دوره زمانی های الکترونیک فوق مندرج در سککایت بانکا با مطالعه بخشککنامهدر این راسککت
شکککده توسکککط و گردآوری ۸9۶۲-۸9۱۱های حوزه نظارت برای دوره زمانی کنار رجوع به مجموعه غیرالکترونیک بخشکککنامه

مالی، اطالعات دقیقی در خصککوص فرآیند سککپاری در تامینهای ناظر بر وثیقه(، و البته با تمرکز بر بخشککنامه۸9۵۲نژاد )والی
شیده می صویر ک شور به ت شبکه بانکی ک سی انواع داراییمدیریت وثیقه در  شرایط  ای واجدهای وثیقهشود. از این رو در برر

ستره داراییمالی وثیقهتامین شکاف موجود در گ شورهای مختلف،  سه با ک شور در مقای شرایط در های منقول وای در ک اجد 
های اختسازی زیرسهایی جهت طراحی و پیادهشبکه بانکی کشور به تصویر کشیده شد. شکاف فوق ضرورت برداشتن گام

ها، محصککوالت کشککاورزی و دارایی آتی را به های منقول مشککتمل بر دریافتنیای از داراییالزم برای به رسککمیت شککناختن دامنه
را نیز  اندهای مورد بررسککی اشککاره نشککدههای منقول که در نمونهوق باید انواع دیگری از داراییکشککد. البته به گروه فتصککویر می

ز آن تر ادلیل مقبولیت اسکککتفاده در دیگر کشکککورها و مهمها، اسکککناد دریافتنی بهاضکککافه نمود. با این وجود در بین این دارایی
ر به آن، باید در صدر توجه مسئولین قرار گیرد و در مرحله اول های فعال در کشوهای بنگاهاختصاص بخش اعظمی از دارایی

 سپاری آن طراحی شود. راهکارهای اجرایی برای قابلیت وثیقه
سامانههای فوق، بهتر بخشنامهواکاوی دقیق تر؛ و هر چند محدود، از ای، تصویر دقیقویژه در حوزه زیرساخت اجرایی و 

ساخت شدهرا که تاکنون در کشور پیادهها ابعاد مورد نیاز این زیر  دهد. البته این بررسی، الگوییاند، در اختیار قرار میسازی ن
پایان، با  کشد. همچنین درای را نیز به تصویر میمالی وثیقهای مرتبط به فرآیند تامینهای سامانهاز الزام ارتباط بین زیرساخت

                                                                                                                                                                                         
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک۱۹/۱9/۸9۱۶مورخ  777بخشنامه شماره مب/ بهدر این خصوص  ۸
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک۱۶/۸۲/۸9۱۶مورخ  ۹۱7۲در این خصوص به بخشنامه شماره مب/ ۲
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ها برای ارتقای زیرسککککاخت ، به اصککککالحات مورد نیاز در این بخشککککنامهایمالی وثیقههای فوق در تامینواکاوی بخشککککنامه
 شود.های مختلف اشاره میای در حوزهمالی وثیقهتامین

با این وجود توجه به این نکته ضککروری اسککت که در فصککول بعد و با گسککترش دامنه مقررات مورد بررسککی )صککرفنظر از 
ه به تجربیات دیگر کشککککورها در حوزه سککککامانه ثبت وثایق، اطالعات مرکزی( و همچنین توجهای نظارتی بانکبخشککککنامه

 تری در خصوص ابعاد مورد انتظار از هر یک از سه زیرساخت فوق، در دسترس قرار خواهد گرفت.دقیق
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 ومس فصل
 ای مالی وثیقهتامین های مورد نیاز درزیرساخت
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 مقدمه .۲.۱
عنوان راهکاری برای افزایش دسککترسککی به اعتبار و ارتقای ای با اسککتفاده از حق وثیقه اموال منقول، هر چند بهمالی وثیقهتامین

ها صککرفاً در صککورت وجود شککود؛ اما دسککتیابی به مجموعه این آرمانسککالمت بانکی و حتی توسککعه بازار سککرمایه شککناخته می
ای در فصول قبل و به تصویر از تامین خواهد شد. از این رو با درک ارزش اعتبار وثیقههای مورد نیها و زیرساختچهارچوب

ستانداردها و کشیدن دامنه محدود اموال منقول قابل وثیقه شبکه بانکی کشور، در این قسمت به ضرورت توسعه ا سپاری در 
 شود. های الزم برای طراحی نظام موثر حق وثیقه اشاره میزیرساخت
مالی را شککناسککایی کرده و سککپس جهت های کلی مورد نیاز برای کارکرد موثر این روش تامینراسککتا ابتدا زیرسککاخت در این

ز سازی آن در دیگر کشورها، متمرکهای اصلی، براساس تجربه پیادهسازی موثر آن در کشور، بر ابعاد مختلف زیرساختپیاده
 شویم.می

ای و اجرایی اسککت؛ اما این سککه مقرراتی، سککامانه -های حقوقی رسککاختهای اصککلی مشککتمل بر زیهر چند زیرسککاخت
ری کارا و گیزیرساخت برای کارکرد موثر، نیاز به ابعاد دیگری نیز دارند که وجود آنها در کنار سه زیرساخت فوق، امکان شکل

چند در ادامه سه زیرساخت فوق مورد بررسی  سازد. از این رو هرای به پشتوانه اموال منقول را مهیا میمالی وثیقهپایدار تامین
 مالی غفلت کرد.سازی این روش تامینها در پیادهگیرند، اما نباید از اهمیت دیگر زیرساختقرار می

ای مورد توجه الزم قرار براین با توجه به آنکه ابعاد مختلف زیرساخت اجرایی عموماً در زیرساخت حقوقی و سامانهعالوه
ای برای این مقوله اجتناب شده است. از این رو در این فصل پس از براین در ادامه از اختصاص زیربخش جداگانهگیرد، بنامی

ن این ای از منظر رقابت بیمالی وثیقهمالی، بر فرآیند کلی تامینهای کلی مورد نیاز در این روش تامینپرداختن به زیرسککککاخت
ضمنی ابعاد لی ناظر بر آن متمرکز میمالی و قواعد کهای تامینروش و دیگر روش صورت  سی این قواعد کلی، به  شویم. برر
ای به تصکککویر مالی وثیقهای و اجرایی مورد نیاز را در کارکرد موثر تامینمقرراتی، سکککامانه -های حقوقی مختلف زیرسکککاخت

 کشد.می
بر ضرورت زیرساخت مقرراتی، الگوی کلی این ای، پس از تمرکز در ادامه برای درک بهتر دو زیرساخت مقرراتی و سامانه

ساس چارچوب  ساخت برا سیون حقوق تجارت بینزیر سیترال(کمی سازمان ملل متحد )آن مورد توجه قرار گرفته و در  ۸الملل 
 ایپردازیم. در خصوص این زیرساخت نیز، به دلیل عدم وجود چنین سامانهای میادامه به معرفی الگوی کلی زیرساخت سامانه

ضرورت آن در تامین شور، ابتدا بر نقش و  ساس رهنمود مالی وثیقهدر ک شتوانه اموال منقول تمرکز نموده و در ادامه برا ای به پ
ای موشکککافی شککده و در ادامه براسککاس اصککول بهترین سککازی چنین سککامانهمعرفی شککده توسککط آنسککیترال، رویکرد کلی در پیاده

 گیرد.انه در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار میسازی این سامعملکرد، تجربه پیاده
با تمرکز این فصککککل بر معرفی ابعاد کلی تامیناز این رو انتظار می نه اموال منقول مبتنی بمالی وثیقهرود  به پشککککتوا ر ای 

خی سککککازی برالمللی و تجربه کشککککورها، شککککناخت الزم برای پیادههای مورد نیاز آن براسککککاس رهنمودهای بینزیرسککککاخت
های عمیق موجود در اصکککول زیربنایی برای اسکککتفاده از ظرفیت باالی اموال منقول در ها و برطرف کردن شککککافزیرسکککاخت

 ای در کشور فراهم شود.مالی وثیقهتامین

 ایمالی وثیقههای مورد نیاز در تامینزیرساخت .۲.۲
شاخص قدبا توجه به مطالب ارائه ای به وثیقه مالیرت حقوق قانونی بر ابعاد مختلف تامینشده در فصل یک مبتنی بر تمرکز 

توجه  های موردای بر پرسشمالی وثیقههای مختلف تامینپشتوانه اموال منقول، در این قسمت نیز برای شناسایی زیرساخت
سبه این شاخص متمرکز می های زیرساختتری حتی از ابعاد بندی این سواالت، درک مناسبطبقه شویم. در حقیقتدر محا

 دهد. مورد نیاز را در اختیار قرار می
 
 

                                                                                                                                                                                         
1 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).  
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 1ایمالی وثیقههای تامینو زیرساخت اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی -۲۴ جدول

 زیرساخت موضوع شماره
 های منقولای در ایجاد، اعالم و اجرای حق وثیقه داراییوجود ساختار قانونی برای معامالت وثیقه ۸

ی 
قوق

ح
- 

تی
ررا
مق

 

امکان استفاده از حق وثیقه بدون حق تصرف در یک گروه واحد از اموال منقول و بدون توصیف مشخص  ۲
 وثیقه

 امکان استفاده از حق وثیقه بدون حق تصرف برای همه اموال منقول و بدون توصیف مشخص وثیقه 9

تسککری آن به محصککوالت، عواید و شککده، و یا های آتی یا بعداً خریداریامکان لحاظ حق وثیقه برای دارایی ۴
 های اولیههای داراییجایگزین

ها و تعهدات با ذکر نامه وثایق برای همه انواع بدهیها و تعهدات در توافقمجاز بودن توصککیف کلی بدهی ۹
 نامه وثیقهحداک ر میزان دارایی به رهن گذاشته شده در توافق

کشور و برای انواع مختلف دارایی با پایگاه داده الکترونیک قابل وجود صرفاً یک سامانه ثبت وثایق در کل  ۶
 گیرندهبازیابی براساس نام وام

انه
سام

 ای

گهی 7  ضرورت وجود سامانه ثبت وثایق مبتنی بر انتشار آ
 با امکان ثبت، اصالح، حذف و جستجوی آنالین توسط افراد ثالث ذینفع وجود سامانه ثبت وثایق پیشرفته ۱
 برخورداری از حق تقدم طلبکاران با وثیقه خارج از فرآیند ورشکستگی ۵

یی
جرا

ا
 

 برخورداری از حق تقدم طلبکاران با وثیقه در فرآیند انحالل ۸۱

در معرض توقف یا تعلیق قرار نگرفتن مطالبات اعتباردهنده دارای وثیقه در فرآیند بازسکککازی بدهکار، و یا  ۸۸
 برای آندر نظر گرفتن بازه زمانی 

۸۲ 
، قانونی بودن فروش وثیقه توسط نامه وثیقهدرج امکان اعمال حق وثیقه در فرآیند خارج از دادگاه در توافق

اعتباردهنده به پشکککتوانه وثیقه توسکککط حراج عمومی یا مزایده خصکککوصکککی و یا حتی قبض وثیقه در عوض 
 بدهی

و توسککککط محقق  اسککککتخراج www.doingbusiness.org/reports اطالعات مربوط به اجزای شککککاخص قدرت حقوق قانونی از -۸
 بندی شده است.طبقه

ای، در مجموع باید سه زیرساخت مشتمل بر: مالی وثیقهشود که برای کارکرد مناسب تامینمشاهده می ۲۴براساس جدول 
در محاسبه شاخص  ۹تا  ۸ای های و اجرایی فراهم شده باشد. در حقیقت پرسشهای مقرراتی )حقوقی(، رسامانهزیرساخت

ناظر بر سه فرآیند مهم ایجاد، اعالم  مقرراتی جامع -ساختار حقوقی  قدرت حقوق قانونی و مبتنی بر ضرورت برخورداری از
ست شده ا سپرده  صرفنظر از فراهم. به بیان دقیق۸و اجرای حق وثیقه در دارایی منقول به وثیقه  شدن تر در اولین زیرساخت، 

شده و با تاکید سپردهای از اموال منقول با تمرکز بر ضرورت تسهیل شناسایی دارایی به وثیقهسپاری دامنه گستردهوثیقهامکان 
 شود.یمالی فراهم مبر صرف معرفی کلی دارایی، صرفاً زیربنای اولیه مقرراتی مورد نیاز در استفاده بالقوه از این روش تامین

فت، گر تر قرار خواهدای که در ادامه مورد بحث و بررسکککی دقیقمالی وثیقهکرد موثر تامینکاراین در حالی اسکککت که برای 
ای موجود اسککت و در کنار آن باید ای برای ثبت و اعالم عمومی و سککریع حق وثیقه بر دارایی وثیقهسککامانه نیاز به زیرسککاخت

خصککککوص در فرآیندی خارج از مراحل ه و بهزیرسککککاخت الزم در اعمال سککککریع حق وثیقه در صککککورت نکول اعتبارگیرند
 مدت دادگاه در نظر گرفته شده باشد.طوالنی

                                                                                                                                                                                         
گیرند، اما زیرسککاخت ای و اجرایی در ادامه مورد توجه قرار میهای سککامانهو اجرای حق وثیقه در قالب زیرسککاخت ، حق تقدمفرآیندهای اعالمهر چند  ۸

 برای انجام موثر آنها باید در قالب زیرساخت حقوقی و مقرراتی تامین شده باشد. و اولیه حقوقی الزم
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 ایمالی وثیقههای اصلی مورد نیاز در تامینزیرساخت -۲ شکل
 .ماخذ: محقق

مالی عنوان سککککاختار زیربنایی و کلیدی تامینبه ضککککروری اسککککت که زیرسککککاخت حقوقی و مقرراتیالبته توجه به این نکته 
در  ای ودر ارتباط با حقوق طرفین ذینفع در معامله وثیقه زیرسکککاخترود. در حقیقت هر آنچه که در این شکککمار میای بهوثیقه

شود، فرآیند طراحی و راهای از داراییارتباط با انواع گسترده سامانه سب و کاربردیاندازی مناهای منقول و غیرمنقول تبیین  تر
 و کند. در حقیقت برپایه زیرسککککاخت حقوقیرا مهیا میدر اعمال حق وثیقه ثبت وثایق و تدوین حوزه قضککککایی مورد نیاز 

ساممقرراتی ستفاده موثر از تامین انه ثبت وثایق و ارتقا حوزه اجرایی،  شکل خواهند گرفمالی وثیقهمورد نیاز برای ا از  ت.ای 
جهت دسکککتیابی به اهداف و مقررات مناسکککب ناظر بر حق وثیقه مناسکککب زیرسکککاخت حقوقی و تبیین قواعد  این رو طراحی

 ربط، از اهمیت خاصی برخوردار است. ذی
مالی نشده توسط شرکت تامیتوان به مطالعه انجامها میتر از این زیرساختبرای دستیابی به تصویری دقیق در این راستا

نیز اشککاره کرد ( ۲۹)جدول  ۸ای در کشککورهای مناارزیابی میزان موثر بودن نظام معامالت وثیقه در ۸9۲۱در سککال  المللیبین
ستیکه نمونه ساختهایی از کا شورهای موجود در این گروه های موجود در هر یک از این زیر صویر میها برای ک شدرا به ت  ک
در بین کشککورهای منطقه منا، صککرفاً افغانسککتان از مقررات،  ،ش فوق(. البته در زمان تنظیم گزار۲۱۸9ژوئن  اال کمپ)آلوارز دم

 ای برخوردار بوده است.چارچوب و سامانه پیشرفته معامالت وثیقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
1 MENA Countries. 

 ای زیرساخت سامانه
 زیرساخت اجرایی )سامانه الکترونیک ثبت وثایق( 

ین
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مو
رد 
رک
کا
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اط
یقه
 وث
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ما

 ای

مککالی سکککککازی بککالقوه تککامینظرفیککت زیرساخت مقرراتی
 ایوثیقه

سککککازی بالقوه تبدیل ظرفیت
ای به حالت مالی وثیقهتامین

 بالفعل 
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 ای در کشورهای مناارزیاالی نظا  حاکم الر م ام ت وثیقه -۲۹ جدول

ابعاد مورد توجه در شاخص حقوق  زیرساخت
 های ارائه شدهتوصیه کشورهای منطقه منادر حوزه عمل در  قانونی

حقوقی 
- 

مقرراتی
 

 هابه رسمیت شناختن انواع دارایی -
نواع  - تن ا خ میککت شکککککنککا بککه رسککککک

 مقابلهایطرف
به رسکککمیت شکککناختن انواع توافقات  -

 قراردادی

های مشککهود و تمرکز زیاد بر دارایی -
 های نامشهودعدم استفاده از دارایی

وثیقککه  محککدودیککت در ثبککت حق -
هککای حقوقی در برخی شککککخصککککیککت

 کشورها
عدم وجود شککواهدی مبتنی بر انواع  -

 توافقات قراردادی

مالت  معککا حوزه  ترش دادن  گسککککک
 ایوثیقه

سامانه
ای

 

ثایق متمرکز  - بت و نه ث ما وجود سکککککا
 الکترونیک مبتنی بر وب و ارائه آگهی

قه در  - بت انواع مختلف حقوق وثی ث
 انواع مختلف اموال منقول

 ساده بودن فرآیند ثبت -
 قابلیت جستجوی آسان -

کننده صککرف وجود یک سککامانه ثبت -
گهی )افغانستان(  آ

نه محدودی از  - قه دام بت حق وثی ث
 اموال منقول

 دست و پاگیر بودن فرآیند ثبت -
 عدم جستجوی آسان -

 های ثبت وثایقسازی سامانهمدرن

اجرایی
اعمککال حق وثیقککه خککارج از فرآینککد  - 

 داوری
 فرآیندهای سریع داوری در دادگاه -
 حق تقدم اولیه -

شور امکان اعمال  - صرفاً در چهار ک
 بهبود سازوکارهای اعمال حق وثیقه حق وثیقه خارج از فرآیند داوری

 (.۲۱۸9 ا )ژوئنال کمپماخذ: آلوارز دم

 مالیای، بساااتر اولیه برای تامینوثیقهزیرسااااخت مقرراتی با گساااتر  حوزال م ام ت شکککود که از این رو مشکککاهده می
ای و اجرایی، امکان تحقق عینی اسااتدادال از نماید. این در حالی اساات که دو زیرساااخت دیار سااامانهای را فراهم میوثیقه

 القوالبیافته ظرفیت افزایش ،در حقیقتو  ؛ای بر مبنای بستر اولیه زیرساخت مقرراتی را فراهم کردالمالی وثیقهظرفیت تامین
شتوانه دامنه گسترده اموال منقول قابل وثیقهمالی وثیقهتامین شتوانه ثیقهمالی وتامین بالد لسپاری را به ظرفیت ای به پ ای به پ

   .کننداموال منقول تبدیل می
سککه حلقه فوق در شککرایطی مناسککب اسککت که و تمرکز بر البته توجه به این نکته ضککروری اسککت که صککرف در نظر گرفتن 

 ایوثیقه مالیتامین زیرسکاخت اولیه سکازیتر در شکرایط پیادهکشکوری به زیرسکاخت الزم دسکت پیدا کرده باشکد. به بیان دقیق
سه حلقه عنوان شتمل بر  ضای ا ؛شده، باید اجزای دیگری نیز مورد توجه قرار گیردم ضه و تقا ار را عتباجزایی که دو طرف عر
 .بخشدارتقا میمالی را در آنها ن روش تامینکارگیری ایدر بر گرفته و ظرفیت به

مالی سکککازی موثر تامینشکککود، برای پیادهمالی نمیدر کشکککوری که اسکککتفاده زیادی از اموال منقول در تامین تربه بیان دقیق
از اهمیت  های هدفبخشی عمومی به گروالآگاهیاعتبار،  یدر حوزه تقاضا های فوق،کردن زیرساختای در کنار فراهموثیقه

ست. در طرف عرضه اعتبار نیز حتی در مطالعه آلوارز دمال کمپا )ژوئن  الزام آموز  به موسسات (،  ۲۱۸9وافری برخوردار ا
 است. دهش به کشورهای گروه منا گنجانده المللیمالی بینهای شرکت تامیندر توصیه مالیاستفاده از این روش تامیندر  مالی

ای مبتنی بر وثایق منقول در کشورهای مختلف که سازی چارچوب معامالت وثیقههای پیادهرنامهالبته در صورت بررسی ب
های مورد نیاز به تصککویر کشککیده تری از زیرسککاختشککود، ابعاد دقیقالمللی اجرا میمالی بینعموماً با همکاری شککرکت تامین

شد. به شنهادی اینخواهد  شده  ۲۶سازمان برای کشورهای نوظهور که در جدول  عنوان م ال در ابزار و چارچوب کلی پی ارائه 
 توان به درک بهتری از ابعاد عملیاتی این مساله دست یافت.های پیشنهادی آن میو حتی با توجه به هزینه

 
 

 المللیمالی الینای توسط شرکت تامینسازی چارچوب م ام ت وثیقهاال اد الرنامه پیاده -۲۶ جدول
 )دالر( هزینه تقریبی هافعالیت بخش توالی
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 شناسایی اولیه حوزه کار  -۸

 ای در کشورتجزیه و تحلیل دقیق معامالت وثیقه -
 های هدفتمرکز بر گروه -
 نفعانهای هدف و ذیبرگزاری جلسات با گروه -
 هاارائه گزارش و توصیه -

۱۱۱۱۱ 

 بررسی چارچوب حقوقی موجود - ایوثیقه چارچوب حقوقی معامالت -۲
 دانانبرگزاری جلسات با حقوق -

8۱۱۱۱ 

اده
 پی
وم:

ز د
فا

بی
زیا
 ار
ش و

پای
ی، 

ساز
 

 برقراری اجماع و افزایش آگاهی -9
 نفعانبرگزاری کارگاه با ذی -
 های کاریایجاد گروه -
 برگزاری جلساتی برای افزایش آگاهی عموم -

5۱۱۱۱ 

و مقررات جککدیککد یککا نگککارش قککانون  -8
قانون و مقررات  حاتی در  مال اصککککال اع

 موجود

 های مورد نیازتنظیم نسخه -
های کاری شکککده در گروههای تنظیمبازبینی و بررسکککی نسکککخه -

 نفعانمتشکل از ذی
6۱۱۱۱ 

 ایجاد سامانه ثبت وثایق -5
 5۱۱۱۱ طراحی سامانه و عملکردهای مورد انتظار آن

 ۸۱۱۱۱۱ افزارهای مورد نیازطراحی و توسعه نرم 
 ۵۱۱۱۱ سخت افزارها و تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی آن

 نفعانآموزش کارمندان سامانه و ذی -6
 آموزش کاربران نهایی سامانه )موسسات مالی( -
 ۱۱۱۱۱ آموزش کارمندان سامانه -

 5۱۱۱۱ شدهسازی پایش کارکرد مناسب ساختار پیاده - پایش و ارزیابی -7
 6۱۱۱۱۱ شده طرحبینیکل هزینه تقریبی پیش

 (. ۲۱۸۱المللی )مالی بینماخذ: شرکت تامین

ست، در فاز دوم که تمرکز بر پیاده ۲۶در جدول  سایی وضعیت موجود ا شنا سازی صرفنظر از فاز اولیه طرح که مبتنی بر 
رار مورد توجه ق ،شدهو ارزیابی کارکرد ساختار طراحیپایش  ها در کنارسازی زیرساختهپیاد :مشتمل بر ؛ دو جزء کلی،است
یاز فراتر از زیرسککککاخت. در حقیقت در این طرح، زیرسککککاختاسککککت گرفته های مورد توجه و مسککککتخرج از های مورد ن

ری که از وسازی چارچوب کلی مورد نیاز در کشتر در پیادهکننده شاخص قدرت قانونی است. به بیان دقیقهای تعیینپرسشنامه
سازی شده در مقایسه با کشوری که این ساختار در آن پیاده مبتنی بر سه زیرساخت کلیدی برخوردار نیست، وساختار مطلوب 

 است، ابعاد بیشتری برای نهادینه شدن آن باید مورد توجه قرار گیرد.
در قالب  )زیرساااااخت اجرایی  وثیقهحق زیرساااااخت مورد انتدار در اعمال البته با توجه به آنکه در طرح فوق مسککککلماً 

ساخت مقرراتی و تدوین قوانین و مقررات و رویه ضایی جدید در ذیل این مقرراتزیر ت دیل و اعمال اص حات و یا  های ق
شککککل خواهد گرفت، بنابراین زیرسکککاخت اجرایی در قالب زیرسکککاخت مقرراتی و در  های ف لیدر قوانین و مقررات و رویه

شککود که در کنار سککه زیرسککاخت متداول از جدول فوق به صککورت ضککمنی دیده شککده اسککت. از این رو مشککاهده می ۴بخش 
 به ویژال موسسات - ان نددو زیرساخت دیار مبتنی بر افزایش آگاهی عمومی و آموز  ذیای و اجرایی، به مقرراتی، سامانه

 توجه شده است. - مالی
سککازی آنها بیش از دو برابر هزینه شککده برای پیادهاهمیت این دو زیرسککاخت در حدی اسککت که مجموع هزینه درخواسککت

 ،درخواسکککتی برای نگارش قوانین و مقررات جدید و یا اعمال اصکککالحات در قوانین و مقررات جاری اسکککت. به نظر این نهاد
های دولتی و خصککککوصککککی، دنبال کردن راهبرد ارتباطی با نفعان در بخشبخشککککی عمومی برای ذیهای آگاهیی کارگاهبرگزار
و کارکنان  دانان در کنار موسسات مالیوکارها و نهادهای مالی(، آموزش قضات و حقوقنفعان اصلی )کسبگذاری ذیهدف
گیری آنها در ی نیز از این منظر با اهمیت اسککت که منجر به جهتاز اهمیت وافری برخوردار اسککت. آموزش موسککسککات مال آنها

ای به پشتوانه اموال منقول خواهد مالی وثیقهدر طراحی خطوط اعتباری جدید تامین نوینهای اعتباردهی داخلی اتخاذ سیاست
 .(۲۱۸9)آلوارز دمال کمپا نوامبر  شد

سکککازی چارچوب معامالت پیاده اسکککت که در برنامه زمانیدر حدی  نفعانافزایش آگاهی عمومی و آموزش ذیضکککرورت 
شده نیز که برای دوره زمانی پنا ساله طراحی شده است، مدت زمان در نظر گرفته المللیمالی بینای توسط شرکت تامینوثیقه

سازی یادهر در برنامه پتهای کلیدی این سازوکار است. به بیان دقیقبرای ارتقای این زیرساخت، تقریباً معادل دیگر زیرساخت
جز در نظر گرفته شده و بیشترین تمرکز دوره زمانی این  7اجزای آن به تصویر کشیده شده است،  ۲7که در بند چهارم جدول 
 سازی طرح است.برنامه نیز در قسمت پیاده
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شده به آنتر اجزای پیادهبندی و تحلیل دقیقالبته با طبقه صاص داده  شاهده  ۲۱در قالب جدول  سازی طرح و زمان اخت م
صرفنظر از قسمت اجماعمی سامانه ۴سازی، بقیه اجزا در قالب شود که  سازی و ای، آگاهزیرساخت کلی حقوقی و مقرراتی، 

شکککدن برخوردارند. با توجه به آنکه زیرسکککاخت حقوقی و مقرراتی عموماً مشکککتمل بر زیرسکککاخت بندیآموزش از قابلیت طبقه
بندی رسید که چهار زیرساخت مورد نظر مشتمل بر: حقوقی و توان به این جمعباشد، میاظر بر آن نیز میاجرایی و مقررات ن
سککککازی در این طرح مورد توجه قرار گرفته و از منظر زمان تخصککککیص یافته، ای، اجرایی، آموزش و آگاهمقرراتی، سککککامانه

گاه شترین زمان اختصاصی؛ و  ۲۴با  ۸سازی عمومیآ ماه، از کمترین زمان اختصاص یافته برخوردار  ۸۶با  ۲آموزشماه، از بی
سامانه صلی حقوقی و مقرراتی، اجرایی و  ساخت ا سه زیر صاص یافته به  ست. همچنین مجموع زمان اخت ماه  ۴۸ای معادل ا

ماه( برابر است.  ۴۱سازی عمومی )های اختصاص یافته برای زیرساخت آموزش و آگاهاست که از این نظر تقریباً با تعداد ماه
 های مورد نیاز برایسککازی در کنار دیگر زیرسککاختاز این رو این مسککاله نیز تائید کننده نقش کلیدی زیرسککاخت آموزش و آگاه

 ای به پشتوانه دامنه گسترده اموال منقول است.مالی وثیقهسازی موثر تامینپیاده
 ای در دیگرمالی وثیقهسککازی چارچوب تامینتجربی پیادهتوان به شککواهد در خصککوص اهمیت این دو زیرسککاخت حتی می

شورها شاره کرد. به نیز ک سال ا شور اندونزی در  شدای پیادهمالی وثیقهچارچوب تامین ۸۵۵۵عنوان م ال در ک اما به  ،سازی 
ر نهایت در گیری شککد و دحرکت به سککمت تغییر رویه موجود جهت ۲۱۸۲دلیل مشکککالت موجود و عدم کارایی آن، در سککال 

 ای با بانک جهانی منعقد شد تا چارچوب موجود ارتقا پیدا کند.نامهتفاهم ۲۱۸9سال 
جامعه هدف  ،رسانی اولیههای اطالعکمپیندر این کشور، در این راستا و براساس مطالعات بانک جهانی مشخص شد که 
رفیت و ظدر کنار ای به پشکککتوانه اموال منقول، ی وثیقهمالرا پوشکککش نداده بودند. همچنین دانش اندک کارکنان بانک در تامین

های داخلی بانک در و از این رو سکککیاسکککت گذاری دامنه محدودی از اموال منقولها در ارز توانایی تکنیکی محدود بانک
وجود را فراهم نکرده های بالقوه مها، امکان اسکککتفاده موثر از ظرفیتای به پشکککتوانه دامنه محدودی از داراییمالی وثیقهتامین

سی بانکرو بود. البته  سبه داراییشنا سکمرکزی در محا های این نیز در این زمینه منجر به گرایش بانک های موزون به ری
   (.۲۱۸7کشور به استفاده از دامنه محدودی از اموال منقول شده بود )گروه بانک جهانی 

تا هنگامی که موسسات مالی  است رد کشورهای اقیانوسیه، مشاهده شدهبانک توسعه آسیا در مو در این راستا در مطالعه
ای به پشککتوانه اموال منقول آگاهی الزم را کسککب نکنند، نه تنها از آن اسککتفاده مالی وثیقهاعتباردهنده از مزایای چارچوب تامین

 مورد انتظار در افزایش ،زند و در نهایتپردابلکه به ایجاد و طراحی محصکککوالت جدید در این چارچوب نمی ؛کنندالزم را نمی
 مالیهای الزم در خصوص این رو  تامینعدم دریافت دستورال مل ،دسترسی به اعتبار حاصل نخواهد شد. در این مطالعه

نحوی که در کشککورهای منطقه ، از دالیل عدم موفقیت آن در برخی کشککورهای این منطقه توصککیف شککده اسککت؛ بهدر شاا ب
اطالعات الزم درخصوص نحوه استفاده از آن، از واحدهای صف در اختیار ستاد قرار نگرفته بود، منجر به عدم  اقیانوسیه که

    9(.۲۱۸۴های بانک شد )بانک توسعه آسیایی مالی و عدم تلفیق آن در سیاستاستفاده از این روش تامین
گیرندگان و ای مشککتمل بر قرضمالی وثیقهتامینشککود که در کنار توجه به ضککرورت آموزش دو طرف از این رو مشککاهده می

در  وظایف زیرم ال عنوان های الزم را در این حوزه انجام دهند. بهربط نیز باید برخی هموارسازیدهندگان، نهادهای ذیقرض
شرکت تامین ست مرکزیبانکالمللی برای مالی بینگزارش  شده ا (. ۲۱۸9کمپا ژوئن )آلوارز دمال  در این فرآیند در نظر گرفته 

صورت مداوم ارزشاذاری مجدد بهو  امکان ارزشاذاری دارایی در بازار به صورت عینی وجود داشته باشددر گام اول باید 
سط بانکمالی وثیقه. از این رو در فرآیندهای تامینشود شده تو ساخت الزم در قیمتمرکزی باید ای تدوین  واع گذاری انزیر

 .  ها ملزم به پایش مداوم وثایق شوندواجد شرایط تدارک دیدال شدال باشد و بانکمختلف اموال منقول 

                                                                                                                                                                                         
گاه ۸  ای است.مالی وثیقهمبتنی بر آموزش طرف تقاضا در تامین عمومیسازی آ
ضه تامین ۲ ست، آموزش طرف عر سامانه ثبت وثایق و کاربران آن ا شتمل بر آموزش کارکنان  شش قرامالی وثیقهآموزش در این طرح که م ر ای را تحت پو

 دهد.می
حویکه در صککورت عدم وجود دانش الزم در موسککسککات مالی در اسککتفاده از این روش این مسککاله در کشککور کلمبیا نیز مورد اشککاره قرار گرفته اسککت. به ن 9

 مالی، اهداف مورد انتظار طرح حاصل نخواهد شد. برای اطالعات بیشتر به ماخذ زیر مراجعه شود:تامین
- Innovation for poverty action. 2013. The Impact of Secured Transactions Reform on Access to Capital for Small and 
Medium Enterprises in Colombia. Retrieved from: https://www.poverty-action.org/printpdf/7491. 
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 المللیمالی الینای توسط شرکت تامینسازی چارچوب م ام ت وثیقهالرنامه زمانی پیاده -۲7 جدول

 اجزای طرح
ل  9سال  ۲سال  ۸سال 

سا
۴ 

ل 
سا

۹ 

۸ ۲ 9 ۴ ۹ ۶ 7 ۱ ۵ ۸۱ ۸۸ ۸۲ 
۸ ۲ 9 ۴ ۹ ۶ 7 ۱ ۵ ۸۱ ۸۸ ۸۲ 
۸ ۲ 9 ۴ ۹ ۶ 7 ۱ ۵ ۸۱ ۸۸ ۸۲ 

  

                                       شناسایی طرح -۸
                                       سازی طرحآماده -۲
                                       تشخیص تمامی ابعاد طرح -9
                                       سازیپیاده -۴
                                       سازیاجماع -۴-۸
                                       تدوین قانونطراحی و  -۴-۲
                                       هانامهطراحی مقررات و آیین -۴-9
سککککازی سککککامانه طراحی و پیاده -۴-۴

 ثبت وثایق
                                      

                                       سازی عمومیآگاه -۴-۹
نه ثبت  -۴-۶ ما آموزش کارکنان سکککککا

 وثایق
                                      

                                       آموزش کاربران -۴-7
                                       دوره آزمون سامانه -۹
                                       پایش و ارزیابی -۶
                                       تکمیل طرح و خروج -7

  (.۲۱۸۱المللی )مالی بینماخذ: شرکت تامین
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 المللیمالی الینتوسط شرکت تامین آنسازی پیادهای در الرنامه مالی وثیقههای کلیدی تامینزیرساخت -۲۱ جدول
 ۸تجمیع زمان مورد نیاز هاتجمیع زیرساخت ۸زمان مورد نیاز بندی در قالب زیرساختطبقه یامالی وثیقهسازی تامینابعاد پیاده

 ۸7 - ۸7 - سازیاجماع

 ۸9 حقوقی و مقرراتی طراحی و تدوین قانون
 ۲۲ ۲حقوقی و مقرراتی

 ۵ حقوقی و مقرراتی هانامهطراحی مقررات و آیین

 ۸۵ ایسامانه ۸۵ ایسامانه سازی سامانه ثبت وثایقطراحی و پیاده

گاه گاه سازی عمومیآ گاه ۲۴ سازیآ  ۲۴ سازیآ

 ۶ آموزش آموزش کارکنان سامانه ثبت وثایق
 ۸۶ آموزش

 ۸۱ آموزش کاربران آموزش

 زمان مورد نیاز برحسب ماه در نظر گرفته شده است. -۸
 این زیرساخت دربرگیرنده زیرساخت اجرایی نیز است. -۲

 .۲7استخراج محقق از جدول ماخذ: 

 

سککککازی کرده ها طراحی و پیادهرا برای فروش این دارایی بازارهای ثانویه با درجه نقدشااااوندگی باالهمچنین دولت باید 
شدن ترازنامه بانک صورت با متورم  شد. در غیر این سط این داراییبا ها و عدم امکان فروش به موقع آنها در بازاری نقد، ها تو

بازال زمانی سررسید این نوع مرکزی باید در مورد اسناد دریافتنی نیز بانک ۸با انجماد بیشتر دارایی مواجه خواهند شد.ها بانک
 . ای براساس دورال زمانی بازپرداخت وام را ت یین کندمالی وثیقهشدن در تامینها برای واجد شرایط شناختهدارایی

گیری در خصککوص تصککمیم مقدار اعتباردهی به پشککتوانه انواع مختلف یممرکزی برای تسککهیل فرآیند تصککمهمچنین بانک
سبتها میدارایی شورها این  مقدار ارز  وام به ارز  وثیقههایی در خصوص تواند ن شنهاد دهد. برای م ال در برخی ک را پی

سبت برای اموال غیرمنقول معادل  شتوانه دریافتنی %۱۱ن شده وسط بانکت %7۱ها معادل و برای وام دهی به پ مرکزی تعیین 
   .(۲۱۸9است )آلوارز دمال کمپا ژوئن 

کند. برای م ال در شکککدن آن نقشکککی کلیدی در مقدار این نسکککبت ایفا میهای الزم و نهادینهالبته برخورداری از زیرسکککاخت
سال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که از  سبت ارزش مند های فوق بهرهها قبل از زیرساختکشورهای  هستند، مقدار ن

است. در کشورهای نوظهوری که نظام حقوقی خود را برای  ٪۱۱و تجهیزات  ٪۸۱۱وام به وثیقه در خصوص وسایل نقلیه تا 
 ٪۱۱درصککد و برای تجهیزات تا  ۸۱۱تا  7۱اند، این نسککبت برای وسککایل نقلیه بین افزایش دسککترسککی به اعتبار اصککالح نموده

اند، مقدار این متغیر ر حالی است که در کشورهای نوظهوری که به اصالح در نظام حقوقی نپرداختهگزارش شده است. این د
 ۲درصد اعالم شده است. ۱۱تا  ۶۱درصد و برای تجهیزات بین  ۱۹تا  ۶۱برای وسایل نقلیه بین 

ساختدر مجموع از این رو  سه گانه و اهمیت وافر آموزش در کنار زیر ضه و بخشی عمومو آگاهیهای  ی در دو طرف عر
ی مالها و فرآیندهای الزم در تامینربط باید اقدامات الزم را در خصوص تسهیل رویهمرکزی و دیگر نهادهای ذی، بانکتقاضا
در این خصککوص وجود  .مواجه نباشککدای مشکککل و مانع محدود کننده مالی باعمل، این روش تامینای انجام دهند تا در وثیقه

 (.۲ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است )شکل ی اموال منقول و توانایی ارزشگذاری مناسب این داراییبازار نقد برا
د توجه های اصلی مورای، عموماً زیرساختمالی وثیقهبا این وجود به دلیل آنکه برای درک الگوی بنیادین و زیربنایی تامین

ساختگیرند و در ادبیات موجود نیز اطالعات زیادقرار می ست، بنابراین در ی در خصوص زیر ست نی های تکمیلی فوق در د
ساخت می ضیح کلی این زیر سیر و تو صرفاً به تف ساخت اجرایی در حوزه ادامه  شتر ابعاد زیر پردازیم. البته با توجه به ادغام بی

                                                                                                                                                                                         
 .  شودمی گرفته نظر در خصوصی و عمومی مناقصه بازارهای در دارایی فروش امکان خصوص این در ۸

2 Asian Development Bank (2014). 
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ای، صکککرفاً بر ارائه مطالبی در همالی وثیقمقررات و زیرسکککاخت مقرراتی مورد نیاز، در ادامه پس از توصکککیف کلی فرآیند تامین
 شود.ای تمرکز میهای مقرراتی و سامانهخصوص زیرساخت

 
 ایمالی وثیقههای اصلی و تکمیلی مورد نیاز در تامینزیرساخت -۳ شکل

 .ماخذ: محقق

 ایمالی وثیقهفرآیند کلی تامین .۲.۲
ای، ضککروری اسککت شککناخت کافی از فرآیند کلی آن از هنگام اعطای مالی وثیقههای مورد نیاز تامینبرای درک بهتر زیرسککاخت
صرف ما شد. در حقیقت بدون اطالع از این فرآیند، نمیاعتبار تا زمان ت صورت نکول اعتبارگیرنده موجود با توان ل منقول در 

مالی متوجه شککککد. از این رو در ادامه، ابتدا نکاتی کلی در تامینسککککازی این روشها را در پیادهاهمیت هر یک از زیرسککککاخت
گیری برای شککککود تا در هنگام تصککککمیمای ارائه میوثیقهمالی غیرمالی در مقایسککککه با روش تامینخصککککوص این روش تامین

الی مهای تامینمالی، ظرفیت موجود در دیگر روشپذیری این اموال در تامینسککککازی و تمرکز بر وثایق منقول و وثیقهپیاده
 ۸شود.مالی ارائه میشدت مخدوش نشود. سپس در ادامه قواعد کلی ناظر بر این روش تامینبه

 ایمالی وثیقهدر گسترش تامین نکات عمومی .۲.۲.۱
سه با دیگر روشمالی وثیقههر چند توجه به تامین د، مالی منتهی شوهای تامینای ممکن است به مزیت و ارجحیت آن در مقای

ای را از نباید تداوت موجود بین جایااال حقوقی این دو نوع رو  اعتباردهی چنان وسیع باشد که ارز  اعتبار غیروثیقهاما 
شتر قرضبین ببرد ست ارزیابی ای، ممکن امالی وثیقهدهنده به وضعیت و ارزش وثیقه در تامین. در حقیقت به دلیل تمرکز بی

ای، الزام ارزیابی مناسککب مالی غیروثیقهمناسککبی از ریسککک اعتباری وی انجام ندهد. این در حالی اسککت که در صککورت تامین

                                                                                                                                                                                         
صیفدر  ۸ ستفاده از تامینومی و قواعد کلی در بهنکات عم تو ستفاده De Boeck & Laryeaای، از نظرات دمبوئمک و الریی )مالی وثیقهکارگیری و ا ( ا

 شده است. 
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نقش مهمی در سککالمت شککبکه  ،جود اسککت و این مدیریت و ارزیابی مناسککب ریسککک اعتباریگیرنده موریسککک اعتباری قرض
 کند.بانکی ایفا می

ه گیرندگان کگروهی از قرض ای از رواج بیشکککتری برخوردار شکککود؛ثیقهمالی واگر در نظامی، تامین صکککرفنظر از مورد فوق،
ار ممکن است دسترسی به اعتب بازپرداخت به موقع بدهی را دارد؛ انوکار آنها امکوثیقه در اختیار ندارند اما شرایط مالی کسب

ه شککککود که بای دنبال میهای غیروثیقههای حقوقی، سککککازوکارهای غیرتوافقی در ارائه وامپیدا نکنند. از این رو در برخی نظام
به دنبال داردآمیز در قبال دیگر اعتباردهندهنوعی رفتار تبعیض ئه  ،ها را  ق ها و یا حتی ححق تقدمحق امتیازها یا مانند ارا

قانونی و قضکککککایی. حتی در برخی موارد این حقوق بر حبس قههای  یدا می حق وثی کارایی نیز برتری پ ند و از  قهحق وثکن  ی
سازوکارهای غیرتوافقی افزایشها و امتیازهای دادالدر حقیقت هر چه اولویتکاهد. قراردادی می  شدال به اعتباردهندگان در 

 .  یابدای کاهش میپیدا کند، قدرت اجرا و کارایی اعتبار وثیقه
های مد بین روشبرای جلوگیری از ایجاد تنش ناکارآشککککده ای طراحیمالی وثیقهبنابراین مدیریت سککککاختار الگوی تامین

تامین تامینممختلف  ید اثرات مالی وثیقهالی از اهمیت زیادی برخوردار اسککککت و در گسککککترش  با خارجی آن بر دیگر ای، 
 مالی مورد توجه قرار گیرد.های تامینروش

 ایمالی وثیقهناظر بر تامین قواعد کلی .۲.۲.۲
شکل میمالی وثیقهدر تامین شتمل بر چهار جزء  شکل ای عموماً فرآیندی م (. در جزء یا مرحله اول، ایجاد حق وثیقه ۴گیرد )

شککککود. در مرحله دوم، اعالم این حق به سککککپاری مطرح مینامه وثیقهدر قالب توافق بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده و عموماً
گیرد تا دیگر افراد از وجود آن اطالع حاصککل مقابل سککوم از طریق ثبت آن در سککامانه ثبت وثایق مورد توجه قرار میهایطرف

بر دارایی منقول، و امکان برخورداری از حق  کنند. البته این حق در صورت تقدم و اولویت داشتن نسبت به دیگر حقوق وارد
مقوله نیز  ای خواهد بود که اینمالی وثیقهکننده به گسترش تامینتقدم اولیه در تصرف و تملیک وثیقه در صورت نکول، کمک

ریع برخوردار دهد. در مرحله آخر، این حق باید از قدرت اعمال یا اجرای سالی را تشکیل میمسوم این روش تامین عموماً جزء
ای در صکورت نکول اعتبارگیرنده بیافزاید. در ادامه این اجزا به صکورت کامل مورد بررسککی مالی وثیقهباشکد تا بر کارایی تامین

ساختقرار می شش این ابعاد در پیادهگیرند تا درک دقیقی از زیر شتوانه ای به پمالی وثیقهسازی کارای تامینهای الزم برای پو
 ول حاصل شود.اموال منق

 
 ایمالی وثیقهاجزای اصلی تامین -۴ شکل

 .ماخذ : محقق

 حق وثیقهایجاد  .۲.۲.۲.۱
کار گرفته شککود و تشککریفات اداری در ایجاد آن به حداقل ممکن به حق وثیقهای برای ایجاد قواعد سااادالبه صککورت کلی باید 

راساس ب رساند.، هزینه کلی ایجاد آن را به حداقل میحق وثیقهسازی تشریفات در ایجاد انواع مختلف همچنین یکسانبرسد. 
مشتمل  هدر این زمیندیگر الزامات رسمی از این رو ، ایجاد آن وابسته به توافق بین بدهکار و بستانکار است. ماهیت حق وثیقه

از نبوده و ، الزاماً مورد نی: تنظیم سککند کتبی، سککند عادی یا محضککری، ثبت یا تحویل مالکیت دارایی به وثیقه گذاشککته شککدهبر
 مالینوثایق منقول در تامیمنجر به کاهش استفاده از در بیشتر موارد ، این الزامات و تشریفات اضافی عموماً تحمیلی هستند.

 اعالم حق وثیقه

 حق تقدم در حق وثیقه اجرا یا اعمال حق وثیقه

 ایجاد حق وثیقه

 ایمالی وثیقهاجزای تامین

 زیرساخت مقرراتی

 زیرساخت اجرایی زیرساخت مقرراتی

زیرساخت 
 ایسامانه
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ربط بینی در چارچوب حقوقی ذیو یا افزایش انگیزه برای دورزدن این تشککریفات و از این رو کاهش شککفافیت و قابلیت پیش
 د شد.نخواه

های حال و آینده را در کنار مشککتمل بر دارایی منقول اموالای از گسااتردال دامنهسککپاری باید امکان وثیقه مربوطهچارچوب 
 موالاتصکککریح دقیق انواع  مالی اسکککتفاده شکککود و باتا از حداک ر ظرفیت بالقوه این روش تامین اموال غیرمنقول فراهم نماید

در عرصکککه عمل، برخی با این وجود  یسکککر شکککود.ای ممالی وثیقهکاهش هزینه معامالتی در تامین توثیق، منقول واجدشکککرایط
برای م ال در خصوص بدهی مصرفی، شود. سپاری اموال منقول مشاهده میها در زمینه واجدشرایط شناختن وثیقهمحدودیت

 پذیر باشد.هایی در این زمینه شاید توجیهاعمال محدودیت
هایی محدودیتنباید براساس خصوصیات بدهکاران ربط ذیعنوان یک قاعده کلی، چارچوب حقوقی بهتر و به بیان دقیق

شکککود که سکککیاسکککت حمایت اقتصکککادی از بدهکاران . با این وجود، عموماً مشکککاهده میرا در ایجاد حق وثیقه به وجود آورد
اغلب منجر به تنظیم قواعدی خاص در خصوص بدهکاران اعتبار  ،از اندازهبدهی بیشمخاطرات ناشی از تر در مقابل ضعیف
شککککود و به این ترتیب کننده در خصککککوص موارد زیر میاز مصککککرفشککککود. این قواعد عموماً منجر به حمایت رفی میمصکککک

 ای در اعتبار مصرفی به دنبال خواهد داشت:مالی وثیقههایی در تامینمحدودیت
 و لوازم منزل( ای که برای معیشت آنها مورد نیاز است )مانند درآمد آتی، درآمد بازنشستگیهای وثیقهدارایی. 
  ها(.وثیقه )مشتمل بر کلیت داراییکاالهای به دست آمده از  های غیرمالکانه در خصوصحق وثیقهایجاد 
 .تضمین تعهدات بدهی آتی 

ی عها نیز حمایت از حقوق طرفین ممکن است حتی به دلیل اعمال برخی اهداف مهم اقتصادی و اجتماالبته در برخی نظام
 نیز تسری پیدا کند.  ران اعتبار غیرمصرفی مانند کشاورزانبه گروهی از بدهکا

تواند در خصککوص اعتباردهندگان خارجی یا موسککسککات غیرمالی می حق وثیقهدر ایجاد  هااز طرف دیگر برخی محدودیت
بار ه اعتها باید با توجه ویژه به اثرات منفی آنها در خصککوص کاهش میزان دسککترسککی باعمال شککود. البته اعمال این سککیاسککت

تمایزی بین  ،های حقوقینباید در چارچوب ،گذاریالمللی و سککککرمایهجهت رشککککد اعتبار بینصککککورت کلی بهاتخاذ شککککود. 
این تمایز در قبال موسککککسککککات غیرمالی  با این وجود،نظر گرفته شککککود.  در حق وثیقهاعتباردهندگان داخلی و خارجی در 

که  خواهد کاست. البته باید توجه داشت سمت اعتباردهندگان غیر رسمیار بهعتبزیرا از گرایش متقاضیان ا ،پذیر استتوجیه
 ۸تعداد اعتباردهندگان و مجاری اعطای اعتبار منتهی شود. شدید خارجی کاهش ها نباید به اثراعمال این محدودیت

توان به مقوله لوازم و ای از اموال منقول قابل توثیق، میدر خصکککوص مشککککالت ناشکککی از عدم تصکککریح دامنه گسکککترده
صککککراحت در قالب به هااین نوع داراییهای حقوقی مدرن، در نظامشککککده در اموال غیرمنقول اشککککاره کرد. تجهیزات نصککککب

. شکودهای غیرمنقول اعمال میتی در مورد آنها در مقایسکه با داراییشکده و سکاختار حقوقی متفاوبندیهای منقول طبقهدارایی
کنند و در این شرایط اگر فرد مالی استفاده میهای حقوقی، از ساختار رهن برای این تامیناین در حالی است که در برخی نظام

شد، از توانایی تامین شتوانه تجهیزاتی که خودش در ملک را اجاره کرده با  آن ملک نصب کرده برخوردار نیست. حتیمالی به پ
صورتی که خود فرد مالک ملک باشد، در صورت مجاز نبودن اعمال رهن ثانویه، متقاضی در صورت ترهین قبلی ملک به در 

در صورت مجاز بودن رهن ثانویه در نظام حقوقی نیز این فرآیند منجر به اعمال هزینه باال در  اعتبار دسترسی نخواهد داشت.
شد زیرا در نهایت باید ملک با ارزش باال بهینتام شود که هزینه باالی ثبت وثیقه مالی خواهد  عنوان وثیقه بانک در نظر گرفته 

 (.  ۲۱۱۶گیرنده تحمیل خواهد کرد )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا غیرمنقول در دفترخانه را بر قرض
کنار توجه به دیگر شکککرایط حقوقی ناظر بر معامله آن دارایی شکککود که گسکککترش نوع وثیقه منقول، در بنابراین مشکککاهده می

   همراه داشته باشد.ای را بهمالی وثیقهتواند امکان استفاده مناسب از ظرفیت تامینمی
کند. رسککمیت شککناختن وثایق ایفا مینقشککی کلیدی در به  ۲وثیقه توصاایف های منقول نیز عموماًدر انتخاب دامنه دارایی

مالی عموماً تکنیکی و سخت است. عالوه براین از آنجا که در بیشتر موارد شناسایی خاص و دقیق دارایی در این روش تامین
سایی دارایی، به شنا ست،وجود آوردن مبنایی برای طرفهدف از  سوم از منظر در وثیقه بودن دارایی ا صیف  های  بنابراین تو

کلی دارایی جهت شککناسککایی در قالب ارائه یک آگهی مفهوم از کفایت الزم برخوردار اسککت. از این رو الزام شککناسککایی دقیق 
 (.۲۱۱9دارایی، بیش از حد محدودکننده خواهد بود )دمبوئمک و یارلی 

                                                                                                                                                                                         
 رجوع شود.( ۲۱۱9و یارلی ) دمبوئمکهای فوق به در خصوص محدودیت ۸

2 Collateral Description. 
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شککده سککپردههوثیقتوصککیف کلی دارایی منقول بهبه باید سککپاری اموال غیرمنقول، برخالف فرآیند متداول در وثیقه بنابراین
سنده کرد. در حقیقت صیف دقیق وثیقه، منتا از معامالت وثیقه ،ب شتوانه داراییتمرکز بر تو ست؛ در های غیرمنقوای به پ ل ا

منقول  حدودیت در حوزه وثایقهای منقول، منجر به مای به پشککککتوانه داراییحالیکه اصککککرار بر این امر در معامالت وثیقه
 (.  ۲۱۱۶شرایط خواهد شد )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا واجد

شوند ها، مانند موجودی انبار، صرفاً برای اطمینان از فرآیند تولید نگهداری میتر بسیاری از اموال منقول بنگاهبه بیان دقیق
از این رو در صککورت تمرکز بر ویژگی  و جهت کسککب سککود و درآمد باید به سککرعت در فرآیند تولید مورد اسککتفاده قرار بگیرند.

تری العاده کوتاهکارگیری سریع در فرآیند تولید از عمر فوقدلیل ضرورت بهسپرده شده براساس رسید انبار که بهکاالی به وثیقه
د شد. هگیرنده مواجه خوادر مقایسه با دوره اخذ اعتبار برخوردار است، بانک با مشکل در ضبط وثیقه در صورت نکول قرض

صو ست که عدم تمرکز بر ویژگی و خ صیات ک صیات دقیق موجودی انبار توثیقیاین در حالی ا صو لی و تمرکز بر ویژگی و خ
سری حق وثیقه به دارایی شدن وثیقه و ت شناور  هایی که در طول فرآیند تولید، دارایی سازد؛ای مشابه را فراهم میهآن، امکان 

شککود که زیرسککاخت حقوقی به نحوی تنظیم می ،. در این شککرایط۸شککوندمالی میر فرآیند تامیند توثیقیجایگزین دارایی اولیه 
نامه جدید وثیقه در هر زمان که کاالی جدیدی به انبار نیازی به تنظیم توافقکه  شککککود ایگونهقرارداد اعتبار بهمنجر به تدوین 

)فالیسککیگ، صککفویان، فراهم شککود مالی ار حفظ قدرت تامینشککود نبوده و امکان تسککهیل چرخش موجودی انبار در کنوارد می
 (.۲۱۱۶دمالپمنا 

حق  سنتیصورت بهسپاری است. در وثیقه عدم ضرورت تملک داراییمقوله دیگری که در ایجاد حق وثیقه اهمیت دارد، 
 لزاماتمرکز بر  شککککود.مالکانه در اموال منقول ارائه می حق وثیقهغیرمالکانه در اموال غیرمنقول و  حق وثیقهدر دو قالب  وثیقه
رآیند در این فعنوان م ال بهزیرا  ؛شککککودای میمالی وثیقهمنجر به محدودیت ظرفیت تامین ،سککککپاریوثیقه از قبل کاال تملک

ی که هنوز به تملک آنها پشککککتوانه کاال و خدمات وارداتتوانند بهپردازند، نمیهایی که به واردات کاال و خدمات میشککککرکت
پشککککتوانه کاالهای تولیدی آتی خود به خواهند بههایی که میمالی بپردازند. این مسککککاله در مورد شککککرکتدرنیامده، به تامین

   .(۲۱۱۶)فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا  مالی بپردازند نیز صادق استتامین
نه در اموال  حق وثیقهحذف امکان ایجاد  در این خصککککوص معتقدند که (۲۱۱9همچنین دمبوئمک و یارلی )  غیرمالکا
اموال  در تملک گرفتن تر،اعتباردهندگان خارجی اثرگذار اسککککت. به بیان دقیقمالی از طریق به صککککورت کلی بر تامین ،منقول

حتی و  وردار اسککتبرخ کننده داخلیمالیی در مقایسککه با تامیناز قابلیت اعمال کمتر ،کننده خارجیمالیمنقول برای یک تامین
شریفاتهزینه ست خیلکننده خارجی در اموال غیرمنقول در کشور دیگر ممالیاین حق وثیقه برای تامیناعمال  ها و ت  یمکن ا

کان اعمال  هایی که ام باشکککککد. از این رو کشککککور یاد  قهز نه را فراهم نمیحق وثی کا مال ند، های غیر یت کمتر برای کن جذاب
 .خواهند داشتغیرمالکانه  حق وثیقهکننده ایسه با کشورهای اعمالرجی در مقگذاری خاسرمایه

یاری موارد حتی امکان ایجاد  قانون حق وثیقهدر بسکککک نه برای اموال منقول توسککککط  یا غیرمالکا نه  گذاری خاص چندگا
در  های موجودمحدودیت ،واسطه آنتا به حق وثیقه فراهم شدهحقوق شبه از واسطه استفاده تصمیمات قضایی غیررسمی به

های حقوقی متنوعی در این زمینه با تشریفات چارچوب ،برطرف شود. از این رو در بسیاری از کشورها حق وثیقهنظام رسمی 
که برخی از آنها حتی از پیچیدگی، کمبود شککککفافیت و  اندحق وثیقه ایجاد شککککدهو اعمال  حق تقدممتمایز در ایجاد، تکمیل، 

مالکانه غیر حق وثیقهربط در حوزه ، مقررات ذیحق وثیقهبرند. از این رو در گسککککترش حوزه ی بودن رنا میبینغیرقابل پیش
 تنظیم شود. حق وثیقهمند و با رویکرد حفظ انسجام در چارچوب حقوقی صورت نظاماموال منقول باید به

ق حبرحسب اعمال محدودیت در راتی مقرهمچنین تجربه نشانگر آن است که در شرایط سفت و سخت بودن شدید نظام 
، طراحی حق وثیقهوپاگیر در ایجاد ها و تشکککریفات سکککنگین و دسکککتغیرمالکانه در اموال منقول، یا اعمال محدودیت وثیقه

. این معامالت اشکککال مختلفی دارند اما دنبال خواهد شککدشککده در قانون های اعمالمعامالت مالی برای دور زدن محدودیت
 .  کنندتحقق پیدا می قالب انتقال مالکیت سریع، یا انتقال امانی مالکیت یا حق انتقال مالکیت فیزیکیعموماً در 

                                                                                                                                                                                         
گیرنده، نیاز نیسکککت کاالیی با همان شکککود. زیرا در صکککورت نکول قرضدهی میبه کاهش هزینه پایش وام و کاهش ریسکککک وام منجراین امر در حقیقت  ۸

گیرنده درآید؛ زیرا این کاال مسلماً در طول فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته شده در قرارداد وام براساس رسید انبار به تصرف قرضشماره سریال درج
شدت افزایش یق بهپشتوانه این وثاتواند در انبار موجود باشد. بنابراین در ساختار حقوقی متمرکز بر توصیف کلی وثیقه، احتمال بازیافت وام بهر نمیو دیگ

 خواهد یافت.
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مشککابه حق وثیقه رفتار نشککوند، سککازوکارهای  ۲دنبال نشککده و سککازوکارهای مبتنی بر مالکیت ۸یدرویکرد کاربرتا زمانیکه 
الزام اعالم عمومی مواجه خواهند بود. البته عدم الزام  فوق با مشکککککل عدم تبعیت از تشککککریفات رسککککمی و یا 9حفظ مالکیت

عمومی بودن، منجر به عدم اطمینان حقوقی در این روش می شککککود؛ زیرا دیگر اعتباردهندگان توانایی الزم را در بررسککککی این 
رهای حفظ مالکیت مسککککاله نخواهند داشککککت که آیا دارایی در تملک بدهکار واقعاً به آنها تعلق دارد یا به دیگران. سککککازوکا

ربط، دیگر بخشکککی از اموال بدهکار نخواهد بود و توانند بر فرآیند و رویه ورشککککسکککتگی نیز اثرگذار باشکککند زیرا دارایی ذیمی
تواند مانع طلب دیگران نسبت به این مال شود. بنابراین هرچند هدف از این سازوکار نیز مشابه حق وثیقه دارنده عنوان آن می

ه از بیشتر از آنچه ک بسیارقدرتی در برخی موارد اعطا شده به دارندگان آن ممکن است حتی خیلی زیاد باشد و ، حمایت 8است
ارزش باقیمانده بدهکار نظر اقتصادی برای حمایت از مطالبات الزم است در اختیار دارنده آن قرار دهد و از امکان دسترسی به 

 ها جلوگیری کند.در دارایی
کیت و که بسیاری از کشورها تقابل بین مال بازپرداخت اعتبار منجر به آن شده از مالکیت به عنوان تضمینافزایش استفاده 

 ا موردر حق وثیقهحقوق قراردادها )به ویژه قراردادهای فروش( را از یک سو، و از سوی دیگر نیز قواعد قابل کاربرد در حوزه 
در نظر گرفته و قواعد  حق وثیقهبرخی مالکیت حقوقی را معادل  نند.کدنبال را رویکردهای مختلفی  بررسککککی قرار دهند و

سری بخشیدهمربوط به مالکی ستفاده از  اند؛ در حالیکهت حقوقی را به وثیقه ت شرایط محدودی اجازه ا در دیگر کشورها یا در 
ر دگرفته شده و یا به صورت کلی امکان استفاده از آن ممنوع شده است.  در نظربازپرداخت اعتبار مالکیت به عنوان تضمین 

تقدم رجه برحسب د حق وثیقهگرایش کلی در این شرایط به سمت کاهش رتبه اثر مالکیت به عنوان تضمین در مقابل مجموع، 
 و در فرآیند ورشکستگی است.  حق وثیقهدر اعمال  ،اولویتو 

امکان اعمال حق  به نوعی رد شککده اسککت. در این شککرایط، وثیقه در م امله حقها نیز ظام، در برخی نموارد فوقعالوه بر 
شده رد میقدم ت سپرده  ساله منجر به آن میثانویه در دارایی به وثیقه  سشود که امکان اوراقشود. در حقیقت این م ازی بهادار

شتوانه وثایقهای ارائهپرتفویی از وام ساطی بازار تامینبا مشکالتی مواج ،شده به پ سری اثر انب شود و از این رو امکان ت مالی ه 
 .(۲۱۱۶)فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا  شودای به بازار بدهی محدود وثیقه

شکل بنابراین در مجموع  سب در ایجاد حق وثیقه باید در گام اول قواعد  جهت ۹و با توجه به  ساخت منا فراهم کردن زیر
بهی از داراییامعرفی دامنه گسککککترده ه مورد توجه قرار گیرد. سککککپسای در ایجاد حق وثیقسککککاده عنوان وثایق های منقول 
صیف کلی وثیق با تکیه برشرایط، واجد رخوردار شده از اهمیت کلیدی بسپردهبه وثیقه ه در کنار عدم الزام به تملک داراییتو

های واجدشککککرایط یی در امکان گسککککترش دامنه داراییتواند نقش موثر و زیربنافوق می اسککککت. در حقیقت توجه به موارد
از  بهادارسازی پرتفوییرد، لحاظ حق معامله در وثیقه نیز نقش موثری در امکان اوراقامو در کنار این سپاری ایفا نماید.وثیقه
 .کندپشتوانه وثایق منقول ایفا میشده بههای ارائهوام

                                                                                                                                                                                         
1 Functional Approach. 
2 Title-based Mechanisms. 
3 Title Retention Mechanisms. 
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 اجزای زیربنایی در ایجاد مناسب حق وثیقه -۵ شکل
 .ماخذ: محقق

   حق وثیقهیا اعالم  ۱تکمیل .۲.۲.۲.۲
شود. میتکمیل هم اعمال  حق وثیقه،است، اما در برخی موارد به محض ایجاد  حق وثیقههر چند مفهوم تکمیل جدا از ایجاد 

ینی از عای ها، نشککانه، در بیشککتر نظاماولویت برخوردار خواهد شککد. با توجه به اهمیت تکمیلتقدم و از  حق وثیقهبا تکمیل، 
عموماً به این منظور دنبال شکککده اسکککت. البته ثبت عمومی نیز از در سکککامانه ثبت  حق وثیقهکنند. ثبت عمومی تکمیل ارائه می

های مالکانه، عموماً برای تکمیل از ثبت معاف کند. حق وثیقهامکان معرفی دارایی نادرسککککت توسککککط بدهکاران جلوگیری می
 کند.حق وثیقه برای دارنده آن کفایت میو حفظ مالکیت دارنده  هستند. در این موارد، نگهداری

در سامانه ثبت باید دیگر حقوق ناظر بر دارایی  شود که آیا عالوه بر حق وثیقهدر این زمینه نیز عموماً این سوال مطرح می
درج شککودا این مسککاله با ضککرورت اختصککاص منابع اضککافی به حفظ و نگهداری سککیسککتم برای جسککتجو و تایید حق مالکیت، 

 ده وهای بیشتری را بر سیستم بار کرتوانند هزینهدهد زیرا این تشریفات اضافی میکارآیی سامانه ثبت را کاهش ممکن است 
 .ن بیافزایندبر تاخیر آ
سازوکارهای غیرتوافقیعالوه شدن امکان ثبت  ست بر مورد فوق، فراهم  شی مشکالت نا در کنار ثبت حق وثیقه ممکن ا

اعالم عمومی حق های مدرن نیز سککازوکارهای غیرتوافقی در حد . در برخی نظامدهدرا کاهش  از عدم شککفافیت در این حوزه
کرد که  باید به این مساله توجه با این وجود در مجموعاند. ملزم به ثبت شده ،ایقهاردهندگان غیروثینسبت به حقوق اعتب تقدم
 .  ۲(۲۱۱9)دمبوئمک و یارلی  از کارایی عملیاتی آن کاسته شود بر سامانه ثبت بار شود که بار اضافی نحویبهنباید 

 حق تقدم در حق وثیقه .۲.۲.۲.۲
یاد اشککاره دارد. با توجه به تعداد بسککیار ز حق وثیقهبه جایگاه نسککبی در بین دارندگان یا حق تصککرف و تملیک اولیه،  حق تقدم

سادگی باید جزو اهداف اول شفافیت و  ست. با این وجود  ساله تا حدودی پیچیده ا سامانه منافع و حقوق موجود، این م یه هر 
ای در قهمالی وثیتامیندر حقیقت،  مشککککالت احتمالی به مقدار زیادی کاهش یابد.ثبتی در ایجاد حق تقدم قرار گیرد تا دامنه 

 مالیتواند انگیزه الزم را در وی برای تامینوثیقه میدر تملیک و تصککککرف اولیه  قدمدهنده از حق تسککککایه برخورداری قرض
هنگام اعطای اعتبار برخوردار خواهد بود و دهنده از امکان تخمین دقیق ارزش وثیقه در قرض ،وجود آورد. در این شککککرایطبه
وجود خواهد ثانویه برای اعتباردهنده به قدماولیه در مقایسه با پذیرش وثیقه با حق ت ش کمتری در ارزش وثیقه با حق تقدمتور
 آمد. 

صککککورت عدم  تر دردهد. به بیان دقیقدهنده افزایش میاولیه، احتمال بازیافت وثیقه را برای قرض همچنین حق تقدم
شککککده باید به دادگاه رجوع کند و پس از اولیه در وثیقه، برای بازیافت اعتبار سککککوخت قدمدهنده از حق تبرخورداری قرض

ربط، از امکان تصکککرف اولیه در دارایی ذی قدمدریافت حکم دادگاه در اجازه تصکککرف دارایی، پس از خواهان دیگری با حق ت
 دارایی برخوردار خواهد بود.

                                                                                                                                                                                         
1 Perfection. 

صورت کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از توضیح بیشتر در این قسمت اجتناب از آنجا که در ادامه فرآیند ثبت حق وثیقه در سامانه ثبت وثایق به ۲
 شود.می

 قواعد ساده در ایجاد حق وثیقه

 معامله در وثیقهحق 

 دامنه گسترده وثایق منقول

 توصیف وثیقه عدم تملک

 مالی مجدد به وسیله وثیقهشدن تامینفراهم

 امکان گسترش عملی دامنه وثایق منقول

 سپاری اموال منقولایجاد تمایل اولیه در وثیقه
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این رو برای ارتقای جایگاه قدرت حق تقدم در اعمال حق وثیقه، در هر چارچوب حقوقی باید سکککازوکارهای مناسکککبی از 
قهبرای تصککککمیم قدم دارایییک های قراردادی ایجاد شکککککده بر گیری بین حق وثی یا حق ت ندگان  و  نافع توافقی و بین دار م

بعاد عملیاتی در استفاده از حق تقدم در تصرف دارایی توثیقی مورد . در کنار آن ضروری است دیگر ا۲تنظیم شود ۸غیرتوافقی
 .  9توجه قرار گیرد

 الف. حق تقدم بین دارندگان حق وثیقه
آن گروه از به خصکککوص در  زیادی دارد،اهمیت  حقوق وثیقهاولویت با توجه به انواع مختلف  تقدم و سکککازی قواعدسکککاده
سطه قوانین خاص و گوناگون، چارچوب هر چه در یک نظامی  .برخوردارند حق وثیقهانواع مختلفی از از های حقوقی که به وا

د بود که تر خواهبیشککتر خواهد بود. مسککاله وقتی جدیهای ممکن بیشککتر باشککد، احتمال تضککاد بین این منافع حق وثیقهتعداد 
گیری به کنند. در این مواقع عموماً تصککککمیمرا تعیین  حق وثیقهن انواع مختلف بی حق تقدمقوانین مختلف ناظر بر آنها نتوانند 

اله خود شود. این مسینی و در برخی موارد ناسازگار میبز منجر به نتایا غیرقابل پیششود که این امر نیمقام قضایی محول می
 یابد. یت از اعتباردهندگان کاهش میمنجر به عدم اطمینان حقوقی بیشتر اعتباردهندگان شده و در نهایت سطح حما

این قاعده کلی اسکککت که اولین  بخشکککی با اتخاذسکککازی قاعده تقدم و اولویتد مطلوب معمول در این زمینه، سکککادهرویکر
ساس  تقدمبرخوردار خواهد بود. از این رو  حق تقدمصرفنظر از نوع دارایی به وثیقه سپرده شده، از  حق وثیقه،کننده ثبت برا
نیز با الزام اطالع عمومی و ثبت  حق وثیقهمشکککخص خواهد شکککد. به این ترتیب در صکککورتیکه ایجاد  حق وثیقهیخ ایجاد تار

وان در تی است ناها را برای این قاعده کلی میصرفاً برخدر حالت بهترین عملکرد، همراه باشد، اجرای آن نیز ساده خواهد بود. 
 .  باشدهای اجتماعی یا تجاری سیاست ل شده با لغو و نادیده انگاشتننظر گرفت که باید محدود به موارد اعما

 ب. حق تقدم بین دارندگان منافع توافقی و دیگر سازوکارها
سازوکارهای غیر توافقی از اهداف چهارچوب شی از وجود  ضاد منافع احتمالی نا های کلی، تنظیم قواعدی در خصوص ت

وافقی نیز به دنبال فراهم کردن ارجحیت در قبال دیگر اعتباردهندگان به ذینفعان ، سککازوکارهای غیرتحق وثیقهاسککت. همانند 
برخوردار  دانزودتر حق وثیقه خود را ثبت کرده نسبت به اعتباردهندگانی که حق تقدماز  حتی خود هستند. در برخی موارد آنها

 د.کشای را به چالش میاعتبار وثیقهبینی در حمایت از این مساله اطمینان قوی و قابلیت پیش شوند کهمی
شود به ر این زمینه نیز است نا منظور میحذف سازوکارهای غیرتوافقی است. البته د ،بهترین راهکار در مقابله با این مساله

های ی مانند دسککتمزد کارگران یا رجحاناین نحو که صککرفاً سککازوکارهای غیرتوافقی ضککروری در حوزه اجتماعی یا اقتصککاد
 که انواع جدیدی از موارد یز توجه کنندنباید به این مسککککاله گذاران قانون الیاتی از قابلیت اعمال برخوردارند. عالوه براین،م

های ی این حقوق غیر توافقی در سکککامانهبینی با الزام اعالم عمومشکککفافیت و قابلیت پیش و اسکککت نا در این زمینه ایجاد نکنند
 دنبال شود. مربوطه

 ابعاد عملیاتی ج. دیگر
مورد توجه  اولیه قدمت حق اعمال برای دارایی داشااتن تصاارف در الزام عدمربط، عموماً در تدوین قوانین و مقررات ذی

یز این حق ن ؛ هرچند برای اجرا و اعمالشککودای میمالی وثیقهالزام تصککرف دارایی منجر به کاهش گسککتره تامین زیرا قرار گیرد
 گرفته شده باشد. در نظرهای الزم باید زیرساخت

گیرد. محدودیت و آن مورد توجه قرار می اسااتمرار عموماً ،اولیه در وثیقه قدم، در تنظیم مقررات ناظر بر حق تبراینعالوه
ستمرار حق وثیقه به محصوالت و عواید  دنبال ر بهپذیرا برای وثیقهگذار مشکالتی ، عموماً در صورت نکول وثیقهوثیقهعدم ا

اع انو ،کارگیری رویکردهای نوین حقوقیای با بهمالی وثیقهخواهد داشککککت. در حقیقت از آنجا که در بسککککط ظرفیت تامین
رخی گذار در بو با توجه به آنکه وثیقه گیرند؛قرار می شککککرایط مورد پذیرشعنوان وثایق واجدهای منقول بهیمختلفی از دارای

 کند و دارایی اولیه و یا حتیشککککده را قبل از آزاد شککککدن وثیقه به کاالی دیگری تبدیل میسککککپردهدارایی منقول به وثیقه ،موارد
بنابراین ضککروری اسککت راهکاری  قی ممکن اسککت بتواند بفروش برسککاند؛های حقودارایی ثانویه تولید شککده را در برخی نظام

 اص در نظام حقوقی وثیقه مورد توجه قرار گرفته باشد. پذیر در این شرایط خبرای حفظ حقوق وثیقه

                                                                                                                                                                                         
1 Consensual and Non-Consensual Interests. 

 اند.( استخراج شده۲۱۱9مطالب ناظر بر موارد فوق از دمبوئمک و یارلی ) ۲

  ( استفاده شده است.۲۱۱۶شده از فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا )وثیقه سپردهدر تشریح ابعاد عملیاتی در استفاده از حق تقدم در تصرف دارایی به 9



 بانکی ایرانسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام های مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت

91 

ش و یا حتی با فرو به این ترتیبگیرد. مورد توجه قرار می حق وثیقه زنجیرال شدنشکسته عدمدر این موارد عموماً رویکرد 
اولیه و  دمقذیر از حق تپشکککده در بانک، مجدداً وثیقهگذاریبه دارایی دیگر و حتی به وجه نقد سکککپرده توثیقیبا تبدیل دارایی 

سپرده شت از موجودی نقد  ستهگذاریحتی بردا شک صورت  ست. در حقیقت در   حقشدن زنجیره شده در بانک برخوردار ا
 شدت افزایش خواهد یافت.مالی به، هزینه تامینوثیقه

 رد که بانک در بازیافتتوان به این مسککاله اشککاره ک، میحق وثیقهتر ضککرورت اسککتمرار زنجیره اعمال جهت توصککیف دقیق
مقابل، ملزم به رجوع به وی برای مذاکره قبل از طی کردن فرآیند رسمی رجوع به دادگاه جهت اعاده وام در صورت نکول طرف

اولیه خود در وثیقه خواهد شککککد. در صککککورت عدم موفقیت مذاکره، هزینه رجوع به دادگاه و انجام فرآیند داوری بر  قدمحق ت
ست رای دادگاه از حق تقدمدلیل تبدیل وثیقشده توسط بانک خواهد افزود و در نهایت نیز بهلی انجامماهزینه تامین  ه ممکن ا

ا یافته تغییر یابد که این مسککاله خود احتمال بازیافت وام رشککده به حق غیر اولیه در دارایی تبدیلسککپردهوثیقهاولیه در دارایی به
 کاهش خواهد داد.

ه خرج دهد. اما با توجه بدهنده باید احتیاط زیادی را در نظارت بر نحوه تبدیل وثیقه بهقرض ،ین شککککرایطبراین در اعالوه
های دیگر تبدیل شوند، از این رو هزینه اعمال توانند با سرعت به داراییگیرندگان میآنکه تجهیزات یا محصوالت برخی قرض

در  ؛ابدیشدت افزایش میای بهر مجموع هزینه این نوع تسهیالت وثیقهدهنده نیز چشمگیر خواهد بود و داحتیاط توسط قرض
شککککدت کاهش خواهد یافت و بانک ملزم به لحاظ نرخ بهره باال، دوره کوتاه حدی که تمایل به اعطای این نوع تسککککهیالت به

 خواهد شد. وثیقهشدن زنجیره حق در صورت عدم شکسته ایبازپرداخت و کاهش شدید ارزش این نوع تسهیالت وثیقه
در  هایی منقول واجدشکککرایطمالی و تمرکز بر افزایش تعداد داراییبنابراین در صکککورتیکه با هدف گسکککترش ظرفیت تامین

شود،  سپار در نظر گرفتهشده برای وثیقهسپردهوثیقهسپاری، حق اعمال دخل و تصرف در دارایی منقول و غیرمنقول بهوثیقه
با زیرساخت حقوقی عدم محدودیت و استمرار حق وثیقه به محصوالت و عواید وثیقه تجهیز ضروری است این زیرساخت 

 شود.
در  ۸گردان هایوام در وثیقه در اولیه تقدم حق تسااری به توانیخاص از ضکککرورت اسکککتمرار حق وثیقه م یم ال عنوانبه
  ودکارخ صورتبه گردان هایوام هیارا با وثیقه اولیه قدمت حق ،هانظام یندر ا یقتاشاره کرد. در حق یشرفتهپ یحقوق یهانظام
 رفتهگ در نظر گردان اعتبار برای سقفی عموماً و یابدمی تسری متقاضی به دهندهتسهیالت توسط شدهارائه جدید هایوام به
 سقف نگرفتدر نظر  با همچنین. باشد برخوردار اعتبار از سقف این اعتباری ریسک پوشش امکان از باید وثیقه که شودمی
  معامالت گردی در ثانویه قدمت حق با سپاریوثیقه برای شدهسپردهوثیقهبه دارایی گذاریارزش امکان گردان، اعتبار برای فوق
 ینههز و بخشدمی تسهیل را گردان اعتبار اعطای فرآیند خود وثیقه، اولیه قدمت حق تسری امکان رو این از. شد خواهد فراهم

 .دهدمی کاهش شدتبه وثیقه جدید قرارداد تنظیم در را اعتبار نوع این معامالتی
ای که زودتر از دیگران حق خود را در سکککامانه ثبت وثایق در کنار ضکککرورت تصکککریح حق تقدم دارنده حق وثیقهاز این رو 

حق یح استمرار تصرسازی جایگاه آن نسبت به دارندگان منافع توافقی و غیرتوافقی در وثیقه، باید ثبت کرده و همچنین شفاف
ی در طراح برای اعمال حق تقدم اولیه، عدم الزام در تصرف دارایی مراههبه، حق وثیقهشدن زنجیره عدم شکسته تقدم اولیه و

   .(۶)شکل  سپاری اموال منقول مورد توجه قرار گیرندنظام حقوقی زیربنایی الزم جهت کارکرد مناسب وثیقه

                                                                                                                                                                                         
1 Revolving Loans. 
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 ابعاد ضروری در طراحی چارچوب حق تقدم در اعمال حق وثیقه -۶ شکل
 .محققماخذ: 

 حق وثیقهاجرا یا اعمال  ۲.۲.۲.۲
ای، کاهش ریسککک اعتباری با افزایش احتمال بازپرداخت، نه تنها در سککررسککید، بلکه در صککورت هدف اصککلی از اعتبار وثیقه

نکول بدهکاران است که با طراحی سازوکارهای مناسب در اعمال حق وثیقه، تامین خواهد شد. البته این مساله از دو بعد در 
ربط در قبال بدهکاران یا حداقل از های اعمال تعهد ذینی بر کاهش ریسککککککاهش ریسککککک موثر خواهد بود. بعد اول، مبت

ه رائه حق وثیقه بر یک دارایی ببا اتر، به بیان دقیقاست.  در صورت نکول حق وثیقهکاهش فشار سازوکارهای اعمال طریق 
ت یو به مالک شککدهعتبارگیرنده خارجمالکیت اربط از دارایی ذی این مسککاله که در صککورت نکول، اعتباردهنده، و اعالم عمومی
بدهی خود را به موقع پرداخت کرده و ریسککککک  ای در اعتبارگیرندگان به وجود خواهد آمد تاانگیزه اعتباردهنده در خواهد آمد؛

ریسک ا وکارهای بارگیرندگان و پرداخت آنها به کسبپذیری اعتبرا کاهش دهند. این مساله حتی بر میزان ریسک اعتباری خود
ای واسککطه فرآیندهکول نیز به. البته در صککورت نمنجر خواهد شککدریسککک اعتباری آنها  گذار خواهد بود و به کاهشباال نیز اثر

 ، اعتباردهندگان از پشتیبانی باالیی برخوردار خواهند شد.حق وثیقهسریع اعمال 
ا نکول . از آنجا که برقیب اسککت ار بسااتانکاراندر ارتباط با دی حق وثیقههای اعمال کاهش ریسااکبعد دوم نیز مبتنی بر 

ق حبا اعطای  دهندگان نیز وجود خواهد داشت؛قرضاحتمال نکول وی در مقابل دیگر  ،اعتبارگیرنده در قبال یک اعتباردهنده
 ن )چهبه یک اعتباردهنده، وی از احتمال بازیافت بدهی خود در مقایسککککه با دیگر اعتباردهندگا تقدم در اعمال حق وثیقه

 (.۲۱۱9دمبوئمک و یارلی ای( برخوردار خواهد شد )ای و چه غیروثیقهاعتباردهندگان وثیقه
، در کنار امکان تملک و تصککرفالزامات قضککایی خاصککی برای اطمینان از  با این وجود فرآیندهای فوق در صککورت وجود

و فروش  لکمسرعت با تبه اعتبارگیرنده بتواند ،مقابلنحوی که در صورت نکول طرفموثر خواهد بود. بهفروش سریع وثیقه 
که  های منقولرد داراییخصوص در مواین مساله به .بکاهدای وثیقه از میزان ریسک اعتباری ناشی از اعطای تسهیالت وثیقه

شککککامل های منقول دارند، از اهمیت حیاتی برخوردار اسککککت. در حقیقت بسککککیاری از این داراییمر بسککککیار کوتاهی ععموماً 
در بازار  دیگر از مشتری ،که با گذر زمان و تغییر فصل هستندمدت و یا کاالهایی کاالهای فاسد شدنی یا اسناد اعتباری کوتاه

 روز بودن، قابلیت عرضکککه در بازار برایو یا با فاسکککد شکککدن و یا حتی با کاهش مزیت تکنولوژیکی و به برخوردار نخواهند بود
که -دوره زمانی بلندمدتی را طلب نماید  ،های غیرمنقولگر فرآیند تصاحب و فروش آنها مانند دارایی. بنابراین افروش ندارند

دیگر امکان  -( ۲۱۱۶شککوند )فالیسککیگ، صککفویان، دمالپمنا زده میهای غیرمنقول یک تا سککه سککال تخمینعموماً برای دارایی
گیرنده ریسککککک اعتباری نکول قرضو وی ملزم به تقبل  نداشککککتهبه پشککککتوانه این اموال وجود بازیافت وام برای اعتباردهنده 

 .شودمی
شککککوند تا نحوی طراحی میهای مورد نیاز بهای، عموماً زیرسککککاختمالی وثیقهبنابراین در کاهش ریسککککک فوق در تامین

یقه شی از اعمال حق وثاعتباردهنده به محض نکول اعتبارگیرنده از توانایی اعمال سریع حق وثیقه برخوردار شده و ریسک نا
 (.7توسط دیگر بستانکارن برای وی به حداقل ممکن برسد )شکل 

 الف. قدرت اعمال در قبال بدهکاران

 عدم الزام در تصرف دارایی برای اعمال حق تقدم اولیه

 حق تقدم نسبت به دیگر دارندگان حق وثیقه

جایگاه نسبت به دارندگان منافع توافقی و غیرتوافقی در 
 وثیقه

 شدن زنجیره حق وثیقهاستمرار و عدم شکسته

 های گردانتسری حق تقدم در تصرف در وام

 دیگر ابعاد عملیاتی

 جایگاه نسبت به دیگران
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 اشککد. در حقیقت در کنار طوالنیتواند کارا بمنقول، عموماً فرآیند مرسککوم رجوع به دادگاه نمی اموال حق وثیقهدر اعمال 
وجود خواهد آمد و منجر به بودن این فرآیند و برخی خطاهای موجود در اعالم حکم، مشکککککالت زیادی برای اعتباردهنده به

مدت اخذ رای نهایی از دادگاه، ارزیابی و ارزشککگذاری بر فرآیند طوالنی خواهد شککد. عاله حق وثیقهشککدن دوره اعمال طوالنی
 د. افزایشدن نتیجه نهایی داوری میشده توسط دادگاه، بر پیچیده، نامشخص و طوالنیهای مشخصدارایی و حراج آن در رویه

های اجرایی دادگاه مبتنی بر پرداخت درصدی از ارزش مطالبه هنگام تنظیم الیحه، در در کنار مسائل فوق، باال بودن هزینه
 حقروش دارایی، در نهایت هزینه مالی اعمال گذاری و فکنار ضککرورت پرداخت کارمزد وکیل و انحصککاری بودن فرآیند قیمت

در بسیاری از کشورها عدم وجود دادگاه تخصصی در حوزه بانکی و عدم اشراف قضات به از این رو دهد. را افزایش می وثیقه
 افزاید.یب حق وثیقهتواند بر مشکالت موجود در اعمال ای میمالی وثیقههای ابتدایی استفاده از تامینحقوق وثیقه در سال

ای را مالی وثیقهبودن این فرآیند، انگیزه تامین ملک وثیقه در صکککورت طوالنیبراین ضکککرورت اخذ حکم دادگاه در تعالوه
های شکککده در حد امکان اتکا به رویه دادگاه حذف شکککود و رویههای حقوقی سکککعیکاهش خواهد داد. از این رو در برخی نظام

ستفاده قرار گیرد شخصی وثیقه. بهجایگزین مورد ا را، تا جایی که منجر به نقض  ۸عنوان م ال در برخی کشورها حق تصرف 
 .(۲۱۱۶)فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا  دانندنشود، مجاز می ۲آرامش

ستا مهمترین مساله ستفاده ( نیز مطرح می۲۱۱9)دمبوئمک و یارلی که توسط ای در این را شود میزان توانایی بدهکاران در ا
از شناسایی نکول تا فروش دارایی و  حق وثیقه،این سوال در تمامی مراحل اعمال  به نظر آنها است. 9کارهای خودیاریراهاز 

مطرح است. در این خصوص چارچوب حقوقی باید تعادل بین تضادهای موجود در منافع را از  ،توزیع عواید ناشی از فروش
بدهکاران و اجتناب از دخالت بیش از حد دولت یا مقامات  توسطاز حقوق استفاده ق حمایت از بستانکار در مقابل سوء طری

 قضایی، فراهم نماید.
 است. وضع چنین الزامی منجر به حق وثیقهالزام رجوع به دادگاه قبل از اعمال  ،ترین سواالت در این زمینهیکی از ابتدایی

ین رو در بسککیاری از کشککورها، خود بدهکار به صککورت خواهد شککد. از ا حق وثیقهممانعت شککدید در عواید ناشککی از اعمال 
های شککود که تاخیر و هزینهی انجام میبه نحو دازد. حتی اگر نیاز به قضککاوت باشککد، این امرپراین حق میمسککتقیم به اعمال 

 شود.میواهد خاص ناظر بر طلب استفاده های قضایی کوتاه براساس ششود و از رویهوارده بر اعتباردهندگان محدود 
و فروش  تملکشکککود که آیا ضکککرورت دارد اعتباردهنده برای در طراحی چارچوب حقوقی مربوطه به این مسکککاله توجه می

 .تواند این امور را انجام دهدربط میم و مجوزی از مقامات ذیاز دادگاه حکم دریافت کند یا بدون نیاز به حک توثیقیدارایی 
رای ببط نیاز باشد، ضروری است مبتنی بر دفاعیه محدود و حداقل تشریفات الزم باشد )ردر صورتیکه به حکم از مراجع ذی

. هر چه نظام قضککایی ناکارآمدتر باشککد، اسککتفاده از راهکارهای خودیاری 8ابل(مقو نکول طرف حق وثیقهم ال مدارک دال بر 
ندگان به مقدار زیادی در معرض سکککوء اسکککتفاده تر اسکککت. با این وجود در این راهکار نیز ممکن اسکککت اعتبارگیرمتقاعدکننده

انجام شککککود که از جمله این  حمایت از اعتبارگیرندگاناعتباردهندگان قرار گیرند. از این رو اعمال این راهکارها باید در کنار 
ها می کار قه، حق برطرف کردن نکراه مال حق وثی ظار اع به موارد زیر اشکککککاره نمود: اطالع قبلی، دوره انت ول و الزام توان 

اعتباردهندگان نیز قبل از جلسه دادگاه باید سند  5اعتباردهنده به استفاده از راهکارهای قابل قبول تجاری در اعمال حق وثیقه.
ود اتفاق بیافتد، با این وج مبتنی بر مالکیت حق اعمال را به دادگاه تسککککلیم کنند. هر چند این حق باید بدون نقض صککککلح

آمیز دارایی و انصککراف از تملک دارایی توثیقی، از انند در صککورت امتناع اعتبارگیرنده از تسککلیم مسککالمتتواعتباردهندگان می
 دخالت دادگاه استفاده کنند.

های حقوقی متفاوت تفاسیر گوناگونی دارد. به صورت کلی بر این اساس البته اعمال حق وثیقه بدون نقض صلح در نظام
 تواند م الً ه زور وارد شککدن به ملک خصککوصککی برای اعاده حق خود اسککتفاده کند. معموال  فرد میتواند از زور یا بطلبکار نمی

شکستن  تواند بدونموتور سیکلت توثیقی را از خیابان یا از پارکین  عمومی به تصرف خود درآورد. در برخی کشورها نیز می
                                                                                                                                                                                         
1 Private Repossession of Collateral. 
2 Breach of the Peace 
3 Self-Help Remedies. 

دهنده صورت سریع انجام شود تا از اعمال هزینه بر قرضموجود نیست، فرآیند داوری به دادگاهشده در شرایطی که امکان حذف رای در حد امکان سعی 8
 (.۲۱۱۶قه در طول زمان جلوگیری شود )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا واسطه کاهش ارزش وثیبه
شده در  شده در تملک و تصرف شخصی وثیقه و یا سوء استفاده از حقوق در نظر گرفتهعموماً در صورت تخلف اعتباردهنده از شرایط در نظر گرفته  5

 (.  ۲۱۱۶ان، دمالپمنا های سنگینی برای وی منظور خواهد شد )فالیسیگ، صفویقانون، مجازات
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ن، صککرفنظر از اینکه دارایی با حفظ تداوم در عواید و برایقفل، وارد ملک خصککوصککی شککود و مال را به تصککرف درآورد. عالوه
 سوم، بازها در تصرف چه فردی است؛ حتی در صورت تصرف دارایی توسط طرفشناور بودن برای دامنه وسیعی از دارایی

ار کصکککورت شکککخصکککی نسکککبت به تصکککرف آن مال اقدام کند و آن فرد نیز باید در فرآیند تصکککرف مال با طلبتواند بهطلبکار می
تواند با رجوع به بانک و ارائه دسکککتور دادگاه به دهنده میهمکاری نماید. برای م ال با اسکککتناد به قاعده تداوم در عواید، قرض

 (.۲۱۱۶ادعای طلب نسبت به پول سپرده شده ناشی از فروش وثیقه در حساب بدهکار بپردازد )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا 
رزش دارایی از اهمیت باالیی برخوردار اسککککت. اغلب سککککرعت باال از طریق فروش یند فروش، سککککرعت حفظ ادر فرآ

زیر قیمت فروخته خواهد شد. در رویکرد  شود و دارایی ویارگیرنده تمام میهر چند به ضرر اعتب ،آیدخصوصی به دست می
ه و اختیارات مقامات قضککککایی در باید قواعد حاکم بر آن شککککفاف بود ،جایگزین نیز اگر فروش دارایی به دادگاه واگذار شککککد

 .(۲۱۱9دمبوئمک و یارلی ) تفسیر محدود شود

 

 ابعاد ضروری در طراحی چارچوب قدرت اعمال مورد انتظار حق وثیقه –۷ شکل
 .ماخذ: محقق

 در قبال دیگر اعتباردهندگانب. قدرت اعمال 
ای بر رفتار دیگر در چارچوب در نظر گرفته شککککده باید مشککککخص شککککود که چقدر عمل فردی یک اعتباردهنده وثیقه

 ؛ای اثرگذار خواهد بود. رویکرد ارجح در این زمینه آن اسکککت که حق تمامی آنها نباید به مرحله اجرا درآیداعتباردهندگان وثیقه
تر یک به بیان دقیقدارند. را جهت اطمینان از برخورداری از حمایت الزم در منافع خود  ،حق دخالت در رویههرچند همه آنها 
 ای باید از حق تقدم اولیه در دارایی برخوردار باشد.اعتباردهنده وثیقه

یاندازند. ا به جریان بتوانند حکمی مبنی بر به اجرا گذاشککتن حق خود رای مید ورشکککسککتگی، اعتباردهندگان وثیقهدر فرآین
آنها در قبال  حقمنجر به حفظ تواند اما حداقل می ؛دهدزمانی که به آن نیاز اسککت، کاهش می زش حق وثیقه راچنین حکمی ار

حقق توانند به ازای تاخیر در تای میچنین شککرایطی اعتباردهندگان وثیقهدر  دیگر اعتباردهندگان در فرآیند فروش دارایی شککود.
دگان ری توسککط اعتباردهنشککود که به نحو موثریق اموال اعتبارگیرنده انجام میثیقه نیز جبران شککوند که این جبران از طارزش و
 (.۲۱۱9دمبوئمک و یارلی ) ای تقبل خواهد شدغیروثیقه

 قدرت اعمال حق وثیقه در قبال بدهکار

 ضرورت امکان اعمال حق تصرف شخصی وثیقه راهکار اول
 ضرورت عدم نقض آرامش

 شدن زمان الزم برای تصاحب و فروش داراییکوتاه
 هزینه دادگاهعدم نیاز به رای نامعلوم و پر 

 گذاری داراییانحصاری نشدن فرآیند فروش و قیمت

 قدرت اعمال حق وثیقه در قبال دیگر بستانکاران

 با اعطای حق تقدم اولیه وثیقه با ثبت زودتر حق وثیقه در سامانه ثبت وثایق

 سریع حق وثیقهتدوین راهکارهای تامین حمایت از اعتبارگیرنده در قبال سوءاستفاده از قدرت اعمال 

 ضرورت وجود قواعد شفاف در فروش دارایی رجوع به دادگاه با دفاعیه محدود و تشریفات حداقل راهکار دوم
 گذاری محدود شدن اختیارات مقامات قضایی در قیمت



 بانکی ایرانسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام های مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت
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 الگوی کلی زیرساخت مقرراتی .۲.۲
 ایمالی وثیقهقش زیرساخت مقرراتی در تامینن .۲.۲.۱

این شککککود و عموماً تعریف می ربطمقرراتی ذی - روابط حقوقی بین دو طرف در چارچوب حقوقی ،مالیتامیناز آنجا که در 
نه دارایی ربط،و مقررات ذی قواعد حقوقی قه های واجدنوع رابطه حقوقی، دام پاری و چگونگی ثبتوثی و اعمال حق  سکککک

عنوان مقرراتی به-بنابراین زیرساخت حقوقی ؛کشندتصویر میاعتباردهنده نسبت به وثیقه در صورت نکول اعتبارگیرنده را به 
این  گیرند. اهمیتهای کلیدی برپایه آن شکل میرود و دیگر زیرساختشمار میای بهمالی وثیقهمهمترین زیرساخت در تامین
  ستدرخوا هابنگاه از حتی بسیاری وثایق، و مقرراتی حقوقی نظام در تیمشکال وجود صورت درزیرساخت در حدی است که 

 و لیزین  مانند اعتبار عرضکککه یهاروش از برخیحتی  و شکککودمی کوتاه اعتباردهی زنجیره ، و در مواردیدهندنمی اعتبار
 (.۲۱۸۴)بانک توسعه آسیایی  بود نخواهند برخوردار الزم توجیه از ، دیگرعاملیت

 ر سککالدکالومیریس، الراین، لیبرتی و اشککتورگس این امر در مطالعه تجربی دیگری که در مورد کشککورهای نوظهور توسککط 
انجام شده نیز به تصویر کشیده شده است. در این مطالعه مشاهده شده است که نسبت ارزش وام به وثایق منقول در  ۲۱۸۶

مقدار آن در کشککورهای با نظام حقوقی ضککعیف اسککت؛ هرچند مقدار کشککورهای با نظام حقوقی مسککتحکم و قوی، بیشککتر از 
ابر بوده بر تقریباًدر هر دو گروه کشکککور فوق و با نظام حقوقی متفاوت، نسکککبت فوق برای وثایق غیرمنقول، براسکککاس شکککواهد 

ول منجر به تخصککیص اند که پایین بودن مقدار نسککبت ارزش وام به وثیقه منقاسککت. همچنین آنها به این مسککاله اشککاره کرده
   مالی به پشتوانه اموال غیرمنقول به جای اموال منقول منتهی خواهد شد.نادرست منابع شده و در نهایت به گرایش تامین

ات ای به پشتوانه اموال منقول، انجام اصالحمالی وثیقهاز این رو بسیاری از کشورها برای دستیابی به منافع ناشی از تامین
ستانداردهای پذیرفتهراتی و حقوقی را مورد توجه قرار دادهدر زیرساخت مقر ساس ا للی در المشده بیناند. البته اصالحات برا
است که اعمال این اصالحات در کشورهایی که قانون مدنی بر  تواند اعمال شود. اما شواهد مبین این نکتههر نظام حقوقی می

 (.۲۱۸7 ۸پذیرفته شود )سولتانفتواند تر مینظام حقوقی حاکم است، خیلی سخت
ای خود را کشکککور نظام حقوقی حاکم بر معامالت وثیقه ۱۲شکککواهد همچنین حاکی از آن اسکککت که در طول دهه گذشکککته، 

مقرراتی با تاکید بر گسککترش دامنه حق وثیقه به  -اند. در این دوره دو رویکرد کلی در اصککالح زیرسککاخت قانونیاصککالح کرده
به جای قوانین غیرجامع و گسااااسااااته  در رویکرد اولآن مورد توجه قرار گرفته اسککککت.  ۲های کاربردیادلاموال منقول و مع

های مترتب بر اشککخاص حقیقی و حقوقی تدوین شککد. در این اصککالح در خصککوص انواع حق وثیقه موجود، یک قانون جامع
وش های بلندمدت، فرهای مالی، لیزین د لیزین های کاربردی حق وثیقه مشتمل بر مواردی ماننقانونی، پوشش تمامی معادل

با حفظ مالکیت و ...، در کنار تنظیم دقیق حق تقدم تملیک دارایی و اعمال این حق در خارج از فرآیند دادگاه در مناقصککککه 
ن این اصاااا ن قانونی در کنار اصاااا ای مورد توجه قرار گرفت. البته در رویکرد اول، عمومی و خصککککوصککککی دارایی وثیقه

برای ایجاد یک نظام  در رویکرد دوم. این در حالی اسکککت که حق وثیقه دنبال شااادای و برخورداری از ساااامانه ثبت ساااامانه
های موجود در ساااختار مقرراتی ف لی م رفی مقررات خاص برای پوشااش کاسااتیای، حقوقی پیشکککرفته در معامالت وثیقه

 .اعمال شد
ای از کشکککورهایی که یکی از دو رویکرد فوق را قدرت حقوق قانونی در نمونهنتایا حاصکککل از ارزیابی تغییر در شکککاخص 

بیانگر آن  -۸۴مندرج در نمودار -اند، برای زمان قبل و بعد از اعمال اصالحات اعمال نموده ۲۱۸۶تا  ۲۱۸۴های طول سال
شورهایی که رویکرد اول را دنبال کرده ست که در ک شاخص قدرت حا شگرفی در  ست؛ اند، تغییر  قوق قانونی به وجود آمده ا

واحد )به ازای  ۱بیشککترین تغییر در شککاخص قدرت حقوق قانونی معادل  9نحوی که در بین کشککورهای نمونه، در کسککتاریکابه
( و بنابراین افزایش شگرف دسترسی به اعتبار حاصل شده است. کمترین مقدار تغییر در شاخص قدرت ۸۱به  ۲تغییر آن از 

در  طور متوسکککط نیز در کشکککورهایی که اصکککالحات زیادواحد بوده اسکککت. به ۲واسکککطه این اصکککالحات نیز بهحقوق قانونی 
واحد تغییر در شکاخص قدرت حقوق قانونی  ۹اند، زیرسکاخت قانونی در کنار اصکالح سکامانه ثبت وثایق منقول را دنبال کرده

 ( حاصل شده است.۵به  ۴)به ازای تغییر از 
                                                                                                                                                                                         
1 Sultanov. 
2 Functional Equivalents. 
3 Costa Rica. 
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ست که ساخت قانونی را دنبال کرده این درحالی ا صالحات اندک در زیر شترین تغییردر کشورهایی که ا  اند، در مکزیک بی
( و کمترین تغییر نیز در کشورهای جمهوری چک ۸۱به  ۶واحد )به ازای تغییر از  ۴در شاخص قدرت حقوق قانونی و معادل 

واحد  9اند، وسط در کشورهایی که رویکرد دوم را دنبال کردهطور متواحد اتفاق افتاده است. از این رو به ۸و اندونزی معادل 
 .۸تغییر در شاخص قدرت حقوق قانونی اعمال شده است

اند، حضور کشور ای اعمال نمودهمالی وثیقههای تامیناصالحات زیادی در زیرساخت ۸۴در بین کشورهایی که در نمودار 
بت باالی آن در شاخص قدرت حقوق قانونی در مقایسه با امتیاز ایران بسیار افغانستان از کشورهای منطقه منا و امتیاز به نس

ست. سال  ۲قابل توجه ا ستان از یک قانون مدرن در معامالت وثیقه ۲۱۸9در  ای از بین کشورهای عضو منطقه منا فقط افغان
 بط در تعدادرکه مقررات ذیای داشکتند برخوردار بود و دیگر کشکورهای این منطقه، چارچوب حقوقی غیرمنسکجم و گسکسکته

 (.  ۲۱۸9بیشماری قانون متمایز درج شده بود )آلوارز دمال کمپا ژوئن 
ای را تصویب کرد و سامانه مالی وثیقهقانون جدید تامین ۲۱۱۵البته توجه به این نکته ضروری است که این کشور در سال 

سال قبل  ۸۱بین کشورهای حوزه منا و همسایه ایران، از بیش از  اندازی شد. از این رو درراه ۲۱۸9ثبت وثایق آن نیز در سال 
تر به سکککازی کرده اسکککت. با نگاهی کلیبه ضکککرورت اعمال اصکککالحات در این زمینه پی برده و اقدامات الزم را طراحی و پیاده

شاهده می سایه ایران نیز م صالحات در کشورهای هم ساس اطالعات آنها مبتنی بروضعیت ا مطالعات قبلی و در  شود که برا
، کشککورهای اروپا و آسککیای مرکزی در  ۲۵کشککورهای حوزه منا و کشککورهای اروپا و آسککیای مرکزی در جدول  بندیقالب طبقه

 ۲۱۸7تا  ۲۱۸9نحویکه از سککال اند، بهمقایسککه با کشککورهای حوزه منا بیشککتر تمایل به اعمال اصککالحات در این حوزه داشککته
 کشور تغییر کرده است. 7به  9کشور و در حوزه اروپا و آسیای مرکزی از  7به  ۹ا از تعداد آنها در حوزه من

                                                                                                                                                                                         
  برای مطالعه بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه شود: ۸

- Doing Business. (2017). Getting Credit: Legal Rights – Two Approaches to Developing an Integrated Secured 

Transactions Regime. Retrieved from: http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies/2016/gc-legal-

rights 
 گزارش شده است. ۲عدد  ۲۱۸۴امتیاز ایران در این شاخص از سال  ۲
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 تغییر شاخص قدرت حقوق قانونی در اقتصادهایی که دست به اصالحات زدند -۱۴ نمودار

 شده است. یبررس ۲۱۸۶تا  ۲۱۸۴ یزمان یهادر دوره ربط،یذ یکرداصالحات در قالب دو روتوضیحات: 
 (Doing Business 2017)ماخذ 

مشکککاهده  ۲۵در مورد کشکککورهای همسکککایه ایران نیز براسکککاس دیگر اطالعات موجود در کنار اطالعات مندرج در جدول 
کشور افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و ترکیه، صرفاً کشور عراق که  7شود که از بین مجموع می

، دیگر کشورها دست به اصالحاتی در ۸مقدار صفر گزارش شده است ۲۱۸۴ی آن از سال مقدار شاخص قدرت حقوق قانون
تصکککویب  ۲۱۸۱اند. به عنوان م ال در ترکیه در سکککال ای با تاکید بر زیرسکککاخت مقرراتی مورد نیاز زدهمالی وثیقهزمینه تامین

و امکان اعمال حق وثیقه در فرآیندی خارج از  ای مبتنی بر تاسککککیس سککککامانه جامع وثایققانون جدید ناظر بر معامالت وثیقه
   ۲شود.دادگاه مشاهده می

 
 

 ای در حوزه منا و اروپا و آسیای مرکزیمالی وثیقهکننده اص حات در تامینگواره کشورهای اعماق –۲۵ جدول
 ۲۲۱۸9 ۲۱۸۴ ۲۱۸۹ ۲۱۸۶ ۲۱۸7 

                                                                                                                                                                                         
1 http://www.doingbusiness.org/data. 
2 http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-credit/reforms. 
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کشورهای منا
۸

 
 افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان

 اردن اردن اردن اردن اردن
 لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان

 امارات متحده عربی امارات متحده عربی امارات متحده عربی امارات متحده عربی امارات متحده عربی
 فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین
 مراکش مراکش مراکش مراکش مراکش

 مصر مصر   
 پاکستان    

تعداد
 

۹ ۹ ۹ ۶ 7 

کشورهای اروپا و آسیای مرکزی
۸

 

 آذربایجان آذربایجان آذربایجان آذربایجان آذربایجان
 بالروس بالروس بالروس بالروس بالروس
 تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان ازبکستان

 ازبکستان ازبکستان ازبکستان ازبکستان 
 قرقیزستان قرقیزستان   
 ارمنستان    
تعداد گرجستان    

 

9 ۴ ۴ ۹ 7 
 ای زده به گروه کشورهای مربوطه اضافه شده است.مالی وثیقههای تامیندر هر سال کشوری که دست به اصالحات در زیرساخت –۸
 استفاده شده است. ۲۱۸9نوامبر  در استخراج اطالعات این سال از اسالیدهای آلوارز دمال کمپا در -۲

  (MacEachern & Konidari)، مک ایچرن و کونیداری۲۱۸۹ (Barskly)(، برسکککلی ۲۱۸۴و  ۲۱۸9: آلوارز دمال کمپا )نوامبر مآخذ
 (.۲۱۸7و سولتانف ) ۲۱۸۶

ار ای برخوردمالی وثیقههای گذشته در بسیاری از کشورهایی که از زیرساخت حقوقی الزم در تامیناز این رو در طول سال
صالحات ستینبودند، ا شده تا کا سی به اعتبار ی انجام  ستر شود و با تکیه بر ظرفیت اموال منقول، میزان د های موجود برطرف 
شکککده در اقتصکککادهای در حال گذار ( در مطالعه اصکککالحات حقوقی انجام۲۱۸۱هزلمن، پیسکککتور و ویگ ) افزایش یابد. حتی

نقش  ر وثیقه در مقایسه با تغییر در قوانین ناظر بر ورشکستگی،تغییر در قوانین ناظر باروپای شرقی به این نتیجه رسیدند که 
. بنابراین اصالحات حقوقی و اعمال تغییرات در نظام حقوقی ناظر بر وثایق منقول تری در عرضه اعتبار ایدا نمودال استمهم

ر اندونزی اشککککاره کرد که با توان به کشککککوکند. در این زمینه میمالی ایفا مینقش مهمی در ارتقا زیرسککککاخت این روش تامین
های چارچوب حقوقی، مقرراتی ای را مورد استفاده قرار داده بود، اما به دلیل کاستیمالی وثیقهتامین ۸۵۵۵وجودیکه از سال 

سالو نهادی این روش تامین های مختلف همکاری بین بانک جهانی و وزارت قانون نامهتفاهم ۲۱۸۴و  ۲۱۸9های مالی، در 
   (.۲۱۸7)گروه بانک جهانی انسانی این کشور منعقد شد تا چارچوب حقوقی و قانونی موجود بهبود پیدا کند و حقوق 

ها و برخی قوانین و توان به تمرکز آن بر قانون مدنی و قانون شککرکتفوق در این کشککور می های چارچوباز جمله کاسککتی
شاره کرد. این  ن آن، ای و تکه تکه بودمالی وثیقهقوانین و مقررات ناظر بر تامینعدم یکپارچای و انسجام در مقررات دیگر ا

گیری پیچیدگی و منجر به عدم شااادافیت چارچوق حقوقی، عدم تقارن اا عاتی و در برخی موارد ت ااااد قانونی و شاااکل
  الم برای. برخوردار نبودند الزم اجرایی پشتوانه از مقررات و قوانین موارد، برخی حتی در .الزامات غیر ضروری شدال بود

نداشت و این مساله اعمال حق وثیقه را با  اشراف دادگاه حکم به نیاز بدون نکول از بعد مال تصرف ضرورت به اجرا قسمت
سککازی کارا با همکاری بانک ربط با قابلیت پیادهمشکککل مواجه کرده بود. از این رو اعمال اصککالحات در قوانین و مقررات ذی

   (.۲۱۸7این کشور دنبال شد )گروه بانک جهانی جهانی در
ه الجزایر اقیانوس آرام نیز بای در کشورهای مجمعمالی وثیقهسازی موفق تامیندر پیاده و مقرراتی نقش زیرساخت قانونی

 ر اعمالنظام حقوقی ضعیف و بدون وجود زیرساخت قانونی الزم د شده در این کشورها،اثبات رسیده است. در مطالعه انجام
در صورت ورشکستگی اعتبارگیرنده، در کنار سازوکارهای مقرراتی و اجرایی ضعیف و نیاز وافر به دخالت دادگاه  حق وثیقه
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و تملیک وثیقه با مدت زمان طوالنی اجرای حکم، از جمله مشکالت موجود در افزایش دسترسی به اعتبار از طریق  تصرف در
   (.۲۱۸۴)بانک توسعه آسیایی شده است ای عنوان مالی وثیقهتامین

، در ای به پشککتوانه اموال منقولمالی وثیقهسککازی موثر تامیناز این رو با توجه به نقش کلیدی زیرسککاخت مقرراتی در پیاده
 شود.سازی این زیرساخت بررسی میادامه رویکرد استاندارد در پیاده

 خت مقرراتیسازی زیرسااستاندارد در پیاده رویکرد .۲.۲.۲

ستاندارد در پیادهبه سیون حقوق تجارتسازی زیرساخت مقرراتی، بر چارچوب معرفیعنوان الگویی کلی و ا  شده توسط کمی
به تنظیم رهنمودهایی در  ۲۱۱۲از سال  . در حقیقت این کمیسیون۸شویمالملل سازمان ملل متحد )آنسیترال( متمرکز میبین

البته این کمیسککککیون در کنار تنظیم سککککازی آن نموده اسککککت. ی به دیگر کشککککورها برای پیادهاین زمینه پرداخته و کمک موثر
ازی اندرهنمودهای مقرراتی و کمک به دیگر کشورها در پوشش زیرساخت مقرراتی مورد نیاز، زیرساخت عملیاتی ناظر بر راه

یم در تنظ در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سامانه ثبت وثایق در اعمال حق وثیقه را نیز مورد توجه قرار داده است که
ستفاده شود از واژگان حقوقی شدهها عموماً سعیاین رهنمود ستفاده  ها. از این رو این رهنمودعمومی و متداولی ا از قابلیت ا
توان به و میصککورت منعطفی تنظیم شککده ها بهپذیری در کشککورهای مختلف برخوردار اسککت. همچنین این رهنمودو انطباق

 سازی کرد.و پیاده دادهراحتی آن را با مقررات داخلی تطبیق 
رت ون حقوق تجایکمیسک شکده توسکطای منتشکردر خصکوص زیرسکاخت مقرراتی مبتنی بر رهنمود قانونی معامالت وثیقه

سازمان ملل متحدبین سیترال  الملل  ست که این زیرساخت در کشور۲۱۸۱)آن هایی مفید واقع (، توجه به این نکته ضروری ا
شد که در حال پیاده ساس ثبت آگهی سازی مقرراتی برای ثبت حق وثیقه خواهد  ستند؛ بهبرا یقه در این حق وث ثبت نحویکهه

عنوان ابزاری برای تعیین درجه یا بهو  شککود اسککتفادههای سککوم در مقابل طرف حق وثیقهعنوان ابزاری برای اعمال به کشککورها
 مال منظور شود.و تملیک اولویت در حق تصرف تقدم و 

رشککده ای منتشککبرای آشککنایی بیشککتر با این زیرسککاخت، در ادامه بررسککی اصککول کلی ناظر بر رهنمود قانونی معامالت وثیقه
( با تمرکز بر دو مقوله ثبت و سامانه ثبت مورد ۲۱۸۱)آنسیترال  الملل سازمان ملل متحدون حقوق تجارت بینیکمیس توسط

تشره توسط المللی مناز منظر رهنمودهای بین اندازی و تاسیس سامانه ثبت وثایقگیرد. البته ابعاد کلی ناظر بر راهتوجه قرار می
ای مورد توجه قرار آنسککیترال، در ادامه و در رویکرد اسککتاندارد مندرج در زیر بخش معطوف به الگوی کلی زیرسککاخت سککامانه

 خواهد گرفت.

 حق وثیقهمفهوم  .۲.۲.۲.۱
یک حق مالکیت محدود و متمایز از مالکیت دارایی منقولی اسکککت که توسکککط قرارداد ایجاد شکککده و بازپرداخت و  حق وثیقه
اعطای این حق به  از این رو ن کاهش ریسکککک زیان ناشکککی از نکول در پرداخت وکند. عملکرد آد تعهد را تضکککمین میعملکر

 مطالبه کند.در صورت نکول ای را های وثیقه، ارزش داراییوثیقه حقاعتباردهنده است که به واسطه 
سیترال کاربردی  یاز رویکرد حق وثیقه ست و توسط آن  ستاهای منقول در داراییی هر نوع حق مالکیتشامل برخوردار ا

ا صرفنظر از تنبال کرده را درویکرد جامعی همچنین این کمیسیون . ددار حق وثیقه نسبت به دارایی توثیقی ی معادلکه کارکرد
، تحت های مقابلحقوق قانونی اعتباردهندگان، اعتبارگیرندگان و طرف توثیقی و موقعیت طرفین؛نوع معامالت، نوع دارایی 

ای دربرگیرنده انواع خاصکککی از معامالت وثیقه د قرار گیرد. با این حال تاکید شکککده گروهی ازتاثیر یک چارچوب حقوقی واح
 . ۲هستندای تحت نظارت قانون جداگانهعموماً باید جدای از این چارچوب مورد توجه قرار گیرند زیرا  ثیقی،توهای دارایی

 حق وثیقهایجاد  .۲.۲.۲.۲

صیه ای( و یقهو اعتباردهنده وث گیرنده)در مفهوم کارآمدی آن بین اعتبار حق وثیقهشده که باید تفاوتی بین ایجاد در رهنمود تو
شد. هدف از جدا کردن این دو مورد، ایجاد کارآمدی آن در مقابل طرف سوم موجود با صورت غیرپیچیده و به حق وثیقههای 

                                                                                                                                                                                         
 به یکی از دو رهنمود زیر که در سایت آنسیترال در دسترس قرار دارد رجوع کنید: توانیدمیبرای مطالعه بیشتر در این زمینه  ۸

-United Nations Commission on International Trade Law. 2010. UNCITRAL Legislative Guide on Secured 
Transactions .  
-United Nations Commission on International Trade Law. 2016. UNCITRAL Model Law on Secured Transactions.  

 معنوی است. مالکیتاین مساله عموماً متمرکز بر حق  ۲
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و برای ایجاد آن باید موارد زیر را در نظر  گیردحق وثیقه مورد توجه قرار میاز این رو حداقل تشریفات برای ایجاد  کارا است.
 ت:گرف
 و اعتباردهنده بدون نیاز به انتقال گیرندهاعتبار اد توسککککط صککککرف یک توافق و قرارداد بینباید از امکان ایج حق وثیقه 

 مالکیت واقعی دارایی در وثیقه به اعتباردهنده برخوردار باشد.
 ای و یقهف تعهد وث، مشخص کردن طرفین، توصیحق وثیقهحداقل باید مبتنی بر قصد طرفین در ایجاد  ،ربطقرارداد ذی

 باشد. توثیقیدارایی 
  صورت کتبی باشد.همراه نیست، باید به توثیقیتوافق اگر با انتقال مالکیت واقعی دارایی 
 .ضرورت کتبی بودن توافق باید از انعطاف برخوردار باشد و ابزارهای ارتباط جمعی الکترونیک را نیز شامل شود 

ای از های آتی و مجموعه، این رهنمود امکان اسککککتفاده از داراییسااااپاریوثیقه صاااارفندر کردن از انتقال مالکیت دربا 
برای هر نوع تعهدی، امکان ارائه  حق وثیقهنماید. همچنین با مجاز دانسککککتن مالی فراهم میهای در جریان را در تامیندارایی

 شود.ای تسهیل بخشیده میوام گردان نیز در قالب معامالت وثیقه
بخشد؛ اما امکان تصاحب سریع دارایی را نیز کننده به اعتبار را ارتقا میدسترسی مصرف ،غیرمالکانه وثیقه حقهر چند 

صورت نکول فراهم می شار کنندگانضرورت حمایت از مصرفکند. از این رو در این رهنمود، در  مورد توجه قرار  و دیگر اق
ن را تحت کنندگاکنندگان تحت قانون حمایت از مصرفکه این قانون نباید حقوق مصرف شودد و به صراحت توصیه میگیرمی

 .کندسپاری تخطی های قانونی مربوط به انواع مختلف دارایی قابل انتقال یا وثیقهتاثیر قرار دهد یا از محدودیت
ساس رهنمود معامالت وثیقه ای )و عواید آن( شی از دارایی وثیقهصورت خودکار به هر نوع عواید نابه حق وثیقهای، برا
 مگر آنکه خالف آن توافق شده باشد. ؛قابل تسری است ،بدون نیاز به توافق خاصی بین طرفین

 حق وثیقهسوم از اثربخشی طرف .۲.۲.۲.۲
بر ایجاد در صککورتی بین طرفین موثر خواهد شککد که الزامات ناظر  حق وثیقه، (9۱)جدول  براسککاس موارد مندرج در رهنمود

تامین شود. با این وجود تا زمانیکه الزامات الزم برای اثربخشی طرف سوم تامین نشود، این حق  زیربخش قبلآن و مندرج در 
   های سوم قابل اعمال و اثربخشی نخواهد بود.توسط طرف

؛ هر های سوم استطرف ترین روش برای اثربخشی این حق در قبال، عمدهثبت آگهی در سامانه ثبت وثایقدر این راستا 
عنوان روش جایگزین در دسککککتیابی به اثربخشککککی در ای به اعتباردهنده یا نماینده وی بههای وثیقهچند انتقال مالکیت دارایی

شناخته میمقابل طرف سامانهبراین عالوه .۸شودسوم  شده  های مختلف ثبت حق وثیقه دراگر برای اموال منقول،  نظر گرفته 
 طرف سوم برخوردار شود. در قبال ربط انجام شود تا از اثربخشیدر سامانه ذی حق وثیقهبت است، باید ث

اسککککت، یا در آینده به آن  ۲به دارایی غیرمنقولی متصککککلوثیقه در زمان انعقاد توافق  توثیقیدر شککککرایطی که دارایی منقول 
های متصل خواهد شد؛ صرفاً با ثبت حق وثیقه در هر دو سامانه مربوط به وثایق منقول و غیرمنقول، این حق در مقابل طرف

 سوم موثر خواهد شد.
 
 
 
 
 

 حق وثیقهای اد و اثرالخشی  -9۱ جدول
 نحوه تحقق طرفین 

 سپاری بین اعتباردهنده و اعتبارگیرندهنامه وثیقهتوافق اعتباردهنده و اعتبارگیرنده ایجاد حق وثیقه
 ۸ربطثبت آگهی در سامانه ثبت ذی نفع در وثیقهاعتباردهنده و طرف سوم ذی اثربخشی حق وثیقه

                                                                                                                                                                                         
 شود.  منتقل اعتباردهنده فرد به تواندمی ثبت با نیز شده سپرده وثیقه به دارایی کنترل حق البته در این رهنمود ۸
 شدنی با قابلیت نصب در اموال غیرمنقول مورد نظر هستند. تجهیزات نصب ۲
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ت شود. ثبربط براساس نوع دارایی منقول های ثبت مختلفی برای اموال منقول موجود باشد، باید حق وثیقه در سامانه ذیاگر سامانه -۸
سامانه ثبت اموال منقول و  شده، باید حق وثیقه این دارایی منقول در دو  ست و در آن نصب  صل ا اگر دارایی منقول به مال غیرمنقولی مت

 غیرمنقول ثبت شود.
 (.۲۱۸۱) آنسیترال: استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

 حق وثیقهدر  تقدم .۲.۲.۲.۲
 ق وثیقهحبراساس زمان ثبت  های سوم برخوردار شوند، تقدمتوسط ثبت از اثربخشی در مقابل طرفها اگر تمامی حق وثیقه

سط رویکرد دیگری غیر از ثبت )مانند واگذاری مالکیت(، از اثربخشی در شود. با این وجود اگر حق وثیقهمشخص می ها تو
سومقبال طرف سککوم برخوردار شککوند؛  سب اثربخشی ارف  ه دو در شککرایطی ک را مشککخص خواهد کرد.م تقد ،ندم زمانی ک
عموماً توسط نظم زمانی ثبت یا اثربخشی توسط طرف سوم )هرکدام که زودتر اتفاق بیافتد(  مورد فوق امکان پذیر باشد، تقدم

 حاصل خواهد شد.

 حق وثیقهثبت و اعمال  .۲.۲.۲.۲
رای ب حق وثیقهرا در زمان اعمال  رسااال آگهی در سااامانهوظیده جسااتجوی سااامانه ثبت وثایق و ا ،ایاعتباردهندال وثیقهفرد 

 ای برعهده سامانه نیست.های سوم بر عهده دارد و از این منظر وظیفهای قبلی و طرفدیگر اعتباردهندگان وثیقه

 مالحظات مربوط به تضاد قانونی .۲.۲.۲.۲
نند که های سوم باید بداای و طرفهای مقابل در بیشتر از یک کشور واقع شده باشند، اعتباردهندگان وثیقهدر مواقعی که طرف

قانون قابل کاربرد در خصوص ایجاد، شده در رهنمود، ربط در کدام کشور نافذ خواهد بود. براساس توصیه ارائهمقررات ذی
سوم در داراییاعمال و تقدم در حق وثیقه در قبا شوری خواهد ل ارف  ساس قاعدال کلی، برپایه مقررات ک شهود، برا های م

های مشککککهود را در خواهد حق وثیقه در داراییای که می. از این رو اعتباردهنده وثیقهبود که دارایی توثیقی در آن قرار دارد
د که دارایی در آن واقع است. از این رو اگر دارایی های سوم اعمال کند باید این حق را در سامانه کشوری ثبت کنمقابل طرف

ر دهای ثبت تمامی این کشککورها الزامی اسککت. مشککهود توثیقی در چند کشککور قرار داشککته باشککد، ثبت حق وثیقه در سککامانه
قرار  نقانون کشوری که اعتبارگیرندال در آ، براساس قاعده کلی، خصوص حق وثیقه اموال غیرمنقول و اموال منقول نامشهود

ای باید حق وثیقه خود را در سکککامانه ثبت وثایق آن کشکککور ثبت کند. در صکککورتیکه و اعتباردهنده وثیقه دارد نافذ خواهد بود
ا این . بشااودقانون نافذ، قانون کشااوری اساات که دارایی فکری در آن حمایت میباشککد؛  حق مالکیت فکریدارایی توثیقی، 

ار، قوانین ناظر بر کشککککوری که پذیرنده در آن قرار دارد مورد اسککککتفاده قرار خواهد گرفت وجود در مورد اعسککککار پذیرنده اعتب
 .  ۸(۱)شکل 

                                                                                                                                                                                         
 است. شده گرفته نظر نیز در است ناها ضروری است که در این رهنمود برخی نکتهبا این وجود توجه به این  ۸
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 نفع در کشورهای مختلفهای ذیحضور طرفوضعیت نفوذ قانون ناظر بر حق وثیقه در شرایط  -۸ شکل
 .در صورت وجود دارایی در چند کشور، در سامانه تمام این کشورها باید حق وثیقه ثبت شود -۸

 (.۲۱۸۱)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

 ثبت آگهی .۲.۲.۲.۱
 های ثبت جداگانه در نظرهای منقول با ارزش باال مانند هواپیما و کشتی، سامانهبرخی کشورها برای اموال غیرمنقول و دارایی

ها در مقایسه با سامانه ثبت اموال منقول مورد توجه این رهنمود وجود دارد اند که اختالفاتی در رویه ثبت در این سامانهگرفته
ت ااامینی در خصاااوص اینکه اعتبارگیرندال مالک حقیقی دارایی سکککامانه مورد توجه این رهنمود،  (. برای م ال در۵)شککککل 

بالقوه موجود در هر نوع حق مالکیت فعلی  حق وثیقه. در حقیقت در این سامانه صرفاً ثبت شودمندرج در آگهی است، نمی
گهی مورد توجه قرار م اعتبارگیرندهو یا احتمالی     گیرد.یدر دارایی مندرج در آ

ربط را برای بررسککی دقیق در اختیار قرار دهد. کننده باید مسککتندات ذیهای ثبت حق مالکیت، ثبتبراین در سککامانهعالوه
ا نیازی به ثبت مستندات و مدارک و یکند و این در حالی است که در این رهنمود در سامانه ثبت وثایق، ثبت آگهی کفایت می

هر چند در برخی کشککورها در این سککامانه نیز الزام ارائه مدارک مطرح شککده  ؛ارزیابی صااحت نیسااتارائه آنها برای بررساای و 
سامانه  صرف وجود آگهی و ثبت آن این اطالعات اولیه را در اختیار جستجوگر در  ستم ثبت آگهی،  سی ست. در حقیقت در  ا

 ربط ممکن است وجود داشته باشد.در خصوص دارایی ذی حق وثیقهدهد که قرار می
ی شککود. این در حالشککناخته می حق وثیقهشککرط ایجاد عنوان پیشدر کشککورهایی که ثبت مدارک الزامی اسککت، این ثبت به

با توافق خصااااوصاااای بین دو ارف ایجاد  حق وثیقهندارد و  حق وثیقه، ثبت آگهی ربطی به ایجاد اسککککت که در این رهنمود
برای موثر کردن  حق وثیقهثبت وجود آمدن از قدرت اعمال برخوردار بوده و موثر اسکککت. در حقیقت و به محض به شااودمی

 د.شوهای سوم و نه ارف مقابل قرارداد انجام میربط نسبت به ارفحق ذی
 د:، مزایای زیر را دارآنسیترال در مقایسه با ثبت مدارک، سامانه ثبت آگهی مورد نظر رهنمود

 جهت  هوثیقنامه ربط در خصوص توافقدهد زیرا نیازی به ارائه مستندات ذیکننده کاهش میهزینه معامالتی را برای ثبت
دهد زیرا نیازی به جسککککتجو در مدارک و نیسککککت و هزینه معامالتی را برای جسککککتجوگر نیز کاهش می حق وثیقهثبت 

    ربط برای اطمینان از صحت مطلب ندارد.مستندات ذی
 دهد.فشار اداری و بایگانی را بر اپراتور سامانه ثبت کاهش می 
 شتباه و خطا در ثبت را کاهش می سک ا دهد زیرا با کاهش در میزان اطالعات الزم برای ثبت، خطا در ثبت نیز کاهش ری

 کند.پیدا می
 شتهمراه خواهد را به محرمانگی و حفظ اطالعات خصوصی اعتباردهنده و پذیرنده اعتبار ، زیرا تنها اطالعاتی که در دا

صورت عمومی در دسترس است، اطالعاتی است که برای آگاهی بخشی به جستجوگر در مورد ای بهمورد معامالت وثیقه
 کند.در یک دارایی کفایت می حق وثیقهوجود 

 اموال منقول مشهود

 اموال منقول نامشهود

 مالکیت فکری شوددارایی فکری در آن حمایت می

 دارایی توثیقی در آن قرار دارد

 اعتبارگیرنده در آن قرار دارد

 ۸توثیقی در آن قرار دارددارایی 

 اعتبارگیرنده در آن قرار دارد

 شوددارایی فکری در آن حمایت می

قی
وثی
ی ت

رای
 دا
وع
ن

 

 ضرورت ثبت حق وثیقه در کشوری که ... انتخاب قانون نافذ بر حق وثیقه براساس قانون کشوری که ..
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سپاری موثر در خصوص ثیقهخواهند از وجود توافق ومی ایهای سوم با حق مالکانه در دارایی وثیقهارفهرچند همواره 
امکان دسترسی این افراد به این اا عات و یا تقاضای آن از ها ربط اطالع حاصل کنند؛ اما الزاماً، در تمامی سامانهدارایی ذی

 رر نظد اعتبارگیرندهولی این امکان برای  توصیه خاصی در این زمینه نشده. در رهنمود نیز ای موجود نیستاعتباردهندال وثیقه
ربط را به صورت مستقیم در اختیار طرف سوم قرار دهد. با ای بخواهد اطالعات ذیگرفته شده است که از اعتباردهنده وثیقه

طرف سککوم به  سککت همکاری الزم را اعمال نکرده وای و اعتبارگیرنده ممکن ااین وجود هر یک از دو طرف اعتباردهنده وثیقه
 حکم قاضی در این زمینه نیاز پیدا کند.

سوم ست نیز در نظر حق وثیقهاجازه تاییدیه  ،البته در کشورهایی که برای طرف  شده ا القوه این حق به خریداران ب ،گرفته 
 ای بالقوه داده نشده است. یا اعتباردهندگان وثیقه

توسککککط  در مورد حوزال ف لی و ارز  حق وثیقه مطالبه شاااادال نیاز به اا عات به روزاعتبارگیرنده نیز ممکن اسککککت 
ای داشککککته باشککککد. در برخی کشککککورها این حق برای اعتبارگیرنده در نظر گرفته شککککده که بدون هزینه به این اعتباردهنده وثیقه

ن حال ود. با ایشهایی در نظر گرفته میاطالعات دسترسی پیدا کند هر چند برای تناوب دسترسی به این اطالعات محدودیت
 شود.ای و در سطح معقولی برای دسترسی به این اطالعات در نظر گرفته میای برای اعتباردهنده وثیقههزینه

 

 رویه کلی ثبت آگهی در سامانه ثبت وثایق منقول -۹ شکل
 (.۲۱۸۱)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

 های ثبت اموال منقول خاصهماهنگی با سامانه .۲.۲.۲.۲

 های دیار اموال منقولهای خاص برای گروالمنقول با دیار سامانههماهنگی بین سامانه ثبت وثایق در رهنمود توصیه شده 
هماهنگی در (. حداقل باید از ۸۸مانند کشککتی، وسککایل نقلیه موتوری، هواپیما و مالکیت معنوی در نظر گرفته شککود )شکککل 

اطمینان حاصل شود. توجه به این نکته ضروری است که براساس موارد  مقررات مربوط به اثربخشی ارف سوم و حق تقدم
سبت به طرففعال حق وثیقهمندرج در این رهنمود،  سامانه ثبت شده ن سوم در یک  تقدم و عمومی، از درجه  حق وثیقههای 

 ربط برخوردار نیست.سوم در سامانه ثبت تخصصی ذیموثر در قبال طرف حق وثیقهاولویت نسبت به 
گرفته شککده اسککت شککامل، ارسککال اطالعات ثبتی در  در نظرهای دیگری برای هماهنگی در این زمینه ر این رهنمود روشد

های های ورودی مشکککترک برای ثبت همزمان حق وثیقه در تمامی سکککامانهسکککازی راهها و یا پیادهیک سکککامانه به دیگر سکککامانه
صی مبنی ب ،ربط. البته در این زمینهذی صیه خا شده. شودر کاراترین نحوه همکاری ارائه نمیتو شاره  ساله ا ه ک صرفاً به این م

دهی و اداره چنین مراکز و ای هسکککتند و اهداف، سکککازمانهای ثبت تخصکککصکککی، خود تحت نظارت قوانین جداگانهسکککامانه
 ن آنها،بی هماهنگی برقراری ن روای به سامانه دیگر متفاوت است. از ایهایی از کشوری به کشور دیگر و حتی از سامانهسامانه

آورد. حتی در برخی کشورها ممکن است اصالحات در این زمینه با اصالح قانون ناظر بر وجود میای را بهخود مسایل پیچیده
 رویکرد متفاوتی به کار گرفته شود. ،های ثبت تخصصی اعمال شود و در برخی دیگرای و یا تاسیس نظاممعامالت وثیقه

 هدف از ثبت آگهی

 کاربرد قابل انتظار از سامانه

 های مقابل سوم و نه اعتبارگیرندهاثربخشی حق وثیقه در قبال طرف

نقاط افتراق ثبت آگهی 
 اسنادو ثبت 

 عدم الزام مالکیت دارایی توسط اعتبارگیرنده برای ثبت آگهی در سامانه ثبت اموال منقول

 عدم نیاز به ثبت و ارزیابی مستندات و مدارک در ثبت آگهی در سامانه ثبت اموال منقول

 اعتباردهنده و اعتبارگیرنده بین خصوصی توافق با وثیقه حق ایجاد

 روز در مورد ارزش حق وثیقه توسط اعتبارگیرندهبهامکان اخذ اطالعات 
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 هماهنگی با سامانه ثبت اموال غیرمنقول .۲.۲.۲.۲

شورها وجود دارند وهای ثبت اموال غیرمسامانه شتر ک  اموال منقول و غیرمنقولسامانه ثبت  ،عموماً به دالیل زیر نقول در بی
 :(۸۱)شکل  از یکدیگر متمایز است

 مالکیت؛ و در سککامانه ثبت اموال منقول، صککرفًا که باید ثبت شککود: در سککامانه ثبت اموال غیرمنقول، حق  نوع م ام تی
 شود.حق وثیقه ثبت می

حال آنکه در سککامانه ثبت اموال منقول، ثبت  ربط باید ثبت شککود؛، مدارک ذیدر سککامانه ثبت اموال غیرمنقول :نحوال ثبت
گهی کفایت می  کند.آ

صیف توصیف داراییناظر بر الزامات  سامانه ثبت اموال غیرمنقول، تو ست؛ در حالیکه : در  کامل دارایی توثیقی الزامی ا
 کند.در سامانه ثبت اموال منقول، توصیف کلی یا خاص دارایی کفایت می

 شود؛ حال آنکه در سامانه زمین انجام می دهی به شماره قطعهدر سامانه ثبت اموال غیرمنقول با رفرنس :دهیقواعد سازمان
 شود.یرنده اعتبار انجام میثبت اموال منقول، براساس اصول مشخصه پذ

 

 ضرورت تمایز بین دو سامانه ثبت اموال منقول و غیرمنقول -۱۱ شکل
 (.۲۱۸۱)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

شی از  سامانه ثبت اموال غیرمنقولعواقب قانونی نا ربخشی و اث دربلکه  حق وثیقه،ایجاد  درنه تنها  ،ثبت یا عدم ثبت در 
 صرفاً برای حق وثیقهثبت  ،است. این در حالی است که در سامانه ثبت اموال منقولجاری های سوم اعمال آن در مقابل طرف
 های سوم از اهمیت برخوردار است.اعمال آن در قبال طرف

کشککوری با این وجود ، هسککتندای های ثبت جداگانهتحت نظر نظام در کلدر اموال منقول و غیرمنقول  حق وثیقهند هر چ
وم و های سدر مقابل ارف حق وثیقهرهنمودهایی در خصوص اعمال کند باید سازی میرا پیاده حق وثیقهکه نظام کلی ثبت 

در  (.۸۸)شککککل کند یا پس از آن، ارایه  حق وثیقهدر زمان ایجاد  نقولدر اموال منقول متصاال به اموال غیرم حق وثیقه قدمت
امانه ثبت یا س ثبت حق وثیقه عمومی )سامانه ثبت وثایق( ، در حالیکه ثبت چه در سامانهحقیقت همانطور که قبالً بحث شد

ال غیرمنقول در قبال طرف اموال منقول متصکککل به امو حق وثیقهاموال غیرمنقول از درجه کفایت برای اعمال آن درخصکککوص 
 شود. حق تقدمتواند در قبال حق ثبت شده در سامانه اموال غیرمنقول فاقد وردار است؛ اما این حق میسوم برخ

سته به ثبتیرمنقول میالزام توصیف دارایی برای الحاقات به دارایی غ سامانه ثبت  تواند ب سامانه عموم حق وثیقهدر  ی یا 
ه اموال الحاقات ب ،عمومی حق وثیقهثبت اموال غیرمنقول متفاوت باشد. براساس این رهنمود، به منظور ثبت در سامانه ثبت 

 سامانه ثبت اموال منقول سامانه ثبت اموال غیرمنقول

 ثبت مدارک و مستندات

 حق مالکیت

 ثبت آگهی

 حق وثیقه

 کامل کلی

 مشخصه اعتبارگیرنده رفرنس به شماره قطعه زمین

 نوع ثبت

 نحوه ثبت

 نحوه توصیف دارایی

 دارایی در سامانهدهی سازمان

 ایجاد حق وثیقه
اثربخشی حق وثیقه 
 هدف از ثبت نسبت به طرف سوم

اثربخشی حق وثیقه 
 نسبت به طرف سوم
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شوغیرمنقول باید همانند دیگر اموال وثیقه سایی را فرصرفاً د که نای به نحوی توصیف  شنا  کلی اهم نمایند و توصیفامکان 
قابل کند. در طرف مربط را توصیف نمی، به صورت دقیق مال غیرمنقول ذیکند؛ در حالیکه این آگهیت میی منقول کفایدارای

 برای ثبت در سامانه ثبت اموال غیرمنقول، باید به صورت دقیق مشخصات آن قطعه زمین مشخص شود.

 
 های ثبتضرورت اطمینان از هماهنگی قبلی بین سامانه -۱۱ شکل
 (.۲۱۸۱)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

 های ثبت ملیالمللی بین سامانههماهنگی بین .۲.۲.۲.۱۰

سپردالهمانطور که قبالً نیز اشککاره شککد،  صورتیکه دارایی به وثیقه  شد یا پذیرندال در  شته با شور قرار دا شدال در بیش از یک ک
های ای به ثبت در سااامانهشاادال باشااند، الزم اساات اعتباردهندال وثیقهای در کشااورهای مختلدی واقعاعتبار و دارایی وثیقه
(. از این رو ۱های سوم اطمینان حاصل نماید )شکل تا از قدرت اعمال حق وثیقه خود در مقابل طرف چندین کشور بپردازد

انی کردن و همسهماهنگتوانند از کنندگان و جستجوگران تحت این سناریو، کشورها میهای معامالتی ثبتبرای کاهش هزینه
سازی سامانه دنبال پیاده(. بنابراین توصیه شده کشورهایی که ۸۸به خوبی استفاده کنند )شکل  ربطهای ذیویهقواعد ثبت و ر

د و اند اسککتفاده کننسککازی کردهثبت عمومی وثایق منقول در کشککور خود هسککتند، از مشککاوره با کشککورهایی که این رویه را پیاده
 هند.های آنها را مورد توجه قرار دقواعد و رویه

 قبلی حقوق وثیقهمالحظات دوره گذر: قابلیت کاربرد قانون جدید برای  .۲.۲.۲.۱۱

کند، این ندام را نه ای را در حق وثیقه اعمال میکشااوری که ندام حقوقی جدید م ام ت وثیقه در این رهنمود توصککیه شککده
. با این وجود برخی مالحظات برای این قاعده ۸بداند های قبلی نیز موثرهای جدید بلکه برای حق وثیقهتنها برای حق وثیقه

عنوان م ال، حق وثیقه قبلی که برای طرف سوم و براساس قانون قبلی موثر شده بود، در زمان کلی در نظر گرفته شده است. به
عنوان ایان دورال گذر )بهای قبل از پمنوط به آنکه اعتباردهندگان وثیقهاجرای قانون جدید نیز همچنان موثر خواهد بود؛ البته 

                                                                                                                                                                                         
 ربطذی سککامانه در وثیقه حق ثبت به نیازی رائه شککدها اصککالحات از قبل زمان در که خود قبلی هایوام مورد در کنندمی فکر هابانک موارد برخی در ۸

ست ست حالی در این. نی سه در حق این اولویت تقدم و عدم به منجر امر این که ا سعه ). شد خواهد سامانه در شده ثبت حقوق دیگر با مقای بانک تو
 .(۲۱۸۴آسیایی 
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هماهنگی در مقررات مربوط به اثربخشککککی 
 طرف سوم و حق تقدم

 مقابل در وثیقه حق اعمال نحوه
 حق تقککدم و سککککوم هککایطرف
صل منقول اموال دروثیقه   هب مت
 غیرمنقول اموال

سامانه دیگر  در صورت ضرورت ثبت حق وثیقه در 
کشککورها به دلیل وجود دارایی منقول یا اعتبارگیرنده 

 در دیگر کشورها
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شااادال در قانون، به ثبت یا اعمال آن حق در قبال ارف ساااوم براسااااس ندام حقوقی جدید مثال یک ساااال  به نحو تصاااری 
رداشککتن ای در سککامانه جدید یا ب. در نظر گرفتن این دوره گذر برای ثبت حق وثیقه جدید توسککط اعتباردهندگان وثیقهبپردازند

ظام قبلی شده در نهای قبلی براساس قانون جدید، فشار ناشی از انتقال اطالعات ثبتاثربخشی حق وثیقههایی برای حفظ قدم
دهد. این رویکرد در بسککیاری از کشککورها با موفقیت باالیی انجام شککده اسککت؛ ربط کاهش میبه نظام جدید را برای کشککور ذی

د در موار حق وثیقهدر  حق تقدمانجام شککود. از آنجا که  هزینهثبت مجدد، بدون اخذ خصککوص در شککرایطی که این انتقال و به
یه بنابراین توصکک گردد؛یفوق عموماً از زمان موثرشککدن آنها قابل اعمال اسککت که به زمانی در دوره اجرایی بودن قانون قبلی بر م

گهی ثبت مجدد این آگهیمی  گرفته شود. امکان درج موثرشدن آنها تحت قانون قبلی در نظر  ،هاشود در آ

 مالحظاتی در تنظیم نسخه جدید قانون  .۲.۲.۲.۱۲

شورهایی که می که یا مقررات مورد توجه این رهنمود را در یکی  دقت کنندتنظیم کنند باید در این زمینه  جدیدخواهند قانون ک
د بیشککتری از انواع این مقررات آنها ها و رهنمودهای اجرایی منظور کنند یا در تعداهای قانون، مقررات، دسککتورالعملاز فرمت

 گیری در این زمینه به خود کشورها واگذار شده است.را منظور نمایند. تصمیم

 ایسامانهالگوی کلی زیرساخت  .۲.۲
مالی ینسککازی موثر تامای، بر نقش آن در پیادهمالی وثیقهدر این قسککمت جهت آشککنایی بیشککتر با سککامانه ثبت وثایق در تامین

گیری شناخت اولیه نسبت به کارکرد کلی این سامانه، در ادامه رویکرد استاندارد شود. به این ترتیب با شکلای تمرکز میهوثیق
ی شود. از آنجا که بررسالمللی بررسی میسازی موثر این زیرساخت براساس رویکرد مندرج در یکی از رهنمودهای بیندر پیاده

ویکرد و ر کشککد؛ جهت آشککنایی با تجربهاندازی سککامانه ثبت وثایق را به تصککویر میاول در راهاین رهنمود، صککرفاً الگوی بهینه 
 شود.المللی در این زمینه، در ادامه بررسی این سامانه در گروهی از کشورها ارائه میبین

 ایمالی وثیقهسازی موثر تامیننقش سامانه ثبت وثایق در پیاده .۲.۲.۱
 ضرورت وجودی .۲.۲.۱.۱

شتر کشورها شتوانه تامین ،هر چند در بی ساس ارزش باالی این  اموالمالی به پ سابقه زیادی برخوردار است و برا غیرمنقول از 
سامانهدارایی ست؛ امانظر گرفته آنها در توثیقای برای ثبت مالکیت و ها عموماً  شورها  شده ا سیاری از ک سطه عبهدر ب دم وا

ستفاده زیاد از ر و تنوع تاست. با این وجود، به علت عمر کوتاه نشدهاین مقوله توجه  ای، بهمالی وثیقهاموال منقول در تامین ا
ر ق وثیقه دای برای ثبت حهای دیگر، ضککرورت وجود سککامانهبه دارایی آنهاو سککرعت باالی امکان تبدیل  اموال منقولزیادتر 

 .(۸۲)شکل  شودمشاهده می آنهاای به پشتوانه وثیقهمالی سازی موفق تامینپیاده این اموال در
 های الکترونیک در ثبت حقجای اسککتفاده از سککامانهبهحتی در خصککوص اموال غیرمنقول در این زمینه در برخی کشککورها 

سناد رسمیاز همکاری اداره ثبت امالک و مستغالت و دفاتر  وثیقه ستفاده ثبت ا با  ربطذی که این اداره و دفاترشده است،  ا
های ثبت الکترونیک وثایق برخوردار باشند. از این توانند از کارایی سامانههزینه باالی پرسنلی و سرعت عمل اندک هرگز نمی

ترونیک برای الک شود از سامانهای صرفاً تمرکز بر وثایق غیرمنقول باشد، توصیه میمالی وثیقهرو حتی اگر در کشوری در تامین
 استفاده شود. ربطذی ثبت حق وثیقه

های ای برای ثبت حق وثیقه برای داراییهای جداگانهالبته در بعضکککی کشکککورها نیز ادارات و حتی در برخی موارد سکککامانه
ر ب های ناظرتواند بر روی یک دارایی انجام شککود و یا براسککاس وزارتخانهمختلف و یا براسککاس انواع معامالت متفاوتی که می

و از این رو حتی در مواردی برای یک نوع دارایی، چندین دفتر مرکزی ثبت  ؛شککککودبط در نظر گرفته میرله ذیدارایی یا معام
ست که به ای درمنطقه حق وثیقه شده ا شرایط حتی اصورت غیرمرتبط با یکدیگر فعالیت مینظر گرفته  گر قانون کنند. در این 
ل ای با یکدیگر، فرآیند جسککتجو با مشکککفاقد ارتباط سککامانه ن اداره ثبتموجود چندیبا وثیقه شککفاف باشککد؛  حق تقدمدر مورد 
تر، تعداد زیاد دفاتر ثبت حق وثیقه برای یک نوع دارایی و یا ها و حتی در نوع ابتداییشککککود. تعدد این سککککامانهمواجه می

آورند، بلکه منجر به هزینه جسککککتجوی زیاد وجود مینه تنها هزینه زیادی را برای بایگانی این اطالعات به ،های مختلفدارایی
اعتباردهنده ملزم به اختصککاص  ،ربط اسککت. در این شککرایطدارایی ذی توثیقبرای اعتباردهنده بالقوه خواهند شککد که خواهان 

ئه اهای مختلف و حتی در صورت وجود دفاتر ثبت، ملزم به اختصاص هزینه باال برای ارهزینه زمانی زیاد برای بررسی سامانه
   ربط به صورت حضوری خواهد شد.شده نسبت به دارایی ذینماینده به این مراکز جهت بررسی حق وثیقه قبلی ثبت
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های الکترونیک غیر برخط، و حتی جداگانه و های غیرالکترونیک و یا سکککامانهعالوه بر هزینه باالی جسکککتجو در سکککامانه
یز های فوق ن، هزینه احتمال خطا در ارزیابیشودمیزمانی اعطای اعتبار  شدن دورهمستقل از یکدیگر که خود منجر به طوالنی

ای ثیقهمالی وبه افزایش هزینه تامین تهیو در نهایت من انجامیدهربط به باال رفتن هزینه نهایی اعمال حق وثیقه بر دارایی ذی
شرایط عدم اطمینان از برخورداری از  شد. در این  های دارایی و همچنین عدم اطمینان از دیگر حق وثیقه در حق تقدمخواهد 

 .شودمیمالی تخمین غیر دقیق ارزش وثیقه و از این رو افزایش هزینه تامین ربط، منجر بهلی بر دارایی ذیقب
سامانه ستقل بودن این  سک ثبت همزمان و یا غیرهمزمان دو حق وثیقه با درجها میهمچنین مجزا و م   هتواند منجر به ری

حتی با صککفر بودن احتمال خطا در لحظه جسککتجوی حق  روهای مختلف شککده و از این اولیه بر یک دارایی در سککامانه تقدم
 ای را به شدت کاهش دهد.مالی وثیقهتواند کارایی تامینوثیقه، می

های اداری جداگانه و هزینه باالی های باالی پرسککککنلی و سککککازمانی ثبت حق وثیقه در سککککازماندر حقیقت توجه به هزینه
 بر باال تقدم و اولویتدهنده و حتی امکان ثبت همزمان دو حق وثیقه با درجه جسکککتجوی آن با احتمال باالی خطا برای قرض
صورت تجمیع مالی میجتماعی این روش تامینیک دارایی، در مجموع منجر به هزینه باالی ا ست که در  شود. این در حالی ا

سامانه میاموال منقول مختلف  انواعثبت حق وثیقه  سامانه الکترونیکی و برقراری امکان دسترسی برخط به این  تواند در یک 
ح ، منجر به افزایش سککطوانه اموال منقولبه پشککت ایمالی وثیقهشککدت کاهش داده و با تسککهیل تامینهای فوق را بهتمامی هزینه

مالی دسترسی به اعتبار در جامعه شود. از این رو الگویی که صرفاً مبتنی بر یک سامانه ثبت وثیقه است، در ارتقای سطح تامین
 گاه دادهای مورد پذیرش خواهد بود. بنابراین در صکککورت وجود چندین سکککامانه، اطالعات آنها باید در نهایت در یک پایوثیقه

 مرکزی تجمیع، ثبت و نگهداری شود.

 
 ضرورت وجود سامانه واحد و الکترونیک در ثبت حق وثیقه اموال منقول -۱۲ شکل

 .ماخذ: محقق

سامانه ست که هزینه کارمزد ثبت حق وثیقه در این  ضروری ا سه با دفاتر ثبتهمچنین توجه به این نکته   ها عموماً در مقای
ود. به بیان شمیبه پشتوانه اموال منقول ای مالی وثیقهاسناد رسمی بسیار کمتر است و از این منظر منجر به کاهش هزینه تامین

ویکردهای بدون نیاز به هزینه پرسککنلی ر ،ل در تنظیم آگهی حق وثیقه و انجام الکترونیکی فرآیندتر، عدم نیاز به کمک وکیدقیق
 کنند.مبتنی بر دفاتر ثبت اسناد رسمی، نقش موثری در کاهش هزینه فوق ایفا می

 اولیه مورد نیاز الزامات  .۲.۲.۱.۲
ای پس از بسط زیرساخت حقوقی و مقرراتی مالی وثیقهمینها در کشورهایی که قصد ارتقای ساختار تادر طراحی این سامانه

ای در این فرآیند توجه شککککود که این الزامات در کنار الزامات مالی را دارند، ضککککروری اسککککت به الزامات اولیهاین روش تامین

عدم استفاده 
نه  ما از سکککککا
 الکترونیک

فاده از  اسککککت
چنککدین دفتر 
نه  ما یا سکککککا
مسککککتقککل و 
باط  قد ارت فا
یع  م ج ت در 
نککککهککککایککککی 

 اطالعات

 افزایش هزینه جستجوی حق وثیقه

افزایش احتمال خطا در ارزیابی وجود حق وثیقه 
 قبلی

ان یا غیر همزمان و نافذ افزایش ریسک ثبت همزم
 حق وثیقه با درجه تقدم اولیه

 هزینه پرسنلی باال در بایگانی حق وثیقه با تقدم  اولیه

عدم امکان استفاده برخط و بهینه از اطالعات حق 
 وثیقه
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  ثبت الزام دا باید بر. در این راسککتا ابت۸(۸9عملیاتی، کمک موثری به کارکرد مناسککب سککامانه ثبت وثایق خواهند نمود )شکککل 
د. از این رو برخالف رویه سککککنتی ثبت حق وثیقه در دفاتر ثبت که در کرتاکید  ای از اموال منقولمنهحق وثیقه بر دا آگهی

شکککود که ای تمرکز میانجامد، در این روش بر رویه الکترونیکی سکککادهبر با هزینه باال مینهایت به فرآیند پیچیده حقوقی و زمان
 د.کنترین زمان ممکن درخواست میدر کوتاهو اطالعات اندکی را برای ثبت حق وثیقه 

انده ربط به ثبت رسدر یک دارایی برخوردار است که این حق را در سامانه ذی و تملک صرفاً فردی از حق تصرف بنابراین
شتمل بر حق دارایی یک بر تقدم حقهای ثبت وثایق، براین در سکامانهباشکد. عالوه صرف م   ثبت اب صرفاً ،اولیه و تملیک ت

مالی و معامله تامیناین حق در مقایسککه با دیگران در سککامانه به فرد اعطا خواهد شککد. همچنین در قالب هر نوع روش  زودتر
ربط صرفاً باید در این سامانه به ثبت برسد و ذی ...(، حق تصرف و تملک داراییشده )رهن، اجاره به شرط تملیک، و انجام
 ربط مورد توجه قرار نخواهد گرفت.های متفاوتی برحسب نوع معامله ذیسامانه

شککککده توسککککط آن در در حق وثیقه و میزان تعهدات قبلی پوشککککش داده تقدمدرجه  ،ایمالی وثیقهاز آنجا که در نظام تامین
  وثایق ثبت سااامانه به دسااترساایبنابراین ضککروری اسککت  ثیقه از اهمیت خاصککی برخوردار اسککت؛گذاری وارزیابی و ارزش

شدید امکان عموم رایب خط بر صورتبه سامانه از طریق اینترنت و با کاهش  سی به این  ستر شد. از این رو برقراری د پذیر با
ستجوی حق وثیقه با حضور فیزیکی در محل ثبت حق وثیقه در مدلهزینه سنتی  هایهای مبتنی بر دفترداری در روشهای ج

 های اجتماعی موجود درتواند هزینهازمانی با دسترسی محدود، میسهای الکترونیک داخلی درون سازمانی و یا برونو یا شبکه
شککککدت کاهش داده و بر افزایش میزان گرایش به های سککککنتی ثبت وثایق را بههای مبتنی بر روشای در نظاممالی وثیقهتامین

 .۲مالی موثر واقع شوداستفاده از این روش تامین

 
 ایمالی وثیقهالزامات مورد نیاز در کارکرد موثر سامانه ثبت وثایق در تامین -۱۳ شکل
 : محقق.ماخذ

                                                                                                                                                                                         
کرد  جوعر یغنا و برون ه،یجریمانند ن ییها در کشورهاسامانه نیو عملکرد ا تیفعالبه مقررات ناظر بر  توانیم یالزامات حت نیبا ا شتریب ییجهت آشنا ۸

 نیانقول و م موالابه پشککتوانه  یاقهیوث یمالنیروش تام یریکارگبه بااما  شککرفته،یپ یبرخوردار از نظام مال یعنوان کشککورهانشککدن بهکه با وجود شککناخته
 .اندافزوده خود کشور در اعتبار به یدسترس سطح بر ها،سامانه

ی در بهبود نقش موثر ،های موجود در تکنولوژی اطالعاتیاند بیانگر این نکته اسککت که پیشککرفتکرده سککازیکه سککامانه ثبت را پیاده کشککورهاییتجربه  ۲
 ارد.ای دکارایی عملیاتی چنین سامانه

ت اولیه
الزاما

 
ت عملیاتی

الزاما
 

 دسترسی برخط عموم به سامانه ثبت

 زودتر حق وثیقه در سامانه ثبت با صرف دارایی یک بر اولیه تقدم حق

 ثبت آگهی الکترونیکی حق وثیقه

 ذیرپمحول کردن مسئولیت بررسی اسناد به وثیقه حق این رهگیری و وثیقه حق ثبت امکان

 نیاز به درج اطالعات کمتر در آگهی ثبت

 نظارت

 وثیقه حق ثبت رزرو یا زودهنگام ثبت امکان

 ذینفعان دیگر با مقایسه در دولت تقدم کردن حقمشخص

 سهولت و سرعت در ثبت

 سهولت دسترسی

اطمینککان از امکککان اعمککال 
 حق وثیقه

ت
ش هزینه عملیاتی ثب

کاه
 

اثربخشی عملی حق وثیقه
 

ت
اطمینان از کارکرد موثر ثب

 

اطمینان از 
ف
امکان اعمال حق وثیقه در مقابل طر

های سوم
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بر  های موجودتوجه به این نکته ضککروری اسککت که نیاز به حضککور فیزیکی در مرکز ثبت اسککناد جهت اطالع از حق وثیقه
نه تنها برای ثبت این حق، بلکه برای پیگیری منافع  -منجر به ضککرورت حفظ شککعب بسککیار برای این مراکز  ،ربطدارایی ذی
شی از آن  سازمانی این روش تامین -نا سنلی و  ساله خود هزینه پر شد که این م سامانه مالی را خواهد  صورت عدم وجود  در 
 .  ۸افزایش خواهد دادثبت وثایق 
صادی نظام براین اعمال محدودیعالوه سامانه ثبت وثایق، اثر اقت سی عموم به اطالعات  ستر صر حق تقدمت در د ف در ت
خود  دمقدهنده نه از وجود دین و طلب قبلی نسبت به دارایی، و نه از موقعیت حق تکند. در صورتی که قرضاثر میوثیقه را بی

همچنین دسترسی محدود به اطالعات این دفاتر که در  دهی نخواهد داشت.نسبت به وثیقه اطالع داشته باشد، تمایلی به وام
شککوند، در نهایت منجر به عدم اسککتفاده بهینه اجتماعی از های مبتنی بر دسکککتاو و یا شککبکه داخلی نگهداری میقالب برنامه
م که ذینفعان این سامانه زیرا عموم مرد ؛شودها میروزرسانی این سامانهاندازی، نگهداری و بهشده برای راهگذاریمنابع سرمایه

 از امکان دسترسی راحت به آن برخوردار نخواهند بود. ،هستند
 الزامات عملیاتی .۲.۲.۱.۲

 شود. در این خصوصها، عموماً الزامات عملیاتی خاصی در طراحی آنها در نظر گرفته میبا توجه به گستره کاربرد این سامانه
  قح ثبت امکانای باید مالی وثیقههای منقول واجدشککرایط در تامینجه به انواع داراییشککود که در گام اول، با تومشککاهده می

شد. در کنار نوع دارایی حق این رهایری و وثیقه ساس الگوی طراحیموجود با شده، باید افرادی که از امکان ثبت حق ها، برا
 صورت صریح مشخص شده باشند. وثیقه در این سامانه برخوردارند نیز به

مدت ثبت حق وثیقه در دفاتر ثبت اسککناد رسککمی و ها عموماً با اجتناب از فرآیند پرهزینه و طوالنیهمچنین در این سککامانه
شکککده اسکککت، شکککرایط و در برخی موارد به وکال محولربط که مسکککئولیت بررسکککی اسکککناد در آنها به افراد واجددیگر دفاتر ذی

سناد بررسی مسئولیت شراف کامل به حقوق خود به انجام و ثبت می ولمح ذیندع ارفین به ا شود. از این رو طرفین باید با ا
 حق وثیقه بپردازند.

در مقایسککه با اطالعات مورد نیاز در دفتر ثبت اسککناد رسککمی، جهت تنظیم و ثبت آگهی  کمتر اا عات ثبتبراین، عالوه
های مقابل، توصکککیف وثیقه و تاریخ طرف گیرد که عموماً مبتنی بر نام و آدرسها مورد توجه قرار میحق وثیقه در این سکککامانه

ست. در این حالت با بایگانی اطالعات کمتر، امکان  سامانه ذیبایگانی حق وثیقه ا سی عموم به  ستر شده، هزد ینه ربط فراهم 
 تر خواهد شد. بایگانی کاهش یافته و فرآیند ثبت حق وثیقه در سامانه ساده

کردن دارایی برای نهایی کردن فرآیند ثبت حق )بلوکه وثیقه حق ثبت رزرو یا زودهنگام ثبت امکانها عموماً در این سامانه
دنبال چک کردن دیون و دهنده بهشککککود. در این شککککرایط در فاصککککله زمانی که قرضنظر گرفته میربط( در وثیقه بر دارایی ذی

لویت اوتقدم و ای با تواند حق وثیقهگیرنده بالقوه اسککککت، فرد دیگری نمیحقوق قبلی وارد بر یک نوع دارایی خاص قرض
یکسان بر یک دارایی و عدم امکان  حق تقدموثیقه با  باالتر را بر آن دارایی وضع کند. از این رو ریسک اعمال همزمان دو حق

 مالی خواهد شد.ای دارایی کاهش یافته و کمک زیادی به گسترش استفاده از این روش تامینارزیابی دقیق ارزش وثیقه
ایی بر داراولیه  قدمها با توجه به آنکه صککککرفاً فردی که حق وثیقه خود را زودتر ثبت کرده از حق تدر طراحی این سککککامانه

ست، عموماً وزارت دارایی که جمعذی ست و حتی بانکآوریربط برخوردار ا های دولتی که وام به کننده درآمد مالیاتی دولت ا
سککبت ن حق تقدم اولیه دولتربط به های فرد ذیتوانند بدون ثبت زودهنگام حق وثیقه خود بر داراییاند، نمیافراد ارائه نموده
 هایها یا دیگر نهادها و سکککازمانشکککده از بانکمشکککتمل بر بدهکار مالیاتی یا بدهکار بابت وام اخذ -دولتی به اموال بدهکار 

ت دول قدمحق تها ضرورت ثبت نسبت به آن مال ادعال حق تقدم کنند. از این رو الزامی است در طراحی این سامانه -دولتی 
 مورد توجه دقیق قرار بگیرد.نفع دولتی حتی در مورد نهادهای ذی در مقایسه با دیار ذیند ان

 نند،کبا منفعت عمومی را به جامعه ارائه می و ها فعالیتی غیر رقابتیعالوه بر موارد فوق و با توجه به آنکه این سککککامانه
برای نظارت بر فعالیت این سامانه  ی مشخصخاصی و الگوی یبر آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید سازمان ندارت

 در نظر گرفته شود.

                                                                                                                                                                                         
در این زمینه  یابد.نحو چشکککمگیری کاهش میالکترونیک ثبت حق وثیقه مبتنی بر وب، هزینه سکککازمانی و اداری ثبت حق وثیقه به با اسکککتفاده از سکککامانه ۸

 ۲۱۱۱اندازی در سال ان راهعنوان م ال در سامانه ثبت حق وثیقه رومانی که در زمکاهش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز از نقشی کلیدی برخوردار است. به
 (.۲۱۱۶شده بود، صرفاً یک کارمند وجود داشت )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا اندازیهای راهترین سامانهاز مدرن
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 ایسازی زیرساخت سامانهرویکرد استاندارد در پیاده .۲.۲.۲
ای در کنار زیرسکککاخت مقرراتی به زیرسکککاخت عملیاتی ناظر بر وجود و مالی وثیقهسکککازی موثر تامینبا توجه به آنکه در پیاده

الملل سازمان ر بر ثبت حق وثیقه اموال منقول نیاز است؛ کمیسیون حقوق تجارت بینعملکرد مناسب سامانه ثبت وثایق، ناظ
توان به شککناخت الزم از رهنمودی در این خصککوص ارائه داده اسککت که با بررسککی ابعاد کلی آن می ۲۱۸۴ملل متحد در سککال 

اندازی و ت که بررسی این رهنمود در راه. توجه به این نکته ضروری اس۸ثبت وثایق دست یافت ابعاد کلیدی زیرساخت سامانه
 در این زمینه مورد توجه قرار گرفته اسککت. تجربه عملیالاوی بهینه اول  کارکرد سککامانه ثبت وثایق، صککرفاً برای دسککتیابی به

 اندازی و فعالیت این سامانه در ادامه در زیربخش بعدی ارائه خواهد شد.کشورها در زمینه راه
نمودهای رهدر نظر گرفته شده است. در این راستا ابتدا به سامانه ثبت وثایق ل جامعی برای مدیریت در رهنمود فوق، اصو

ساده،  ،القوهب کنندگانماز منظر تمامی استفاده اشاره شده که بایدشامل ثبت و جستجو  ،حقوقی و عملیاتی ناظر بر خدمات ثبت
خدمات ثبت شککامل ثبت و دیگر به این نکته اشککاره شککده که  عنوان اصککل کلیدیهمچنین به د.نشککفاف، مسککلم و قطعی باشکک

ش د که در حد امکان سریع و ارزانننحوی طراحی شده باشجستجو باید به صورت همزمان امنیت و در حالیکه به ؛دنقیمت با
   د.نقابلیت جستجوی اطالعات در بین رکوردهای ثبت را نیز فراهم نمای

 امانه ثبت وثایقتاسیس و کارکردهای س .۲.۲.۲.۱
 اندازی و انتصاب مدیر سامانهالف. راه

برای دریافت، انباشککت و در دسککترس عموم قرار دادن اطالعات  در این زمینه باید مقرراتی تنظیم شککود تا تاسککیس سککامانه
گهی رای هایی بهمچنین براساس این مقررات باید ویژگی .تسهیل شوددر اموال منقول  حق وثیقهشده در خصوص های ثبتآ

 اشاره شود. ش، دقیقپایش عملکرد شود و وظایف او در نظارت و رهبری سامانه تعیین، و نحوهگرفته نظر  در مدیر سامانه
 ب. کارکردهای سامانه ثبت وثایق

 :شده استثبت وثایق، به موارد زیر اشاره  کارکردهای سامانهدر این رهنمود در معرفی 
  نفعان.، بیان علت آن به ذیت عدم فراهم شدن دسترسیدسترسی به سامانه و در صور کردنفراهم 
  ابزارهای دسترسی به خدمات سامانه و مشخص کردن ساعات و روزهای فعالیت سامانه. کردنفراهم 
 .ارائه دلیل رد ثبت یک آگهی یا یک درخواست جستجو 
  آگهی ارسککال شککده به سککامانه به یک رکورد ثبت و مشککخص کردن تاریخ و زمان هر وارد کردن اطالعات مندرج در یک

 ثبت.
 .اختصاص یک شماره ثبت به آگهی اولیه 
 جهت برخورداری از  ،دهی اطالعات موجود در رکورد ثبتاز هر روش دیگری در سککازمانسککازی و یا اسککتفاده شککاخص

 .امکان جستجو
  ثبت.پشتیبانی از انسجام اطالعات در رکورد 
 گهی ثبت ارائه گهی.ای مشخصاعتباردهنده وثیقه بهشده کپی از آ  شده در آ
 .وارد کردن اطالعات مندرج در یک آگهی اصالحی به رکورد ثبت 
 یافتن زمان اثربخشککی آن و یا در صککورت شککده از سککامانه ثبت عمومی با خاتمهحذف اطالعات مندرج در یک آگهی ثبت

گهی.  ثبت یک اطالعیه لغو آ
 شده از سامانه ثبت.ایگانی اطالعات حذفب 
 دسترسی به خدمات ثبت .۲.۲.۲.۲

 الف. دسترسی عمومی، روزها و ساعات کاری
گهی که بتوا شودفراهم  یبرای هر فرداندازی و فعالیت سامانه ثبت وثایق، باید این امکان براساس مقررات ناظر بر راه ند آ

   جستجو در آن بپردازد.سامانه صادر کند یا به این در ثبت 

                                                                                                                                                                                         
 موجود در سایت آنسیترال رجوع نمود:و هفت فصل، توصیه  9۶توان به رهنمود زیر مشتمل بر در این خصوص می بیشتربرای مطالعه  ۸
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صورتیکه ست. در  سامانه نیز دو حالت مورد توجه قرار گرفته ا سی به  ستر ساعات د صوص روزها و  سی به  در خ ستر د
ور در آن کش روزها و ساعات اداری مشخصپذیر است، الزام شده دفاتر سامانه در طول امکان فیزیکیصورت ت بهسامانه ثب

های دفاتر سککامانه ثبت و روزها و سککاعات کاری آنها باید در سککایت اطالعات مربوط به مکانبرای عموم باز باشککند. همچنین 
ست، مقدور شده ا الکترونیک ربط در دسترس عموم قرار گیرد. در طرف مقابل در شرایطی که دسترسی به سامانه از طریقذی

 فراهم باشد. در تمام اوقاتاین دسترسی باید 
در برخی موارد برای یک دوره زمانی که به اندازه کافی کوتاه است، خدمات نکته ضروری است که با این وجود توجه به این 

شود.سامانه می صورت کامل یا ناقص، قطع  شرایط  تواند به  اطالعیه مربوط به قطع خدمات و طول مدت آن باید در در این 
رسانی شود. در غیر اینصورت ترس خارج نشده، اطالعصورت عمومی تا زمانیکه سامانه از دسسایت سامانه درج شود و یا به

های صککورت فیزیکی فعال اسککت، اطالعیهرسککانی انجام شککود. همچنین در شککرایطی که سککامانه بهباید در اسککرع وقت، اطالع
 ربط باید در هر دفتر آن نصب شده باشد.ذی
 چگونگی دسترسی به خدمات ثبت ب.

شده توسط سامانه ثبت، معرفی خود به صورت مندرج در سامانه توصیه فرم آگهیتواند در صورت استفاده از هر فردی می
و پرداخت یا انجام ترتیبات پرداخت موردنظر ثبت یا هر نوع کارمزد دیگر، نسککککبت به ارسککککال یک آگهی عنوان اعتباردهنده به

لت را باید ع سککامانه ثبتبه خدمات ثبت فراهم نشککد،  کاربر موارد فوق، دسککترسککیثبت اقدام نماید. حال اگر با وجود تامین 
 توضیح دهد.
ی به . همچنین نیازنیازی به تایید این اا عات ندارداما  کندکننده را نگهداری باید اطالعات مربوط به هویت ثبتسامانه 

و الزم نیسککت این سککامانه به بررسککی دقیق محتویات کسککب شککواهدی دال بر کسککب اجازه اعتبارگیرنده برای ثبت آگهی ندارد 
گهی از نظر حقوقی، و یا درج شکککدن آنها در  گهی بپردازد. اطمینان حاصکککل کردن از دقیق یا کافی بودن اطالعات مندرج در آ آ

ثبت  برای ربط، از وظایف سامانه نیست. با این وجود اگر هیچ اطالعاتی در یک یا تعداد بیشتر فیلدهای الزمهای ذیقسمت
 .۸درج نشده باشد، یا اطالعات درج شده ناخوانا باشد؛ ثبت آگهی توسط سامانه انجام نخواهد شد

 چگونگی دسترسی به خدمات جستجو ج.
ار شده توسط سامانه ثبت برای این کتواند به جستجو در سامانه بپردازد اگر؛ از فرم کاربردی جستجو توصیههر فردی می

ها و کارمزدهای الزم را برای ثبت نزد سککامانه ثبت پرداخت نماید. سککامانه ثبت در صککورتی درخواسککت نهکند و هزیاسککتفاده 
 .۲نحو خوانا، معیار جستجو وارد نشده باشدکند که بهجستجو را رد می

 ثبت .۲.۲.۲.۲
 الف. زمان و دوره اثربخشی ثبت آگهی

و از قابلیت جسککتجو توسککط عموم برخوردار  آگهی در رکورد ثبت واردمانیکه ثبت آگهی اولیه یا اصککالحیه آن از تاریخ و ز
شککدن اطالعات در ثبت آگهی اولیه یا اصککالحیه آن را  ثبت، رکوردی از تاریخ و زمان وارد البته سککامانه موثر خواهد بود. ،شککد

 نحویکه از قابلیت جستجو برای عموم برخوردار باشد.به ،کندحفظ می
گهی اولیه یا اصالحیه آنات مندراطالع در این سامانه، به رکورد ثبت یا هر شاخص دیگری که از قابلیت دسترسی  ج در آ
عت و سرایی که از نظر عملی ممکن است، بهو تا ج شودرکوردهای عمومی ثبت برخوردار است تبدیل میبرای جستجوگران 

 دهد.، آنها را در دسترس جستجوگران قرار میاندثبت ارسال شدهسامانه براساس ترتیب زمانی که این اطالعات برای 
ستجوگران رکورد شده ذیثبت آگهی لغو از تاریخ و روزی موثر خواهد بود که آگهی ثبت سی ج ستر ربط دیگر از قابلیت د

ثبت، رکوردی از تاریخ و زمان عدم دسککترسککی به آگهی قبلی و اعالم لغو آن برای  البته سککامانه ثبت عمومی برخوردار نباشککد.
   کند.جستجوگران رکورد ثبت عمومی نگهداری می

ا انعقاد قرارداد ی حق وثیقهتوان قبل یا بعد از ایجاد میصرفنظر از زمان اثربخشی آگهی ثبت، باید به این نکته توجه کرد که 
یک آگهی منفرد از درجه کفایت الزم برای کسککککب اثربخشککککی یک یا تعداد همچنین  .ط پرداختربتوثیق به ثبت آگهی ذی

گهی برخوردار است توثیقیدر دارایی  برای یک اعتباردهنده حق وثیقه یبیشتر موجود  ها در زمان ثبتحق وثیقهچه این  ؛در آ

                                                                                                                                                                                         
 در اسرع وقت علت عدم ثبت را عنوان کند. بایددر این شرایط سامانه ثبت  ۸
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ساس یک توافق شند؛ چه برا شده با شند و چه بعد از آن ایجاد  شابه انامه با طرفیا چند توافقسپاری یقهوثنامه با یجاد های م
 شده باشند.

 رویکردهای موجود در اثرالخشی ثثت آگهی –9۸ جدول
 مدت زمان قابل تمدید دوره اثربخشی رویکرد

 مدتی که باید در قانون تصریح شوددوره کوتاه اول
 سال( ۹)م الً 

 مدتی که باید در قانون تصریح شوددوره کوتاه
 ماه( ۶)م الً 

گهی ثبت دوم گهی اصالحیه دوره مندرج در آ  دوره مندرج در آ

 سوم
گهی ثبت  دوره مندرج در آ

شککود، م الً حداک ر )حداک ر مقدار آن در قانون تصککریح می
 سال( ۲۱

گهی اصالحیه  دوره مندرج در آ
 ماه( ۶شود م الً )حداک ر مقدار آن در قانون تصریح می

 (.۲۱۸۴)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

توان ( که براساس صالحدید می9۸در خصوص دوره زمانی اثربخشی ثبت آگهی نیز سه رویکرد معرفی شده است )جدول 
باید تصریح  سال که در قانون ۹ثبت آگهی اولیه برای دوره کوتاهی م الً  ،رویکرد اولیکی از این رویکردها را استفاده کرد. در 

ماه که باید در قانون تصریح  ۶تواند قبل از انقضا برای دوره کوتاهی م الً دوره اثربخشی ثبت میالبته  شود، معتبر خواهد بود.
اریخ اگر آن تالبته شککود، ثبت آگهی اصککالحیه منجر به بسککط دوره اثربخشککی از تاریخ انقضککا می همچنین شککود، تمدید شککود.
 تمدید نشده باشد.

گهی توسککککط ثبت ،رویکرد دوم رد کننده معتبر خواهد بود. البته در این رویکرد نیز ثبت آگهی اولیه برای دوره مندرج در آ
سککط کننده برای دوره جدیدی بتواند قبل از تاریخ انقضککای آن با درج یک آگهی اصککالحیه توسککط ثبتدوره اثربخشککی ثبت می

گهی اصککالحیه  پیدا کند. همچنین با ثبت یک آگهی اصککالحیه، دوره اثربخشککی آن از تاریخ انقضککا فعلی برای مدت مندرج در آ
 شود، البته اگر آن تاریخ تمدید نشده باشد.کننده تمدید میتوسط ثبت

سومدر  سط ثبتثبت آگهی اولیه برای دوره زمانی مشخص ،رویکرد  گهی معتبر خواهد بود. البته این نامشده تو کننده در آ
تواند در سال، تجاوز کند. البته دوره اثربخشی ثبت می ۲۱تواند از حداک ر مقدار زمانی مندرج در قانون، م الً دوره زمانی نمی

شکککده در قانون که برای م ال براسکککاس بازه زمانی مشکککخص -یک بازه زمانی کوتاه و قبل از انقضکککای اثربخشکککی آگهی فعلی 
شد  ۶تواند می صالحیه ب -ماه با شد با ثبت یک آگهی ا شتر از مقدار مندرج در بند قبلی با رای دوره زمانی جدیدی که نباید بی

گهی  همچنین .داده شککودبسککط  با ثبت یک آگهی اصککالحیه، دوره اثربخشککی آن از تاریخ انقضککا فعلی برای مدت مندرج در آ
 ، البته اگر آن تاریخ تمدید نشده باشد.خواهد شدکننده تمدید اصالحیه توسط ثبت

 دهی رکوردهای ثبتی ب. سازمان
مشخص شده باشد.  های مورد استدادال برای درج اا عات در آگهیزبان یا زباندر مقررات ناظر بر فعالیت سامانه باید 

گهی اولیه،  های حاوی آن شکماره را به آگهی اولیه بگیرد و تمامی آگهی در نظر شمارال ثبت واحدیسکامانه ثبت باید برای هر آ
سامانهربط ارتباط دهد. ذی ست این  سازمانبندی یا هر روشبا فهر صالحیه دیگری به  گهی اولیه یا آگهی ا دهی اطالعات در آ

 اره ثبت در دسککترسپردازد تا به این ترتیب، اطالعات را برای جسککتجوگران و براسککاس شککممندرج در رکورد ثبت عمومی می
 ها نیز از قابلیت بازیابی برخوردار باشند.شود تا این آگهیشده نیز اعمال میهای لغودر ارتباط با آگهیاین رویکرد  قرار دهد.
  ۸رداریبکپیالزم در کند و سازوکارهای شدن یا آسیب محافظت ر مقابل گماز رکوردهای ثبتی د موظف است ثبتسامانه 

اطالعات ای برای بایگانی سککککاله ۲۱بازه زمانی در مقررات باید . کندبازسککککازی رکوردهای ثبت را دنبال رای ز اطالعات با
   د.مجدد در نظر گرفته شو شده از رکورد ثبت عمومی برای بازیابیحذف

 ج. کپی آگهی ثبتی 
گهی ثبت مبتنی بر تاریخ و زمان مو را  ثرشدن آن و شماره ثبت آگهیسامانه ثبت موظف است در اسرع وقت، یک کپی از آ

شده کند. پس از آنکه فرد مشخصو به آدرس وی ارسال  شدالای مشخصعنوان اعتباردهندال وثیقهبرای فردی که در آگهی به
                                                                                                                                                                                         
1 Back up. 
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 -مدت اهشکده کوتای کپی آگهی ثبت را براسکاس بند الف دریافت کرد، در یک بازه زمانی مشکخصعنوان اعتباردهنده وثیقهبه
 :۸باید نسبت به ارسال موارد زیر اقدام نماید -ربط مشخص شودروز که باید در قانون و مقررات ذی ۸۱ال برای م 

گهی به گهی اولیه به آدرس هر فردی که در آ  .مشخص شده است اعتبارگیرندالعنوان یک کپی از آ
گهی اصالحیه یا حذفی برای افراد مشخص در رج آنها مند جدیدترین آدرس به گیرندالاعتبارشده تحت عنوان یک کپی از آ

گهی ثبت. با این وجود اگر اعتباردهنده وثیقه پی مطلع اسککککت باید ک اعتبارگیرندهجدیدترین آدرس و آدرس وی  از تغییرای آ
گهی را در دسککترس وی قرار خوموارد فوق را برای آن آدرس و یا به آدرسککی که فکر می اهد داد )در صککورتیکه فرد از چند کند آ

   د.کنبرخوردار است و یا هیچ آدرسی از وی در دسترس نیست( ارسال  درسآ
 د. اصالح یا حذف آگهی ثبتی 

صرفاً توسط اعتباردهندال پردازد. اصالح آن سامانه ثبت خود به اصالح یا حذف اطالعات مندرج در یک رکورد ثبت نمی
اصککالحیه منجر به پاک شککدن یا حذف اطالعات در  ثبت یک آگهیشککود. البته انجام می ای و از اریق آگهی اصاا حیوثیقه

گهی اولیه ذی به محض انقضای دوره اثربخشی آگهی یا  صرفاً اطالعات مندرج در یک آگهی ثبتیهمچنین  ربط نخواهد شد.آ
 ثبت آگهی لغو، از رکورد ثبت عمومی حذف خواهد شد.

 ثبت آگهی اولیه .۲.۲.۲.۲
 ولیهالف. اطالعات مورد نیاز در آگهی ا

آدرس  و، شناسه گیرندالاعتبار و آدرس شناسههایی برای درج این موارد در نظر گرفته شده باشد: در آگهی اولیه باید مکان
توان می برای آن حق وثیقهکه  حداکثر مبلغیای، دورال اثربخشااای ثبت، و های وثیقهتوصااایف دارایی ،ایاعتباردهندال وثیقه

رای ربط بهای ذی، باید اطالعات الزم در مکانایگیرنده یا اعتباردهنده وثیقهبیش از یک اعتبار در صورت وجود .اعمال شود
 یا اعتباردهنده درج شود. اعتبارگیرندههر 

 ایب. شناسه اعتبارگیرنده و اعتباردهنده وثیقه
قی ای شککخص حقیقی یا حقووثیقه ای باید برای شککرایطی که اعتبارگیرنده و اعتباردهندهدر این زمینه رویکردهای جداگانه
شود )جدول  ست در نظر گرفته  صورتی(. 9۲ا ست، در  شخص حقیقی ا سه که اعتبارگیرنده  ش در نظر گرفته ناماو باید شنا

سامانه در قانون شود.  شود. گرفتهدر نظر باید اجزای نام و فیلدهای ناظر بر فعالیت  شخص  ین ادر همچنین  شده برای آن م
در  گیرندهروشککی که براسککاس آن نام اعتبار ، وشککودمشککخص می گیرندهع سککند رسککمی که براسککاس آن نام اعتبارباید نو قانون

 ای حقیقی صادق است.این موارد دقیقاً در مورد اعتباردهنده وثیقهتعیین شود.  ،شودصورت تغییر مشخص می
شده ریحز به نام تصنی اونام  منظور شود وشناسه عنوان نامش باید به حال در صورتیکه اعتبارگیرنده شخص حقوقی است،

است.  ای حقوقی نیز صادقاین مساله در مورد اعتباردهنده وثیقه .شوداستناد میدر سند فعلی مبتنی بر شخصیت حقوقی وی 
سامانهدر البته  صی که اعتبارو  قانون ناظر بر فعالیت  شرایط خا ستگی  گیرندهدر  شک سدر حال گذراندن فرآیند ور ت یا فوت ا
 ت.ای نیز صادق اساین مساله در مورد اعتباردهنده وثیقه .کندمعرفی  گیرندهعنوان اعتباررا به ، باید امین یا نماینده ویشده

 ایو اعاثاردهنده وثیقه گیرندهشناسه اعاثار –9۲ جدول
 ربطسند ذی شناسه نوع

 شود کننده نام باید مشخصنوع سند تصریح نام شخص حقیقی حقیقی
 براساس سند مبین شخصیت حقوقی  نام شخص حقوقی حقوقی

 کننده نام باید مشخص شودنوع سند تصریح نام امین یا نماینده وی فوت یا ورشکسته )حقیقی یا حقوقی(
 (.۲۱۸۴)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

 

                                                                                                                                                                                         
 ندر حقیقت اعتبارگیرنده توسکککط اعتباردهنده از درج آگهی حق وثیقه در سکککامانه ثبت باید مطلع شکککود و در صکککورت اعتراض به محتوای مندرج در آ ۸

ربط نسکککبت به صکککدور ی ثبت را نماید که اگر اعتباردهنده در بازه زمانی ذیتواند با ارائه درخواسکککت به اعتباردهنده، تقاضکککای صکککدور اصکککالحیه آگهمی
صالحیه اقدام  ضایی پی، اعتبارگیرنده مینکندا ست  نمایدالزم را گیری تواند از طریق مراجع ق ستای حمایت از حقوق اعتبارگیرنده ا )این راهبرد که در را

  .شود(در ادامه اشاره می
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 های توثیقیج. توصیف دارایی
گهی به نحوی ربط باید به این مساله اشار شود که داراییدر مقررات ذی های توثیقی باید در فضای در نظر گرفته شده در آ

شود.  سایی آنها فراهم  شنا صورت معقولی امکان  شوند که به  صیف   های موجود درمعطوف به تمام دارایی توصیف کلیتو
 توصااایف کلیل و آتی اعتبارگیرنده در آن گروه مشکککخص از دارایی اسکککت. های حا، شکککامل دارایییک گروه از اموال منقول
 است. گیرندههای منقول حال و آتی اعتبار، شامل همه داراییهای منقوقم طو  اله همه دارایی

 د. اطالعات نادرست یا ناکافی
هی اضککافه جدیدی را به آگ گیرندهشککود یا اعتبارمی گیرندهثبت آگهی اولیه یا اصککالحیه آن که منجر به تغییر شککناسککه اعتبار

صحیح اعتبار شرایطیکند در می سه  شنا ستجو  گیرندهموثر خواهد بود که  سط ج صورتی آگهی تو شد. در  شده با در آن درج 
 صحیح باشد. گیرندهشود که شناسه اعتباربازیابی می

ری آگهی اثدر آگهی، منجر به بی رندالگیاعتبار ر از درج اشااتباال یا ناکافی شااناسااهدرج اا عات اشااتباال یا ناکافی به غی
شتباه یا ناکافی منجر به راهنمایی شدیداً اشتباه جستجوگر شود، آن آگهی موثر نخواهد نخواهد شد . در صورتیکه اطالعات ا

گهی ثبت، این آ درج اطالعات اشککتباه یکالبته . ۸بود ها به ه نام آنک گیرندگانیگهی را در خصککوص دیگر اعتباراعتبارگیرنده در آ
گهی در یک آگهی، منجر به  های آزادتوصککیف ناکافی برخی از دارایی همچنین کند.اثر نمیدرج شککده بی ربطذی درسککتی در آ

گهی نخواهد شد. توصیف شدهبه خوبی  توثیقیهای گهی در خصوص دیگر داراییاثری آن آبی  در آ
 های اصالحیه و لغوثبت آگهی .۲.۲.۲.۲

 ضروری در آگهی اصالحیه و در لغو یک آگهیالف. اطالعات 
شماره ثبت آگهی اولیه ذی شتمل بر  صالحیه باید م گهی ا شوند و یا تغییر آ ضافه یا حذف  شد. اگر اطالعاتی باید ا ربط با

ته شککککنند، این اطالعات باید به نحوی اضکککافه یا حذف شکککوند یا تغییر کنند که با اطالعات مورد نیاز در آگهی اولیه تطابق دا
یک آگهی لغو باید  .آگهی اصاا حیه ممکن اساات به یک یا چند قلم از اا عات مندرج در آگهی اولیه مرتبط باشاادباشککند. 
 .شودگهی اولیه باشد که لغو به آن مرتبط میشماره ثبت آمبتنی بر 

گهی ای در چندوثیقهاصککالح کلی اطالعات اعتباردهنده در صککورت نیاز به   ایمقررات  ند دنبال شککود.توادو راهکار می، آ
ا درج یک آگهی اصککالحیه ها بطالعات خود را شککخصککاً در تمامی این آگهید که انکنمیفراهم  ربطفرد ذیاین امکان را برای 

تمامی اطالعات خود در تمامی این  ثبت درخواست اصالحسامانه از  اصالح کند یا صرفاً این فرد با درج یک آگهی اصالحیه،
گهی  نماید تا سامانه به نمایندگی از طرف وی این اصالح را اعمال کند.می را هاآ

 ب. اصالحیه یا لغو اجباری
گهی اصالحیه یا لغو را ثبت کند:اعتباردهنده وثیقه  ای در شرایط زیر باید آ

 گهی توسط اعتبار  باشد. ، مجاز شناخته نشدهگیرندهثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن در کل یا در سطح مندرج در آ
 به رسمیت شناخته شده باشد اما مجوز آن لغو شده باشد و توافقنامه  گیرندهثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن توسط اعتبار

 ی صادر نشده باشد.سپاروثیقه
  بازنگری شده باشد، به نحوی که اطالعات مندرج در آن نادرست یا ناکافی باشد. سپاریوثیقهتوافقنامه 
 شود به واسطه پرداخت کامل یا مورد دیگری خاتمه یافته باشد و هیچ تعهد دیگری آگهی به آن مربوط میای که حق وثیقه

 .۲ای برای بسط اعتبار وجود نداشته باشداز طرف اعتباردهنده وثیقه
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
اثری آگهی گهی در خصککککوص دوره اثربخشککککی ثبت آگهی یا حداک ر مقدار قابل اجرا در خصککککوص حق وثیقه، منجر به بیدر آ نادرسککککتدرج مطالب  ۸

 اند.های سومی شود که اله آن اتکا کردهشود مگر آنکه من ر اله راهنمایی شدیداً اشاثاه طر نمی
به غیر از این مورد، هیچ نوع کارمزد یا  توافق اعتبارگیرنده را باید اخذ کند.ای هر نوع کارمزد مورد در خصککککوص موارد دوم به بعد، اعتباردهنده وثیقه ۲

 ای اخذ نخواهد شد.هزینه بیشتری از اعتباردهنده وثیقه
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 ثثت آگهی اص حی یا لغو –99 جدول
 شرایط الزم کنندهثبت حالت

یه یا نشککدن آگهی اولدریافت درخواسککت کتبی از اعتبارگیرنده مبنی بر مجاز شککناختهروز پس از  ۸۹ ایاعتباردهنده وثیقه اول
 اصالحیه آن

سکککامانه ثبت یا مامور  دوم
 قضایی یا اجرایی

باردهنده وثیقه یا لغو توسککککط اعت با وجود گذر عدم ثبت آگهی اصککککالحی  روز فوق و طی  ۸۹ای 
 تشریفات قضایی

مواردی که در قانون باید تصکککریح شکککود و در کنار وجود صکککرف طی کردن شکککرایط قضکککایی برای 
 ایسازوکارهای مناسب در حمایت از اعتباردهنده وثیقه

 (.۲۱۸۴)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

 شود، یحتصر قانون در باید که روز ۸۹ مانند اعتبارگیرنده، از کتبی درخواست دریافت از بعد مدتیکوتاه دوره یک از پس
صالح خصوص در خود تعهدات رعایت به ملزم ایوثیقه اعتباردهنده گهی لغو یا ا ست آ  از ایوثیقه اعتباردهنده اگر البته. ا

گهی ثبت حق از اعتبارگیرنده نکند، پیروی فوق زمانی دوره ساس لغو، یا اصالحیه آ   شریفاتت طریق از و ربط،ذی شرایط برا
گهی، لغو یا اصالحیه ثبت جستجوی حق از اعتبارگیرنده همچنین. است برخوردار اداری یا قضایی   ربط،یذ شرایط براساس آ

شریفات طریق از و ضایی ت سب سازوکارهای وجود صورت در و فوق زمانی دوره از قبل حتی اداری یا ق  از حمایت در منا
ست برخوردار ایوثیقه اعتباردهنده گهی رو این از. ا صالحیه آ ساس لغو، یا ا  یا فوق موارد با تطابق در و ربطذی شرایط برا

 (.99 جدول) شد خواهد ثبت اجرایی یا قضایی مامور توسط یا و ثبت سامانه توسط
 . معیار و نتایج جستجو۲.۲.۲۲۲

 الف. معیار جستجو
 .ستا شمارال ثبتیا  گیرندالشناسه اعتبارشود، معیار جستجو که توسط آن جستجوی یک رکورد ثبت عمومی انجام می

 ب. نتیجه جستجو
گهی های ثبتی همخوان ثبت نتیجه جستجو، اطالعات مربوط به تاریخ و زمان انجام جستجو و تمام اطالعات مندرج در آ

کند که هیچ آگهی ثبتی مبتنی بر اطالعات همخوان با معیار دهد یا به این مساله اشاره میبا معیار جستجو را در اختیار قرار می
ر در تطابق کامل بودن و چاونگی ت یین در تطابق کامل بودن با م یار جسااااتجو نیز باید م یاجسککککتجو وجود ندارد. البته 

ثبت یک گواهی جسککتجوی رسککمی مبنی بر نتیجه جسککتجو منتشککر سککامانه . در صککورت درخواسککت جسککتجوگر، تصاری  شاود
 کند. می
 کارمزدهای ثبت و جستجو .۲.۲.۲.۱

شار گواهی   رخوردارند عبارتند از انواع کارمزدهایی که از قابلیت ثبت در سککامانه ب ستجو و انت   ربطیهای ذکارمزد ثبت آگهی، ج

صکککورت کاغذی و یا الکترونیکی انجام شکککوند. البته خدماتی که در سکککامانه ثبت بدون اخذ هزینه کارمزد انجام توانند بهکه می
تواند با فرد وارد قرارداد شود تا یک بت میربط، سامانه ثخواهند شد نیز باید معرفی شوند. حال برای پرداخت کارمزدهای ذی

ساب کاربری ثبت  شخص برای وی تنظیم کند و از این طریق پرداخت ح سط قانون م سهیل کند. مقام اجرایی که باید تو ها را ت
 شود، کارمزدها و سازوکارهای پرداخت خدمات ثبت را توسط حکمی تعیین خواهد کرد. 

 کارکرد عملیاتی موثر سامانه ثبت در دیگر کشورها. اصول بهترین عملکرد در ۲.۲.۲
ای مبتنی بر رهنمود کمیسککیون حقوق اندازی زیرسککاخت سککامانهسککازی و راهدر مقایسککه با رویکرد اسککتاندارد موجود در پیاده

سازمان ملل متحد )تجارت بین سام۲۱۸۴الملل  صول بهترین عملکرد در کارکرد عملیاتی و بالفعل این  ها پس انه(، مطالعه ا
( ۲۱۸۱المللی )مالی بینشده توسط شرکت تامیناندازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا به سند ارائهراه از

مطالعه  ای در دیگر کشورها است ومالی وثیقهسازی و عملیاتی کردن تامینکه مبتنی بر معرفی جعبه ابزار این شرکت در پیاده
کشککور از مناطق  9۹( در خصککوص سککازوکار ثبت وثایق منقول در ۲۱۸۲لوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )دیگری که توسککط آ
شده شرکت ۲شویممتمرکز می ۸مختلف انجام  ستفاده  صول بهترین عملکرد و چارچوب مورد ا . در حقیقت در کنار توجه به ا

                                                                                                                                                                                         
 در این کشورها انجام شده است.  ۲۱۸۱فوریه و اکتبر  این مطالعه در طول ۸
 کشور مورد توجه در مطالعه فوق است. 9۹اشاره شد، منظور از این رو هرگاه در این قسمت به کشورهای مورد بررسی یا نمونه  ۲
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قول در دیگر کشورها، در ادامه به تجربه عملی دیگر کشورها در سازی موثر سامانه ثبت وثایق منالمللی در پیادهمالی بینتامین
 کنیم.ها اشاره میزمینه این سامانه

 متمرکز بودن سامانه  .۲.۲.۲.۱
های های انواع مختلف داراییهای مربوط به حق وثیقهدرج شککککوند و تمامی ثبت سپپپپامانه مامرکزیرکوردهای ثبت باید در 

 ربگیرددر ب گیرندالاعتبارانواع مختلف و  مکان جغرافیایی متداوترا صککککرفنظر از  مختلف م ام تانواع منقول توثیقی و 
شکل  سامانه ندارد زیرا عموماً از . (۸۴) صرف با حفظ مالکیت نیازی به ثبت در این  ظر بر ادر مقررات ن حق تقدمالبته حق ت

 .حفظ ارزش وثیقه برخوردار است
سامانه براساس نوع دارایی منسجم نباشد، امکان جستجو در یک سامانه برای  قول، اگرهای مندر خصوص انواع دارایی

 ،ها به خاطر ماهیت خاص آنها. با این وجود در مورد برخی داراییشککودواحد فراهم نمیانواع مختلف دارایی در یک سککامانه 
به وسککککایل نقلیه موتوری، هواپیما، کشککککتی، توان های مجزایی در نظر گرفته شککککده اسککککت. در این زمینه میدر عمل سککککامانه

ها به نحو مناسککبی و مالکیت معنوی اشککاره کرد. در شککرایطی که این سککامانهدر بازار سککرمایه شککده گذاریبهادار سککرمایهاوراق
. البته دکر ها را در سامانه جدید نیز ثبتنیست آن یالزاماً نیاز ،مالیفعالیت کنند، پس از اعمال اصالحات در زیرساخت تامین

در این صورت باید این مساله به صراحت در قانون ناظر بر فعالیت سامانه ثبت اموال منقول تشریح شود تا از الزام ثبت حق 
 .۲و ۸کاری اجتناب شودوثیقه یک دارایی در سامانه جدید و دوباره

سی شورهای مورد برر سوم آنها تقریباً  ،در ک سامانه ثبت  های منقولهمه انواع دارایی حق وثیقهدر نزدیک به یک  در یک 
اسککناد دریافتنی در مرکزی  حق وثیقهو  هها موجود نبودانسککجام در سککامانه ،شککود. البته در چین در زمان انجام این تحقیقمی

یوندی با باط و پشکککد که ارتای ثبت میدیگر انواع دارایی نیز در مراکز ثبت جداگانه حق وثیقهو  مرکزی چینبانکوابسکککته به 
سامانه ثبت  اندازیالبته در این کشور و قبل از راه. با کاهش مواجه شده بود حق وثیقهکارایی ثبت از این رو یکدیگر نداشتند و 

ر شد؛ و در صورت حقوقی بودن، دوثایق، حق وثیقه در صورت حقیقی بودن بدهکار، در دفتر خانه اسناد رسمی باید ثبت می
ص سمی و عدم وجود ارتباط بین پایگاه دادهاداره دولتی  سناد ر ساله با توجه به تعداد زیاد دفاتر ثبت ا های نعت و معدن. این م

 ای شده بود. مالی وثیقهربط، منجر به ایجاد مشکالت زیادی در عملیات تامینذی
شده، ثبت باید صرفنظر از آنکه دارایی ذیهمچنین  ی در یکپارچه از مندر جغرافیای صورتبهربط به مکان دیگری منتقل 

(، در هر ۲۱۸۲ربط انجام شککود. در آمریکا و کانادا در زمان انجام تحقیق توسککط آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )ذی کشااور
ته مشکککککل منتا از این عدم تمرکز، توسککککط  نه ثبت متمرکزی برای انواع مختلف دارایی موجود بود. الب ما یالت یک سککککا ا

در . البته پرداختندهای مختلف میخصوصی کاهش یافته بود که به جستجوی رکوردهای ثبت حق وثیقه در ایالتهایی شرکت
شکلی که می ساس محل جغرافیایی دارایی، م شود؛ انتقال دارایی از یک مکان به مکان صورت الزام ثبت برا صل  تواند حا

 ای را کاهش خواهد داد.مالی وثیقهیاتی تامینسپاری مجدد آن است که کارایی عملجغرافیایی دیار و وثیقه
دارایی  یا نوع حق وثیقه در صاارفندر از نوع اعتبارگیرندال )حقیقی یا حقوقی ،در سککامانه ثبت وثایق باید امکان جسککتجو 

 بتها در سکککامانه ثاند، عموماً حق وثیقه شکککرکتوجود داشکککته باشکککد. در کشکککورهایی که بر پایه قانون مدنی سکککنتی بنا شکککده
شود. در شود و یا در بدترین حالت، اصالً ثبت نمیگیرندگان حقیقی، در سامانه جداگانه ثبت میها؛ و حق وثیقه قرضشرکت

ها انجام شککده اسککت که در این موارد ها در سککامانه ثبت شککرکتیک سککوم کشککورهای مورد بررسککی، ثبت در خصککوص شککرکت
 دسترسی ندارند. ای برای ثبت حق وثیقهاشخاص حقیقی به سامانه

                                                                                                                                                                                         
این  دهد،بهادار را انجام میهای معطوف به اوراقنحو مناسکککبی فرآیند ثبت حق وثیقهبهادار بهکه سکککامانه ثبت اوراق آذربایجانعنوان م ال در کشکککور به ۸

 (. ۲۱۸۱المللی مالی بینپردازد )شرکت تامینسامانه در کنار سامانه دیگر وثایق منقول به فعالیت می
مالی شد )شرکت تامینای براساس نوع اموال منقول در نظر گرفته میهای جداگانهای، سامانهوثیقه مالیبر تامین ناظرعموماً در قوانین و مقررات قدیمی  ۲

 (. ۲۱۸۱المللی بین
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 سامانه متمرکز در ثبت حق وثیقه اموال منقول -۱۴ شکل
 : محقق.ماخذ

باید  یقهحق وثاموال منقول صرفنظر از نوع اعتبارگیرنده و نوع  حق وثیقهدر حالت بهترین عملکرد، در کنار این مساله که 
شو سامانه متمرکز ثبت  شدهدر یک  ساله نیز توجه  برخی منافع منتج از اموال منقول که از ندر حقوقی در که حتی  د، به این م

توان به . در این زمینه می۸نیز باید در این سامانه درج شوند های کاربردی )مانند م ادل شوندبندی نمیابقه حق وثیقهقالب 
اسکککت که در برخی این در حالی  .۲های بلندمدت، فروش اسکککناد دریافتنی و قراردادهای فروش تضکککمینی اشکککاره کردلیزین 

 ای انجام شده است.ثبت در سامانه جداگانه کشورها براساس نوع حقوقی معامله و از این رو منافع حقوقی ذیل اموال منقول،
 در دسترس بودن و سادگی سامانه .۲.۲.۲.۲

را در کنار  دال آگهیثبت سااااها باید امکان چارچوب قانونی و نهادی ناظر بر این سکککامانه براسکککاس اصکککول بهترین عملکرد،
ستجوی اا عات بدون نیاز به اثبات قصککد و نیت کاربران در  ساعته و هدت روز هدته ۴۲فراهم کرده باشککد. سککامانه باید  ج

شد سترس عموم با شد 8 9انجام ثبت، در د سامانه نبا سی به اطالعات  ستر . باید برای 5و نیازی به حضور فیزیکی افراد برای د
ها( و حتی آن گروه از کاربران غیرهمیشککگی که ممکن اسککت صککرفاً یک بار به سککامانه رجوع کنند، ککاربران همیشککگی )بان

کارمزد خدمات سککامانه برای  یهاخواهند داشککت و هزینه کاربران همیشااای، حساااق کاربریدسککترسککی فراهم شککده باشککد. 
ربط بپردازند. در ت کارمزد و هزینه ذیشککککود و الزم نیسککککت قبل از دریافت خدمت به پرداخحسککککاب کاربری آنها منظور می
 شود.عموماً هزینه کارمزد از طریق کارت اعتباری یا بدهی و قبل از ارائه خدمت دریافت می ،حالیکه برای کاربران غیرهمیشگی

                                                                                                                                                                                         
سومی که می حقیقتدر  ۸ سامانه واحد، طرف  صورت عدم ثبت دیگر منافع حقوقی ذیل اموال منقول در یک  شتمالی وثیقهخواهد به تامیندر  وانه ای به پ

صورت نکول اعتبارگیرنده، مواجه پردازد، بدون اطالع از دیگر منافع حقوقی ناظر بر آن مال، با ارزشاین اموال ب سب دارایی و حقوق خود در  گذاری نامنا
 (.۲۱۸۱المللی مالی بینخواهد شد )شرکت تامین

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های کاربردی هستند، میهای کاربردی معادلاز دیگر انواع منافع حقوقی منتا از اموال منقول  که در حقیقت نمونه ۲
Financial leases, long term operating leases, consignments, sales with reservation of title, the sale of secured sales of 
contracts, and liens. 

سامانه 9 حتی از طریق کاربران خارج از و  شودشود و محدودیتی در این زمینه منظور نمیرفته مینظر گ ها از هر درگاهی درعموماً امکان دسترسی به این 
ه اطالعات این شککده، بکشککور امکان دسککترسککی به سککامانه فراهم اسککت. کاربرانی که به اینترنت دسککترسککی ندارند باید بتوانند از نقاط خاص دسککترسککی تعبیه

  (.۲۱۸۱المللی ینمالی بسامانه دسترسی پیدا کنند )شرکت تامین
همگان قرار گیرد )شرکت  دسترساطالعات موجود در سامانه ثبت، به عنوان یک کاال و اطالعات عمومی منظور شده و بدون اعمال محدودیت باید در  8

 (.۲۱۸۱المللی مالی بینتامین
گهی ثبت را برای این کاربران از طریق پستدر شرایطی که تعداد زیادی از کاربران به اینترنت دسترسی ندارند، سامانه باید فر 5 یا  آیند دسترسی به رسید آ

 (.۲۱۸۱المللی مالی بینفکس فراهم نماید. حتی در صورت لزوم باید برای نقاط دورافتاده نقاط کاربری خاص تعریف و فعال شود )شرکت تامین

سککککامانه ثبت 
 اموال منقول

پوشش انواع مختلف 
 اموال منقول

پوشش انواع مختلف 
 معامالت

های پوشش تمام استان
 واقع در کشور

پوشش انواع مختلف اعتبارگیرنده 
 )حقیقی و حقوقی(

 همه نوع منافع منتا از اموال منقول
 )در قالب حق وثیقه و غیر حق وثیقه(
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ربط قرار بگیرد که صرفنظر از قصد وی در ثبت آگهی و نوع باید این امکان در دسترس فرد ذی پرداخت کارمزدبه محض 
در سامانه نیز براساس اصول بهترین عملکرد باید از طریق  جستجوآگهی برایش فراهم شود.  ثبتمقابل مربوطه، امکان طرف

 یرد.صورت پذ ،برایش شماره سریالی منظور شده در صورتی که طبق قانون ،داراییشناسه اعتبارگیرندال یا شمارال سریال 
شود ربط، مشاهده میکشور ذی 9۹( در ۲۱۸۲آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ ) در کنار رویه مورد انتظار، براساس بررسی

سمت فراهم کردن که  سی آزادروند به  ستر سامانه د ست، در حدی که  سمت راها شده بودند به  سیس  ی اندازهایی که قبالً تا
ها )مانند اند. با این وجود در زمان انجام این مطالعه، در برخی سککککامانهحرکت کرده غیرکاغذی و الکترونیکهای سککککامانه

سامانه مشاهده شده است که این  فنالند، اردن، ماکائو، سنگال و جمهوری اسلواک( همچنان نیاز به حضور شخصی فرد در
دنبال دارد. البته در بین این کشککورها، کشککور جمهوری اسککلواک صککرفًا امر محدودیت امکان اسککتفاده را در مناطق دورافتاده به
توانند به ثبت در سککامانه بپردازند و در کشککورهای سککنگاپور، هن  کن ، صککاحبان دفتر اسککناد رسککمی از طرف اعتباردهنده می

 توانند به ثبت در سامانه بپردازند.های ذینفع میجامائیکا طرف چین،
 فرآیند ثبت .۲.۲.۲.۲

ی اجرایو از این رو  حق وثیقهاع م عمومی و  ثبتدر نظر گرفته شککود، بنابراین هدف محدودی برای سااامانه  از آنجا که باید
شکل میهای مقابل سومکردن آن در قبال ارف سامانه را  صلی  شود که دو نوع ثبت وجود ، کارکرد ا دهد. در این زمینه توجه 

ست. در ثبت آگهی،  ستندات موجود ا سناد، نیاز به ارائه و ثبت توافق و دیگر م سناد و ثبت آگهی. در ثبت ا یاز به ندارد: ثبت ا
شدار دادن به اعتبارد صرفاً اا عات اولیه برای ه در  هحق وثیقهندگان یا خریداران بالقوال از وجود یک ثبت مدارک نبودال و 

ردار کارکرد مناسبی برخو از اموال منقول حق وثیقهاین روش برای ثبت  گیرد کهمورد استفاده قرار می ،دارایی مندرج در آگهی
 .است

 ر کناردمار و بررسی آنها های اداری و بایگانی کمتری در مقابل ثبت اسناد دارد که مستلزم ثبت اسناد بیشاین روش هزینه
زیرا نیاز به وارد کردن  در این روش کمتر اسکککتحتی خطاهای موجود در ثبت  بط توسکککط افراد متخصکککص اسکککت.روثایق ذی

   .۸شوداطالعات از اسناد به سامانه توسط کارمندان ثبت مشاهده نمی
توسط شرکت آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ در بیش از نیمی از کشورهای مورد بررسی شود که با این وجود مشاهده می

دارد. در برخی از  ربطهای ذیگیرد و این حوزه نیاز به اصککالح توسککط دولتهنوز ثبت اسککناد مورد اسککتفاده قرار می(، ۲۱۸۲)
 ه کپییاز باسکککت. در برخی دیگر ن سکککپاریوثیقه قرارداد اصکککلی وام در کنار قرارداد رها برای ثبت آگهی نیاز به کپیاین کشکککو

ست و در چند کشور نیز اثبات پرداخت حق تمبر در کنار دو قرارداد فوق الزامی  سپاریوثیقهقرارداد محضری وام و  موجود ا
 کند.صرف ارائه فرم آگهی کفایت می با این وجود در یک سری از کشورها،است. 

های مدرن که درج شکککود. برای م ال در سکککامانه در آن نباید اا عات اضاااافی مانند ارز  وثیقههمچنین در تنظیم آگهی 
نام اعتبارگیرندال یا شااناسااه شککوند: عموماً فرم یکسککانی برای وارد کردن اطالعات وجود دارد، اطالعات زیر در آگهی درج می

بت . ثتوصااایف عمومی یا کلی وثیقه، ایوثیقه مقدار اعتبار، کنندال اعتبارنام و آدرس ارف ت ااامین، آدرس وی، عددی وی
مجدد تجدید شود. برای هر  ،تواند قبل خاتمه این دورهاست و می مشخصی م تبر زمانی برای یک دورالدر سامانه نیز عموماً 

 شود تا امکان بازیابی آن تسهیل شود.ای در نظر گرفته میثبتی نیز شماره
 فرم مشخصیعموماً  ،های مبتنی بر ثبت آگهیسامانه عرصه عمل و در کشورهای مورد بررسی نیز مشاهده شده که در در

شدن  سامانهگرفته می در نظربرای پر ست که در  سناد و مدارکشود. این در حالی ا ست حتی د ،های مبتنی بر ثبت ا ر ممکن ا
در یز ن، فرم خاصککککی برای پر کردن موجود نباشککککد. بر اسککککاس نتایا الزم غیر از درخواسککککت اسککککناد و مدارکبرخی موارد به

یسه با کنند، مقدار ثبت بیشتری در مقاصورت آگهی است و براساس اصول بهترین عملکرد فعالیت میکشورهایی که ثبت به
 .  انجام شده استکشورهای مشابه و با اندازه برابر 

گهی تکنولوژی مورد اسککتفاده در سککامانه در ارائه  به نیاز بدون نآ رد یا قبول سااریع قابلیت از باید کاربر، توسککط ۲ثبت آ
شد و به برخوردار سامانه کارکنان دخالت   شماره و بتث زمان و تاریخ بر مشتمل چاو قابل تاییدیه باید تایید ثبت محض با
گهی ثبت گهی در شده وارد اطالعات تمام و آ ستفاده و کاربر فرد که آنجا از .دهد قرار کاربر اختیار ربط را درذی آ  زا کنندها

                                                                                                                                                                                         
ربط نباید تشریفات اضافی و غیرضروری مانند ضرورت امضا، ثبت در دفتر اسناد رسمی یا حضور فیزیکی فرد یا طرفین ذی مقرراتقانون ثبت و دیگر  ۸

 (.۲۱۸۱المللی مالی بیننفع را مطالبه کند )شرکت تامینذی
  ها است.و مورد انتظار این سامانه کلیدیهای ساده و کاربرپسند بودن از دیگر ویژگی ۲
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شته را خاطر اطمینان این باید سامانه شد دا  ات شدهانجام موثر هایثبت تمامی جستجو یک در شده جستجو اطالعات که با
  عمومی اع ن حالت به نباید نشدال، تایید سامانه در ثبت برای آگهی تا بنابراین دهد،می قرار وی اختیار در را جستجو لحظه

گهی همچنین اطالعات .درآید اجرا قابل و سترس در سامانه سرعت دربه باید شدهتایید هایآ  در صورت در. گیرند قرار د
گهی دیگری با تصور امکان برخورداری از حق تقدم اولیه، فرد است ممکن نگرفتن، قرار دسترس  فرد ربطیذ دارایی بر ثبت آ
 .(۲۱۸۱المللی مالی بینتامین کند و حتی بر این اساس نسبت به اعطای اعتبار اقدام نماید )شرکت درج سامانه در بدهکار

ضافه  صرفاً باید امکان ا سندی مجاز کرددر فرآیند ثبت  شد و امکان حذف هیچ نوع  ضوع ثبت موجود با سناد به مو ن ا
ند سای پایان یافت، عمل خاتمه منجر به حذف . به این معنی که اگر تاریخ اثرگذاری یک آگهی توسط اعتباردهنده وثیقهنیست

ساله این م قابل جستجو خواهد بود. زمانی خاصیاین اطالعیه تا سپری شدن دوره  شود ونمیربط از پایگاه داده ذی حق وثیقه
مالی شکککود )شکککرکت تامینها نیز نافذ اسکککت زیرا منجر به افزایش درجه اعتماد به سکککامانه میحاقیات و اصکککالحیهدر مورد ال

 (.۲۱۸۱المللی بین

 
 فرآیند ثبت در سامانه ثبت اسناد -۱۵ شکل

 ماخذ: محقق.

 روز بودن سامانهالکترونیک و به .۲.۲.۲.۲
کننده ارسکککال شکککود. سکککپس اطالعات آگهی در قالب های ثبت کاغذی، اطالعات باید در قالب آگهی توسکککط ثبتدر سکککامانه

گهی به شکککاخص ثبت تبدیل میاطالعات و رکوردهای ثبت درآمده و اطالعات ذی در شکککوند. این در حالی اسکککت که ربط از آ
 .شودکنندال انجام میتوسط ثبت این موارد همزمان و هنگام ثبت ،سامانه ثبت الکترونیک

صه بین صله نیز در عر ساس نتایا حا سه با کاغذی از ارجحیت برخوردارند زیرا  هایامانهس ،المللیبرا الکترونیک در مقای
سی را فراهم می ستر سرعت د شتباه وارد کردن اطالعات وکنندنه تنها  سک ا اطالعات نامربوط در اثر خطای  یا درج ، بلکه ری

 دهند. انسانی را کاهش می
کنندال آن محول شااود و امکان وقوع خطا در ثبت های الکترونیک باید مساائولیت وارد کردن اا عات به ثبتدر سااامانه

کنولوژی مانه، ت. برای اطمینان بیشتر از دقت اطالعات وارد شده نیز باید در سااا عات توسط کارکنان سامانه به صدر برسد
سامانه در نظر بگیرد و به این ترتیب امکان قبولی یا رد  شده در  شود که مراحلی را برای تایید اطالعات وارد  ثبتی به کار گرفته 

صادفی یک آگهی ثبت از بین برود سامانه ۸ت سط کارکنان  سامانه تو شرایطی که الزام وارد کردن اطالعاتی از کاغذ به  . حتی در 

                                                                                                                                                                                         
المللی بر این عقیده اسککت که اسککتانداردهای ناظر بر قبول یا رد ثبت حق وثیقه باید سککفت و سککخت، مشککخص و مالی بینتامین شککرکتتر دقیقبه بیان  ۸

 صورت عینی و شفاف ارائه شده و امکان اعمال قضاوت توسط کارمندان سامانه به صفر برسد.محدود باشند و دالیل رد ثبت حق وثیقه به

 هدف از ثبت های مقابل سومکردن حق وثیقه اموال منقول در قبال طرفاعالم عمومی و اجرایی 

 فرآیند کلی ثبت
 ربطعدم نیاز به ارایه اسناد و مدارک ذی

 یو عددی شناسه یا اعتبارگیرنده نام

 در نظر گرفتن فرم ساده برای تنظیم آگهی ثبت

 اعتبار کنندهآدرس تضمین و نام اعتبارگیرنده آدرس

 دوره اثربخشی حق وثیقه هوثیق کلی یا عمومی توصیف ایوثیقه اعتبار مقدار

در  شدهسپاریعدم درج ارزش دارایی وثیقه
ج 
در
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ت
العا
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 ثب
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آگ

 

فرآیند ثبت در 
 سامانه

قابلیت سککریع 
رد یککا قککبککول 

گهی ثبت  آ

عدم نیاز به دخالت 
کارکنان سکککامانه در 

 رد یا قبول آگهی

نمایه شککککدن آگهی 
در سکککککامککانککه بککه 
 محض تایید شدن 

های عدم امکان حذف آگهی
شککده از سککامانه، حتی با تایید

 اتمام دوره اثربخشی



  اییقهوث مالییندر تام یازمورد ن هاییرساختز

009 

صحت اطالعات درج سامانه قرار گیرد تا  سخه چاپی از این اطالعات در اختیار  شود؛ البته وجود دارد، باید یک ن شده تایید 
همچنین در راسکککتای باال بردن قدرت وارد کردن  انجام سکککریع وظایف واگذار شکککده به کارکنان سکککامانه نیز با اهمیت اسکککت.

و یا حتی توانایی شناسایی نوع اطالعات عددی  امکان شناسایی فیلدهای اجباری پر نشدالاطالعات صحیح در سامانه، باید 
باشککد. این  را داشککتهاعطا شککده  شمارال ثبت آگهی کردن قدرت چک یا حرفی در فیلدهای مختلف موجود باشککد. سککامانه باید

شده صالح، تمدید یا خاتمه آگهی ثبت  ساله در خصوص اعمال ا شماره آگهی  باالیی دارداهمیت  ،م شرایط باید  زیرا در این 
ی المللمالی بین)شککرکت تامین صککورت صککحیح در سککامانه درج شککده باشککددارد به فرد قصککد اعمال تغییراتی در آن اولیه که
۲۱۸۱)  . 

اگر  .اولویت بخشی به دلیل عدم افشای موثر ثبت استتقدم و ریسک در  ،د استهای کاغذی موجومشکلی که در سامانه
شدن ثبت  سموثر  شد تا مبتنی بر ورود اطالع امانهدر  ساس دریافت رسید با ود خواهد وج، این مشکل بهت در پایگاه دادهابرا

عات آن در سککامانه و برخورداری از . در حقیقت در فاصککله زمانی بین مجاز شککناخته شککدن آگهی توسککط ثبت تا ورود اطالآمد
ها انهنخواهد کرد. البته در برخی سام اگر فردی به جستجو در سامانه بپردازد به این اطالعات دسترسی پیدا ،قابلیت جستجو

سک به ثبت شکل و ری شدن ثبت کننده منتقاین م ست و زمان موثر  شده ا شدنل  سامانه تغییر داد به زمان وارد   هاطالعات به 
با موکول کردن پرداخت اعتبار به وارد شککدن اطالعات در پایگاه  ها و اعتباردهندگانکنندهثبت. در این شککرایط نیز ه اسککتدشکک

 دهند.داده، ریسک خود را کاهش می
براین در این عالوه۸. وجود دارددیدن اطالعات شکککدن یا آسکککیبهای کاغذی نیز ریسکککک عدم شکککفافیت و گمدر سکککامانه

ق حهای ثبت کاغذی مبنی بر امکان ثبت یک ، مشکککل سککامانهکنندال به ارائه اا عات شااناساااییملزم کردن ثبتا ها بسککامانه
 غیرواقعی برای وارد کردن خطرات اقتصادی بر اعتبارگیرنده، کاهش داده خواهد شد. وثیقه

ت را بت به کارکنان ثببرای ثمشااکل پرداخت نقدی های ثبت الکترونیک و برخط آن اسککت که های دیگر سککامانهاز مزیت
زیرا تایید و رد ثبت نیز براساس معیارهای شفاف،  و مشکل گم شدن تصادفی پول و اخذ رشوال برارف شدال است حل کردال

شکککود. شکککود و از این رو امکان اخذ رشکککوه توسکککط کارکنان برای رفع توقف در ثبت حذف میمشکککخص و محدودی انجام می
های صااا حدیدی حذف گیری مبتنی بر قاعدال، ق ااااوتی برخط به دلیل وجود قواعد تصااامیمهادر ساااامانهبراین، عالوه

 خواهند شد.
شواهد تجربی نیز  ساس  صالً انجام  ،در یک چهارم کشورهای مورد مطالعهبر ا سامانه برخط موجود بوده و ثبت کاغذی ا

شکده  مانه الکترونیک پس از تایید و قبولی ثبت دنبالثبت کاغذی و انتقال اطالعات کاغذی به سکا البته در برخی نیز شکود.نمی
های چندگانه صورت همزمان در اختیار بوده است. هرچند روش سیستماست. در بسیاری از کشورها نیز هر دو روش ثبت به

مورد  کترونیکهای التر قلمداد شککود، اما بهترین راهکار نبوده و باید صککرفاً برای تسککهیل گذر به سککامانهتواند در دسککترسمی
 استفاده قرار گیرند.

سی، ثبت آنالین به شورهای مورد برر شتر موارد در ک ست. حتی در در نظرعنوان یک انتخاب همچنین در بی شده ا  گرفته 
اندازی راه ۲۱۱۲سامانه ثبت الکترونیک آن در سال که  برخی کشورهایی که الزام ثبت اسناد و مدارک منظور شده، مانند اسپانیا

. با این حال به دلیل فشکککار ناشکککی از نظر گرفته شکککده اسکککت در کنار ثبت کاغذی، امکان ثبت الکترونیک نیز در ؛اسکککت شکککده
الزامات اسککنادی مورد نیاز برای ثبت الکترونیک، رجوع کمتری به ثبت از طریق این سککامانه شککده اسککت. در حقیقت در طول 

نحویکه منجر به بارشدن هزینه زیادی برای ی در این سامانه انجام شد، بهالعاده اندکتعداد ثبت فوق ۲۱۱۵تا  ۲۱۱9های سال
 نگهداری این سامانه بر دولت شد.

توان به افزایش حجم جستجوها اشاره کرد. در های عملکرد مناسب سامانه متمرکز ثبت الکترونیک در کشورها میاز نشانه
اربران، سامانه هستیم که ک برابر با یک باشد، شاهد اینای جدید تقریباً هاگر نسبت تعداد جستجوها به تعداد ثبت این کشورها
سک و وامثبت را به ستای اطمینان دهی احتیاطی درعنوان ابزاری در مدیریت ری کنند. در تصرف وثیقه تلقی می حق تقدماز  را

د، دازند. در شرایطی که نسبت فوق اندک باشپردهی و ثبت، به جستجو در سامانه میتر، آنها قبل از تصمیم وامبه مفهوم دقیق

                                                                                                                                                                                         
سامانه تبدیل شود. با توجه به آنکههای الکترونیک میسامانه این ریسک در ۸ وثایق  ثبت سامانه در موجود اطالعات تواند به ریسک امنیت اطالعات در 

 مینهز سه در امنیت این. زیادی دارد اهمیت سامانه این در موجود اطالعات امنیت حفظ است، وثیقه در نفعذی مختلف افراد میان حق تقدم کنندهتعیین
ستکاری قبال در امنیت: شود دنبال باید صل یا طبیعی حوادث الکترونیکی، د شکالت امنیت حا شر، و م  تداوم از ایدب سامانه. بنابراین کاربران فیزیکی ب

 . کنند حاصل اطمینان آن در مندرج اطالعات اعتماد قابلیت و سامانه فعالیت
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صرفاً به این دلیل که ثبت  ست که کاربران  ساله ا ست به ثبت مالیتامین جزئی از فرآیند حق وثیقهبیانگر این م پردازند. آن می ا
شود که یده مکنند. براساس شواهد موجود مشاهو ریسک بیشتری را تقبل می پرداختهدهی به جستجو نآنها قبل از تصمیم وام

سبت از سه برابر ثبت جدید  مقدار باالتری برخوردار بوده در کشورهای نیوزلند، کلمبیا و کانادا این ن و  ستاو مقدار جستجو 
 عنوان ابزاری در مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گرفته است.از این رو در این کشورها سامانه ثبت وثایق به

 جستجو در سامانه .۲.۲.۲.۲
بتی یا شمارال ث)نام کامل وی و یا شماره هویتی وی( و  براساس اا عات هویتی اعتبارگیرندالدر سامانه باید امکان جستجو 

شاخص شدال به ویاعطا شورها حتی امکان  شد. البته در برخی ک سامانه موجود با ساس از طریق   شمارالسازی و جستجو برا
های خیلی در سککامانهبا این وجود  ت کشککاورزی یا صککنعتی( فراهم شککده اسککت.وسککایل نقلیه، تجهیزا) هاسریال برخی دارایی

 کارا، امکان جستجو براساس هر سه معیار فوق مهیا شده است.
سامانه برایالبته گزینه ست در یک  شود ز در نظراعتبارگیرندگان مختلف  جستجوی های مختلفی ممکن ا یرا برخی گرفته 

شند. برای م ال شهروندان عموماً از م در یک کشور از اعتبارگیرندگان مکن است از شماره هویتی منحصر به فرد برخوردار نبا
شککده ممکن اسککت شککماره هویتی یکتا و اما موسککسککات حقوقی ثبت ،شککماره هویتی یا ملی یکتا و منحصککر به فرد برخوردارند

 شود. العمر نداشته باشند و از این رو جستجو برای آنها در قالب نام انجاممادام
که بتواند توسککط مهمترین عامل در تحقق یک جسککتجوی موفق، برخورداری از قواعد جسککتجوی عینی و شککفافی اسککت 

موم بینی برسککد. این قواعد باید منتشککر شککده و در اختیار عو بدون دخالت کارکنان ثبت به نتایا قابل پیش سککامانه الکترونیک
. در شککرایطی که جسککتجو براسککاس شککماره هویتی انجام ۸زم را داشککته باشککداطالع النحو جسککتجو  ازقرار گیرد تا جسککتجوگر 

جسککتجو براسککاس نام فرد انجام شککود، نسککخه اگر صککرفاً یک نتیجه به دنبال خواهد داشککت. در صککورتیکه  جسککتجو شککود،می
زیر ممکن اسکککت مورد های سکککازی، گامعنوان معیار جسکککتجو مورد توجه قرار خواهد گرفت. در نرمالای از نام بهشکککدهنرمال

ری، تمرکز بر کاراکترهای مستقل، حذف کلمات بَهای موردی، حذف موارد تلفظی و زیر و زماستفاده قرار گیرد: حذف تفاوت
سازی حروف باقیمانده به رشته حروف. از این رو جستجو برحسب و حروف اختصاری بیانگر نوع شرکت حقوقی، و فشرده

اید ب ی در مقایسککه با صککرف یک اعتبارگیرنده منتهی شککود. بنابراین برای دسککتیابی به نتیجه نهاییتواند به نتایا بیشککترنام می
 مانند تاریخ تولد و آدرس نیز برای حذف نتایا زاید مورد استفاده قرار گیرد. اطالعات مربوط به آگهی ثبت
یار تنها یک م مند و قابل اعتماد، اعدهالمللی بر این عقیده اسکککت که در جسکککتجوی قمالی بینبا این وجود شکککرکت تامین

 شککود. اگر دو معیار برایباید اسککتفاده شککود. در این حالت اسککت که تنها یک نتیجه در اثر جسککتجو حاصککل می برای جسااتجو
صرفاً یکی از آنها هنگام  ستجو مورد توجه قرار گیرد و  شتباه ج ساس معیار ا ستجوگری که برا شد، ج شده با شتباه وارد  ثبت ا

رسد؛ درحالیکه جستجوگری که براساس معیار صحیح وارد شده هنگام پردازد، به نتیجه درست نمیرد شده به جستجو میوا
از این رو به نظر این نهاد باید صرفاً شناسه بدهکار )نام یا شماره هویتی وی( قابل  رسد.می نتیجهپردازد به ثبت به جستجو می

 (.  ۲۱۸۱المللی مالی بیننجستجو در سامانه باشد )شرکت تامی
 کارمزدهای سامانه .۲.۲.۲.۲

ستجوو  حق وثیقهکارمزد ثبت کارمزدهای قابل اخذ در سککامانه ثبت وثایق عموماً مشککتمل بر   در سککامانه اسککت. با کارمزد ج
ای شکککناخته یقهوث مالیتامینعنوان مانعی در بهحق وثیقه در رویکردهای سکککنتی مبتنی بر ثبت اسکککناد، هزینه ثبت  توجه به آنکه

های الکترونیک در یکی از مزایای سامانه. در حقیقت تاکید شده است این هزینههمواره بر ضرورت کاهش شود، از این رو می
ثبت وثایق نیز کاهش بسیار زیاد هزینه ثبت به واسطه انجام الکترونیک ثبت حق وثیقه و نگهداری و بایگانی اطالعات در یک 

ست که نه تنها هزینه ثبت را که بهپایگا سامانه انجام میه داده متمرکز ا ستجو را شود، بلکه هزینه جصورت الکترونیک توسط 
دهد. های مجزا و مستقل به مقدار زیادی کاهش مینیز به دلیل صرف جستجو در یک پایگاه داده به جای رجوع به پایگاه داده

ستفاده کمتر از تکنولوژی و ا و تمرکز بر قالب استفاده از سامانه الکترونیک ثبت وثایق ثابت ثبت نیز درهای باالسری و هزینه
 رسد.گانی کاغذی، به حداقل ممکن میکادر اداری و فرآیند بای

                                                                                                                                                                                         
ر منافع کند تا مشکالت ناشی از این امر را که به جستجو، دقت بیشتری در وارد کردن اطالعات آگهی ثبت میاز قاعد داشتنکننده نیز با اطالع البته ثبت ۸

 (.۲۱۸۱المللی مالی بینخودش نیز اثرگذار خواهد بود به حداقل ممکن برساند )شرکت تامین
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محدود به سااط  مورد  ،کارمزدهای ثبتناظر بر بهترین عملکرد،  المللیاسککتانداردهای بین در رویکردها و اسککاساین  بر
گهی اخذ میهای عملیاتی ثبت و اسااته ک ساارمایه وشااش هزینهنیاز برای پ هنگام البته . شککودشککده که عموماً به ازای هر آ

شخصسازی این رویکرد در پیاده شخصی پیشهای ثبت باید کردن هزینهم شته باز تعداد ثبت در آینده بینی م شدوجود دا و  ا
ت ثبت را با شرکثبت وثایق سامانه  شده براین است پلتفرم طراحیک. برای م ال ممسامانه مدنظر قرار گیردوکار مدل کسب

 های درآمدزایی سامانه افزود.د تا بر جنبهکرها نیز تسهیم شرکت
ت ثابت هستند، تعداد ثبت نقش مهمی در تعیین کارمزد ثبهای ثبت الکترونیک در سامانههای ثبت از آنجا که بیشتر هزینه

ستانداردهای اندازیهای راهسامانهکند. برای م ال ایفا می شش باالی ا سطح پو سالمون از  شور نیوزلند و جزایر  شده در دو ک
میلیون  ۱٫۹میلیون نفری نیوزلند در مقایسککککه با جمعیت  ۴٫۹دلیل جمعیت المللی و عملیاتی برخوردارند. با این وجود بهبین

شکککور، اختالف فاحش بین کارمزدهای ثبت در این دو کشکککور نفری جزایر سکککالمون و حجم کمتر فعالیت اقتصکککادی در این ک
 رسد.نظر میمنطقی به

نه ثبت ای، مقدار هزیمالی وثیقهبنابراین با توجه به شککرایط اقتصککادی و جمعیتی کشککور در کنار حجم مورد انتظار از تامین
های تعیین شککککود یا در حدی که هزینه رود که این هزینه در سککککطح صککککفرآل انتظار میتعیین خواهد شککککد. اما در حالت ایده

 نگهداری سامانه را پوشش دهد.
ستفاده می ثبت کشورها از نرخ مسطح و ثابت در اخذ کارمزد ٪۶۱در بین کشورهای مورد بررسی بیش از  کنند. البته در ا

 شککده براسککاس سککطحله انجامعنوان مالیاتی بر معامکارمزدی متغیر و بهرویکرد اخذ ، عدم اخذ کارمزد ثابتبرخی کشککورها با 
 .ندکتواند حالت مانعی در ثبت آگهی را ایفا ، میوثیقهکه براساس مقدار  شوددنبال میدهنده اعتبار پوشش حق وثیقه

ستفاده قرار گرفته که تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می شورها نیز الگوی تدریجی مورد ا ستان،  کند. دردر برخی ک صرب
 ربسککتگی دارد. در بوسککنی مقدار کارمزد ثبت تحت تاثی وثیقهشککده و تعداد اقالم ای تضککمینار تعهد وثیقهکارمزد ثبت به مقد

و دارد. البته در این د قرار، تعداد اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان و خاص و عام بودن دارایی سکککپاریقرارداد وثیقهطول مدت 
 ار بوده و منجر به کاهش تعداد ثبت نشده است.کشور در نهایت کارمزدها از سطح معقولی برخورد

بت ث درشککود. در کلمبیا، ها براسککاس طول دوره ثبت تعیین میصککورت اسککتانی و در همه اسککتاندر کانادا مقدار کارمزد به
هر ثبت در دالر آمریکا برای  9۸شککود اما در نوا اسکککوتیا کارمزدی معادل دالر آمریکا اخذ می ۹سککال،  ۲۹برای دوره زمانی تا 

 شود.سال اخذ می
دالر آمریکاسکککت. از آنجا که  ۸۱های مختلف، متفاوت اسکککت اما مقدار متوسکککط آن در آمریکا نیز مقدار کارمزد در ایالت
. با این شودمشاهده نمیهای مختلف در بین ایالتتفاوت زیادی در نرخ کارمزد ثبت  ،دوره زمانی ثبت ثابت و پنا سال است

و برای سککه  ؛دالر ۸۹معادل  ،و برای ثبت کاغذی و تا دو صککفحه ؛دالر ۹کارمزد ثبت الکترونیک  ،ل در تکزاسوجود برای م ا
 دالر است.  9۱ ،صفحه و بیشتر

رسکککد شکککود و از این رو به نظر میای تعیین می( از اعتبار وثیقه٪۹تا  ٪۸در سکککنگال، مقدار کارمزد براسکککاس درصکککدی )
 ت و تعداد ثبت عمل کرده، هر چند کاغذی بودن سامانه ثبت نیز در این زمینه موثر بوده است.صورت مانعی در فرآیند ثببه

. در برخی کشورها برای تمامی جستجوها توان برای جستجوی بر خط کارمزدی اخذ کرددر مورد استدادال کاربران نیز می
شککود تایید نتیجه جسککتجو، کارمزد اخذ می شککود و در برخی دیگر صککرفاً در صککورت درخواسککت اضککافی مانندکارمزد اخذ می
شرکت تامین شواهد موجود، در بیش از ۲۱۸۱المللی مالی بین) ساس  سامانه ۶۱(. برا صد از  ستجو در سی، ج های مورد برر

ای اخذ دالر آمریکا، حتی در رومانی و جمهوری اسککککلواک هزینه ۹ای کمتر از شککککود و یا با هزینهبدون اخذ هزینه انجام می
 شود.ینم
 های نیازمند ارتقا حوزه .۲.۲.۲.۱

های اصلی سامانه ثبت وثایق توان ویژگی( و نتایا حاصله می۲۱۸۲براساس مطالعه گسترده آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )
 خالصه کرد.  9۴منقول را در جدول 

 

 های اصلی سامانه کارای ثثت وثایق منقوقویژگی -9۴ جدول
 توصیف ویژگی
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گهی  عدم نیاز به ارسال هیچ نوع مدارکی، و عدم تائید قانونی بودن معامله توسط سامانه سامانه مبتنی بر آ
 عدم وجود بایگانی کاغذی پایگاه داده الکترونیک

سامانه آنالین برای ثبت، اصالحیه، 
 تجدید، لغو و جستجو

روزرسککانی سککامانه( و عدم بهسککاعته در طول همه روزهای هفته )به جز در روزهای  ۲۴کارکرد 
 وجود محدودیت برای افراد در ثبت یا جستجو

ساس شاخص سازی و جستجو برا
اطالعککات هویتی اعتبککارگیرنککده، 
شماره ثبت و شماره سریال وسیله 

 نقلیه

توانند براسککاس شککماره هویتی یکتای اعتبارگیرنده، نام وی، شککماره ثبت یا شککماره جسککتجو می
 شود سریال دارایی انجام

صرفنظر از  سامانه متمرکز ست؛ البته  سترس ا شور در د همه اطالعات در یک پایگاه اطالعاتی واحد برای کل ک
نوع دارایی، اعتبارگیرنده، سککککازوکار حق وثیقه مورد اسککککتفاده در ایجاد وثیقه. اگر در کشککککوری 

تصککل داده مرکزی مها باید به یک پایگاه های مختلفی داشککته باشککد، این شککعبهسککامانه ثبت شککعبه
 شوند.

 های منقول را از امکان ثبت در سامانه محروم کند.قانون ناظر بر ثبت نباید هیچ نوع از دارایی هاامکان ثبت همه انواع دارایی
های اداری سکککامانه( در ثبت و جسکککتجو )البته اخذ کارمزد ثابت و معقولی )برای پوشکککش هزینه کارمزد معقول برای ثبت و جستجو

 اخذ کارمزد برای جستجو اختیاری است(.
انجککام ثبککت توسککککط اعتبککاردهنککده 

 ای و یا نماینده ویوثیقه
سی اعتباردهنده وثیقه ای یا نماینده وی مسکول ثبت حق وثیقه اسکت. هیچ محدودیتی در مورد ک

 تواند تشکیل پرونده دهد وجود ندارد.که می
ز عملکرد نامناسب یا در دسترس نبودن سامانه ثبت مسئول سامانه صرفاً در قبال خطاهای ناشی ا مسئولیت

 خواهد بود.
ها نیست، مگر آنکه اطالعات الزم توسط سامانه مسئول تائید اطالعات و رد یا تائید درخواست اختیار محدود

 کننده ارسال نشده باشد.ثبت
 .(۲۱۸۲) آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ: ماخذ

در  ۲۱۸۱با مقایسکککه اطالعات مندرج در این جدول با جدول بعدی که مشکککتمل بر نتایا حاصکککل از تحقیق آنها در سکککال 
شککود که برخورداری از پایگاه داده الکترونیک و حتی در برخی موارد پایگاه داده کشککورهای مورد بررسککی اسککت، مشککاهده می

عات هویتی اعتبارگیرنده و یا شماره ثبت و سریال وسیله نقلیه در سازی و جستجو براساس اطالغیرمتمرکز با امکان شاخص
کشککور مورد  9۹کشککوری که از بین  9۴ربط مورد توجه قرار گرفته اسککت؛ به نحوی که از مجموع کشککورهای ذی ٪۱۹بیش از 

ود نبوده است. مساله درج شده، صرفاً در یک کشور پایگاه داده الکترونیک موج 9۹بررسی در نهایت اطالعات آنها در جدول 
ربط و اخذ حداقل کارمزد برای ثبت و عنوان وثیقه در سککککامانه ذیها بهجالب توجه دیگر، وجود امکان ثبت همه انواع دارایی

 جستجو در این سامانه است که از اهمیت زیادی در کشورهای نمونه برخوردار بوده است. 
انه ثبت که در بسککیاری از کشککورهای مورد بررسککی تامین نشککده، قابلیت با این وجود مهمترین ویژگی مورد انتظار از سککام

گهی است؛ که به ود کاسته های موجواسطه عدم تامین، به مقدار زیادی از قابلیت و کارایی سامانهمبتنی بودن سامانه بر انتشار آ
در  های موجودها و شکافری از کاستیای و یا نماینده وی، بعد دیگاست. همچنین عدم امکان ثبت توسط اعتباردهنده وثیقه

کشککد. آنالین نبودن سککامانه در برخی کشککورها نیز نیاز مبرمی به های فعلی را در کشککورهای نمونه به تصککویر میکارکرد سککامانه
 ارتقا دارد. 

 
 
 
 
 

 های اصلی سامانه کارای ثثت وثایق منقوق در کشورهای نمونهالررسی ویژگی -9۹ جدول
 کشورهای نمونه وضعیت در ویژگی
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 پاسخی داده نشده خیر بله
 - ۲۱ ۸۴ سامانه مبتنی بر اگهی
 - ۸ 99 پایگاه داده الکترونیک

 - ۸۹ ۸۵ سامانه آنالین برای ثبت، اصالحیه، تجدید، لغو و جستجو
سریال شاخص شماره  شماره ثبت و  ساس اطالعات هویتی اعتبارگیرنده،  سازی و جستجو برا

 - ۴ 9۱ وسیله نقلیه

 - 7 ۲7 سامانه متمرکز
 - ۹ ۲۵ هاامکان ثبت همه انواع دارایی

 ۸ ۹ ۲۱ کارمزد معقول برای ثبت و جستجو
 - ۸۱ ۸۶ ای و یا نماینده ویانجام ثبت توسط اعتباردهنده وثیقه

 ۸ ۵ ۲۴ مسئولیت
 ۸ ۵ ۲۴ اختیار محدود

 (.۲۱۸۲) آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگماخذ: 

 گیرینتیجه و بندیجمع .۲.۲
ها تری از داراییای به پشتوانه اموال منقول که حجم گستردهمالی وثیقههر چند افزایش دسترسی به اعتبار از طریق ارتقای تامین

گیرد به عنوان یک راهبرد کلیدی مورد توجه را در مقایسکککه با اموال غیرمنقول در سکککبد دارایی افراد حقیقی و حقوقی در بر می
 .مالی داردسازی این روش تامینهای کلیدی مورد نیاز پیادهقرار گرفته؛ اما موفقیت این راهبرد، نیاز به تامین زیرساخت

ت، مشاهده ای اسمالی وثیقهدر این راستا با بررسی اجزای پرسشنامه شاخص قدرت حقوق قانونی که مبتنی بر ارکان تامین
ا مالی ایفای و اجرایی نقشککی کلیدی در اسککتقرار موفق این روش تامینمقرراتی، سککامانه -شککود که سککه زیرسککاخت حقوقی می
مالی هسککتند، در کنار سککه سککازی این روش تامینکنند. البته در کشککورهایی که در قالب اصککالحات سککاختاری درصککدد پیادهمی

ز اهمیت زیادی برخوردار اسکککت. با این وجود نفعان نیز اسکککازی عموم و آموزش ذیهای آگاهزیرسکککاخت فوق، توجه به برنامه
نار مالی در کها برای اسککککتفاده از این روش تامینگذاری کارا برای ایجاد تمایل و انگیزه در بانکمرکزی در مقرراتنقش بانک

گر به عنوان دیگذاری برخوردار باشد؛ وجود بازار ثانویه اموال منقول، به نحوی که از درجه باالی نقدشوندگی و سهولت ارزش
 ای شناخته شده است.مالی وثیقهسازی موفق تامینهای کلیدی در پیادهحلقه

شده  ساخت اجرایی در قالب قوانین و مقررات طراحی و تدوین  ساخت کلیدی فوق، عموماً چون زیر سه زیر در ارتباط با 
مالی، صککککرفنظر از سککککازی این روش تامیندهکند، بنابراین در مجموع در پیامقرراتی تحقق پیدا می -در زیرسککککاخت حقوقی 

ای تاکید زیادی نمود. در این زمینه نه مقرراتی و سکککامانه -های جانبی، باید بر تدوین و طراحی دو زیرسکککاخت حقوقی حلقه
تواند کمک موثری در به تصککویر کشککیدن تنها رهنمودهای تنظیم شککده توسککط آنسککیترال، بلکه تجربه کشککورهای مختلف، می

 مالیسازی کارای این روش تامینسمت پیادههای موجود در دو زیرساخت فوق در کشور و تدوین نقشه راه حرکت بهشکاف
 های نظام مالی کشور نماید.در قالب ویژگی
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 . مقدمه۲.۱
ای و اجرایی نقش های مقرراتی، سککامانهاز آنجا که براسککاس اجزای شککاخص قدرت حقوق قانونی، برخورداری از زیرسککاخت

مالی امیندهنده تکنند؛ و با توجه به تاکید ادبیات نظری بر چهار جزء کلیدی تشککککیلای ایفا میمالی وثیقهاسکککاسکککی در تامین
شتر با تامینای مبتنی بر ایجاد، وثیقه شنایی بی ای در کشور، در مالی وثیقهاعالم، حق تقدم و اجرای حق وثیقه؛ بنابراین برای آ

 این فصل بر تحلیل کلی اجزای فوق در نظام حقوقی ایران تمرکز شده است.
ها، ای از بانکنمونهها و اجزای فوق، با تحلیل اطالعات مندرج در ترازنامه با این وجود قبل از پرداختن به زیرسککککاخت

ا میزان شککود تپذیری نمونه حاصککل از شککبکه بانکی به تصککویر کشککیده میحقایق آشکککار موجود در خصککوص الگوی کلی وثیقه
 مالی آزمون شود.ها بر اموال غیرمنقول در تامینتطابق موجود بین ذهینیت و عینیت در مقوله تمرکز بیشتر بانک

مالی های موجود در کشکککور، الزامات سکککاختاری در قالب اجزای کلیدی فوق در تامینیهدر ادامه، براسکککاس مقررات و رو
سی میوثیقه شتوانه اموال منقول و غیرمنقول برر شکار مبتنی بر ای به پ ستیابی به اطالعات فوق در کنار حقایق آ شوند تا با د

شبکه بانکاطالعات نمایانگر الگوی وثیقه ضعیت توثیق اموی، امکان ارزیابی دقیقپذیری و تملیک این اموال در  ال منقول تر و
ستا با توجه به آنکه حق وثیقه می شود. در این را شی از عقد رهن و یا بیع شرطی و یا و غیرمنقول در فصل بعد فراهم  تواند نا

، مباحث متمرکز بر عقد االجرا(؛ در ادامهنامه اجرای مفاد اسکککناد رسکککمی الزمآیین ۸حتی معامله با حق اسکککترداد باشکککد )ماده 
ه بندی و ارائمالی خارج از عقد رهن، در قالب توثیق، طبقههای تامینرهن، در قالب ترهین؛ و مبانی متمرکز بر دیگر شککککیوه

ها ارائه های فقهی رهن اموال غیر مادی، راهکارهایی برای برطرف کردن این چالششککوند. در این قسککمت، با مرور چالشمی
 شود.می

های ای در کشککککور با وجود کاسککککتیهای زیاد ناشککککی از عدم وجود زیرسککککاخت سککککامانهدامه نیز با توجه به نگرانیدر ا
شکککود. در این راسکککتا، رویه بالفعل توثیق های مقرراتی و اجرایی، بر ارزیابی این زیرسکککاخت در کشکککور تمرکز میزیرسکککاخت

سمات، بهاوراق سامانه  سابهادار در  سامانه ثبت مانهعنوان الگو و رویه  شور؛ در کنار رویه بالقوه منتا از  ای فعلی توثیق در ک
بندی اعتبار ایران؛ با الگوی مسکککتخرج از فصکککل سکککوم، در قالب الگوی بهترین شکککده در شکککرکت مشکککاوره رتبهوثایق، طراحی

 شود.عملکرد؛ ارزیابی و مقایسه شده، و نتایا حاصله تحلیل می
الی مهای تامینای موجود در این فصککل، شککناخت اولیه از زیرسککاختری، توصککیفی و مقایسککههای آمابه این ترتیب تحلیل

 شود. تر این مقوله در فصل بعد فراهم میای در کشور را در اختیار قرار داده و امکان ارزیابی دقیقوثیقه

 سپاری اموال منقول و غیرمنقول. بررسی آماری وضعیت وثیقه۲.۲
شده سپاری شبکه بانکی براساس اطالعات رسمی در دسترس، بر پایه اطالعات حسابرسین الگوی وثیقهبرای به تصویر کشید

بانک برای  ۸۱ای مشتمل بر اند، نمونههای اخیر خود را در دسترس عموم قرار دادهها که ترازنامه سالدامنه محدودی از بانک
ها در دو سال فوق یکسان نبوده و دامنه ت. هر چند تعداد بانکدر دسترس قرار گرف ۸9۵۹۲بانک برای سال  ۱و  ۸9۵۴۸سال 

سبی رفتار و الگوی وثیقهدهد، اما بهگسترده و قابل اتکایی را از نظر آماری در دسترس قرار نمی بکه سپاری را در شصورت ن
 کشد. بانکی به تصویر می

ها در هر یک رسککی و عالوه بر آن، تعداد متفاوت بانکهای نمونه در دو سککال مورد بربا توجه به همگن نبودن تعداد بانک
ف های مختلسپاری اموال منقول و غیرمنقول در گروهای که در ادامه تحلیل خواهند شد؛ امکان مقایسه رفتار وثیقهاز سه حوزه

 یع جداول مربوطه برایها، در هر حوزه ملزم به تجمهای خصوصی و دولتی فراهم نبوده و بنابراین صرفنظر از نوع بانکبانک
ربط در ترازنامه آنها در دسککترس اسککت. در ادامه در گام اول بر اسککتخراج این الگو هایی خواهیم بود که اطالعات ذیکل بانک

سهیالت تمرکز  ساس رویکرد موجود در اعطای ت سپس تحت تاثیر قرار گرفتن این رویکربر ا ن وثایق بر پایه نقش ای دشده و 

                                                                                                                                                                                         
اقتصادنوین، انصار، آینده، پارسیان، پاسارگاد، های شده و خصوصی و مشتمل بر بانکبانک خصوصی )اعم از خصوصی ۸۴ها مشتمل بر این بانک ۸

بانک دولتی )اعم از تجاری و تخصصی دولتی مشتمل بر  ۴( و الحسنه مهر، قوامین، دی و ملتکارگران، سامان، سینا، کارآفرین، ایران ونزوئال، قرضرفاه
 ( است.ی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاونشاورزهای کبانک

قتصادنوین، پارسیان، خاورمیانه، سامان، رسالت، های اشده و خصوصی و مشتمل بر بانکبانک خصوصی )اعم از خصوصی ۱ها مشتمل بر این بانک ۲
 ( است.تجارت، صادرات و ملت
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رایی تواند منجر به همگشککود. در حقیقت توجه به دو بعد فوق میمطالبات غیرجاری بانک به تصککویر کشککیده میدر بازیافت 
 الزم در تحلیل چرایی الگوی حاصل شود.

 پذیری از منظر تسهیالت اعطایی. بررسی الگوی وثیقه۲.۲.۱
پذیری ، الگوی اولیه وثیقه9۶میع آنها در جدول های نمونه و تجدر ترازنامه بانکانواع وثایق اصاااالی ابتدا براسککککاس جداول 

شکککود. در این جدول، صکککرفنظر از دولتی یا غیردولتی بودن مشکککتریان، انواع مختلف اموال منقول و غیرمنقول اسکککتخراج می
ک یشکککده در نمونه، براسکککاس میزان تسکککهیالت اعطایی به پشکککتوانه آنها و به تفکو تجمیع تفکیک مناسکککبی از وثایق پذیرفته

 گیرد.مشتریان حقیقی و حقوقی در دسترس قرار می
شود که در هر دو سال، بیشترین مقدار تسهیالت اعطایی به مشتریان حقیقی و حقوقی به پشتوانه به این ترتیب مشاهده می

 ۲االجرا، امالک و مستغالت و سپس قراردادهای الزم۸چک و سفته بوده است و در مورد مشتریان حقیقی بعد از چک و سفته
شتریان حقوقی پس از  ستند. در طرف مقابل در م سهیالت اعطایی برخوردار ه سک اعتباری ت شش ری سهم در پو از باالترین 

اص خود اختصاالجرا و سپس امالک و مستغالت سه رتبه اولیه در پوشش ریسک اعتباری را بهچک و سفته، قراردادهای الزم
ند؛ هر چند کنموال منقول نقشی چشمگیر و رتبه باالیی در پوشش ریسک اعتباری ایفا میدهند. از این رو برخالف انتظار، امی

 دهند. اموال غیرمنقول نیز با اختالف باال در مقدار، سهم به نسبت مهمی را به خود اختصاص می
در هر یک از شود که در مورد تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و مشاهده می 9۶براساس اطالعات مندرج در جدول 

صاص داده سهیالت را به خود اخت سک اعتباری بیش از نیمی از ت سفته پوشش ری سال، چک و  شتریدو  ان اند. در ارتباط با م
از نقش چشمگیر چک و سفته کاسته  ۵۹شود، با این وجود در سال وضعیت مشابهی مشاهده می ۵۴حقوقی هر چند در سال 

 االجرا افزوده شده است.زمشده و تا حدودی بر نقش قراردادهای ال
سپرده و اوراق شتوانه  سهیالت اعطایی به پ شتریان حقوقی، مجموع ت ست که از مقدنکته جالب دیگر در مورد م ار بهادار ا

چشمگیرتر است. هر چند این  ۵۴تسهیالت اعطایی به پشتوانه کارخانه و تجهیزات بیشتر است و این اختالف حتی در سال 
رفت در مورد مشتریان حقوقی، کارخانه شود؛ اما انتظار مییالت اعطایی به مشتریان حقیقی نیز مشاهده میرویه در مورد تسه

سککککد مشکککککالت موجود در تملیک و فروش آنها منجر به گرایش رنظر میمالی ایفا کند که بهو تجهیزات نقش مهمی در تامین
های بهادار، حتی در مورد این گروه از مشککتریان شککده؛ و یا بیشککتر بانکقپشککتوانه سککپرده و اورامالی بهها به تامینبیشککتر بانک

شوند، در های تولیدی میمالی کارخانجات و شرکتدولتی تجاری و تخصصی که براساس تسهیالت تکلیفی موظف به تامین
 اند. گروه نمونه جای نگرفته
جدول تلفیقی فوق مورد اسکککتفاده قرار گرفته مشکککاهده  هایی که اطالعات آنها برای اسکککتخراجبانکاز این رو با بررسکککی 

شود که در هر یک از دو سال نمونه، صرفاً اطالعات یک بانک دولتی در دسترس بوده و از این رو بیشتر اطالعات این دو می
 .9های خصوصی تازه تاسیس استهای خصوصی و به ویژه بانکپذیری در بانکجدول، مبتنی بر الگوی وثیقه

تساااهی ت اعطایی و مطالبات از های نمونه براسکککاس جداول ام بعد و براسکککاس اطالعات مندرج در ترازنامه بانکدر گ
ستی 97و تجمیع آنها در جدول  اشخاص غیر دولتی به تدکیک نوع وثیقه ،  9۶آزمایی نتایا مستخرج از جدول ، به نوعی را

سهیالت غیردولتی انجام می صرف بر ت سال شود. هر با تمرکز  بانک نمونه این جداول در  ۱از  بانک 7صرفاً  ۸9۵۹چند در 
بانکی که در هنگام انجام تحقیق،  ۸۱) ۸9۵۴های فوق در سککککال ، اما تعداد چشککککمگیر بانک8ترازنامه آنها درج شککککده بود

 د.دهآزمایی در اختیار قرار میاطالعات ترازنامه آنها در دسترس عموم بود( امکان مناسبی برای راستی

                                                                                                                                                                                         
ان عنواخذ چک به امنه محدود اتکای بانک بهکننده در جلسککات تاکید زیادی بر درکتاین طرح، نمایندگان حقوقی شکک حقوقیهای هر چند در نشککسککت ۸

ساس ق سپردن وثیقه ملکی به بانکوثیقه برا سهیالت ت صرف و محدودیت کاربرد آن برای هاانون عدم الزام  سفته د ولیدیت ر این و همچنین کاربرد اندک 
 خالف انتظار بوده است. های نمونهزمینه داشتند، اما نتایا در مورد بانک

شرایط خاص و  نوعیبهاالجرا تمرکز بر قراردادهای الزم ۲ سهیالت با  ضی اعتبار از وثایق قابل قبول برخوردار نبوده و یا ت ست که متقا ساله ا بیانگر این م
مالی و عدم وجود منی بیانگر نوعی ضککعف در تامینبه صککورت ضکک تواندمتمایز از رویه مورد انتظار الزام اخذ وثایق الزم ارائه شککده اسککت. از این رو می

 .اشدهای الزم در پوشش ریسک اعتباری بزیرساخت
عبارتند از: انصککار، ایران زمین، پارسککیان، پاسککارگاد،  ،در دسککترس قرار گرفت ۸9۵۴هایی که جدول انواع اصککلی وثایق در ترازنامه آنها برای سککال بانک 9

، عبارتند از: اقتصککاد نوین، پارسککیان، خاورمیانه، ۸9۵۹الحسککنه مهر؛ و برای سککال امان، کارآفرین، خاورمیانه و قرضتوسککعه تعاون، حکمت ایرانیان، سکک
 رسالت، سامان، صادرات و ملت.

 ها عبارتند از: اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سامان، رسالت، صادرات و خاورمیانه.این بانک 8
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ساس نتایا مندرج در جدول  شاهده می 97به این ترتیب برا شمگیرترین نقش را در م سفته چ شود که در مجموع چک و 
می از طور متوسککط نزدیک به نینحوی که بهپوشککش ریسککک اعتباری تسککهیالت اعطایی به بخش غیردولتی ایفا کرده اسککت، به

 عبارتی وثایقآالت و به. پس از آن، زمین، سککاختمان و ماشککینتسککهیالت اعطایی به پشککتوانه چک و سککفته اعطا شککده اسککت
طور متوسککط حدود یک چهارم از این اند و بهغیرمنقول وظیفه پوشککش ریسککک اعتباری تسککهیالت غیردولتی را بر عهده گرفته

ریسک اعتباری  ٪۸۹وسط االجرا با پوشش متاند. در مقام سوم نیز قراردادهای الزمپشتوانه وثایق فوق اعطا شدهتسهیالت به
 این گروه از تسهیالت قرار دارند.

کنند و نقش وثایق غیرمنقول ، وثایق منقول نقش خطیری در پوشککش ریسککک اعتباری ایفا می9۶از این رو همانند جدول 
شابه الگوی وثیقه ست. با این وجود الگوی ترتیب اهمیت نوع وثیقه، م سیار کمتر ا سهیالت اعطایی بب شتریان  هپذیری در ت م

های دولتی اسککت، که دربرگیرنده تمامی بانک ۸9۵۴تر، الگوی حاصککل از جدول فوق برای سککال حقیقی اسککت. به بیان دقیق
نحو مناسککبی بیانگر واقعیت تمرکز بیشککتر بر چک و سککفته و خود قرارداد وام در پوشککش ریسککک اسککت. هر چند امکان جدا به

بهادار و ر دسککترس نیسککت؛ اما نتایا بیانگر چشککمگیر نبودن نقش سککپرده، اوراقپشککتوانه چک دکردن تسککهیالت اعطایی به
سهلنامه بانکی بهضمانت ستا مشاهده عنوان ابزارهای مالی  شبکه بانکی است. در این را الوصول در پوشش ریسک اعتباری 

سایر در جدول می صرفنظر از قلم  سپرده97شود که  ضمانها، اوراق،  سهام، و  شارکت و  های ها به ترتیب از اولویتنامهتم
 های بانکی بسیار ناچیز و در حد صفر درصد است. نامهپذیری برخوردارند و در این بین سهم ضمانتبعدی در وثیقه

های که تعداد بانک ۸9۵۴های کاربر وثیقه و با تمرکز بر سککال براسککاس سککتون مندرج در جدول فوق در مورد تعداد بانک
ت، و آالساختمان و ماشینشود که سه قلم وثیقه منقول چک و سفته، زمین و پوشش قرار داده، مشاهده می بیشتری را تحت
با تعداد بانکقراردادهای الزم های کاربر برخوردارند. هر چند در حوزه دارایی االجرا از میزان کاربری باالیی نیز در ارتباط 

بهادار نیز از کاربری باالیی برخوردارند، با الوصککول مشککتمل بر سککپرده و اوراقمنقول، وثایق با درجه نقدشککوندگی باال و سککهل
 های نمونه تمایل بهاسکککت. به این ترتیب هر چند تمامی بانک نامه، از کاربری مورد انتظار برخوردار نبودهاین وجود ضکککمانت

اند؛ اما در عمل، سهم اندکی از ریسک اعتباری خود هالوصول داشتعنوان وثایق نقد و سهلبهادار بهاستفاده از سپرده و اوراق
 ها پوشش دهند.اند توسط این داراییاند یا تمایل داشتهرا توانسته

 شدهپذیری از منظر تسهیالت بازیافت. بررسی الگوی وثیقه۲.۲.۲
 ک در اعطای تسکککهیالت، به رویهسکککپاری از نگاهی متفاوت و با گذر از رویکرد بانحال در گام بعد برای بررسکککی الگوی وثیقه

ماندال حساااق شککود و جداول شککده و نقش وثایق در بازیافت اعتبارات اعطایی تمرکز میموجود در وصککول اعتبارات سککوخت
و با توجه به تعداد  9۱شود. براساس اطالعات مندرج در جدول های نمونه در دو سال فوق استخراج میبانک وثایق تملیکی
بانک در سککککال  7و  ۸9۵۴بانک در سککککال  ۸9که جداول فوق در ترازنامه آنها در دسککککترس قرار گرفت )هایی محدود بانک

 شود.شود که الگوی متفاوتی به تصویر کشیده می، مشاهده می۸(۸9۵۹
است، اما رویه مشابهی  ۸9۵۴های نمونه در سال تقریباً نصف تعداد بانک ۸9۵۹های نمونه در سال هر چند تعداد بانک

های نمونه بر اموال غیرمنقول در مقایسککه با درصککدی بانک ۱7شککود. در مجموع تمرکز بیش از این دو سککال مشککاهده می در
کشککد. در حقیقت تصککویر میای کامالً مخالف الگوی موجود در اعتباردهی را بهدرصککدی اموال منقول؛ رویه ۸9مقدار حدوداً 

دهند و در این راسککتا در هر دو سککهم چشککمگیرتری را به خود اختصککاص می در بازیافت مطالبات غیرجاری، وثایق غیرمنقول
خود اختصکککاص های اول تا چهارم را بهاداری، کارخانه و سکککپس زمین، رتبه -سکککال، و به ترتیب: امالک مسککککونی، تجاری 

 دهند.می
درصککد از  7۱ردار بوده و حدود با وجود سککهم اندک وثایق منقول در بازیافت مطالبات غیرجاری، سککهام از رتبه اول برخو

های دوم و ترتیب از رتبهنیز اثاثه و تجهیزات به ۸9۵۴دهند. در سکککال ها را به خود اختصکککاص میوثایق منقول تملیکی بانک
فته و تر، سدهند. به بیان دقیقهای دوم تا سوم را به خود اختصاص مینیز تجهیزات و سپس اثاثه رتبه ۸9۵۹سوم، و در سال 

شتوانه آنها اعطا میکه بهچک  سهیالت به پ سط نیمی از ت شتشوند، هر چند در وهله اول به نظر میطور متو سد به دلیل پ وانه ر
ها اجرایی و کیفری چک، کمتر به مطالبات غیرجاری منتهی شکککده باشکککد، اما توجه به این نکته ضکککروری اسکککت که این دارایی

                                                                                                                                                                                         
در دسککترس قرار گرفت، عبارتند از: اقتصککاد نوین، انصککار، آینده،  ۸9۵۴سککال  برایایق تملیکی در ترازنامه آنها هایی که جدول مانده حسککاب وثبانک ۸

سال  شاورزی و ملت؛ و برای  سینا، کارآفرین، ک سامان،  صادرات، رفاه کارگران،  سعه  سعه تعاون، تو سارگاد، تو سیان، پا صاد ۸9۵۹پار ، عبارتند از: اقت
 سامان، صادرات، ملت و خاورمیانه. نوین، پارسیان، تجارت،
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ده، های منقول یا غیرمنقول اعتبارگیرناالجرا، به انواع دیگری از داراییمانند اسناد الزمتوانند در فرآیند بازیافت و تملیک، همی
 تغییر ماهیت داده باشند.

سهام نیز در بین اموال منقول توثیقی می  سیار کوتاهنقش پررن   صریح و ب شن،  مدت تواند تا حدودی منبعث از رویه رو
تملیک و فروش این دارایی در بازاری با درجه نقدشوندگی باال باشد که وقفه اندکی  بهادار درقانونی دستورالعمل توثیق اوراق

دنبال خواهد داشت. در حقیقت عدم وجود بازاری با درجه در بازیافت مطالبات غیرجاری را به نسبت اموال منقول فیزیکی به
تواند نقش موثری در سهم یاری از آنها، میهای فوق، در کنار سرعت باالی استهالک بسنقدشوندگی باال در خصوص دارایی

 کمتر آنها در وثایق منقول تملیکی داشته باشد. 
ها شککود که تعداد این بانکنیز مشککاهده می 9۱های فوق در جدول کننده هر یک از داراییهای تملیکبراسککاس تعداد بانک

سال بوده؛ در حالیکه در خصوص اموال منقول، های موجود در نمونه در گروه وثایق غیرمنقول، معادل تعداد کل بانک در هر 
صف تعداد بانکتعداد این بانک ساله یا میهای گروه قبل کاهش پیدا میها تقریباً به اندکی بیش از ن واند منبعث از تکند. این م

ز کمتر بر پذیری با تمرکنحوی که منجر به الگوی وثیقهاحتمال نکول باالتر تسکککهیالت به پشکککتوانه اموال غیرمنقول باشکککد، به
تواند در اثر تبدیل اجرای حق وثیقه ناشی از چک و سفته و قراردادهای وثایق غیرمنقول در شبکه بانکی نیز شده باشد؛ و یا می

وع نتر اموال غیرمنقول اعتبارگیرنده، و یا تمایل بانک بر تمرکز بر این ربط و از این رو شناسایی سریعاالجرا در مراجع ذیالزم
 ربط در بازیافت اعتبار حاصل شده باشد.از اموال فرد ذی

 رمنقول در کشوریای به پشتوانه اموال منقول و غمالی وثیقهدر تامین یمروری بر الزامات ساختار .۲.۲
رراتی، قهای مای براساس مطالب مندرج در فصول قبل شامل زیرساختمالی وثیقهدهنده تامیناز آنجا که اجزای اصلی تشکیل

شککود. در این ای موجود در کشککور بررسککی میمالی وثیقهای و اجرایی اسککت، در این قسککمت اجزای فوق در نظام تامینسککامانه
راسکککتا، ابتدا بر قوانین مادر ناظر بر این فرآیند در توثیق و ترهین تمرکز شکککده و با به تصکککویر کشکککیدن ابعاد کلی زیرسکککاخت 

ه حق واسککطتر این زیرسککاخت در ادامه و در ایجاد حق وثیقه، ثبت این حق، حق تقدم در مال بهیمقرراتی، تمرکز بر ابعاد جزئ
وثیقه و در نهایت در اجرا و اعمال حق وثیقه مورد توجه قرار گرفته و در کنار زیرسککککاخت مقرراتی، زیرسککککاخت اجرایی نیز 

با پرداختن به ابعاد مقرراتی ناظر بر ثبت حق وثیقه، در ای دلیل عدم پوشش زیرساخت سامانهشود. با این وجود بهبررسی می
   گیرد.ای موجود در کشور در زیربخش بعدی مورد مطالعه و ارزیابی قرار میادامه زیرساخت سامانه

 قوانین مادر ناظر بر توثیق و ترهین  .۲.۲.۱
مالی اتی منسککجم و مسککتقلی در زمینه تامینبرخالف رویه موجود در بسککیاری از کشککورها که مبتنی بر سککاختار حقوقی و مقرر

شککود که چنین رویکردی در نظام حقوقی و ای به پشککتوانه اموال منقول در مقایسککه با اموال غیرمنقول اسککت؛ مشککاهده میوثیقه
 همقرراتی کشککککور دنبال نشککککده اسککککت. در حقیقت نه تنها قانون جامعی در این زمینه در نظام حقوقی ایران وجود ندارد، بلک

ود ردهند. این در حالی اسککت که انتظار میمقررات موجود نیز عموماً پراکنده بوده و برخی از ابعاد مورد انتظار را پوشککش نمی
قانون جامع، تمامی ابعاد مشتمل بر ایجاد، ثبت و اعالم عمومی حق وثیقه در سامانه ثبت وثایق، اعطای حق تقدم به این حق 

 قه را پوشش دهد.و نحوه اجرا و اعمال حق وثی
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 انواع وثایق اصلی در توهی ت اعطایی اله مشاریان حقیقی و حقوقی -9۶ جدول
 1394 1395 

 تعداد از کل درصد از کل مقدار تعداد از کل درصد از کل مقدار عنوان
 7 37/05 2,027,711,725 10 39/05 1,260,957,578 تسهیالت اعطایی به مشتریان حقیقی

 7 70/02 1,419,795,116 10 79/09 997,229,525 منقول

 3 1/06 21,417,683 1 0/00 38,518 نقد

 6 1/99 40,419,940 9 3/39 42,688,909 سپرده

 7 0/25 5,090,627 6 0/33 4,115,988 اوراق مشارکت/ صکوک/سهام

 7 10/56 214,203,889 10 5/84 73,603,872 قرارداد الزم االجرا 

 6 52/96 1,073,819,847 8 67/96 856,901,109 چک و سفته

 4 0/00 64,709 6 1/58 19,879,959 ضمانتنامه

 1 3/19 64,778,421 1 0/00 1,170 ماشین آالت

 6 21/98 445,735,627 7 16/07 202,606,140 غیرمنقول

 6 21/98 445,615,235 7 16/06 202,529,717 امالک و مستغالت

 2 0/01 120,392 3 0/01 76,423 کارخانه و تجهیزات

 4 8/00 162,180,981 7 4/85 61,121,913 سایر

 7 62/95 3,444,916,441 10 60/95 1,968,140,127 تسهیالت اعطایی به مشتریان حقوقی

 6 81/78 2,817,255,589 9 88/46 1,741,106,173 منقول

 3 6/20 213,635,830 1 0/00 75,230 نقد

 6 1/46 50,313,992 9 1/55 30,410,921 سپرده

 6 3/63 124,952,594 5 3/92 77,237,880 اوراق مشارکت/ صکوک/سهام

 6 31/50 1,085,060,441 8 20/80 409,348,769 قرارداد الزم االجرا 

 6 34/52 1,189,232,583 8 53/66 1,056,106,248 سفته چک و

 3 4/47 154,060,149 4 8/53 167,865,307 ضمانتنامه

       1 0/00 61,818 ماشین آالت
 7 11/91 410,264,036 7 9/38 184,617,455 غیرمنقول

 7 10/16 350,170,296 7 9/20 181,144,446 امالک و مستغالت

 3 1/74 60,093,740 3 0/18 3,473,009 کارخانه و تجهیزات

 4 6/31 217,397,837 4 2/16 42,420,749 سایر

 7 100 5,472,628,166 10 100 3,229,097,705 جمع

 ها، محاسبات محقق. ماخذ: تلفیق و ترکیب اطالعات ترازنامه بانک
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 توهی ت اعطایی و مطالثات از اشخاص غیردولای اله تفکیک نوع وثیقه -97 جدول

 1394 1395 

 تعداد از کل درصد از کل مقدار تعداد از کل درصد از کل مقدار عنوان

 7 84/56 2,595,436,285 18 61/65 1,921,420,333 منقول

 7 3/14 96379863 17 4/65 144861460 سپرده

 7 0/74 22664215 16 1/16 36283515 اوراق مشارکت و سهام

 4 0/02 544043 15 14/89 464142395 قراردادهای الزم االجرا

 7 28/28 867981641 18 40/94 1275858259 چک و سفته

 7 52/38 1607866523 1 0/01 274704 ضمانت نامه

 3 13/83 424,400,088 18 24/95 777,709,611 غیرمنقول

 3 13/83 424400088 18 24/95 777709611 زمین، ساختمان و ماشین آالت

 5 1/61 49,484,065 14 13/40 417,580,098 سایر

 7 100 3,069,330,437 18 100 3,116,710,045 جمع

 ها، محاسبات محقق. ماخذ: اطالعات ترازنامه بانک
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 مانده حواب وثایق تملیکی -9۱ جدول

 
1394 1395 

 تعداد از کل درصد از کل مقدار تعداد از کل درصد از کل مقدار عنوان

 4 12/26 9172184 9 12/40 11575685 منقول

 3 0/35 31693 5 17/17 1988102 اثاثه

 3 0/15 14110 7 1/35 156228 وسایط نقلیه

 2 69/49 6373536 6 72/99 8448581 سهام

 2 25/02 2294920 6 6/14 710925 تجهیزات

 1 0/00 438 5 0/10 11872 کاال

    2 2/25 259977 سایر 

 7 87/74 65630890 13 87/60 81767862/7 غیرمنقول

 7 33/53 22006733 13 40/58 33178640/4 مسکونی

 5 23/97 15731975 11 22/80 18646417 تجاری/اداری

 5 15/38 10094717 12 16/60 13569968/4 زمین

 3 14/88 9763083 10 19/92 16290275 کارخانه

 0 0/00 0 1 0/00 717 تاسیسات

 3 8/44 5538773 5 0/10 81846 سایر

 7 100 74,803,074 13 100 93,343,548 مانده حساب وثایق تملیکی

 ها، محاسبات محقق ماخذ: اطالعات ترازنامه بانک

 



 سپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایرانرای ارتقای جایگاه وثیقههای مورد نیاز بطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت

011 

در  مدنیمالی به پشککککتوانه اموال غیرمنقول، مقررات مندرج در قانون تر در ایران در خصککککوص ترهین و تامینبه بیان دقیق
خصوص توصیف جامع عقد رهن و رویه کلی ایجاد حق وثیقه ناشی از عقد رهن، از مهمترین قوانین نافذ در این حوزه است 

تری از رویه ثبت این حق داللت دارد. البته های آن بر ابعاد بیشککتر و دقیقو در کنار آن، قانون ثبت اسککناد و امالک و اصککالحیه
سبت به شاره کردهدیگر بدهکاران نیز مجموعه در حق تقدم مرتهن ن ساله ا شامل: قانون مدنی، قانون ای از قوانین به این م اند، 

. در مورد اجرای حق مرتهن نسککبت به مال غیرمنقول نیز مهمترین قوانین نافذ اداره تصککفیه امور ورشکککسککتگی تجارت و قانون
سناد و امالک و اصالحیه سناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی آئینار های آن در کنمبتنی بر قانون ثبت ا نامه اجرای مفاد ا

 است. به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مالی به پشککتوانه اموال منقول نیز رویه مشککابهی، البته با گسککتردگی و پراکندگی بیشککتر قوانین و مقررات در خصککوص تامین

تر در صورت ترهین رسمی اموال منقول، تقریباً مجموعه مشابهی از قوانین در مقایسه با ترهین شود. به بیان دقیقمشاهده می
 شود. در حقیقتد؛ اما در صورت توثیق عادی اموال منقول، رویکرد متفاوتی دنبال میرسمی اموال غیرمنقول نافذ خواهد بو

در رویه ثبت توثیق اموال منقول، مقررات داخلی بانک در ایجاد قرارداد مربوطه بین بانک و مشککککتری نافذ خواهد بود و در 
براساس نوع دارایی منقول، مسلماً توسط نهاد ربط موثر است که های منتشره توسط نهادهای ذیبرخی موارد نیز دستورالعمل

بهادار مصککوب هیئت بهادار، دسککتورالعمل توثیق اوراقعنوان م ال در ایجاد حق وثیقه در اوراقشککود. بهای تنظیم میجداگانه
سازمان بورس و اوراق سبت به دیگر بدهکارانمدیره  ست. در حق اولویت و تقدم دارنده حق وثیقه ن شاب بهادار جاری ا ه نیز م
تر اموال منقول در مقایسکککه با ای از قوانین و مقررات باید رجوع کرد که براسکککاس دامنه گسکککتردهاموال غیرمنقول، به مجموعه

تر باشککد و از این رو بر پیچیدگی آن خواهد افزود. این مسککاله در مورد اجرای تواند متنوعاموال غیرمنقول، این مجموعه نیز می
شرایط نکول اعتبارگیرنده نیز صادق است. هر چند آییندهنده در قبال وثیقهحق وثیقه اعتبار سناد منامه اجرای گذار و در  فاد ا

شور سناد و امالک ک سازمان ثبت ا شکایت از عملیات اجرائی  سیدگی به  سمی الزم االجراء و طرز ر عنوان مقرره مادر در به ر
 .۸نوع دارایی منقول، مقررات دیگری نیز جاری خواهد بودشود، با این وجود براساس این زمینه شناخته می

ربط، به ضککککرورت اعالم عمومی حق وثیقه در مورد شککککود که در مجموعه مقررات ذیبه این ترتیب در کل مشککککاهده می
و  ولدارایی مربوطه اشاره نشده است. در حقیقت براساس رویکردهای متفاوتی که در مورد هر یک از انواع مختلف اموال منق

ای برای ثبت این حق وجود دارد؛ اما در کل، نیاز حقوقی به سککامانه جامع ثبت های پراکندهغیرمنقول موجود اسککت، سککامانه
 وثایق با دسترسی گسترده به آن، مغفول واقع شده است.

اعالم عمومی،  ای مشککککتمل بر پوشککککش تمامی ابعادم ایجاد، ثبت ومالی وثیقههمچنین عدم جامعیت قانون در حوزه تامین
های موجود در برخورداری از حق تقدم، و رویه ناظر بر اجرای این حق در مورد تمامی انواع اموال منقول از مهمترین کاسککککتی

 .۲رودشمار میمالی بهحوزه مقرراتی و حقوقی ناظر بر این روش تامین
یقه در سکککامانه جامع وثایق، و همچنین تر سککککوت مقررات فعلی در ضکککرورت ثبت و اعالم عمومی حق وثبه بیان دقیق

تواند مشکککالت زیادی را در حوزه اجرای حق وثیقه و به ویژه در حق تقدم مرتهن نسککبت به دارایی پراکندگی این مقررات می
 ها بیانجامد.ربط به وجود آورده و به کاهش بیشتر نرخ بازیافت مطالبات غیرجاری بانکذی

 ایجاد حق وثیقه .۲.۲.۲
  ند، سییاجرا اتیعمل از تیاکش به یدگیرس طرز و االجراءالزم یرسم اسناد مفاد یاجرا نامهنییک آیاس بند )ب( ماده براس
ست یسند قهیوث سترداد حق با معامله ای رهن عقد بر داللت هک ا  هکنیا از اعم) یشخص آن موجب به هک ندک شرط عیب ای ا
 عمل ای باشککد طلب رد، عمل آن خواه قرار دهد؛ یعمل انجام قهیوث را خود رمنقولیغ ای منقول مال نیع( نه ای باشککد ونیمد
 گر. ید

دم عاجرای تعهد یا  بنابراین از آنجا که حق وثیقه، مشکککتمل بر حق بسکککتانکار در دریافت طلب یا خسکککارات ناشکککی از عدم
یا غیرمنقول طرف ذی حسککککن اجرای تعهد یا دیگر عقود و تواگذار(، میربط )وثیقهاز مال منقول  قالب عقد رهن و  ند در 

                                                                                                                                                                                         
  بهادار وثیقه اشاره کرد.بهادار مبتنی بر سازوکار فروش اوراقتوان به فصل سوم دستورالعمل توثیق اوراقمی زمینهدر این  ۸
بیشککتر در حوزه اموال منقول در تجربه دیگر کشککورها مطرح شککده اسککت زیرا در حوزه اموال  ،توجه به این نکته ضککروری اسککت که رویکرد جامع قانونی ۲

شتر تامین ،غیرمنقول سابقه بی ساس  سبی و در حد مورد انتظار برقرار برا شتوانه این دارایی و دامنه محدودتر این اموال، رویکرد فوق به صورت ن مالی به پ
 برای هرعموماً و  ؛مشککتمل بر پوشککش همزمان دامنه اموال منقول و غیرمنقول نبوده ،جامعیت قانونی سککت کهتوجه به این نکته ضککروری ا اسککت. همچنین

 صورت جداگانه مطرح است.به ،حوزه از این اموال
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قراردادهای خصککوصککی شکککل بگیرد؛ و با توجه به ابعاد خاص مورد توجه در عقد رهن که منجر به تمایز شککدید آن نسککبت به 
تر چگونگی ایجاد حق وثیقه، ابتدا عقد شککود؛ بنابراین در تشککریح دقیقمالی میدیگر عقود و قراردادهای خصککوصککی در تامین

ن شود. از این رو در ایشود و در ادامه به صورت کلی به توثیق در ایجاد حق وثیقه اشاره میصورت مختصر تشریح میهرهن ب
 تحقیق منظور از توثیق عموماً هر رویه و عقدی غیر از عقد رهن در ایجاد حق وثیقه است. 

 رهن .۲.۲.۲.۱
ماده اختصاص داده شده است و به موجب  ۲۴قانون مدنی،  ۸۱ عنوان یکی از عقود معینه، در فصلدر توصیف عقد رهن به

 گیرد. براساس مواد فوق، در استفاده از رهن باید شروط زیر تامین شود:آن مالی وثیقه دین قرار می
قبض رهینه معین: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا شخصی که بین طرفین مشخص شده درآید، اما استمرار قبض شرط 

تر مال مرهون باید معین باشککد تا امکان قبض آن فراهم شککود )ماده قانون مدنی(. به بیان دقیق 77۲ماده ) سککتصککحت آن نی
 .۸ قانون مدنی( 77۴

 779تواند مورد رهن واقع شکککود )ماده وانتقال قانونی نیسکککت نمیوانتقال قانونی رهینه: هر مالی که قابل نقلقابلیت نقل 
 قانون مدنی(.

  :مال مرهون باید عین معین باشکککد و رهن دین و منفعت باطل اسکککت؛ زیرا با عدم وجود عین معین، امکان عینیت رهینه
 .۲ قانون مدنی( 77۴شود )ماده قبض فراهم نمی

عنوان طلبکار در نظر گرفته شده که در صورت عدم وصول تمام یا بخشی از طلب، در عقد رهن این امکان برای مرتهن به
توان از عقد رهن رهونه، حق خود را مطالبه کند. بنابراین اگر دین و طلبی وجود نداشککککته باشککککد، نمیاز محل فروش عین م

ر تفاوت تاستفاده کرد. از این رو توثیق برای دین آینده امکان ندارد و وجود سبب دین، شرط صحت رهن است. به بیان دقیق
توان مالی را در قالب عقد رهن، که برای حسکککن انجام کار نمینحویبین قرارداد تعهد شکککخصکککی و قرارداد رهن وجود دارد، به

 مقابل توثیق کرد.توان در قالب قراردادهای داخلی بانک، اموالی را بابت پوشش این ریسک از طرفترهین کرد؛ اما می
ن به یر دن اگن آن منعقد شده است. بنابراییاست که به منظور تضم ینیدارد و تابع د یتوجه شود که عقد رهن وصف تبع

شککدنی (. همچنین مال فاسککد۸9۵۴شککود )کاتوزیان، یربط آزاد ما سککاقط شککود، رهن فسککخ و مال ذییهر نحو پرداخت شککده 
ا در رهن اسکککت، قابل یف یکه به هر عنوان توق یا مالی(. به عالوه، مال موقوفه ۸9۱۱قابلیت توثیق ندارد )جعفری لنگرودی، 

کان رهن مجدد محدود به حفظ حقوق مرتهن اسکککت. مالی که به ملکیت نیامده )مانند زمین توثیق مجدد نیسکککت. بنابراین ام
موات( یا قابلیت تملک ندارد )مانند اموال عمومی( یا منفعت عقالیی و مشککککروع ندارد )مانند مواد مخدر ممنوعه(، به دلیل 

گذاری آن نیز شککککرطی شککککتن دین و امکان ارزش(. مالیت دا۸9۱۲عدم امکان قابلیت فروش، امکان ترهین ندارد )کاتوزیان، 
 اساسی در امکان ترهین مال است.

 توثیق .۲.۲.۲.۲
ست  هر چند توثیق صورت عدم پرداخت بدهییکی از ارکان عقد رهن ا سید در و در  سط بدهکار در این عقد، طلب سرر  تو

ستانکار شد؛ اما دید جامع داده وثیقه فروش محل از ب ست. در حقیقت توثیق الزامًا خواهد  تری در فرآیند توثیق مورد توجه ا
اند توشککککود و در قالب هر نوع قراردادی بین طلبکار و بدهکار و حتی بدون نیاز به ثبت رسککککمی میتحت عقد رهن انجام نمی
ن به دلیل نقض هر یک از شروط آن وجود داشته باشد، تر در مواردیکه امکان استفاده از قرارداد رهشکل بگیرد. به بیان دقیق

قانون مدنی و استناد به قراردادهای خصوصی نافذ، از توثیق برای تضمین بازپرداخت آن دین و یا  ۸۱ها با توسل به ماده بانک
و مورد  در مفهوم عامکنند. به این ترتیب در توثیق استفاده میتضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد حتی در مواردی برای 

توجه این تحقیق، یا دین وجود دارد اما شککرط عقد رهن بر آن جاری نیسککت؛ و یا دین وجود ندارد و صککرفاً برای حسککن انجام 
ربط در قالب معامالت با حق اسککترداد و بیع شککرط شککود. این مقوله در مقررات ذیهای وی اسککتفاده میتعهد از توثیق دارایی

 د.شونبندی میطبقه

                                                                                                                                                                                         
 از دو مال را به رهن گذاشت. یکی توانیرو نم یناز ا ۸
 مانند سرقفلی، حق اختراع ، اکتشاف و تالیف وجود ندارد. غیرمادیاز این رو امکان رهن اموال  ۲
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 . شروط کلی ضمن عقد در ترهین و توثیق۲.۲.۲.۲
طه این واسرد و بهکن شرط یطرف یبرا یتوان تعهداتی اضافیر قراردادها، میضمن عقد رهن و قرارداد ناظر بر توثیق، مانند سا

قد و ع یا مقتضای ین امریه خالف قوانک یین شروط، تا جایر داد. اییعقد و قرارداد مطلق را تغ یعیاز آثار طب یاشروط، پاره
 نجامند، نافذ هستند. ین نیف طرفیالکربط نباشند و به مجهول ماندن حقوق و تقرارداد ذی

شابهی قرارداد فرمت از هابانک در عموماً که آنجا از ستفاده توثیق یا ترهین برای م   ورتص به توانمی بنابراین شود،می ا
 :۸ها به شرح زیر اشاره کردمهمترین شروط ضمن عقد قرارداد آن به کلی

  پذیر.قانون مدنی( یا وثیقه 777اعطای وکالت فروش مال مرهون به مرتهن )ماده 
  پذیر.قانون مدنی( یا وثیقه 77۱سلب حق فروش از مرتهن )ماده 
  پذیر.قانون مدنی( یا وثیقه 7۱۶تعلق منافع رهن به مرتهن )ماده 

گذار حق دخل و تصرف در مال را ندارد، مگر به اذن اعتباردهنده؛ اما در عالوه بر شروط کلی و کلیدی فوق، راهن یا وثیقه
صرفات با حقوق مرتهن یا وثیقه ست. از این رو امکان انتقال دارایی صورت عدم منافات این ت پذیر، امکان انجام آنها فراهم ا

گذار یا راهن اسککککت که عموماً شککککامل هزینه جود ندارد. همچنین هزینه نگهداری مال با وثیقهپذیر وبدون اذن مرتهن یا وثیقه
پذیری شود. در مواردیکه قبض و یا تصرفاتی در مال برای حفظ عین مرهونه یا کاهش ریسک وثیقهای مال نیز میپوشش بیمه

 گذار دارد. های الزم برای این کار از راهن یا وثیقهپذیر نیاز به اذن نگهداری و صرف هزینهضروری است، مرتهن یا وثیقه
صورت منفصل  صورت متصل بودن جزء رهن و در  ست که در عقد رهن، منافع رهن در  ضروری ا توجه به این نکته نیز 

 تواند از منافع عین مرهونه بدون اجازه راهن استفاده کند.بودن متعلق به راهن است؛ اما مرتهن نمی
 واع و اقسام ترهین و توثیقان. ۲.۲.۲.۲

توان در پوشش ریسک اعتباری مورد توجه قرار داد مشتمل مالی فوق، رویکردهای مختلفی را میدر هر یک از دو روش تامین
و یا چند دارایی در  9، اسکککتفاده از یک دارایی با مالکیت مشکککاع۲مالی تسکککهیالت مختلفبر: اسکککتفاده از یک دارایی در تامین

اد مختلف برای پوشکککش ریسکککک اعتباری یک فقره تسکککهیالت. بنابراین امکان توثیق یا ترهین مال غیر )شکککخص مالکیت افر
گذار ملزم به انجام های فاسککد شککدنی نیز راهن یا وثیقهثالث( و مال مشککاع، براسککاس مقررات موجود اسککت. در مورد دارایی

بازپرداخت تسکککهیالت اسکککت. در صکککورت تلف شکککدن دارایی تکالیف خود در نگهداری و جلوگیری از فسکککاد دارایی تا دوره 
ط منظور ربربط تا پایان دوره بازپرداخت نیز الزام جایگزین کردن مال دیگری برای پوشککش ریسککک اعتباری تسککهیالت ذیذی

 شده است. 
 های رهن اموال غیر مادیچالش. ۲.۲.۲.۲

ز ااست.  در نظر گرفته شدهین بودن مال مرهون از ارکان عقد رهن مدنی به تبعیت از فقه، عین معقانون  77۴و  77۲در مواد 
ندارد.  این رو مالی وجود  مادی از جمله دیون، منافع و حقوق  نابراین امکان رهن اموال غیر  قابلیت رهن این ب با  طه  در راب
 د. نحق تبیین شو دین، منفعت ون های فقهی در ره، دیدگاهو شمولیت آنالزم است ضمن تبیین مفهوم عین  ،اموال
 رهن دین -الف

مراد از عینیت  زیرااند ، به بطالن رهککککن دین حکککککم دادهانددانستهصحت عقد رهن فقها عینیت مورد رهن را شرط چون 
در واقع مراد  .تواند موضوع رهن قرار گیردو دین نمی کلی مالم گیرند. از این رودر نظر میعین معین و خکککارجی  را رهن مورد

کین از مفهوم عینیت که در مقابل دین قرار می کین، ع گیرد، مالی است که مصداق واحد و منحصر دارد. در این صورت به آن ع

                                                                                                                                                                                         
 توثیق قراردادهای در شوند؛ امانظور میم رهن عقد ضمن شرایط عنوانبه مدنی، قانون در مندرج مواد موجببه و رهن عقد تنظیم این مواد هر چند در ۸
 د.نگیرمی قرار توجه مورد نیز هابانک داخلی قراردادهای قالب درو 
 در صورت جاری بودن عقد رهن، حق مرتهن اول بر مرتهن دوم مقدم است. ۲
صرفنظر از منقول یا غیرمنقول  ۹۱9 مادهتوان به در این خصوص می 9 شاع و  شاره کرد که این حق را برای دارندگان کلیه اموال با مالکیت م قانون مدنی ا

شده ست. در این ماده قانونی عنوان  شرکا می بودن آن در نظر گرفته ا شخص که هر یک از  سهم خود را جزئاً یا کالً به  شرکای دیگر،  ضایت  تواند بدون ر
 ثال ی منتقل کند.
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 قانون مدنی 95۱گیرد که قکککابل صکککدق بکککر افراد متعدد است. ماده کلی قرار می عین شود و در برابرمکککعین یا شخصی گفته می
 .۸را در برابر هم قرار داده است این دو موردنیز 

قبض دین اسککت. در حالیکه در فقه  امکان و عکککککککدم قبض در رهن شککرطمهمترین دلیل طرفداران بطالن رهن دین، البته 
صحت  ، شرطاین باورند که قبض بسیاری از فقها بر تر،. به بیان دقیقاخکککککتالف نظر وجود دارد رابطه با این شرط،امامیه در 

ماده  اسکککککت هنر عقد مدنی نیز در  قانون  ندگان  ند. نظر پیروی کرده ایناز  77۲و نویسکککک جمعی از فقها و  با این وجود،ا
از  فردی از جمله اینکه قبض دین در هبه دین یا بیع صرف با تعییناند کرده ایراداتی مکککطرح در رد الزام قبض دیندانان حقوق

بض اند. در این مورد تفاوتی بین قیابد و فقها صحت آن را پذیرفتهقابل، تحقق میمککککلی تکککوسط مدیون و تسلیم آن به طرف
توان صحت رهن دین را نیز میاز این رو با عقد رهن وجود ندارد و  آنچه بر عهده کسی استدین در مورد بیع صرف و یا هبه 

 (.۲۸تا، ص ، بیعاملی) پذیرفت
شرط لزوم رهن می در علت بطالن رهن دینتواند قبض نمی امکان افزون بر این، عدم شد که قبض را  سانی با ند؛ داننزد ک

  الزم بکککاشد و دلیلی برای بطالن آن وجود ندارد. غیر ،علت عدم امککککان قکککبض عقیده آنها رهن دین باید به زیرا در نهایت به
 اول این مورد قبول نیست. جککککهت چککککند از طرح شدهکه از سوی برخی از فقها م نیز دین اشکال عدم ایجاد اطمینان از توثیق

کگه مکی شرایطیککه در  که عنوان رهن نزد خود ن کبض و ب و هدف مورد نظر محقق  دارد، توثیق دین حاصلکه مرتهن، دین را ق
ارد وجود دمطالباتی  بکسا دوم این ککه مردم از حیث سهولت پرداخت دین و یا تکنگدستی بکا هکم اختالف دارند و چکه .شودمی
کورد اطمینان است و می که کها م کمینان در موردی که طلب کردتوان به آنها اعتماد تأدیه آن کصول اط کدم ح کوم آن که ایراد ع . س

، ص ۸۹، ج ۸۴۸۵؛ حسینی عاملی، ۸۸7، ص ۲۹، ج ۸۴۱۴نجفی، ) نخواهد بود ، واردمکورد رهن بر ذمه خود مرتهن است
۲۹۸.) 

کقلهای فوق در رابطه با صحت رهن دین و اموال کلی میافزون بر استدالل کنای ع  زنی و عرف خردمندان جامعه یتوان به ب
ری، به یک نیاز برای تجار و یک ضرورت برای ایجاد در امور تجا ویژه د، زیرا امروزه به رهن گذاشتن مطالبات، بهکراسکککتناد 

 قرار مورد اسککککککککتفاده عککککککقالی جامعه ،های دریافتی تبدیل شککده اسککت و در عملاطمینان نسککبت به بازپرداخت اعتبار و وام
و محروم خود  اموال رهن دیگرکه به جای  کنندگیرد. اسککککناد تجاری با امتیازات ویژه، این امکان را برای تجار فراهم میمی

اسنادی، تکککضمین مناسب برای اجرای تعهدات خود در اختیار  چکککنین گکککذاشتن ، بتوانند در ازای به رهناز استفاده آنها شدن
 الزم هانیز به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک بکککککانکی حقوق در(. ۲۱۹، ص ۸9۵۸فرجام، )نیک طلبکار قرار دهند

 اختصاص به اموال موجود و معیناین فرآیند ده و شها فراهم رهن گرفتن اموال مختلف بدهکار برای بانکاست امکککککان بککککه 
 (.9۹-9۲، صص۸97۶، )کریمی ای داردککه در این میان، رهن طلب جایگاه ویژه بکاشد نداشته
 ته باشند. بدون شک این زمینه فقهیاز فککککقها اعککککتقاد بککککه صحت رهن دین داش گروهی سبب شده هااستداللاین ی همه

اده و زیرساخت الزم در استف دکن در حقوق ایران فراهم دین رهن در وضکعیت حکقوقی برای تجدید نظر بستر مناسبی تواندمی
ا کشککورهای بمالی که به بزرگترین شکککاف در گسککتره اموال منقول قابل توثیق در کشککور در مقایسککه از اسککناد دریافتنی در تامین

 را به نحو موثری برطرف کند.  ۲نمونه تبدیل شده
 نفعترهن م -ب

 را امامیه عین یفقها نیز رهن حثدر ب. رودبه کار می تمنفع در بسککککیاری از موارد عین در برابری فقهی و حقوق منابع در
خالف رهن  بر ،، در بکککککککطالن رهن منفعتبر این افزوناند. و حکم به بطالن رهن منافع داده قرار دادهبرابر منفعت و دین  در
حقق م)اند دادهرهن منفعت حکم به بطالن قریب به اتفاق فقها  اک ریت هکبه طوری چندانی وجود ندارد؛اختالف نظر  ،دین

 (.۴، ص ۲تا، ج ؛ خمینی، بی۶7، ص ۲، ج ۸۴۱۱حلی، 
قبض و عدم امکان قبض  شککککرط ترین آنکه مهم اندنموده داین گروه از فقها، برای اثبات ادعای خویش به دالیلی اسککککتنا

 بودن عدم شرط تر برحکم قویتردید جکدی وجکود دارد و  ،قبض در صحت رهن شرط که دراست در حالی این مکنافع است. 
اند زیرا دانسته حو صحی پذیررا امکان تقکککبض مکککنفع ،فقها از ، برخیشرط قبض در صحت رهن الزام فرضالبته با آن است. 

اسکت.  ء. قبض نیز استیالء بر یک شیاسکت حکی یتی است که وجود آن قائم و وابسته به یک عکین مکوجود منفعت عکبارت از

                                                                                                                                                                                         
ساوید ۸ شیئی مت شد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از  ست مَفروز با ست که مَبیع ممکن ا شده ا ست کلی ر این ماده عنوان  االجزا و همچنین ممکن ا

 فی الذمه باشد. 
 در این زمینه به فصل دوم این طرح مراجعه شود. بیشتربرای مطالعه  ۲
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کککه مستأجره ب ، عیندر اجاره که م الً شود و به هکککمین دلیل اسکککتقبض دادن عین، قبض منفعت نیز انجام می از این رو، با به
ستأ دانان نیز از حککککککقوقبعضی . (۶۹، ص ۴، ج ۸۴۸۱؛ عاملی، ۶۹، ص ۲۱، ج ۸۴۲۸مغنیه، ) شککککککودجر داده میقبض م

، چکنانکه در اجاره نیز بکا تکسلیم عین مورد اجاره، منافع نیز پذیر استمعتقدند قبض منفعت بکا تکسلیم عکین به مرتهن امککان
 (.۹۴۲ص ، ۴، ج ۸9۱۹کاتوزیان، )شود میمحسوب  شده تسلیم

 تدریجیحاصکککل شکککدن  دلیل در بطالن رهن منفعت، عدم امکان اسکککتیفای دین از منافع اسکککت به طوریکه به مقوله دیگر
بنابراین، حتی (. ۴۱، ص ۹، ج ۸۴۸۴کرکی، آید )وجود نمی به رهن منفعت اطمینانی ، اززمککککان طککککول در منفعت و تلف آن

شد، به رهن طریق رو از . از اینرودمی بین از مرهون ، جزئی از مالشوددین تأخیر  ادایدر  ای کککککککهاندازههر  اگر دین حال با
رهن و به عبارتی با مکککقتضای رهکککن مکککنافات  قانونگذاریو چنین رهنی با هدف و فلسفه  دیون را استیفا کرد تواننمیمنفعت 

 .(۲۴۸، ص۸۹، ج ۸۴۸۵حسینی عاملی، ) دارد
عوض  از مال مرهون یا توانرا می این استدالل باید گفت که استیفای دین از عین رهکن شرط نیست، بلکه دینالبته در رد 

وجود دارد. به عالوه، امکان  آن یبهاو رهن دادن اجاره منافع دادن امککککککان اجکککککارهکرد. بنابراین  استیفاء بهاهمانند اجاره آن
، ج ۸۴۲۸؛ مغنیه، ۶۹، ص ۴، ج ۸۴۸۱عاملی، ) از منفعت و رهن عوض آن وجود دارد به مرتهن برای اسککتفاده عین تسککلیم

رهن اعیان لزومی ندارد که حق طلبکار از عین مال، اسکککتیفاء شکککود. به  دانان نیز درمطابق نظر برخی از حقوق(. ۶۶، ص ۲۱
کدل آن پرداخت می ، دینطبیعی طور کرهونه یا ب کورد کار در شود و ایناز محل فروش عین م کنافع نیز قابل اجرا است م ا زیر؛ م

، ص ۴، ج ۸9۱۹کاتوزیان، ) وثیقه طلب باقی بماند ،واگذار شککککود و بهای آن مرتهن یا چه مانعی دارد که منافع به دیگران
۹۴۲.) 

دف از عقد رهن، هدر واقع  امکان انتقال منافع به غیر اسککت. یکی دیگر از اشکککاالتی که به رهن منفعت وارد شککده، عدم
صورت عدموصول دین از طریق فروش عین مرهونه  ست در  ستیفای آن ا ست که از نظر فقها ا فروش منفعت . این در حالی ا

انتقال  الزامی ندارد رسدمی به نظر(. البته ۸۴۲، ص ۵، ج ۸۴۱9اردبیلی، ) بکککاطل اسکککت آن نیزرهن یست، بنابراین ن صحیح
شمنافع از طریق بیع  ستیفای طلب از  آنانتقال ، بیع مورد رهنمراد از امکان فروش و . در واقع ودانجام  شخاص دیگر و ا به ا

مکککورد رهکککن را به  معاوضه نیز بکککتوان یا اجاره یا صلح ، همچونطریق دیگری غیر از بیع ازمحل آن است. به همین دلیل اگر 
 ندارد.مقتضای آن بکا  و مکنافاتی رهن محقق شدههدف از استیفای دین کرد،  آن محلدیگری منتقل نمود و از 
ستیفای طلب به اندازه کافیبرای  ، باید گفت این چنین رهنیرهن منفعتی صحت های فوق در زمینهعالوه بر استدالل   ا

  حسینی شیرازی،)مقدس نیز آن را رد نکرده است  شارعشود. به همین دلیل محسوب می عقالییبخش است و امری اطمینان
 (.99، ص۴۵، ج ۸۴۱۵

 رهن حقوق مالی  -ج
کککککار  بککککه جنبه مادیبرخوردار از پایگاه مادی و خککککارجی و  باامامیه، گاهی عککککین بککککه معنای مالی  فقهو  در نظام حقوقی

که عین در مکاده  دانان بر این باورندگیرد. چنانچه بسیاری از حقوقرود و مال غیر مادی )حکقوق مکالی( در برابر آن قرار میمی
کانون 99۱ کادی بوده و شامل  داردمدنی که مقرر می ق کوال م که عکوض معلوم، به معنای ام کبارت اسکت از تملیک عین ب کیع ع ب

برخی از فقها نیز در تکعریف بکیع، عین را در مکقابل (. ۸9، ص ۶، ج ۸97۱پیک، ره) شوداموال غیر مادی )حقوق مالی( نمی
کتب فقهای متقدم که عینیت مورد رهن،  در در بسیاری از متون فقهی و به ویژه(. ۸۶، ص۸۴۸۶همدانی، )اند هقرار دادحکککق 

کاطل اعکالم  هشرط صکحت رهکن دانست کنفعت ب کوال غکیرمادی و حقوق مالیشو رهکن دین و م به میان  سخنی ده، از رهن ام
   نیامده است.

رهکن این قکسم  و دندهکحکقوق مالی بخش وسیعی از دارایی اشخاص را تشکیل می ،این در حالی است که در دنیای امروز
ی آن هدامن گسترشتوسعه مفهوم مال و  د. با توجه بهنمورد توجه قرار گیر بایدو  بوده ی برخورداراهکمیت فراوان ها ازاز دارایی

دیدی هیچ ترالبته . اندپرداخته مالی از حقوق انواعیرهن ن بحث پیراموبه  و معاصر متأخر اموال غیر مادی، برخی از فقهای به
ادراک به وسیله حواس  و قابل نداشته جنبه مادی حقوقی کهوجود ندارد که مککککوضوع حککککق مالی در جهان خارج وجود دارد، 

های تجاری، حق انتفاع، حکککق طکککلب و ، حق تألیف و اختراع، سکککهام شکککرکتسرقفلی . به عنوان م ال، حقندپنا گانه نیست
 نبوده، هر چندو خارجی  مادی پایگاه جنبه مادی نداشککککته و دارای حقوقی کهاین قبیل در جهان خارج وجود دارد،  از مواردی

   (.7۲، ص ۸9۵۴هستند )حبیبا،  غیر قکابل انتقال به
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بیع عوض  در دنتوانرو نمی شود و از اینمال مککککحسوب نمی ،بر این باورند که حقوق از نظر عرفی امامیه فقهای برخی از
حقوق مالی  رهککککککککندر رد ترین دالیلی که در فقه امامیه یکی از مهم (. در واقع۸۹، ص ۸ق، ج ۸9۵۹)خلخالی،  دنقرار گیر
 حقوق است. این شده، مالیت نداشتن  مطرح

ست که  ضروری ا شته، دردر این خصوص توجه به این نکته  صاد به فعالیت گذ ود و متکی ب کشاورزی و دامداری هایاقت
بشری و  دانش حقوق مالی که امروزه در اثر پیشرفتشد. از این رو بسیاری از مصادیق جدید می اموال مککککنحصر بککککه اعککککیان

ه بکککککا توجه ب فکککککقها ری ازاند. به همین دلیل بسیادر آن دوران وجود نداشته و یا بسیار نادر بوده اند،پدید آمده خالقیت ذهنی
ت، یمالبه دلیل عدم برخورداری از  اموالی را که شناسایی نشده بودند، موضوع حکم قرار نداده و ،عرف حاکم بر عصر خویش

که پیشرفت امروزه . امااندرا باطل دانسته انتقال آن و نقل های گوناگون در حوزه تجارت، صنعت و فناوری، حقوق با با توجه ب
خود را با  ،حقوق دانش وجککککود ندارد و الزم است تککککردیدی یف وسیع و جدیدی از اموال مواجه است که در مالیت آنککککهاط

نظرات فقها به آرامی دچار تحول شده و مالیت داشتن این  به همین دلیل است که های دنیای کنونی تکککککطبیق دهکککککد.پیشرفت
مایل شده و  ه آنعکککرف ب چهدر واقع هر آن(. ۸۶، ص 9، ج ۸۴۲۵روحانی،  حسینی)مورد پذیرش آنها واقع شده است حقوق 

ما به ازایی بپردازد، مال مکککحسوب شکککده و بکککه عنوان موضوع، حکم شرعی بر آن  ازای آن در رغبت پیدا کند و حاضر شود که
یع بو همچنین  اندبه شمار آورده وعی از آنبلکه ن ، ودر این زمینه برخی از فقها نیز حق را درجه ضعیفی از ملکیت شود.بار می

 .(۹۸و ص  9۱، ص ۸، ج ۸۴۲۸خمینی، ) انددانسته معتبر حقوق در برابر عوض را از نکظر عکرف و عکقالً
جه و در نتیاست در رابطه با رهن حقوق مالی اشکالی مطرح شده مبنی بر اینکه حکککککقوق مکککککالی فاقد عینیت  با این وجود

محل فروش آن در از استیفای طکککککلب  ،که هدف از رهن است در حالی د. اینقرار گیر موضوع بیع و به تبع آن رهن تواندنمی
تککککوجه بککککه تعریف  با حقوقدانان ،مدنی حقوق در(. 7، ص 9، ج ۸۴۸۹انصاری، )است در سررسید  دین صورت عدم تأدیه

 .  گکیرند توانند موضوع بیع قکراروق مکالی نمیبر این باورند ککه امکوال غکیر مادی و حق 99۱ماده 
زیرا  ،نیستکننده و از حیث تحلیل حقوقی نکککککیز قکککککانع با عرف کنونی جامعه سازگاری ندارد رویکرد فوقرسد به نظر می

حسینی ) ماندتحت شمول آن باقی می مالی حقوق از شمول آن است و منافع خککککروج کککککاربرد عککککین در تعریف بککککیع بککککرای
کیع حکقوق تصریح کرده(. ۴7۵، ص ۸۲، ج ۸۴۸۵عاملی،  (.  ۹۸۹، ص ۸تا، ج خمینی، بی) اندبرخی از فقها نیز به صحت ب

ن حاصل آ و از کرد توان آنها را به غیر منتقلصحیح نباشد، با صلح حقوق موضوع رهن می حککککقوقی چککککنین حککککتی اگر بیع
ازای آن طلب بکا انتقال مورد رهن به دیگری اسکت و به  به ما ، وصولفروش موضوع رهن ازهدف اسکتیفای طکلب نکمود، زیرا 

 .تنها راه استیفای طلب دانست را توان بیع عین مرهونههیچ وجه نمی
کن دارای حقیقت عرفی است  ،افزون بر این کند. صرف رهن، عین بودن را لحاظ نمی موضوع عرف نیز دربه نحوی که ره

اند که با توجه بکککه عکککقالیی بودن امامیه نیز تصریح کرده یای از فقهاهامری عقالیی است. پار حقوق از دالیل فوق، رهن نظر
از  در استفتائاتی هم که اخیراً(. 9۹، ص ۴۵، ج ۸۴۱۵شیرازی، حسینی) بر عکککدم صکککحت آن وجود ندارد دلیلی ،رهن حقوق

پاسککککخ  در آنها از بککککرخی م ال عنوان به. اندحقوق مالی را صحیح دانسته رهن آنها دی از، تعداهآمککککدبرخی از فقها به عککککمل 
ری که مککککالک معتب ، در صورت وجودطلبکار بتواند از آن طلب خود را وصول کند و شرعاً اند هر چیزی که قانوناًاستفتاء گفته

و در صورتیکه سایر شرایط وجود داشته  دارد قابلیت رهککککن - هر چند عین خککککارجی نباشد - موجب اطمینان طلبکار بشود
مال رهینه اقباض معتبر است، ولی قبض اموال غیر مادی  در باشد، در حکم عین خارجی است. همچنین، برخی فقها معتقدند

 فلیسرققبض  البرای م  ؛ها که هر کدام مالیت دارند، به اقباض موضوع آن استمانند سرقفلی، حق اختراع و سککککهام شرکت
 (.7۶، ص۸9۵۴)حبیبا، به اقباض مالی است که سرقفلی دارد 

 - قبض، شرط صحت عقد رهن نباشد کهصورتی مال موضوع رهن است. در ، قبضماندتنها بکککح ی ککککه باقی میبنابراین 
 ،بدانیم را شرط صحت رهن قبض مکککککاند. ولی اگکککککرمشکلی در رهن حقوق مالی باقی نمی - است بر آنتر نیز که قول قوی

قبض موضوع حقوق مالی را شرط  بایددر این صورت  ،و قانون مدنی نیز مقرر کرده اندکردههمانطور که بسیاری از فقها بیان 
 صحت آن قرار داد. 
  ه شود.داسناد مبین حق مالی بکککه تکککصرف طکککلبکار داشود، مبتنی بر آن است که ی که در این زمینه مطرح میراه حل دیگکککر

ثبت اختراع به قبض مرتهن داده شود تکککککا در  گواهی م ال تواند مفید باشد. به عنوانهای فکری میدر مورد مالکیت این شیوه
فکری بکککه طکککلب خویش برسد. پذیرش این نوع قبض در رهن با  تولیداتصکککورت عکککدم تأدیه دین، طلبکار بتواند با فروش 
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کرخی ازبودن مف عرفی به توجه کوی ب کقهای معاصر با موازین فقهی  هوم قبض و قبول آن در مورد رهن امالک ثبت شده از س ف
 (.  9۱۸، ص ۲، ج ۸۴۲7مکارم شیرازی، )است سازگار  در باب قبض مورد رهکن

صادی و مالی  برخوردار از، رهن حقوق مالی نتیجه در ستقلارزش اقت صورت م ستندقابل نقل و انتقال  که به  صحه یح ، 
   د.رسبه نظر می

 های عملی برای رهن اموال غیر مادی حلراه. ۲.۲.۲.۲
 اصالح قانون مدنی  -الف

های فقه امامیه و نظر مسککاعد بسککیاری از فقها به ویژه فقهای متأخر در رابطه با صککحت اموال با توجه به پویایی و ظرفیت
کر قانون مدنی، لزوم عینیت مورداصکالحیه ضمن شود قانونگذارغیرمادی، پیشنهاد می آن حذف  صحت شرایط از را رهن ای ب

 فکری مالکیتای از اموال جدید از قبیل حقوق مالی را تجویز کند و احکام رهن پاره و منافع، نموده و رهن اموال کلی )دیون(
 ،د و تحوالت ایجاد شده در حوزه حقوق اموالشویت از اموال حما گروهتکککککا از این طکککککریق از دارندگان این  کندرا مشخص 

 .نادیده انگاشته نشود
انه مالی به پشککتوتامینبرای ، دکنکه نیازهای اجتماعی جدید ضککرورت آن را دو چندان می ،البته قبل از اصککالح قانون مدنی

اجرا باشککککد. در ادامه به برخی از این که در چارچوب قوانین فعلی قابل  را دنبال کردرهن اموال غیر مادی باید راهکارهایی 
صورت  ستفاده به  شارهراهکارهای قابل ا شرایط  شود.می کوتاه ا ست که عموماً این راهکارها در  ضروری ا توجه به این نکته 

 اند.فعلی در نظام بانکی تا حدودی دنبال شده
   توثیق -ب

متقاضککیان تسککهیالت، از قرارداد جدیدی به نام وثیقه شککود در راسککتای اخذ وثایق و تأمین از در بحث حاضککر پیشککنهاد می
 بحث وثیقه و تأمین درتواند میاسککتفاده کرد. در واقع به جای تاکید بر رهن و تحلیل آن در چهارچوب نظرات موجود فقهی، 

ار دارد( . این دیدگاه توسط اصل فقهی صحت معامالت )که مورد اجماع فقها و مراجع قر۸قالب یک عقد جدید پیگیری شود
 .شودکنند( پشتیبانی میه آن را منعقد میکسانی کقانون مدنی )نافذ بودن قراردادهای خصوصی نسبت به  ۸۱و ماده 

نکته قابل توجه در جایگزین کردن قرارداد جدید وثیقه با عقد رهن این اسککککت که وثیقه اعم از رهن اسککککت و از قابلیت 
خوردار است. در حالی که با توجه به اینکه پیش از انعقاد قرارداد رهن باید دینی وجود ای و مشارکتی براستفاده در عقود مبادله

شککود که اشککتغال ذمه متقاضککی در آن مطرح اسککت و ای میداشککته باشککد، دامنه اسککتفاده از عقد رهن محدود به عقود مبادله
یست ین متعاملین به صورت بدهکار و طلبکار نمتقاضیان تسهیالت به بانک بدهکار هستند. اما در عقود مشارکتی که رابطه ب

شریصورت رابطهبلکه به- شری کی  ستکبا  سرمایه با عامل ا صاحب  ست و در  - ، یا  اخذ رهن با چالش فقهی مواجه ا
 تضاد با ماهیت عقود مشارکتی است. 

شارکت، در واقع  شرکت مدنی، بدهکار محسوب نمیدر م شریک در  ضاربه یا  عقد رهن که عقدی به  شوند تاعامل در م
تواند در قراردادهای مشارکتی جهت پرداخت این نوع تسهیالت و به تبع دین است، قابلیت تحقق داشته باشد. البته بانک می

منظور حسککن اجرای تعهدات و همچنین جبران زیان احتمالی که به صککورت شککرط مورد قبول وی اسککت، اقدام به اخذ تأمین و 
ه بابت حسن بلک ؛ا که در وثیقه نیازی به اشتغال ذمه متقاضی تسهیالت و وجود دین قبل از عقد نیستوثیقه کافی نماید؛ چر

قانون مدنی  ۸۱اما نه در قالب عقد رهن بلکه با توجه به ماده  ،توان از متقاضککی وثیقه اخذ نموداجرای تعهدات و انجام آن می
سبت به که مقرر می صی ن صورتی آن را منعقد نمودهه کسانی ککند قراردادهای خصو شد، کاند در  صریح قانون نبا ه مخالف 
 نافذ است. 

تفاوت دیگری که بین رهن و وثیقه وجود دارد این است که تسلیم مورد وثیقه و قبض آن توسط ذینفع، شرط صحت عقد 
اد اسنبهادار و ها، اوراقسهام شرکت ،به عنوان م ال ؛تواند اعم از عین و دین باشد. همچنین مال مورد وثیقه مییستمذکور ن
نه به توثیق درآینتواننیز می خزا مل توثیق اوراقدند  مانطور که در دسککککتورالع هادار ، ه مان بورس و ب مدیره سکککککاز ئت  )هی
توان در عقود می ت،ها و برای رهایی از این اشککککاال. با وجود این تفاوتاین فرآیند دیده شکککده اسکککت (۸9۱۵بهادار، اوراق
، خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثیقه اقدام به دریافت یسککتارکتی و همچنین جایی که مال مورد وثیقه از اعیان نمشکک

                                                                                                                                                                                         
  شود.بهادار در نظام بانکی انجام میتوثیق اوراق حاضرهمانطور که در حال  ۸
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توان عقد جدید وثیقه را که متفاوت از عقد رهن اسکککت، د. بنابراین طبق اصکککل آزادی قراردادها میکرتضکککمین از متقاضکککی 
   0.استفاده کرد

 ضمانت در پرداخت  -ج
رت صککککو در با این شرط که ؛ البتهتواند ضامن پرداخت شودمی ،کندکککککه اسناد خود را به عنوان وثیقه واگذار می تککککاجری

همچنین با  ؛گیرنده حق مراجعه به وی را داشته باشد و ضمان باعث انکککتقال دیکککن نکککشودعکککدم پرداخکککت وجوه اسناد، وثیقه
مکککککصداق تعیین شده دین همچون وثیقه نزد خود ملزم به نگهداری  ؛کلی ضکککککامن دین از محل مالم ضرورت پرداختشرط 
 (.99۸تا، ص تا در صورت لزوم، مورد استفاده طلبکار قکرار گکیرد )امامی، بیشود می

   وکالت در تملک -د
د خود به عنوان وثیقه نز ،آوردتواند به بستانکار وکککککالت دهککککد تککککا طلب او را وصول کند و هر چه را به دست بدهکار می

 (.9۹۶ ص، ۸9۹۸)کاتوزیان،  ، تملک کندطلب نکگاه دارد یکا بابت

 . ثبت توثیق و ترهین۲.۲.۲
 . اسناد رسمی و عادی۲.۲.۲.۱

با ثبت حقوق اعتباردهنده نسکککبت به مال توثیقی یا ترهینی، نه تنها منافع و حقوق اعتباردهنده نسکککبت به این مال در صکککورت 
سبت به مال ذیعتبارگیرنده مشخص و قطعی مینکول ا شخاص ثالث ن شتری برشود؛ بلکه منافع ا شفافیت بی خوردار ربط از 

ر شدن حقوق اعتباردهنده بشده و با پوشش قانونی ناظر بر نحوه انتقال دارایی به اعتباردهنده و نحوه فروش آن، امکان ضایع
 رود.دارایی در این فرآیند از بین می

ستا براساس ماده در این  ستفاده قرار می ۸۲۱۶را گیرد. قانون مدنی، دو رویکرد ثبت رسمی و ثبت عادی در کشور مورد ا
سمی، سند در ثبت و تنظیم سناد و امالک کشور و یا  ر سمی یا اداره ثبت ا سناد ر از همکاری و تخصص کارکنان دفاتر ثبت ا

ن مدنی(. این در حالی است که در تنظیم سند عادی، نیازی به رجوع به قانو ۸۲۱7شود )ماده سایر ماموران رسمی استفاده می
قانون مدنی( و  ۸۲۱۵شککود )ماده دفاتر اسککناد رسککمی نبوده و در حقیقت هر سککندی غیر از سککند رسککمی، سککند عادی تلقی می

ها بین بانک و مشککککتری منعقد کهر نحوی تنظیم کنند. از این رو تمامی قراردادهایی که در شککککعب بان توانند آن را بهافراد می
 گیرند. شوند، در این گروه قرار میمی

اسناد رسمی با اسناد عادی، عالوه بر محل تنظیم سند )ثبت در دفاتر اسناد رسمی یا خارج از این دفاتر( و دخالت یا عدم 
 شود:ن زمینه به موارد زیر اشاره میدخالت مامور رسمی دولت در تنظیم آن، از جهات دیگری نیز تفاوت دارند که عموماً در ای

  سناد سند رسمی، قدرت اجرایی باالیی دارد. در حالی که اصل در سند عادی، نداشتن قدرت اجرایی باال در مقایسه با ا
 رسمی است.

 شخاص ثالث، معتبر صحاب دعوی و هم از نظر ا سمی، هم از لحاظ ا سند ر ست که تاریخ  تاریخ  ست. این در حالی ا ا
 ی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.سند عاد

 سند عادی در ست، در حالی که  سمی، فقط ادعای جعل قابل طرح ا سند ر معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل  در مورد 
 تکذیب )تردید و انکار( است.

 سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است. 
ست اما سادگی ممکن ا شت از آن به  سمی، تهیه رونو سند ر شدن  صورت مفقود  سند عادی نمی در  شدن  توان از با گم 

 ۲رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد.

                                                                                                                                                                                         
وسل تکشنهادی، حل پی راه بهترین نظرات عنوان شده در خصوص امکان ترهین اموال غیرمادی در قسمت قبل،عمومی به دلیل عدم قبول  رسدنظر میه ب ۸
وسعه در واقع با توجه به شرایط کنونی جامعه و ت .است کارها برخوردارسایر راه نسبت به ظرفیت و انعطاف بیشتری از حقوقیکه از نککککظر  اشدب توثیقبه 

ر رهن را بهتهدف از  بیشککتر اسککت و گذاری دیون و منافع یا اموالی همچون اسککناد تجاری از اعیانمفهوم عقد رهن و تعمیم رهینه به دیون، قابلیت وثیقه
 نماید.تأمین می

2 https://www.mizanonline.com/fa/news/437298 
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ستفاده میاز آنجا که در بانک سانی برای ترهین یا توثیق اموال ا لی به صورت کتوان بهشود، میها عموماً از فرم قرارداد یک
 :۸موارد زیر در تنظیم متن این قراردادها اشاره کرد

  امکان وصول مطالبات از اعتبارگیرنده ناشی از بدهی وی بابت تسهیالت دریافتی و دیگر تعهدات ناشی از قرارداد مربوطه
 ربط و با رجوع به ادارات اجرای ثبت.از طریق دارایی ذی

  ر صککورت اعم ازه به ،یاز جمله سککرقفل ربط،دارایی ذیا منافع ی نینقل و انتقال نسککبت به عانجام هر گونه  حقسککلب: 
 ۲شدن قرارداد مربوطه.فسخ و باطل  ، تا زمانتیوکالت و وصا ،اقرار ،اجاره ،صلح حقوق ،یشرط ،یرهن ،یقطع

 بودن آنها؛ و بالمعارض  ربط وذیاموال یا  ن و منافع مالیع به در مالکیت و تصککککرف داشککککتن یاقرار و اعتراف مشککککتر
 بعد از امضاء قرارداد. مورد فوقخالف همچنین تعهد بر جبران خسارت وارده بر بانک، در صورت ثابت شدن 

  یس انقضککککاأر و تجدید آن ،شککککودین مییکه از طرف بانک تع یر مقابل خطراتربط ددارایی ذی بر بیمه یمشککککترتعهد 
 ۳صورت انجام عملیات فوق توسط بانک. ؛ و تعهد به پرداخت هزینه بیمه درنامهمهید بیسررس

  اعطای حق ارزیابی دارایی و  ربطدارایی ذی یبها دهندهاقدامات کاهشانجام هر گونه از  مشککککتری بر خودداریتعهد
 توسط ارزیاب بانک در مواقع مورد نیاز.

  از  یمطالبات خود ناشککقبول وکالت بالعزل بانک توسککط مشککتری و اعطای حق و اختیار به بانک در تامین و برداشککت
نزد خود و  یمتعلق به مشککتر یهاها و سککپردهحسککاب ین موضککوع قرارداد از موجودیمابیف یاسککناد و مدارک و قراردادها

 کشور. یهار بانکیو سااعتباردهنده بانک  یک از شعب و واحدهایهر
  ندهیل و نمایکارشناسان، حق الوکاله وکدستمزد شامل وصول مطالبات بانک ) یهانهیو هز 8ثبت قرارداد یهانهیهزقبول 

 .(یثبت و ییاجرا و دیگر عملیات یدادرس یهانهیهز ، ویدادگستر یسفر وکال یهانهیهز، ییقضا
ه توان بگیرند که از جمله آنها میالبته در قراردادهای ترهین اموال غیرمنقول، عموماً بندهای خاصی نیز مورد توجه قرار می

 رد:موارد زیر اشاره ک
 ی در طول دوره بازپرداخت تا تسویه بدهکه  یمستحدثات و هیابن، ساتیتاس ،یانیاع ،هرگونه عرصه مورد رهن قرار گرفتن

شود ضافه و الحاق  صل و منفصل ؛به مورد رهن ا در رهن بانک باقی ماندن  .برق، گاز ،از تلفن، آبیز امتیو ن ،اعم از مت
 .ر خسارات متعلقهیسود و سا ،کارمزد ،اعم از اصل ،یه بدهیتا پرداخت کل موارد فوق

 ربط به شهرداری، سازمان یا مجری مربوطه در مواردیکه تسری وکالت بالعزل مشتری بودن بانک در واگذاری دارایی ذی
 یاا اجریا جاده یابان، کوچه، معبر یا توسککککعه خیاحداث  یبرا ربطذین یبه اسککککتناد مقررات و قوانیکی از این نهادها 

ه ا آن را بیقرار دهد و  مربوطها طرح یا جاده یابان، کوچه، معبر یرا جزء خ دارایی ترهینیا تمام ی یقسککمتبخواهد ، یطرح
 .دیهر عنوان تملک نما

  که منجر به ایجاد اشکال درربط یر مراجع ذیا سایو  یر مقررات شهرداریمغا یهرگونه اقدامتعهد مشتری بر عدم انجام 
ط ربدر دارایی ذی ل بالعزل راهنیبانک وک ، چونصککورت نیر ایدر غ دارایی ترهینی شککود.مطالبات بانک از  یفایاسککت

را جزء مطالبات خود منظور  مربوطهمبالغ  ،صککالحیر مراجع ذیا سککایو  یجرائم مورد مطالبه شککهرداربا پرداخت  اسککت،

                                                                                                                                                                                         
  ایران، قابل دسترس در آدرس زیر رجوع کرد: ملی بانک غیرمنقول اموال رهن قرارداد فرم نمونهتوان به برای آشنایی بیشتر می ۸

https://7x7.persianblog.ir/4QR9lmR0K7hJxEGGDogb 
سال  عالی دیوان عمومی هیأت ۶۲۱شماره  رویه وحدت رأی ۲ شور در  ست که مطابق ۸97۶ک  اگر چه مدنی، قانون مواد در خصوص رهن بیانگر آن ا

منجر به  که نمایدمی ایجادتقدم  حق و عینی حق مرهونه، مال به نسککبت مرتهن برای شککود؛ لکننمی راهن مالکیت از مرهونه عین خروج موجب رهن
 در مرهونه مال به نسککبت مالک معامالت شککود ودر مقابل اشککخاص ثالث می مرهونه مال فروش محل امکان اولویت و تقدم وی در اسککتیفای طلب از

 از بعد باشککد. از این رو اگر راهن مرتهن حق قوه منافییا بال صککورت بالفعلبه راهن معامله اینکه از اعم بود؛ نخواهد مرتهن دیگر نافذ صککورت نفی حق
صرف مرتهن بر تحقق این نقل و  مرتهن نماید؛ اذن و بدون ثالث شخص به مرهونه مغازه سرقفلی انتقال و فروش به اقدام مال مرهونه، رهن و اعمال ت

 بود.نافذ نخواهد  و داشته منافات مرتهن حق با که است تصرفاتی جمله انتقال از
خطر یا  صککورت بروز عهده بانک نیسککت. دره مسککئولیتی از این لحاظ در برابر مشککتری ب تعهد و هیچاختیاری اسککت و  ،اقدام به بیمه از طرف بانک البته 9

بت به میزان و نس شد گر وصول خواهدخسارات دریافتنی توسط بانک از بیمه ،نفع بانک بیمه شدهه شرح فوق به در قبال آن ب ربطارایی ذیدخطراتی که 
 .نمایدیممشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط  ،خساراتاین 

 مطرح است. وثیقهها بیشتر در مورد ترهین و ثبت رسمی حق این هزینه 8
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حق  طی قرارداد ترهین، یمشتر نموده ووصول  مطالبه و یو اموال مشتر ییو هر نوع دارا دارایی ترهینینموده و از محل 
 کند.یمراد را از خود سلب و اسقاط یهرگونه اعتراض و ا

 . رویکرد مورد استفاده در توثیق و ترهین۲.۲.۲.۲
و بر اسککاس  یقانون مدن 7۵۴تا  77۸شککده در مواد رمنقول، در قالب عقد رهن تصککریحیدر ایران عموماً تمامی انواع اموال غ

مالی ین، در تامیرسم یق رهنیل شدن به وثایو تبد یقانون ثبت اسناد و امالک و با ثبت در دفاتر اسناد رسم یمقررات عموم
مالی به پشتوانه اموال غیرمنقول، ترهین و ثبت رسمی در دفاتر گیرند. از این رو، رویه کلی در تامینرهنی مورد استفاده قرار می

 ت.اسناد رسمی اس
شکککود. برای م ال در مورد وسکککایل نقلیه، عمومًا این در حالی اسکککت که در مورد اموال منقول، رویه واحدی مشکککاهده نمی

 ۴۲شکود. حتی در مورد کشکتی براسکاس ماده پشکتوانه این اموال دنبال میمالی بهترهین و ثبت در دفاتر اسکناد رسکمی در تامین
از ن قانون است. یام اکمال منقول و رهن آن تابع اح یشتکشده که صراحت عنوانه، ب۸9۴۲مصوب سال  قانون دریایی ایران

انجام د یاب یله سند رسمیوسبه صرفاً یبرداربهره یآمکاده بکرا یشکتککا یدر حال ساخت و  یشتکرهن این رو براساس این ماده، 
 ت.سینکشتی شرط صحت رهن  ۸قبضه شده کصراحت عنوانقانون مدنی در باب رهن، به 77۲و برخالف ماده  شود

یا رویه و عرف موجود در این  قانونی و  باردهنده بدون وجود الزام  ته صککککرفنظر از موارد فوق، در برخی موارد نیز اعت الب
ن یربط و با تمرکز بیشتر بر شرایط اعتباری اعتبارگیرنده، الزام ترهمالی در نهاد ذیزمینه، براساس شرایط حاکم بر الگوی تامین

 ها برخی ترهینعنوان م ال در توثیق سککککپرده در بانککند. بهمالی دنبال میرسککککمی انواع دیگری از اموال منقول را در تامین
 دهند.مالی به پشتوانه سپرده مورد توجه قرار میرسمی و برخی ثبت سند عادی توثیق در خود بانک را در تامین

مالی به پشککتوانه اموال غیرمنقول، عموماً ترهین و ثبت قانونی موجود در تامین تر براسککاس عرف و رویه واحدبه بیان دقیق
شود. این در حالی است که صرفنظر از وسایل نقلیه، رویه قانونی قالب و عرف مشخصی سند رسمی در شبکه بانکی دنبال می

رگیرنده قالب در بانک و وضعیت اعتباری اعتبا مالی به پشتوانه اموال منقول در شبکه بانکی موجود نبوده و شیوهدر شیوه تامین
 در انتخاب رویه مورد نظر در قالب ترهین با ثبت سند رسمی و یا توثیق با ثبت سند عادی دنبال خواهد شد.

قانون مدنی در حق تقدم مرتهن نسکککبت به مال در مقایسکککه با دیگر بدهکاران، نقشکککی کلیدی در  7۱۱البته صکککراحت ماده 
براین  مالی ایفا کرده است. عالوهو موسسات اعتباری به استفاده از ترهین رسمی در مقایسه با توثیق در تامین هاگرایش بانک
ستی شتر بانکبرخی کا سکوت قانون و مقررات در امکان توثیق انواع مختلفی از اموال منقول نیز منجر به تمرکز بی ها در ها و 

ضیان اعتبار شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها نه تنها شفافیت مالی متقاترهین اموال غیرمنقول در تامین
ای از اموال منقول وجود دارد؛ بلکه براسکککاس قانون ناظر بر معامالت های الزم برای توثیق دامنه گسکککتردهقانونی و زیرسکککاخت

حق تقدم اعتباردهنده نسککککبت به مال منقول  ای، نیازی به ثبت رسککککمی حقوق ناظر بر اموال منقول توثیقی برای کسککککبوثیقه
 کند.ربط وجود ندارد و صرف ثبت زودتر آن در سامانه ثبت وثایق برای این منظور کفایت میذی

 . حق تقدم در مال در ترهین و توثیق۲.۲.۲
انون مدنی در باب رهن، ق 7۱۱در ارتباط با مرتهن، قانون از صراحت الزم در زمینه حق تقدم برخوردار است و بر اساس ماده 

صکککراحت فوق در مورد  مرتهن برای اسکککتیفای طلب خود از قیمت رهن، بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد؛ اما این مسکککاله به
 شوند، عنوان نشده است. دیگر قراردادها که به توثیق و در قالبی خارج از عقد رهن منتهی می

امور ورشکککسککتگی که صککرفاً نافذ بر حقوق دو طرف فوق در شککرایط خاص قانون اداره تصککفیه  ۹۱با این وجود در ماده 
  وثیقه مورد الم فروش حاصل به نسبت وثیقه دارای بستانکاران ورشکستگی است، به صورت کلی به این مساله اشاره شده که

                                                                                                                                                                                         
شککتری تصککرف مصککورت امانت بهده شککده و مجدد بهمبنی بر اینکه مورد رهن به بانک تحویل دا ا ذکر بندینیز ب غیرمنقولترهین اموال قرارداد البته در  ۸

شکل الزام در قبض دارایی صورت نمیربط بهذیدرآمده، م ضی از طرف بانک  ست و در حقیقت، قب شده ا صوری برطرف  گیرد. با این وجود در صورت 
ها الزام قبض و تصرف مال را برای پوشش ریسک نکها در قالب اسناد عادی، به دلیل ماهیت خاص آنها )مانند طال، سکه، شمش( باتوثیق برخی دارایی

شود. یمبانک یا صندوق نماینده مورد تائید دو طرف تا زمان تسویه تسهیالت نگهداری  ربط در خزانهای دنبال کرده و دارایی ذیمالی وثیقهاعتباری تامین
عقد رهن است. صحت در  بضبار دارد و این مساله مجزا از مقوله الزام قتصرف نقشی کلیدی در اعطای اعتقبض و ها، از این رو در مورد برخی دارایی

تصرف عین دارایی نبوده و حتی در بسیاری از قراردادهای توثیق، ضرورت زیرکلید رفتن دارایی حاصل از طرح  در کنار  قبض و در برخی موارد نیز نیاز به
شرایط مطرح میتوثیق دارایی صرفاً کنترل ورود و خروج قبض و تن این دارایی، میبن شود که زیرکلید رفهای واجد  صرف بانک بر عین دارایی نبوده و  ت

  نظر امین یا حافظ بانک مطرح است. دارایی از انبارهای مورد تائید بانک و زیر
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 و نیسککت وثیقه رایدا که هاییهمچنین طلب. شککوندمی داده قرار بسککتانکاران سککایر بر مقدم فروش، حاصککل برگ تقسککیم در
مقدم  گریکدی بر زیر طبقات ترتیب به نشکککده، پرداخت وثیقه فروش از آن و تمام بوده وثیقه دارای که هاییطلب باقیمانده
 :  شوندمی قید اموال فروش حاصل نامهدر تقسیم و هستند

  توقف؛ از قبل آخر سال مدت برای خانه، خدمه حقوق: اول طبقه 
 توقف؛ از قبل ماه شش مدت برای ورشکسته، بنگاه خدمتگذاران حقوق 
 توقف از قبل ماه سه مدت برای گیرند،می مزد هفتگی یا روزانه که کارگرانی دستمزد  . 

 بوده. ورشکسته اداره تحت قیمومیت یا والیت عنوانبه آنها مال که اشخاصی طلب :دوم طبقه 
 توقف از قبل ظرف سال اشخانواده و مدیون مداوای مطالبات و داروفروش و پزشک طلب :سوم طبقه  . 
 مدنی؛ قانون ۸۲۸۶ ماده مطابق زن نفقه :چهارم طبقه 

 زن. مهریه 
 بستانکاران. سایر :پنجم طبقه 

شککککوند که پس از طلبکاران با حق وثیقه قرار بندی میدر گروه فوق، طبقات اول تا چهارم جزو طلبکاران با حق تقدم طبقه
و  ودهب وثیقه دارای که هاییطلب کند. از این رو باقیماندهبه طلبکاران عادی یا غرما اختصککاص پیدا میدارند؛ و طبقه پنجم، 

   گیرد.نشده، در گروه سایر بستانکاران )طلبکاران عادی( قرار می پرداخت وثیقه فروش از آن تمام
و عدم کفایت ارزش دارایی غیرمنقول  قانون تجارت نیز عنوان شده که در صورت ورشکستگی ۹۸۱در این راستا در ماده 

در ایفای تعهدات، بستانکاران به ازای بقیه طلب جزء غرمای معمولی )بستانکاران معمولی( در نظر گرفته خواهند شد. اما در 
قانون تجارت، این افراد توسککط مدیر تصککفیه صککرفاً در گروه غرما منظور  ۹۸۴صککورت داشککتن رهینه منقول، براسککاس ماده 

 ند.شومی
بنابراین حق تقدم صرفاً برای مرتهن در مال غیرمنقول جاری است و در مال منقول و شرایط غیر رهن، حق تقدمی وجود 

دهی ندارد. در ترهین یا توثیق مکرر، با وجود عدم شکککفافیت قانونی الزم در حق تقدم، عموماً به ترتیب تاریخ رهن در اولویت
شاره می دلیل الزام ثبت رسمی در ترهین، این مقوله مزیتی در حق تقدم نسبت به وری است که بهشود. توجه به این نکته ضرا

کند. همچنین در شککککرایطی که تحقق رهن ربط ایجاد میدارندگان حق وثیقه با ثبت عادی در مطالبه دیون نسککککبت به مال ذی
قه یوث یر بسککتانکاران دارایدرآمده، بر سککا یکه مال به تصککرف و یارندهیگقهین مرهون باشککد، وثیمنوط به تصککرف مرتهن در ع

نشکککده، در برابر  یا تصکککرف در مورد آن طیفات ثبت رسکککمی یکه حسکککب مورد، تشکککر یاقهیتقدم خواهد داشکککت. بنابراین وث
 ست.یاشخاص ثالث قابل استناد ن

 . اجرای حق وثیقه در وصول مطالبات۲.۲.۲
اصکککالحی  9۴ویژه ماده ر وصکککول مطالبات از بدهکاران شکککامل قانون ثبت، بهقوانین مادر و کلیدی نافذ بر اجرای حق وثیقه د

 سنادا ثبت سازمان اجرائی عملیات از شکایت به رسیدگی طرز و االجراءالزم رسمی اسناد مفاد اجرای نامهقانون ثبت، و آئین
نکول، مقررات دیگری از جمله قانون ربط و شککرایط نافذ بر کشککور اسککت. هر چند برحسککب نوع مال و قرارداد ذی امالک و

رگذار توانند در این حوزه اثورشکستگی نیز می امور تصفیه اداره بهادار، قانون تجارت و قانونچک، دستورالعمل توثیق اوراق
 باشند.

صویر می 9۴در این رویه قانونی، باوجودیکه ماده  صالحی قانون ثبت، فرآیند کلی را به ت شد؛ اما مواد قانونا ی مندرج در ک
 امالک و اسککناد ثبت سککازمان اجرائی عملیات از شکککایت به رسککیدگی طرز و االجراءالزم رسککمی اسککناد مفاد اجرای نامهآئین

گیرد: صدور اجرائیه، ابالغ آن، ترتیب اجرا، بازداشت اموال منقول و تر، مشتمل بر موارد زیر را در بر میکشور، ابعادی جزئی
یابی ا نهغیرمنقول، ارز یات اجرایی، تنظیم هزی یه و ختم عمل یده برای فروش دارایی، تخل یات موال، برگزاری مزا های عمل

 اجرایی و نحوه شکایت از عملیات اجرایی.
ساس رویه کلی اجرای مندرج در ماده صالح 9۴ در اعمال حق وثیقه نیز برا   ،یرهن معامالت هیکل مورد ثبت، در قانون یا

  کهیصککورت در، رمنقولیغ و منقول اموال به راجع ثبت قانون 99 ماده در مذکور معامالت گرید و و یا با حق اسککترداد یشککرط
  خانهدفتر خود توسط طلب وصول ه،یاجرائ صدور با تواندیم طلبکار نپردازد؛ را خود یبده سند، در مقرر مدت ظرف بدهکار

 نکند؛ اقدام یبده پرداخت به نسبت ه،یاجرائ ابالغ خیتار از روز ۸۱ ظرف بدهکار چنانچه کند. را درخواست سند کنندهمیتنظ
  تیعقط خیتار از ماه دو مدت ظرف حداک ر، آن تیقطع و معامله مورد یابیارز از پس ثبت اداره، بسککتانکار یتقاضککا به بنا
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  یمالک دارای به را مازاد و اقدام، یو یقانون طلب زانیم به طلبکار مطالبات وصککول به ده نسککبتیمزا یبرگزار با و یابیارز
 د.ینمایم مسترد

  9۴ ماده در مورد اشکککاره معامالت کلیه االجراء، درالزم یرسکککم اسکککناد مفاد یاجرا نامهنییآ ۸۴۹البته به موجب ماده 
 و بتث سپرده حساب به قانونی خسارت و سود و اصل از اعم خود بدهی کلیه تودیع با تواندمی بدهکار ثبت، قانون اصالحی
 گواهی ائیه،اجر صدور صورت در. کند فراهم را سند فک و فسخ موجبات سند، کنندهتنظیم دفترخانه به تودیعی مدارک تسلیم
 .  بود خواهد ضروری معامله فسخ و فک بودن بالمانع بر مبنی اجراء اداره

ربا و اصالحیه و الحاقیه قانون عملیات بانکی بدون  ۸۹توجه شود که در صدور اجرائیه در مورد قراردادهای موضوع ماده 
شده االجرا تلقیبعدی آن که ثبت آنها در دفترخانه الزامی نیست و با انعقاد قرارداد داخلی در بانک، در حکم اسناد رسمی الزم

 هربط، تقاضککای اجرائیند؛ بانک بدون مراجعه به دفترخانه، مسککتقیماً از اداره اجرای ثبت ذیو از قدرت اجرایی الزم برخوردار
(. بنابراین عدم ثبت ۸9۱۹کند )بانک ملی ایران اداره آموزش و مدیریت، نموده و نسککککبت به وصککککول مطالبات خود اقدام می

سناد رسمی، مشکلی در رویه اجرای حق وثیقه به سناد ذمهرسمی آنها در دفاتر ا ای و دنبال نخواهد داشت. این رویه در مورد ا
شتریان برای پهای اخذچک سناد ذمهشده از م ست. با این تفاوت که در مورد ا صادق ا سک اعتباری نیز  شش ری د ای، فرآینو

 ایشکککناسکککایی اموال منقول و غیرمنقول مشکککتری برای بازپرداخت طلب بانک دنبال خواهد شکککد؛ در حالیکه در اسکککناد وثیقه
نقول مشککخص که وثیقه پرداخت دین یا یا بیع شککرط، دارایی منقول یا غیر م مشککتمل بر اسککناد رهنی، معامله با حق اسککترداد

 شود.اند، برای وصول دین، بازداشت و فروش آن مال دنبال میانجام عملی قرار گرفته
در  یاالجراء، از جمله مندرجات الزامالزم یرسکککم اسکککناد مفاد یاجرا نامهنییآ 9ماده  ۴در تنظیم اجرائیه و براسکککاس بند 

  آن فتایدر حق صورت قانونیبه که است یمراجع و هابانک مورد در هیتاد ریتاخ ارتخس مطالبه حیتقاضانامه اجرائیه، تصر
ساس. دارند را صره دو الحاق قانون در حقیقت برا   هیتاد ریتاخ خسارت ربا، مطالبه بدون یبانک اتیعمل قانون ۸۹ ماده به تب
 را هیتاد ریتاخ خسارت ،یبانک یقراردادها براساس اندشده مکلف یثبت و ییقضا مراجع و داشته یقانون جنبه هابانک یسو از

 و مطالبه کنند. محاسبه
  تا ستنده ابالغ مامور ابالغ آن به و ییاجرا ملزم به تشکیل پرونده، هیاجرائ افتیدر از پس ثبت یدر گام بعد، ادارات اجرا

 شود. نفعان ابالغذیبه  مراتب، یرسم اسناد مفاد یاجرا نامهنیآئ ۲۱ یال ۸۴ مواد مقررات تیرعا با
روز مفاد آن را به اجرا بگذارد. از این رو، یا  ۸۱د ظرف یشککککود و متعهد بابه این ترتیب پس از ابالغ، فرآیند اجرا آغاز می

یطی غیر است در شرا یهیسر نماید. بدیم سند را یکند که اجرا یمعرف یا مالین خود فراهم کند، یپرداخت د یبرا یبیباید ترت
 یابیزار ن منظور بنا به درخواسککت بسککتانکار، اداره ثبت بهیا یخواهد شککد. برا فاء حقیقه اسککتیاز دو حالت فوق، از مورد وث

 کند.یده، اقدام به فروش مال میفات مزایتشر یگذاری آن پرداخته و طقه و قیمتیمورد وث
نامه فوق در دسککتور کار مامور اجرا آیین ۵7تا  ۴۸غیرمنقول براسککاس مواد  از این رو در گام بعد، بازداشککت اموال منقول و

سپردن این اموال نزد حافظ انجام میقرار می صورت لزوم، اقدامات مورد نیاز برای  شناس خبره و گیرد و در  سپس کار شود. 
قیمت از طرف هر یک از طرفین، صرفًا دهد و در صورت اعتراض به گذاری دارایی را انجام میرسمی، فرآیند ارزیابی و قیمت

شککود و هزینه ارزیابی مجدد بر عهده در صککورت امضککای صککورتمجلس، به درخواسککت ارزیابی مجدد آنها ترتیب اثر داده می
گذاری و ارزیابی ثانویه، کارشناس رسمی به قید قرعه از بین سه کارشناس رسمی و معترض به قیمت ارزیابی است. در قیمت

 شود.ثبت محل انتخاب می توسط رئیس
ن صککککورت، یاعراض کند که در ا ده، از مورد رهنیم صککککورتمجلس مزایتواند تا قبل از تنظیدر معامالت رهنی، مرتهن م

سناد ذمه شد؛ یابرابر مقررات ا صورتمجلس مزایاما با تنظ رفتار خواهد  ساقط میم  شود. یده، حق اعراض از رهن از مرتهن 
از  نیجز تمک یادلیل تنظیم صککککورتمجلس مزایده، مرتهن چارهدا نکند، بهیپ یداریده خریمزا ربط درذیدر واقع اگر دارایی 

م یتنظ ن بسکککتانکار قبل ازی. بنابرا۸االجراء و تبصکککره آن نخواهد داشکککتالزم یرسکککم اسکککناد مفاد یاجرا نامهنییآ ۸۲۶ماده 
 یهاییر اموال و دارایکه وصول طلب از سایدهد و در صورت انجامقه یرامون مورد وثیالزم پ یهاید بررسیصورتمجلس فوق با

                                                                                                                                                                                         
ه االجرا و حق مزایده بمال با دریافت حق ،نددر صورتیکه مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکنامه فوق، آیین ۸۲۶براساس ماده  ۸

شروع می ستانکار واگذار میقیمتی که مزایده از آن  شدشود، به ب شته با ستانکار وصول می ،شود و اگر مازاد بر طلب دا ستانکار  در .شوداز ب صورتی که ب
 ،خودنقدی جای دریافت طلب تر، بسککتانکار بهبه بیان دقیق .شککودواگذار می مقابلرفقادر به اسککترداد مازاد بر طلب خود نباشککد، از مال مورد مزایده به ط

   شود.با دارنده مال میو  تر از وجه نقددر یک دارایی با درجه نقدشوندگی به مراتب پایین ملزم به مالکیت مشاعی
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شخ بدهکار به مصلحت شود، قبل از تنظیت صورتمجلس مزایص داده  ست در ا یهید. بدیده از مورد وثیقه اعراض نمایم  ن یا
 د.ینما کننده سند ابالغمیصورت، اجراء مکلف است مراتب فک رهن را به دفترخانه تنظ

شده که اگر مال به قیمتی قانون مدنی چنین عنوان 7۱۸جه شود که در مورد وثیقه ناشی از رهن در ماده در این خصوص تو
بیش از طلب مرتهن فروخته شکککود، مازاد مال متعلق به راهن اسکککت و اگر حاصکککل فروش کمتر باشکککد، مرتهن حق دارد برای 

سایر اموال بدهکار رجوع کند. حال اگر ب صول مابقی طلب خود به  سبت به و شد، مرتهن ن شده با سته  شک دهکار مفلس و ور
 .۸قانون مدنی( 7۱۲باقی طلب خود با سایر طلبکاران همتراز بوده و حق تقدمی نسبت به آنها ندارد )ماده 

االجرا نیز هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صککدور اجرائیه نامه اجرای مفاد اسککناد رسککمی الزمآیین ۸۸۹براسککاس ماده 
ی است و مانده، به اعتبار خود باقتلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند، سند وثیقه به نسبت قیمت جزء باقی

نامه فوق این امکان برای متعهدله در نظر آیین ۸۸۶ای عمل خواهد شکککد. همچنین در ماده نسکککبت به مابقی، طبق اسکککناد ذمه
درآمدن موضککوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص، و یا عدم در صککورت به تملک ثالث  گرفته شککده که

سناد ذمهتکافوی مورد وثیقه در پوشش طلب متعهدله، برای وصول مانده طلب و طبق مقررات اجرائی راجع به  ق ای، از طریا
   .اداره ثبت اقدام کند

االجرا و حق مزایده وق، اموال منقول پس از وصکککول حقنامه فآیین ۸9۵در صکککورت برگزاری جلسکککه مزایده حسکککب ماده 
سه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می  شود و اگر از نظر قانونیبالفاصله در جل

 ال غیرمنقول وبا این وجود در مورد م .شککودنویس سککند انتقال تهیه میسککند انتقال اجرائی برای مال منقول الزم باشککد، پیش
سککاعت پرونده را فهرسککت و منگنه کرده و پیوسککت  ۴۱نامه، پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف این آیین ۸۴۱براسککاس ماده 

ت البته پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی، اداره ثب .گزارش، برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد
   .یدار یا بستانکار، مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بوددرخواست خر محل به

شود که یده به برنده واگذار میمورد مزا ینامه، در صورتنیآئ ۸۲۹، حسب ماده ییس سند انتقال اجراینوشیم پیقبل از تنظ
افت شککککود. در صککککورتیکه برنده مزایده یدر از ویآگهی مزایده  ۶مربوط به بدهی دولتی دارایی مندرج در بند  یهانهیه هزیکل

ه قابل وصول است. این اقالم عبارتند از یهمان اجرائ ن مبالغ جزو مطالبات وی محسوب شده و به موجبیبستانکار باشد، ا
 های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشکککعاب و یا حق اشکککتراک و مصکککرف، در صکککورتی که مورد مزایده دارای آنهابدهی

 باشد؛ و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده.
الحفاظه، االجرا، هزینه آگهی، دسکککتمزد کارشکککناس، حقنامه اجرای مفاد اسکککناد رسکککمی الزمآیین ۴۱البته براسکککاس ماده 

سایر هزینهحق سبت به اموال منقول و غیرمنقول و  صل طلب  های قانونی بر عهدهاالجرا و حق مزایده ن ست و مانند ا متعهد ا
ها را از متعهد وصول کرد، متعهدله باید آنرا پرداخت نماید. در اینصورت پس در هر مورد که نتوان این هزینه .شودوصول می

 .بقی به متعهدله داده شودموجب همان اجرائیه، این طلب، وصول؛ و مااز فروش مال یا وصول طلب، به
افت خواهد یه اوست، دریکه اجرا عل یو از کس ۲م عشریاالجراء، نالزم االجراء اسنادثبت، حق قانون ۸9۸ح ماده یبه تصر
او  ن حق نداشته از خودیمت، که دایق ن صورت نسبت به آنیاجرا نموده باشد که در ا ین بدون حق، تقاضاینکه دایا شد؛ مگر

آن  روز مفاد ۸۱ه ظرف مدت یخ ابالغ اجرائیانچه بدهکار از تارشده، چن ینیبشیپ نامهنیآئ ۸۹۱اخذ خواهد شد. البته در ماده 
االجرا معاف خواهد شد. با این وجود اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس را به موقع اجرا بگذارد، از پرداخت حق

 د.االجرا خواهد بومزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید، ملزم به پرداخت نصف حق
د آید و یا به علت عدم تکافوی موراگر موضککوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در

نامه فوق، طبق آیین ۸۸۶تواند حسککککب ماده وثیقه، اعتباردهنده به کل طلب خود نرسککککد؛ برای وصککککول مانده طلب خود می
ثبت اقدام کند. همچنین در صککککورتیکه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شککککود، ای از طریق اداره اسککککناد ذمهمقررات اجرائی 
 ای خواهد بود.االجرا، سند تابع مقررات اسناد ذمهنامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین ۸۸7براساس ماده 

مورد عبارت است از:  االجرا، حسبنامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین ۸۹۹ختم عملیات اجرائی نیز براساس ماده 
های قانونی، تحویل مال منقول به برنده مزایده، تنظیم و امضاء سند انتقال وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه

                                                                                                                                                                                         
 ا اختصاص دارد، قرار خواهد گرفت.طلبکاران عادی یا غرمبه که  طلبکارانبندی تر در طبقه پنجم از طبقهبه بیان دقیق ۸
  است. اجرامبلغ مورد  ٪۹برابر  ۲
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اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی، تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده 
 ۸جرای تعهد متعهد.باشد، و ا

االجرا ای اجرای مفاد اسکککناد رسکککمی الزمماده ۲۱9نامه هر چند بیشکککتر ابعاد ناظر بر رویه اجرای حق وثیقه در قالب آیین
نامه جامعیت مورد انتظار در پوشش رویه اجرایی حق وثیقه تمامی انواع شود، اما در برخی موارد این آیینتصویر کشیده میبه

هادار ببهادار، نیاز به رجوع به دسکککتورالعمل توثیق اوراقارد. برای م ال در اعمال حق وثیقه ناشکککی از توثیق اوراقدارایی را ند
 است و یا در مورد چک، قانون چک نیز نافذ خواهد بود. 

 ای وثایق منقول و غیرمنقول. زیرساخت سامانه۲.۲
ر: مبتنی ب -ای مالی وثیقههای ضکککروری تامیناسکککاس زیرسکککاختدر خصکککوص ثبت وثایق منقول، فرآیند مدون مورد نیاز بر 

ستانداردهای مورد انتظار، تاکنون صرفاً و به کننده حداقلدر حد تامین -ایجاد، اعالم، حق تقدم و اجرا  سبی برای ا صورت ن
ازمان )هیئت مدیره س بهاداراقبهادار در نظام مالی کشور تامین شده است. در حقیقت به پشتوانه دستورالعمل توثیق اوراوراق

معککاملککه در بورس و فرابورس و بهککادار قککابککلالزم در توثیق سککککهککام و دیگر اوراق (، رویککه۸9۱۵بهککادار، بورس و اوراق
سپردهگذاریسپرده ست. از این رو در گذاری مرکزی اوراقشده در شرکت  شده ا سویه وجوه )سمات( تنظیم و ارائه  بهادار و ت

بهادار از نوع اختیار معامله/ بهادار شامل گواهی سپرده کاالیی، اوراقسپاری دیگر انواع مختلف اوراقامکان وثیقهکنار سهام، 
صککورت کلی از قابلیت معامله در بورس و فرابورس برخوردارند، فراهم شککده بهادار سککلف موازی اسککتاندارد که بهتبعی/ اوراق

دسککتورالعمل پذیرش انبار و صککدور، معامله و تسککویه گواهی سککپرده کاالیی نیز اسککت. البته در خصککوص توثیق گواهی سککپرده 
 ( در کنار دستورالعمل فوق نافذ است. ۸9۵۴)هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،  کاالیی

سامانه مورد نیاز معامله در بورس و فرابورس، برای دیگر انواع اموال منقول، رویه و بهادار قابلاز این رو صرفنظر از اوراق
بندی برای توثیق در نظر گرفته نشککده اسککت. البته در کنار رویه فوق که مبتنی بر سککامانه سککمات اسککت، شککرکت مشککاوره رتبه

گیری وثایق را با همکاری یک شکککرکت خارجی و برای تکمیل سکککامانه ، طراحی سکککامانه گزارش۸9۵9اعتباری ایران از سکککال 
ر کار خود قرار داده و تاکنون نسخه اولیه این سامانه طراحی شده است. هر چند این سامانه با اعتبارسنجی مشتریان، در دستو

ر برداری آزمایشی قرار نگرفته و از این رو دعنوان کلی سامانه ثبت وثایق در این شرکت نهایی شده است، اما تا کنون مورد بهره
سامانه  ای برای معرفیدریغ این شرکت، امکان برگزاری جلسهری بیسازی نشده است. با این وجود با همکاشبکه بانکی پیاده

مقدور  ۲و پس از آن در اختیار قراردادن اطالعات کلی مربوط به رویه و فرآیندهای عملیاتی سککککامانه برای این طرح تحقیقاتی
 شد.

سامانه فوق در طرف سمات در توثیق اوراقمقابل رویه تعریفالبته  صرفشده در  اً یک نوع کلی از دارایی منقول را بهادار، 
بهادار، امکان توثیق وسککایل نقلیه، و امالک و مسککتغالت را نیز منظور کرده اسککت. از تحت پوشککش قرار نداده و در کنار اوراق

مالی ای مورد نیاز در تامینتواند زیرسککککاخت سککککامانهاین رو هر چند گسککککترش دامنه ثبت وثایق منقول در سککککامانه خاص می
شتوانه اموال منقول و حتی امکان افزایش رتبه ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی که جزء اصلی تشکیلقهوثی دهنده ای به پ

نه های قابل توثیق در این سامادنبال داشته باشد؛ با این وجود گستره محدود شمول داراییشاخص دریافت اعتبار است را به
شود؛ و از طرف دیگر، مختلط کردن سامانه ثبت عنوان جنبه محدود فعالیت آن شناخته میالمللی، بههای بیندر مقایسه با رویه

های المللی نبوده و حتی با دستورالعملهای بینوثایق منقول و غیرمنقول و تمرکز هر دو سامانه در یک سامانه، مطابق با رویه
 .9آنسیترال در این زمینه تضاد دارد
 ۸9۱۵بهادار که ذیل سکککامانه سکککمات از سکککال تر رویه و سکککامانه بالفعل موجود در توثیق اوراقاز این رو برای ارزیابی به

شاوره رتبهفعالیت می شرکت م سامانه بالقوه ثبت وثایق که در  ست؛ دبندی اعتباری ایران طراحیکند، در کنار  ر ادامه و شده ا
شککود و در ادامه ثبت حق وثیقه در دو سککامانه فوق می براسککاس اسککناد و اطالعات در دسککترس، ابتدا مرور مختصککری بر رویه

                                                                                                                                                                                         
تاریخ تنظیم صککورتمجلس مزایده  ،ختم عملیات اجرائی ؛براسککاس تبصککره ماده فوق، در صککورتیکه مال از طریق مزایده به شککخص ثالث فروخته شککود ۸

 خواهد بود.
ز ای اهای جناب آقای دکتر محمد جلیلی مدیر عامل این شرکت در فراهم کردن امکان ارائهبندی اعتبار ایران و مساعدترتبه مشاورهاز همکاری شرکت  ۲

 شود.ربط سپاسگزاری میو در اختیار قرار دادن مستندات ذی طرحسامانه وثایق برای همکاران این 
 به فصل سوم رجوع شود. 9
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های مورد مطالعه در فصل سوم مستخرج از نمونه -های عمومی این دو سامانه براساس استانداردهای بهترین عملکرد ویژگی
صلی تامینارزیابی می - ساخت ا ساس چهار زیر سپس برا رای دم، و اجای و مبتنی بر: ایجاد، اعالم، حق تقمالی وثیقهشود. 

رین ربط، با اسککتانداردهای بهتای ذیمالی وثیقهتر دو سککامانه فوق در کنار بسککتر رویه تامینهای تخصککصککیحق وثیقه؛ ویژگی
سه می شناخت دقیقعملکرد مقای صل از دو ارزیابی نهایی فوق، امکان تحلیل بهتر و  ستشود. از این رو نتایا حا های یتر کا
 .کندموجود را فراهم می

 . مروری بر رویه ثبت حق وثیقه در دو سامانه۲.۲.۱
معامله در بورس و فرابورس، توسککط دسککتورالعمل توثیق شککده در سککمات و قابلگذاریبهادار سککپردهناظر بر توثیق اوراق رویه
ر این رویه، امکان ، به ذینفعان اعالم شکککد. د۲۵/9/۸9۱۵بهادار در مدیره سکککازمان بورس و اوراقبهادار مصکککوب هیئتاوراق

ضعیت گیر فراهم شده که به استعالم وبهادار در نظر گرفته شده است و این امکان نیز برای وثیقهتوثیق انفرادی یا گروهی اوراق
شککککده در این دسککککتورالعمل در قالب مورد انتظار، الکترونیک و بهادار از سککککمات بپردازد. البته فرآیندهای در نظر گرفتهاوراق

 بوده و برای هر یک از مقاصد فوق، رویه درخواست کتبی با مراجعه حضوری به این شرکت طراحی شده است.برخط ن
صورت لزوم  شده و درصورت کتبی و در قالب فرم تهیهگذار بهتر در این رویه، درخواست توثیق توسط وثیقهبه بیان دقیق

در صورت عدم مراجعه حضوری وی به شرکت جهت  -گذار ثیقهبا مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای تایید گواهی امضای و
امانه گیر در سالمللی، درخواست توثیق توسط وثیقههای بینتکمیل خواهد شد. این در حالی است که در رویه -احراز هویت 

گذار ه، توسککط وثیقشککده این سککامانهشککود. البته قبل از رجوع به سککمات نیز باید کارمزد توثیق براسککاس الگوی تدویندرج می
 پرداخت شود.

کنند ا میربط تبدیل وضعیت پیدگذار به کد وثیقه در سامانه ذیبا طی شدن فرآیند فوق، اوراق مربوطه از کد مالکیت وثیقه
قه دار وثیبهادهد و گواهینامه موقت اوراقگیر اطالع میگذار و وثیقهصورت کتبی به ناشر، وثیقهو شرکت سمات، مراتب را به
گیر یا مراجع قضککککایی از حق فروش و تغییر گذار بدون اجازه وثیقهشککککود. در این حالت، وثیقهنیز نزد شککککرکت نگهداری می

صورت لغو پذیرش اوراق شرکت نیز در  ست بورس یا فرابورس، مراتب را مالکیت دارایی برخودار نخواهد بود.  بهادار از فهر
 کند.م میگیر اعالصورت کتبی به ناشر و وثیقهبه

در  ربط را در قالب فرم موجود، به شککرکت ارائه کند وگیر باید درخواسککت کتبی ذیدر صککورت نیاز به رفع توثیق نیز، وثیقه
ای نیز در نظر گرفته شککده اسککت. به این ترتیب با رفع توثیق، کد مالکیت دارایی از کد وثیقه این زمینه امکان رفع توثیق مرحله

 شوند. صورت کتبی اطالع داده میشود و مراتب به ذینفعان بهایگاه داده منتقل میبه کد مالکیت در پ
ار ربط به همراه معرفی کارگزگیر باید درخواسکککت کتبی خود را در قالب فرم ذیدر صکککورت نیاز به فروش اوراق نیز، وثیقه

نامه حگذار وکالتنامه یا صککلثیق اوراق، از وثیقهفروشککنده به شککرکت ارائه کند و برای برخورداری از امکان فروش باید هنگام تو
شرکت ارائه کند.  شد؛ و یا حکم مراجع قضایی در مورد دستور فروش را به  رسمی موید اعطای اختیار فروش دریافت کرده با

صککورت ب بهبهادار فوق از حالت وثیقه به حالت قابل فروش در سککامانه تغییر وضککعیت خواهند داد و مراتبه این ترتیب اوراق
 کتبی به ذینفعان اطالع داده خواهند شد.

گیر در صککورت عدم مراجعه حضککوری به شککرکت برای احراز هویت، باید با مراجعه به دفاتر در هر دو مورد فوق نیز، وثیقه
ال فروش، احتمسپاری و رفع توثیق و های ناظر بر وثیقهاسناد رسمی، گواهی امضا اخذ نموده باشد. از این رو در تمامی رویه

ها به سامانه در تمامی ساعات تر از آن امکان ارائه الکترونیک درخواستالزام رجوع به دفاتر اسناد رسمی موجود است و مهم
 صورت آنالین فراهم نیست. روز و هفته وجود نداشته و حتی امکان اخذ استعالم نیز به

، دامنه بندی اعتباری ایرانامانه ثبت وثایق شککرکت مشککاوره رتبهدهنده زیربنای سککدر طرف مقابل، در رویه بالفعل تشکککیل
ار نقلیه در کنبهادار و وسککککایلوثایق از اموال منقول به غیرمنقول گسککککترش یافته و در مورد اموال منقول، امکان توثیق اوراق

سامانه برای بانک ست. در این  شده ا ستغالت در نظر گرفته  صلی اامالک و م سامانه خواهند بود، حساب ها که کاربران ا ین 
ستعالم موقعیت دارایی از شود و آنها میکاربری در نظر گرفته می سی و ا ست توثیق و رفع توثیق دارایی و یا برر توانند درخوا

گهی توثیق داو یا در وثیقه بودن را به منظر آزاد ایی در رصورت برخط به سامانه ارائه داده و از این رو به ایجاد، اصالح یا لغو آ
شده؛ هر چند به سامانه نیز منظور  ضمنی امکان اخذ هزینه در این  صورت  صریح به آن سامانه بپردازند. همچنین به  صورت 

 اشاره نشده است. 
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توان به جستجوی شود و براساس آن شماره میربط تنظیم میهای ذیدر این سامانه شماره مرجعی برای هر یک از دارایی
شککده منجر به ن پرداخت. با این وجود براسککاس اطالعات در دسککترس، الزاماً شککماره مرجع در نظر گرفتهدارایی و وضککعیت آ

نتیجه جستجوی واحدی در سامانه نخواهد شد. همچنین این سامانه از امکان جستجو براساس نام اعتبارگیرنده نیز برخوردار 
از به رسد نینظر می در این سامانه، براساس اطالعات در دسترس، بهها است. در رویه بالقوه و مورد انتظار برای توثیق دارایی

 رجوع به دفاتر اسناد رسمی، مورد اشاره قرار نگرفته باشد. 
سککپاری دارایی دیده نشککده اسککت. همچنین با وجود گذار به سککامانه یا شککرکت برای وثیقهبا این حال نیازی به رجوع وثیقه
شماره مرجع برای ه سامانه، برخالف رویه وثیقهامکان تنظیم  سمات، اطالعات جامعی در ر دارایی در این  سپاری دارایی در 

ن سامانه، دلیل الکترونیک بودشود. با این حال بهشود و به توصیف کلی دارایی بسنده نمیگیر اخذ میخصوص دارایی از وثیقه
رسد سامانه از سرعت باالیی در تنظیم آگهی توثیق در مقایسه نظر میگیر منظور شده و بهامکان رزرو توثیق دارایی برای وثیقه

با فرآیند طوالنی رجوع به سککمات برخوردار باشککد. همچنین از آنجا که سککامانه وظیفه بررسککی اسککناد را در اعالم آگهی برعهده 
 ندارد، بنایراین سرعت ثبت و اعالم آگهی باال خواهد بود. 

مکان توصکککیف موقعیت دارایی از منظر در وثیقه، رهن و یا آزاد بودن و تعداد و مقدار در آگهی قابل انتشکککار در سکککامانه، ا
مطالبات فعلی و تعداد رزروهای فعال برای توثیق آن در نظر گرفته شککککده اسککککت و به کاربر امکان رفع توثیق دارایی در کنار 

ست. با این وجود برخالف ر شده ا گهی داده  سامانه ویه توثیق اوراقتنظیم آگهی اصالحیه و یا لغو آ سمات، در این  بهادار در 
الی مدهنده تامینهای تشکککیلبه مقوله حق تقدم و چگونگی فروش دارایی توجهی نشککده اسککت و در حقیقت چرخه کامل رویه

عدم الزام به  ورسککانی کتبی توثیق یا رفع توثیق دارایی به ذینفعان ای، مورد توجه قرار نگرفته اسککت. همچنین الزام اطالعوثیقه
مالکیت دارایی برای توثیق آن در فرآیند بالقوه ناظر بر این سامانه دیده نشده است. همچنین در خصوص امکان تغییر مالکیت، 

 ای دارایی، مسکوت مانده است.تبدیل وثیقه و رفع توثیق مرحله
ای از مرحله ایجاد تا اجرای حق وثیقه مالی وثیقهتامینرسد در سامانه سمات، تا حدود بیشتری اجزای بنابراین به نظر می
بندی اعتباری ایران، اجزای کمتری و اند و در طرف مقابل در سکککامانه ثبت وثایق شکککرکت مشکککاوره رتبهمورد توجه قرار گرفته

شده ضروری موجود بین آنها در نظر گرفته  سدقیقاند. با این وجود برای بررسی بدون توجه به حلقه و پیوند  امانه و تر این دو 
های عمومی و کاربردی آنها براسککککاس الگوی بهترین های بالفعل و بالقوه ناظر بر آنها، ضککککروری اسککککت در ادامه ویژگیرویه

 عملکرد، بررسی و مقایسه شود.

 از منظر الگوی بهترین عملکرد های عمومی دو سامانه. بررسی ویژگی۲.۲.۲
سیترال در پیادهشده دبراساس مطالعه انجام  در لکردعم نیبهتر اصولسازی سامانه وثایق و ر فصل سوم، مبتنی بر رهنمود آن

های عمومی مورد انتظار سککامانه ثبت وثایق در قالب مورد از ویژگی ۸7، کشککورها گرید در ثبت سککامانه موثر یاتیعمل کارکرد
سوم جدول  ستون  ست. البته  9۵الگوی بهترین عملکرد در  شده ا ستخراج  حوزه  7توان در قالب ویژگی مورد نظر را می ۸7ا

ن، تمرکز و ارتباط با دیگر بندی کرد: دسترسی و سادگی، برخط بودطبقه 9۵جزئی به شرح زیر و مندرج در ستون دوم جدول 
های جزئی نیز در نهایت در قالب سه حوزه کلی عملیاتی، اختیار، و نظارت. این حوزه وها، جستجو، کارمزد، مسئولیت سامانه

 بندی شوند.توانند طبقهمی 9۵درآمدی و حکمرانی مندرج در ستون اول جدول 
  شکککود که در مجموع و با اختالف اندک،این دو سکککامانه مشکککاهده میشکککده در های تامینبه این ترتیب و با مقایسکککه ویژگی

صرفاً حدود نیمی از ویژگی ست؛ هر چند در کل  شتری ویژگی از ابعاد مورد انتظار را تامین کرده ا سمات تعداد بی های سامانه 
 عمومی مورد انتظار، براساس الگوی بهترین عملکرد در هر یک از دو سامانه تامین شده است.

شاهده میهای تامینارتباط با تعداد حوزه در صرفاً ویژگیشده نیز م سمات  های دو حوزه کارمزد و نظارت؛ و شود که در 
شرکت مشاوره رتبه سامانه وثایق  های دو حوزه متفاوت دیگر مشتمل بر دسترسی و بندی اعتباری، ویژگیدر طرف مقابل در 

حوزه اول که کارکردهای عملیاتی سامانه را تحت  ۴ست. از این رو با تمرکز بر کاربرپسندی، در کنار برخط بودن تامین شده ا
بندی اعتباری تحت پوشککش قرار گرفته اسککت. این دهند، ابعاد بیشککتری در سککامانه وثایق شککرکت مشککاوره رتبهپوشککش قرار می

سامانه برای وثیقه ساله با توجه به رویکرد متفاوت در طراحی این  ستری از داراییردهسپاری انواع گستم سه با  امانه ها در مقای
 بهادار طراحی شده، دور از انتظار نیست.سپاری اوراقسمات که در ابتدا برای تامین هدف دیگری صرفنظر از وثیقه
شککود که تمامی ابعاد مورد انتظار، صککرفاً در سککامانه سککمات و رویه در مورد حوزه درآمدی مبتنی بر کارمزد نیز مشککاهده می

بهادار در کشور مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در سامانه وثایق شرکت مشاوره سپاری اوراقاظر بر وثیقهن
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زه های الزم، در شکککرایط فعلی، حوعلت نوپا بودن و عدم تنظیم مقررات ناظر بر فعالیت و دسکککتورالعملبندی اعتباری، بهرتبه
د توجه الزم قرار نگرفته است. در حوزه حکمرانی نیز در هیچ یک از دو سامانه مورد بررسی، درآمدی و راهبرد اخذ کارمزد مور

ابعاد مبتنی بر محدود بودن مسککککئولیت و اختیار مورد توجه قرار نگرفته اسککککت. هر چند در سککککامانه سککککمات و رویه ناظر بر 
سامانه بهادار در کشور به دلیل متفاوت بودن ماهیت اصلی سسپاری اوراقوثیقه امانه، انتظار بر تامین این موارد نبوده؛ اما در 

شاوره رتبه شرکت م سامانه وثایق ثبت وثایق  ست. در زمینه نظارت نیز این مقوله در  ساله دور از انتظار ا بندی اعتباری، این م
 ت.ین مساله دیده شده اسبندی اعتباری به دلیل نوپایی مورد توجه قرار نگرفته، در حالیکه در سمات اشرکت مشاوره رتبه

دلیل ماهیت متفاوت آن و عدم امکان تبدیل به سکامانه ها بهاز این رو هر چند در سکامانه سکمات امکان تامین برخی ویژگی
اعتبار  بندیشده توسط شرکت مشاوره رتبهجامع ثبت وثایق، وجود ندارد؛ با این وجود ضروری است در سامانه وثایق طراحی

 های عمومی برطرف شود. های موجود در ارتباط با ویژگیایران، کاستی
در این راسککتا با توجه به اهمیت کلیدی حوزه عملیاتی، ضککروری اسککت در گام اول جداسککازی سککامانه ثبت وثایق منقول از 

 ورد. به این منظهای منقول واجد ثبت در سامانه تاکید شوغیر منقول مورد توجه قرار گیرد و در ادامه بر گسترش انواع دارایی
ها های زمانی مورد نیاز برای ارتقای سککامانه و دیگر زیرسککاختها در طول بازهتنظیم نقشککه راه برای افزودن دیگر انواع دارایی

شده در ادامه در فصل پنا این طرح که حاصل نشست با نمایندگان ادارات تواند در دستور کار قرار گیرد. البته مطالعه انجاممی
های تواند نقش موثری در تنظیم این نقشککه راه ایفا کند. در گام بعد نیز براسککاس نوع داراییهای نمونه اسککت، میبانکحقوقی 

ها مورد توجه قرار گیرد تا های الزم برای برقراری ارتباط با دیگر سکککامانهسکککپاری، باید زیرسکککاختمنقول واجد شکککرایط وثیقه
و موثری ها به نحهای مرتبط با مالکیت و مبادله این داراییرات حقوقی آن در دیگر سامانهها و اثفرآیند مدیریت وثیقه در بانک

 اعمال شود.
های موجود در این سککککامانه مشککککتمل بر حوزه جسککککتجو از حوزه کلی عملیاتی و دو حوزه درآمدی و البته دیگر کاسککککتی

 شده در نقشه راه فوق تامین شوند.ای اولیه تدوینهتوانند در گامحکمرانی، برخالف دیگر موارد و با حفظ اولویت می

 ایمالی وثیقهاز منظر ابعاد مختلف تامین های کاربردی دو سامانه. بررسی ویژگی۲.۲.۲
ای، چهار حوزه ایجاد، تکمیل یا اعالم، مالی وثیقهبراساس مطالب مندرج در فصل سوم در خصوص قواعد و ابعاد کلی تامین

مالی معرفی شدند. از آنجا که صرف ایجاد سامانه ثبت وثایق، عنوان ابعاد اصلی این روش تامینیا اعالم، به حق تقدم، و اجرا
تواند زنجیره مورد نظر را کامل کند؛ بنابراین ضروری است در این مرحله، ابعاد بیشتری بدون توجه به حلقه چهارگانه فوق نمی

مالی امینفرآیند تدر  سااااامانه ثبت وثایقابعاد فوق و با تاکید بر نقش مورد انتظار های جرئی هر یک از را با تمرکز بر ویژگی
استخراجی از فصل سوم مبتنی بر رهنمود آنسیترال در کنار تجربه دیگر کشورها  -و براساس اصول بهترین عملکرد  ایوثیقه

 گیرد.مورد توجه قرار  -سازی سامانه وثایق در پیاده
باری ایران بندی اعتهای فوق، با توجه به آنکه در طراحی سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبهدر این راستا برای تحلیل ویژگی

سامانه در چرخه تامین سامانه نهایی نشده است؛ بنابراین مالی وثیقهبه تمامی اجزای مورد نیاز یک  ای توجه نشده و هنوز این 
ش ۴۱در جدول  شور برای م ستفاده میاز ها شود و در مورد دیگر ابعادی که خالف رویه مورد انتظار در خص کردن این ابعاد ا

برای نمایش وضعیت موافق  برای نمایش وضعیت مخالف و از عالمت × مورد آنها در این سامانه صادق است، از عالمت 
 شود.استفاده می
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 های مورد الررسیهای عمومی سامانهمقایوه ویژگی -9۵ جدول
 بندی اعتباری ایرانشرکت مشاوره رتبه سمات بهترین عملکرد های عمومیویژگی 

 تعداد ویژگی تعداد ویژگی تعداد ویژگی ویژگی حوزه جزئی حوزه کلی

 عملیاتی

دسکککترسکککی و 
 کاربرپسندی

  ۲ در دسترس عموم بودن 

۸۲ 

× 
۱ 

۶ 

 ۲ 

۱ 

  ×  ۸سادگی

 برخط بودن
  الکترونیک و عدم بایگانی کاغذی

9 

۲ 

۲ 
 

    روزشدن آنیبه 9
  ×  9ساعته سامانه ۲۴کرد کار

تکککمکککرککککز و 
ارتباط با دیگر 

 هاسامانه

  متمرکز بودن

۴ 

 

۲ 

 

۸ 
 × ×  هاهماهنگی و ارتباط با دیگر سامانه

 ×   جدا بودن سامانه ثبت اموال منقول از غیرمنقول
 × ×  های منقولداراییدربرگرفتن همه انواع 

 جستجو
  ۴منحصر به فرد بودن معیار جستجو

9 
 

۲ 
 

 ×   منتهی شدن جستجو به یک نتیجه  ۲
  ×  ۹دهی اطالعاتسازی در سازمانشاخص

 کارمزد دیدرآم
  ۲ ۲  ۲ ۲ شفاف بودن مقدار کارمزد

× 
۱ ۱ 

 ×   شفاف بودن نوع کارمزد

 حکمرانی
یت و  مسککککئول

 اختیار
  ۲ ۶مسئولیت محدود

9 
× 

۱ 
۸ 

× 
۱ 

 × ×  7اختیار محدود ۱
  ۸  ۸ × ۱ مشخص بودن نهاد ناظر بر سامانه نظارت

 ۱ ۵ ۸7 تعداد کل   
 ن است.منظور از سادگی سامانه، ساده بودن رویه ثبت و جستجوی آگهی مبتنی بر حق وثیقه در سامانه برای کاربران، و در حقیقت کاربرپسند بودن آ -۸
 شود.بهادار انجام میهای رفع توثیق و فروش اوراقدرخواست بهادار در کنار رویه کاغذیبا وجود الکترونیک بودن، اما بایگانی کاغذی درخواست توثیق اوراق -۲
 کند.ساعته، امکان دسترسی کاربران چه در ثبت و چه در جستجوی اطالعات ثبتی را در طول تمامی ساعات روز فراهم می ۲۴کارکرد  -9
 شوند، بنابراین معیار جستجو منحصر به فرد خواهد یود.صورت منحصر به فرد اعطا میهای فوق بهود. از آنجا که شناسهشمعیار جستجو عموماً یا براساس شناسه دارایی و یا شناسه اعتبارگیرنده انتخاب می -۴
 باشد. گیرد تا اطالعات توسط عموم از قابلیت بازیابی الکترونیک برخوردارسازی امکان جستجوی عموم در اطالعات رکورد ثبتی مورد توجه قرار میفراهماین امر برای  -۹
 سامانه صرفاً در قبال خطاهای ناشی از عملکرد نامناسب یا در دسترس نبودن آن، مسئولیت دارد. -۶
 کننده ارسال نشده باشد.ها نیست، مگر آنکه اطالعات الزم توسط ثبتسامانه مسئول تائید اطالعات و رد یا تائید درخواست -7

 های محقق( و یافته۲۱۸۲) نز و هنینیگ(، آلوارز دمال کمپا، دَو۲۱۸۴مآخذ: آنسیترال )
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ویژگی کاربردی اسکککتخراجی از الگوی  9۱شکککود که از کل مشکککاهده می ۴۱از این رو براسکککاس اطالعات مندرج در جدول 
 ۸9شککده در سککمات، در مجموع تعریف بهادارسااپاری اوراقرویه وثیقهو  سااامانهبهترین عملکرد مندرج در فصککل سککوم؛ در 
مورد  ۸۲بندی اعتباری ایران و رویه ضککمنی و بالقوه ناظر بر فعالیت آن، در مجموع مورد؛ و در سککامانه شککرکت مشککاوره و رتبه

سامانه، حتی نیمی از ویژگی ست. هر چند در هر دو  شده ا ضریب موفقیت اندک فوق، تا های ذیتامین  شده؛ اما  ربط تامین ن
های بالفعل و بالقوه ناظر بر فعالیت آنها از ها و رویهودی در قالب رویکردهای غیرجامع در طراحی هر یک از این سککککامانهحد

پاری نوع خاصی از سگذری مرکزی(، تامین فرآیند وثیقهتر در یکی )شرکت سپردهقابلیت تفسیر برخوردار است. به بیان دقیق
وجه ای بدون تبندی اعتباری ایران(، طراحی سامانهوجود؛ و در دیگری )شرکت مشاوره رتبهدارایی منقول و ذیل سامانه قبلی م
 دنبال شده است. -از ایجاد تا اجرای حق وثیقه  -به رویه و فرآیند کلی مورد انتظار 

مالی صکککورت بارزی در اطالعات مسکککتخرج از جدول فوق و در قالب میزان پوشکککش هر یک از ابعاد تامیناین مسکککاله به
سی جدول وثیقه سطرهای طو سه با الگوی بهترین عملکرد، و در  ست. به بیان دقیق ۴۱ای در مقای شده ا تر، عدم نمایش داده 

بندی اعتباری، به صورت کامل بیانگر عدم پوشش تمامی پوشش دو جزء حق تقدم و اجرا در سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبه
سامانه سمات، این شک و تردید را ای در طرامالی وثیقهابعاد تامین سامانه است. البته عدم تامین حوزه حق تقدم در  حی این 

  حق وثیقه رزودت که ایاعتباردهنده به اولیه تقدم حق دنبال دارد که صرفنظر از عدم توجه به بُعد اول آن، مبتنی بر اعطاینیز به
شخص ثبت سامانه در را خود سبت دولت تقدم حق بودن کرده؛ بُعد دوم در م  ذینفعان، یا تاکنون در تدوین فرآیند دیگر به ن

 ربط قرار نگرفته و یا در مقررات دیگر پوشش داده شده است.فوق مورد توجه مسئوالن ذی
 بهادار تحتصورت کامل در دستورالعمل توثیق اوراقدر خصوص سامانه سمات نیز که صرفنظر از مورد اجرا، رویه آن به

شش قرار گر ستپو شود که دو حوزه ایجاد و اعالم نیز در چارچوب ابعاد مورد انتظار و در قالب الگوهای ، مالحظه می۸فته ا
های کاربردی مورد انتظار تامین اند. هر چند در حوزه ایجاد، حدود نیمی از ویژگیبهترین عملکرد، طراحی و تدوین نشککککده

ربوطه در این سامانه تامین نشده است. هر چند در این سامانه و فرآیندهای های مشده؛ اما در حوزه اعالم، حتی نیمی از ویژگی
ه تصککویر کشککیده شککدتری در حوزه ایجاد در مقایسککه با اعالم بهبهادار، در کل وضککعیت مناسککبشککده برای توثیق اوراقتنظیم

 اند.نشده های مورد انتظار تامیناست؛ با این وجود در مجموع همچنان سقف قابل قبولی از ویژگی
بندی اعتباری و تا حدود زیادی مشابه سامانه سمات به تصویر کشیده شده این رویه در سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبه

(. در این سکککامانه که با هدف صکککرف ایجاد سکککامانه وثایق و بدون توجه کافی به رویه و ابعاد کلی الزم در ۴۱اسکککت )جدول 
صککورت نسککبی تامین شککده اسککت. البته در این سککامانه وضککعیت نیز دو بعد ایجاد و اعالم بهای طراحی شککده مالی وثیقهتامین

برابری، بیش از نیمی از  ۲پوشش ابعاد کلیدی حوزه اعالم در مقایسه با سامانه سمات، به نسبت خیلی بهتر است و با پوشش 
 رخوردار است.ربط تامین شده است و از این منظر سامانه فوق از مزیت نسبی بابعاد ذی

ستی ضرورت با این وجود در مجموع و نظر به کا سوم ابعاد کلی مورد نیاز،  سبی حدود یک  سامانه و با پوشش ن های دو 
تر برای قیقشود. به بیان دسازی و پوشش این خالء در نظام مالی کشور به تصویر کشیده میارتقا در رویکردهای مبتنی بر پیاده

ا از ایجاد ت تامین و تدوین رویه الزمدر کنار  اراحی سامانه ثبت وثایقحوزه مورد بررسی، باید  ۴در تامین همه اجزای کلیدی 
ها و فرآیندهای مورد نیاز نیز به اصککککول بهترین عملکرد توجه ربط دنبال شککککده و در تدوین رویهاجرای حق وثیقه در نظام ذی

 شود.
شکاف به سامانه صورت فوقاین  شاوره رتبهالعاده پررنگی در  شرکت م شش اولین وثایق  بندی اعتباری ایران و با عدم پو

ویژگی از مجموعه ابعاد ناظر بر ایجاد، مشککتمل بر عدم وجود قانون پشککتیبان به تصککویر کشککیده شککده اسککت. در حقیقت در 
های قانونی تبصکککره صکککورت وجود قانون و مقررات زیربنایی، بسکککیاری از خالءهای موجود، به احتمال زیاد در قالب مواد و

 شد.های موجود برطرف میشده و شکافتصریح
  های موجود در هر دو سامانه بیانگر آن است که حتی با وجود رویکرد قانونی و مقرراتیبا این وجود نقاط اشتراک شکاف
پرده ه و تسویه گواهی سبهادار در کنار وجود دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامل)نقش کلیدی دستورالعمل توثیق اوراق

توان بسیاری ای که توجهی به الگوی بهترین عملکرد ندارد، نمیمالی وثیقهکاالیی(، به دلیل برداشت فعلی حاکم بر رویه تامین
، یک مورد در حوزه ایجاد، مشککتمل بر:  ۴۱ها را برطرف کرد. در حقیقت براسککاس اطالعات مندرج در جدول از این کاسککتی

سناد دفاتر به رجوع به نیار عدم شتمل بر: محول ا سمی؛ دو مورد در حوزه اعالم، م سی وظیفه کردن ر سناد برر  به مدارک و ا
                                                                                                                                                                                         

  البته ابعادی نیز در دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی اشاره شده است. ۸
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دهنده حوزه حق تقدم اولیه، گواهی؛ و هر دو مورد تشکیل انتشار و جستجو شامل هاهزینه دیگر کردن پذیر، و مشخصوثیقه
 متقد حق بودن کرده، و مشککخص ثبت سککامانه در را خود حق زودتر که ایاعتباردهنده به اولیه تقدم حق مشککتمل بر: اعطای

 سپاری در آنها تامین نشده است. های ناظر بر وثیقهذینفعان، در هر دو سامانه و رویه دیگر به نسبت دولت
ی قسمت، ضرورهای انجام شده در این ای در نظام مالی کشور و براساس مقایسهمالی وثیقهاز این رو برای پیشبرد تامین

ت های عمومی سامانه ثباست در گام اول به این مساله توجه شود که بدون توجه به اصول بهترین عملکرد در خصوص ویژگی
ر: ای مشککتمل بمالی وثیقهها که در چارچوب چهار جزء کلیدی تامینهای کاربردی این سککامانهوثایق و با عدم آگاهی به ویژگی

توان به طراحی و شکککود، نمین، برخورداری از حق تقدم اولیه در وثیقه و اجرای حق وثیقه تعریف میایجاد حق وثیقه، اعالم آ
ای به پشککتوانه اموال منقول دسککت پیدا کرد. در این زمینه وجود مالی وثیقهای با هدف ارتقای تامینسککازی موفق سککامانهپیاده

صککککورت الزم تحت پوشککککش قرار ها را نیز بهثیقه، دیگر حوزهقانون و مقررات خاص که با تمرکز بر چگونگی ایجاد حق و
 دهد، از اهمیت باالیی برخوردار است. می

های مسککککتقل و مجزا برای ثبت وثایق منقول در مقایسککککه با همچنین توجه به الگوی بهترین عملکرد در وجود سککککامانه
جاد تر در ای، کمک موثرتری به طراحی الگوی موفقغیرمنقول و همچنین گسککککتره زیاد اموال منقول قابل ثبت در این سککککامانه

سامانه و انتخاب نهاد ناظر بر آن خواهد کرد. محدود کردن مسئولیت و اختیار سامانه نیز بر کارایی و سرعت عملیاتی آن در 
 راستای استانداردهای بهترین عملکرد خواهد افزود.
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 ۱ایمالی وثیقهها از منظر اال اد مخالف تامینهای کارالردی سامانهمقایوه ویژگی -۴۱ جدول
 بندی اعتباری ایرانشرکت مشاوره رتبه سمات بهترین عملکرد ابعاد حوزه

ایجاد
 

 ربطقانون ذی قانون پشتیبان ایجاد
 بهاداردستورالعمل توثیق اوراق

 دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی
 

  بهاداراوراقدرخواست توثیق  سپارینامه وثیقهتوافق نحوه ایجاد
  ×۲  درخواست ثبت توثیق توسط اعتباردهنده 

    عدم ثبت رسمی
   ×9 عدم نیار به رجوع به دفاتر اسناد رسمی

  ×۴  گذار به رجوع به سامانه برای ثبت عدم نیاز وثیقه
 ×   نیاز به اطالعات کم برای تنظیم آگهی

گهی  ×   توصیف کلی دارایی در آ
  ×  سرعت تنظیم آگهی

  ×  امکان رزرو الکترونیک دارایی تا ثبت آگهی
  گذارگذار و وثیقهبه ناشر وثیقه  رسانی کتبی به ذینفعان اصلیاطالع

    سپاریعدم نیاز به مالکیت دارایی توسط اعتبارگیرنده برای وثیقه
 ۴ 7 ۸۲ ۹تعداد ابعاد پوشش داده شده

اعالم
 

  ×  عدم نیاز به بررسی اسناد توسط سامانه برای ایجاد و اعالم آگهی 
  ×  پذیرمحول کردن وظیفه بررسی اسناد و مدارک به وثیقه

  گیردر صورت درخواست کتبی وثیقه  نمایش موقعیت دارایی )وثیقه، رهن، آزاد(
گهینمایش تعداد مطالبات فعلی دارایی وثیقه   ×  ای در آ

گنمایش مقدار مطالبات فعلی به پشتوانه دارایی وثیقه   ×  هیای در آ
  ×  نمایش تعداد رزروهای فعال برای دارایی

  ×  امکان جستجوی آنالین براساس دارایی و یا اعتبارگیرنده
   ×۶ مشخص کردن هزینه ثبت 
 × ×  7ها شامل جستجو و انتشار گواهیمشخص کردن دیگر هزینه

  ×  در اختیار قرار دادن حساب کاربری اعضا
گهی اولیه   ×  امکان تنظیم آگهی اصالحیه و لغو در کنار آ

    تغییر مالکیت یا تبدیل وثیقه
    ایرفع توثیق مرحله

  ×  رفع توثیق توسط وثیقه پذیر در سامانه
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 بندی اعتباری ایرانشرکت مشاوره رتبه سمات بهترین عملکرد ابعاد حوزه
 ۱ ۴ ۸۴ تعداد ابعاد پوشش داده شده

حق 
تقدم اولیه

باردهنده  به اعت یه  ای که زودتر حق خود را در اعطای حق تقدم اول
  -  سامانه ثبت کرده

  -  مشخص بودن حق تقدم دولت نسبت به دیگر ذینفعان
 ۱ ۱ ۲ تعداد ابعاد پوشش داده شده

اجرا
 

  شدن فرآیند تملیک و فروش دیده
۱  

به مراجع قضککککایی و به مراجعه  یاز  اجرایی برای تملیک و  عدم ن
    فروش دارایی یا وجود فرآیند کوتاه داوری و اجرایی

 ۱ ۲ ۲ تعداد ابعاد پوشش داده شده
 ۸۲ ۸9 9۱ مجموع تعداد ابعاد پوشش داده شده

 ربط در سامانه، از هاشور استفاده شده است.؛ و در صورت دیده نشده آیتم و فرآیند ذی× ؛ و در صورت وجود شرایط معکوس در سامانه، از عالمت  در صورت تامین هر آیتم در سامانه، از عالمت  -۸
 سمات است. گذار بههای توثیق، منوط به ارسال درخواست کتبی از سوی وثیقهبهادار، رسیدگی به درخواستدستورالعمل توثیق اوراق ۲براساس ماده  -۲
 گذار به سمات، برای احراز هویت، دیگر نیاز رجوع به دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود.شود و در صورت مراجعه حضوری وثیقهگذار انجام میرجوع به دفاتر اسناد رسمی، برای اخذ گواهی امضای وثیقه -9
 ای احراز هویت باید به سمات مراجعه نماید. گذار در صورت عدم اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی، بروثیقه -۴
 ش داده شده در نظر گرفته شدند.در صورت برخورداری از قانون خاصی برای ایجاد حق وثیقه و فرمت قانونی مشخصی برای ایجاد حق وثیقه، این دو مورد نیز در جزء ابعاد پوش -۹
براساس  بندی کاربران و تنظیم آگهی هزینه جداگانهنه اشاره نشده است. صرفاً در بروشور، به مرکز هزینه اشاره شده که به این ترتیب شاید امکان طبقهها در بروشور سامابه صورت مستقیم، به مبلغ و نوع هزینه -۶

 اندازی سامانه موجود باشد.نوع کاربر در زمان راه
گهی، اختیاری است.عموماً اخذ هزینه -7  های جستجو و کارمزد انتشار آ
 بهادار.دستورالعمل توثیق اوراق ۸۹صالح براساس ماده قانونی ذی -نامه رسمی، موید اعطای اختیار فروش یا ارائه دستور فروش توسط مراجع قضایی ا داشتن وکالتنامه یا صلحب -۱

 های محقق( و یافته۲۱۸۲) (، آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ۲۱۸۴مآخذ: آنسیترال )
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 بندی. جمع۲.۲
ترازنامه  ۸9۵۹و  ۸9۵۴هایی که در دو سال منتا از اطالعات بانک با بررسی الگوی توثیق اموال منقول و غیرمنقول در نمونه

شار ترازنامه حسابرسی سال آنها در اختیار عموم قرار گرفته )با توجه به عدم انت انجام تحقیق در ها در زمان بانک ۸9۵۶شده 
ه مالی در مقایسشود که هر چند برخالف تصور ذهنی، تمرکز بر توثیق اموال منقول در تامین(، مشاهده می۸9۵7تابستان سال 

با اموال غیرمنقول است؛ با این وجود الگوی موجود در تملیک اموال توثیقی، رفتاری متمرکز بر اموال غیرمنقول در مقایسه با 
شی از تعداد متفاوت بانککشد. این تفاوت میبه تصویر می اموال منقول را ا های مورد بررسی و یهای نمونه در گروهتواند نا

ربط رایی ذیای در رویه اجها بر بازیافت مطالبات غیرجاری بر دیگر اموال اعتبارگیرنده به جای دارایی وثیقهتغییر تمرکز بانک
 ه با مطالعات تکمیلی باید دنبال شود.باشد. از این رو بررسی بیشتر این مسال

ساخت شور با تمرکز ویژه بر ترهین مالی وثیقههای کلیدی تامینهمچنین مرور زیر صی از رویهبه -ای در ک  عنوان نوع خا
قدم ت ای در قالب ایجاد، اعالم، حقمالی وثیقهدر کنار رویه کلی توثیق، بسککیاری از ابعاد کلی اجزای تامین -ایجاد حق وثیقه 

صویر می شتر و جزئیو اجرای حق وثیقه را به ت شد و از این رو امکان ارزیابی بی صل بعد در اختیار قرارک  تر ابعاد فوق را در ف
چالشمی هد. همچنین مرور  نه مید هایی در این زمی ئه راهکار مادی و ارا به های فقهی رهن اموال غیر ند کمک موثری  توا

 ظام حقوقی کشور نماید.ها در نبرطرف کردن این چالش
ای از زیرسککاخت بالقوه ای موجود و حتی نمونهدر کنار مسککایل فوق، تمرکز این فصککل بر اجزای بالفعل زیرسککاخت سککامانه

شاوره رتبهطراحی شرکت م صول بهترین عملکرد موجود در طراحی و فعالیت این شده در  سه با ا بندی اعتباری ایران، در مقای
ن ای نهایی مورد توجه مسئولیرود در طراحی زیرساخت سامانههایی است که انتظار میرها؛ بیانگر کاستیسامانه در دیگر کشو

   ربط قرار گیرد.ذی
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 سپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی وضعیت وثیقه
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 . مقدمه۲.۱
شناخت مناسبتر وضعیت وثیقهمنظور بررسی دقیقبه ستیتر رویهسپاری اموال منقول و غیرمنقول و  های ها، مشکالت و کا

ت در دسترس ها و مصوباشده در فصول قبلی که بیشتر مبتنی بر بخشنامهموجود در این زمینه، صرفنظر از مطالعات قبلی انجام
ای در این زمینه و ارسکککال آن برای تمامی وده اسکککت؛ بخشکککی از طرح به تنظیم پرسکککشکککنامهها بای بانکو یا اطالعات ترازنامه

 ها اختصاص پیدا کرد. بانک
صرفاً با این وجود پس از پیگیری سشنامه تکمیل ۸۸های زیاد،  سبی و در اختیار طرح قرار گرفت. هر چند به پر صورت ن

 دلیلشککده ارسککال کردند؛ با این وجود بهربط را در قالب پرسککشککنامه تکمیلهای نمونه، اطالعات ذیفقط یک سککوم از بانک
بانک دولتی  ۲بانک دولتی تجاری و  ۲شده، بانک خصوصی ۲انک خصوصی، ب ۹های فوق مشتمل بر قبول بانکترکیب قابل

 شد. های نمونه تامین ها از منظر نوع متفاوت بانکتخصصی، تنوع الزم در پاسخ
هایی که ممکن اسکککت در تکمیل پرسکککشکککنامه موجود بوده باشکککد و همچنین عدم همگنی نحوه دلیل تورشدر گام بعد، به
عنوان مبنایی برای شککده و بهها تجمیعشککده از این پرسککشککنامههای مختلف، اطالعات اسککتخراجر بانکها دتکمیل پرسککشککنامه

سات تکمیلی با ادارات حقوقی بانک ستور جل شش های ذیتدوین د ستفاده قرار گرفت. از این رو در مرحله دوم،  ربط مورد ا
سه هم شد. البته برای ارتقای ترکیب بانکهای فوق برگزاندیشی با نمایندگان ادارات حقوقی بانکجل ضار  رورت های نمونه و 

های بزرگ برای ها در کنار نمایندگان حقوقی بانکهای دولتی تخصکککصکککی، از نمایندگان حقوقی این بانکحضکککور همه بانک
 اندیشککیبانک برای شککرکت در جلسککات هم ۸۶شککرکت در جلسککات دعوت شککد. به این ترتیب در مجموع نمایندگان حقوقی 

بانک دولتی  9بانک دولتی تجاری و  9شده، بانک خصوصی ۴بانک خصوصی،  ۶های نمونه به دعوت شدند و ترکیب بانک
 تخصصی تغییر پیدا کرد و از این رو میزان همگنی نمونه افزایش یافت.

ری این اموال از مرحله سککپاهای ناظر بر وثیقهدر این جلسککات با تمرکز بر دو حوزه مجزای اموال منقول و غیرمنقول، رویه
شککدن مال برای توثیق یا ترهین براسککاس قوانین و مقررات موجود تا مراحل ثبت، اجرا و اعمال حقوق واجدشککرایط شککناخته

گیرنده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برخی مشکالت موجود و پیشنهادات ممکن برای ربط در صورت نکول تسهیالتذی
 بندیها در جلسات فوق به بحث و بررسی گذاشته شد. از این رو در ادامه، جمعهر یک از این حوزههای فعلی در ارتقای رویه

شککککود تا صککککورت جداگانه برای اموال منقول و غیرمنقول ارائه میای و اجرایی بههای مقرراتی، سککککامانهاین مباحث در حوزه
ی ارائه شود و امکان تدوین پیشنهادات کاربردی براساس رویه و پذیری این اموال در شبکه بانکتری از رویه وثیقهتصویر دقیق

 ای، در ادامه در فصل بعد فراهم شود.مالی وثیقهاصول بهترین عملکرد در تامین

 پذیری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی. رویه وثیقه۲.۲
 رویه ناظر بر اموال منقول. ۲.۲.۱
 . زیرساخت مقرراتی۲.۲.۲.۱
 ف. گستره اموال منقول توثیقیال

شتن جدول  شارکت گذا شرایط در تامین ۸۱در این حوزه ابتدا با به م صل دوم، مبتنی بر وثایق واجد ستخراجی در ف مالی ا
شنامهوثیقه شور که بر پایه بخ شبکه بانکی ک صوبات قانونی ذیهای بانکای در  سمرکزی و دیگر م سترس ا تخراج ربط و در د

اندیشکککی مورد توجه قرار گرفت و در این راسکککتا های احتمالی در این جدول در جلسکککات همف کردن کاسکککتیشکککده بود، برطر
ها در قالب صککککرف ها در کنار دامنه کاربرد محدود برخی از این داراییهای موجود در توثیق هر یک از این داراییمحدودیت

 ای مورد توجه قرار گرفت. هفراهم نمودن مجوز قانونی اعطای تسهیالت و نه کاربری وثیق
شود که دو قلم دارایی شامل چک و مشاهده می - ۴۸جدول  -شده در این جلسات به این ترتیب براساس جدول نهایی

ضافه میقراردادهای الزم شبکه بانکی ا شرایط در  ساله االجرا به انواع وثایق واجد شتر بر این م شوند. البته در مورد چک نیز بی
شد که ساس قانون تاکید  ستگاه و هابانک به ملکى قهیوث سپردن الزام عدم» برا سا هاد سات ریو  س   لتىدو هاىشرکت و مو

سه منظوربه سرما لیت شتغال جادیا و گذارىهیامر  صادراتى دىیتول هاىطرح در شتریب ا   ۸8۵۱۸ شماره طى نامه ابالغى) و 
 هاها در اخذ وثایق ملکی برای این نوع طرح، که در راستای کاهش تمرکز و گرایش بانک«(جمهورى استیر ۸8/8/۱۱ مورخ
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عنوان وثیقه معتبر برای تضکککمین بازپرداخت اعتبار در نظر گرفته های تولیدی امکان اخذ چک بهتنظیم شکککده؛ صکککرفاً در طرح
 شده است. 

نون عملیات بانکی بدون ربا استناد شد. در این ماده عنوان شده اصالحی قا ۸۹االجرا نیز به ماده در مورد قراردادهای الزم
و  دهبواسککناد رسککمی  در حکم، طرفین بین منعقده قرارداد موجب به ،دشککونمی مبادله قانون این در اجرای که قراردادهایی کلیه

 یاسکککناد رسکککممفاد  اجرایی نامهمفاد آیین و تابع بودهاالجرا الزم ،باشکککند نداشکککته اختالفی طرفین در مفاد آن که در صکککورتی
. از این رو این ماده بیانگر آن اسکککت که حتی اگر در قراردادی وثایق الزم اخذ نشکککده باشکککند، به پشکککتوانه دنباشکککمی االجراالزم
شککناسککایی کرده و با طی کردن مراحل قانونی، های دیگر اعتبارگیرنده را تواند داراییربط، بانک میاالجرا بودن قرارداد ذیالزم

ها را به تملیک درآورده و با فروش آنها، به بازیافت تسککککهیالت اعطایی بپردازد. از این رو خود قرارداد تسککککهیالت این دارایی
 اعطایی، در صورت عدم اخذ وثایق الزم جهت پوشش ریسک اعتباری، در سرفصل بانک در قالب وثایق منظور خواهد شد.

و مشککتمل بر انواع درآمد آینده ناشککی از انواع مختلف  صککورت ردیفی کلیتوجه شککود که در این جدول قلم دارایی آتی، به
تداوم  وکار با فرضوکار در نظر گرفته شده است. به این ترتیب قلم درآمد آتی در این جدول در ردیفی همتای قلم کسبکسب

 رفت. قرار خواهد گ ۲فصل  ۸۸فعالیت در جدول 
با توجه به خالی ماندن ردیف اسککککناد دریافتنی در جدول فوق، در این جلسککککات به دسککککتورالعمل اجرایی عقد خرید دین 

توانند ها میاین دستورالعمل، بانک ۶در بررسی امکان توثیق اسناد دریافتنی اشاره شد که براساس ماده  ۸9۵۱مصوب مرداد 
ز یک سال را از مشتری خریداری کنند و در صورت تصویب هیئت مدیره و در موارد اسناد و اوراق تجاری با سررسید کمتر ا

ی ها و مبتنخاص، امکان افزایش سررسید این اوراق تا سقف دو سال نیز موجود است. با این حال براساس رویه داخلی بانک
عقاد عقد خرید دین جهت اطمینان از مبنی بر امکان اخذ تضکککامین الزم از مشکککتری هنگام ان -این دسکککتورالعمل  ۸۱بر ماده 

بندی شککد که در کل، این اسککناد و اوراق چنین جمع -شککده توسککط متقاضککی وصککول دین موضککوع اسککناد و اوراق تجاری ارائه
ارزنده  گیرند و بانک با اخذ وثایقعنوان مبنایی برای محاسبه مبلغ تسهیالت موضوع خرید دین مورد استفاده قرار میصرفاً به

 بر وثایق دیگری تکیه کند.  شده،دهد برای بازیافت این نوع تسهیالت، به جای اسناد خریداریالوصول ترجیح میهلو س
عنوان اسککناد دریافتنی، در این جلسککات به گواهی تعهدات دولت به عالوه بر اسککناد و اوراق تجاری ذیل عقد خرید دین به

فتنی مورد استفاده در شبکه بانکی اشاره شد که در شرایط فعلی نیز این تعهدات عنوان شکل دیگری از اسناد دریاپیمانکاران به
 تواند به توثیق بانک درآید. بهادار میبه اسناد خزانه تبدیل شده است و عموماً در قالب اسناد اخزا و در زیرمجموعه اوراق

قطعی صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت قلم بعدی مورد اشاره در این جلسات و ذیل قلم اسناد دریافتنی، مطالبات 
 یعال یران عضو شورایب وزیبا تصو ۸9۱۵های صادراتی است که هر چند در سال ایران بابت وجوه ناشی از جوایز و مشوق

از  یصککادرات یهاز و مشککوقینندگان از سککازمان توسککعه تجارت بابت جواکصککادر ی، مطالبات قطعیرنفتیتوسککعه صککادرات غ
، با برخوردار شککدران یا صککندوق ضککمانت صککادرات ایعامل  یهاکه بانیلکدر ق قابل قبول یاز وثا یکیبه عنوان یق امکان توث

دلیل بالتکلیف شککککدن این جوایز و مشککککخص نبودن امکان پرداخت آن توسککککط دولت و عدم قطعیت لحاظ آن این وجود به
صویببه سال  بعدیهای سیاست عنوان دیون دولتی، با وجود ت صادراتی برای  سته حمایت از  ۵۹دولت در زمینه جوایز  در ب

 ها وجود ندارد.شود که امکان توثیق آنها در بانک؛ در عمل مشاهده میصادرات غیرنفتی
بنابراین در حوزه اسککناد دریافتنی با وجود بحث و گفتگوی زیاد در خصککوص انواع مختلف اقالم آن، در نهایت تصککویری 

شبکه بانکی کشور حاصل نشد. در حقیقت در مورد یکی از عمدهواقعی مبنی بر  های موجود ترین شکافامکان توثیق آنها در 
شککی با اندیهای منقول قابل توثیق در شککبکه بانکی کشککور در مقایسککه با دیگر کشککورها، حتی در طول جلسککات همبین دارایی

این مسککاله در مورد درآمد آتی نیز صککادق اسککت. از این رو در ها، مصککداق موثقی یافت نشککد. نمایندگان ادارات حقوقی بانک
االجرا به اقالم کلی شککود که دو دارایی منقول چک و اسککناد الزممشککاهده می ۴۸مجموع براسککاس اطالعات مندرج در جدول 

توثیق اضککافه شککدند و همچنان شککواهد قوی دال بر امکان  ۲جدول وثایق واجدشککرایط شککبکه بانکی کشککور مدرج در فصککل 
 شود.محصوالت کشاورزی در شبکه بانکی مشاهده نمی

ستخراج دهنده قلم عنوان اجزای تشکیل، اقالمی به۲فصل  ۸۱شده در جدول در گام بعد و در خصوص برخی اقالم کلی ا
ضافه ساس جدول  کلی به این جدول ا ستا برا شارکت و بهادار، ردیفی برای اوراو در مورد قلم اوراق ۴۸شدند. در این را ق م

شرکتصکوک پذیرفته سهام  شده در بورس، و  سهامی خاص پذیرفتهن شده در بورس اوراقهای  شد. در ن بهادار در نظر گرفته 
ه امکان ب« دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی»مورد رسید انبارهای عمومی نیز براساس 
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در قالب گواهی سپرده کاالیی اشاره شد و بقیه حاالت استفاده از رسید انبار نیز در قالب زیرکلید توثیق رسید انبارهای عمومی 
 بندی شد. رفتن دارایی موجود در انبار طبقه

شرایطی که قبالً  سبز گمرکی و در  سید انبارهای گمرک، در قالب جواز  ست که در مورد ر ضروری ا البته توجه به این نکته 
سند به صورت شد، امکان توثیق در قالب رویه مشخصی وجود داشت؛ اما از زمان صدور الکترونیکی فیزیکی صادر می این 

جوازهای سکککبز گمرکی، امکان توثیق آن با مشککککالتی در شکککبکه بانکی مواجه شکککد، زیرا زمینه و شکککرایط توثیق مجدد جواز 
 الکترونیکی در بانک دیگر بدون اطالع بانک اول فراهم است.

های موجود در انبارهایی خارج در مورد رسید انبار نیز به ضرورت تدوین راهکار جامعی برای توثیق دیگر داراییهمچنین 
از انبارهای ذیل دستورالعمل گواهی سپرده کاالیی و سامانه گمرگ اشاره شد زیرا در شرایط فعلی رویکرد منسجمی که همانند 

الکیت و فروش دارایی موجود در این انبارها در صورت نکول اعتبارگیرنده و در دستورالعمل فوق بر کل رویه توثیق تا تغییر م
   بازاری نقد ناظر باشد، وجود ندارد.

آالت کشککاورزی آالت غیرنصککبی مانند ماشککینکردن برخی ماشککینآالت و تجهیزات نیز به ضککرورت اضککافهدر مورد ماشککین
 تری از اموال منقول را نیز در برتواند دامنه گسککترههای صککنعتی حتی میشککامل تراکتور و کمباین اشککاره شککد که در دیگر حوزه

 بگیرد. 
در حوزه وسککایل نقلیه نیز با اضککافه کردن وسککایل نقلیه دسککت دوم، سککند واگن قطار، وسککایل نقلیه سککنگین و شککناورها، 

 ت.وع کلی وسیله نقلیه موجود استری از این دارایی ارائه شد که حتی امکان بسط بیشتر آن براساس نبندی گستردهطبقه
 ب. اموال منقول واجدشرایط اما غیرقابل توثیق در عرصه عمل

، شککده در شککبکه بانکی کشککورحال در گام بعد، برای درک بهتر مقدار کاربردی و عملیاتی بودن وثایق واجدشککرایط معرفی
ای منقول هاز دارایی شااوندها توثیق نمیدر بانک عنوان وثایق واجدشاارایط،بهمرکزی ابتدا وثایقی که با وجود تصککریح بانک

های موسککککسککککات اعتباری داخلی، نامهها عبارتند از ضککککمانتاسککککتخراج و جدا شککککدند. این دارایی ۴۸موجود در جدول 
 های غیردولتی توسعه صادرات و موسسات مشابه معتبر، و حیوانات زنده مولد و غیرمولد،.های صندوقنامهتضمین

عنوان مجوزی برای اعطای تسااهی ت و نه در قالب صاارفاً بههایی را نیز اضککافه کرد که توان داراییالبته به اقالم فوق می
قلم از انواع قراردادهای مندرج در جدول  ۴عنوان م ال در مورد شوند. بهاستفاده می دهندال کامل ریسک اعتباریوثیقه پوشش

ام دولت باقی بماند و صرفاً برای اعیان امکان صدور سند فراهم باشد؛ براساس رویه کلی در صورتیکه عرصه همواره به ن ۴۸
عنوان وثیقه استفاده نشود و صرفاً در قالب تسهیالت تکلیفی و پس از احراز ها، سعی بر آن است از این قراردادها بهدر بانک

 د شد. دیگر وثایق الزم و واجدشرایط، امکان ارائه تسهیالت فراهم خواه
قانون برنامه سککککوم توسککککعه اقتصککککادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  ۸۱۱نامه اجرایی ماده آیین 7در حقیقت در ماده 

که بانک، عنوان شده که ۸97۵می ایران مصوب الاس هککای موضککوع ایککن هککای کشککور مکلفنککد اراضککی و اعیککان طرحکلیک
کع ت اعتبکاری اقکدام نماینکد. مرجالثیقککه پذیرفتککه و بککا اولویککت، نسککبت بککه اعطککای تسکهیعنککوان رهککن و ونامککه را بهآیین

واگکذاری نیکز مکلکف اسکت اراضکی را در رهکن بانکک عامکل قکرار داده و در صکورت فسکخ معاملکه، بانکک مرتهکن بکا پذیکرش 
گذار نیز هدف توثیق دارایی غیرمنقول ذیل تر قانونبه بیان دقیق .دمقکککام مجکککری طکککرح خواهکککد بکککو تعهکککدات مجکککری، قائم

   ۸قراردادهای فوق را دنبال کرده و در کل خود قرارداد در قالب یک دارایی منقول از ارزش الزم برای توثیق برخوردار نیست.
برای پوشکککش ریسکککک اعتباری مورد اسکککتفاده قرار وثایق تکمیلی ها نیز در کنار های فوق، برخی از داراییدر کنار دارایی

ریالی صککادره توسککط صککندوق  -های اعتباری ارزینامهها و در مورد ضککمانتنامهعنوان م ال در حوزه ضککمانتگیرند. بهمی
 هایها براساس مقررات و بخشنامهشوند، بانکهایی که به موجب قانون تاسیس میضمانت صادرات ایران و سایر صندوق

های فوق برای پوشش ریسک اعتباری تسهیالت نامهاند و صرف ضمانتخلی خود ملزم به اخذ وثایق تکمیلی مورد نیاز شدهدا
ریزی و نظارت راهبردی یا تضککککمین دولت پس از موافقت کند. این مسککککاله در مورد تضککککمین معاونت برنامهکفایت نمی

 مرکزی نیز صادق است. بانک
های خاص و قبالً مذاکره شده نیز براساس سابقه ارائه های اختراعی و ابتکاری در طرحی طرحدر مورد حق مالکیت معنو
نامه داخلی برای همکاری های نمونه، مشککاهده شککد در شککرایطی که قبالً تفاهمها در یکی از بانکتسککهیالت به این قبیل طرح

                                                                                                                                                                                         
دالیلی که در ادامه در مشککککالت مربوط به زیرسکککاخت مقرراتی ناظر بر اجرای حق وثیقه تسکککهیالت اعطایی به البته دارایی غیرمنقول ذیل قرارداد نیز به  ۸

 ها برخوردار نیست.ها اشاره شد، از مقبولیت الزم در توثیق توسط بانکاییپشتوانه این دار
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ئه این تسهیالت در قالب تسهیالت تکلیفی و با انجام مذاکرات شده باشد؛ البته در کنار الزام ارا ها تنظیمبانک با این شرکت
ربط قبلی مسئولین در این زمینه و براساس مصوبات موجود؛ بانک نسبت به ارائه تسهیالت به پشتوانه برند یا حق اختراع ذی

حق اختراع انجام  کند. در این شکککرایط، توثیق رسکککمی مالکیت معنویاقدام می -و نه صکککرف دارایی آتی حاصکککل از طرح  -
های مالکیت معنوی برخوردار اسککت، در شککرایط خواهد شککد. از این رو حق اختراع و ابتکار که از قابلیت ثبت در قالب طرح

تواند با توثیق رسککمی به دریافت اعتبار از طریق شککبکه بانکی منتهی شککود: هر چند در شککرایط فعلی تمرکز بیشککتر بر خاص می
 وارد است.وثایق تکمیلی در این م

حتی  ،دهندال تسهی ت یا هلدینگ بانکی دیاروجود دارایی در هلدینگ بانکی ارائهها نیز براساس در مورد برخی دارایی
ره ها اشککاگذاری بانکهای سککرمایهتوان به اوراق گواهی صککندوقممکن اسککت امکان توثیق دارایی از بین برود. در این زمینه می

صندوق ذی صورتیکه  ست. اما در غیر اینصورت، و بهکرد. در  شد؛ امکان توثیق آن فراهم ا سته بانک با شرکت واب دلیل ربط، 
وانند تها نمیهای دیگر برای ارائه اطالعات دقیق دارنده اوراق و طی کردن فرآیند توثیق، بانکها با بانکعدم همکاری صندوق

 عنوان وثیقه کاربردی مورد استفاده قرار دهند.بودن، بهالبیع این نوع از دارایی منقول را با وجود ارزنده و سهل
بهادار بدون ریسک داخلی، به اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین توان از گروه اوراقدر کنار موارد فوق می

سسات اعتباری مجاز پذیرفتهدولت، بانک ساس رویه داخلی بانمرکزی و مو شاره کرد که برا شده در بورس ا ضکن امن ها اگر 
ها از توثیق این اوراق سککککرباز پردازند و در غیر اینصککککورت برخی بانکربط باشککککد؛ به توثیق اوراق میاوراق، خود بانک ذی

عنوان مانعی در توثیق این اوراق به بهاداربهادار بدون ریسااااک داخلی در بورس اوراقعدم پذیر  اوراقزنند. در حقیقت می
 تواند مطرح شود.می
 های موجود در گستره اموال منقول قابل توثیق. مهمترین کاستیج

ی سپاری در شبکه بانکای از اموال منقول از امکان وثیقهشود که هر چند دامنه گستردهبه این ترتیب در مجموع مشاهده می
عنوان کشککورها فراهم نیسککت. به ها در مقایسککه با دیگرکشککور برخوردارند، با این وجود امکان توثیق برخی از انواع این دارایی

ها مشاهده شد که به دلیل عدم وجود م ال در زمینه محصوالت کشاورزی، در جلسات برگزارشده با نمایندگان حقوقی بانک
ورزد و صرفاً زیر کلید بردن محصوالت ها و مشکالت اجرایی، حتی بانک کشاورزی از توثیق این دارایی امتناع میزیرساخت

    جود در انبار ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و نه توثیق این دارایی.کشاورزی مو
عنوان مهمترین نوع وثیقه منقول در کشکککورهای دیگر، شککککاف بزرگی در شکککبکه بانکی ها بهبراین در زمینه دریافتنیعالوه

شکاف، قدمی به صورت برطرف کردن این  شور وجود دارد که در  سی به اعتبار و منطقی جلو در افزایششدت روبهک ستر تر د
وکارهای کوچک و متوسط حاصل خواهد شد. دارایی آتی نیز قلم دیگری از ویژه در کسبشدن شرایط تسهیالت اعطایی به

ر مورد رسد دانواع اموال منقول است که در شبکه بانکی کشور امکان توثیق آن برخالف دیگر کشورها وجود ندارد. به نظر می
ربط نیز باشککد که در فصککل چهارم به موانع همانند اسککناد دریافتنی، نیاز به برطرف شککدن موانع فقهی و حقوقی ذیاین دارایی 
. البته در این زمینه نباید از ابعاد عملیاتی و اجرایی مورد نیاز ۸ربط در قالب رهن دیون و رهن منفعت اشکککاره شکککدحقوقی ذی
 غفلت کرد.

ض ستا توجه به این نکته  سمی دولت با ارائه در این را ضر امکان توثیق درآمد کارکنان ر ست که هر چند در حال حا روری ا
شورها امکان توثیق  شتر ک ست، با این وجود در بی سهیالت موجود ا سک اعتباری برخی از ت شش ری سر از حقوق در پو نامه ک

درآمد آتی نیز بیشتر متمرکز بر درآمد ناشی از « مورد انتظار»گیرنده وجود دارد و مفهوم وکار تسهیالتدرآمد آتی طرح و کسب
 از فعالیت تولیدی است.
عنوان به ۸9۵۱برداری از معدن نیز با وجودیکه این دارایی براساس قانون اصالح قانون معادن مصوب در مورد پروانه بهره

ها مکلف این قانون، بانک ۵ده ما ۸معرفی شککده؛ و براسککاس تبصککره معامله، تمدید و توثیق  قابل االجرا،الزمسککندی رسککمی، 
عنوان وثیقه و تضککمین اعطا و بازپرداخت تسککهیالت مالی بپذیرند؛ با این وجود برداری را بهاند معادن دارای پروانه بهرهشککده

 رفتر صندوق در شکار سریعاندیشی به این مساله اشاره کردند که در صورت آغاز بهها در جلسات همنمایندگان حقوقی بانک
وق های فها و فعالین حوزه طرحهای معدنی، کمک موثرتری به بانکها در تسهیالت طرحنامه به بانکتاسیس صدور ضمانت

                                                                                                                                                                                         
قانون مدنی که به صکککراحت عین معین بودن مال مرهون را الزم دانسکککته و رهن دین و منفعت را باطل عنوان کرده، مهمترین مانع  77۴در حقیقت ماده  ۸

 شود.حقوقی در رهن دین و منفعت شناخته می
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برداری از معدن در بورس و بهرهبرداری خواهد شکککد. همچنین راهکار عرضکککه پروانهجای تمرکز بر پروانه بهرهمالی بهدر تامین
 مالی را برای این صنعت فراهم کند.تواند اطمینان از قابلیت تامینمی نحو بهتریارزشگذاری بازاری آن به

ستفاده از بیمه شرکتنامههمچنین در زمینه ا ستقبال زیاد  سک اعتباری با توجه به عدم ا شش ری مه برای های بیها برای پو
ه عنوان وثیقها بهنامهاده از بیمهتر شکککدن اسکککتفها، ضکککرورت انجام مطالعات کاربردی برای عملیاتیارائه این خدمت به بانک

 های حقوقی مورد توجه قرار گرفت.تسهیالت اعطایی در نشست
 ای. زیرساخت سامانه۲.۲.۲.۲

با وجودیکه در شبکه بانکی کشور سامانه جامع و متمرکزی برای ثبت حق وثیقه اموال منقول وجود ندارد، با این حال در ادامه 
 ها در دو گروه مختلف اسککناد رسککمی و عادی، تاوثیقه و رویه ناظر بر توثیق این اموال توسککط بانک با تمرکز بر نحوه ثبت حق

حدوی میزان وابسککتگی شککبکه بانکی کشککور به ثبت رسککمی و چرایی آن، و حتی امکان گذر از ثبت رسککمی به ثبت عادی برای 
   ۸گیرد.وال منقول مورد بررسی قرار میتر کردن فرآیند توثیق اممالی و کوتاههای تامینکاهش دادن هزینه

در این راستا با بررسی میزان توصیف کلی یا جزئی دارایی در رویه توثیق در قالب هر یک از دو روش فوق، میزان نزدیکی 
سامانه شورها ارزیابی میثبت عادی به رویه موجود در   تحلیلشود. در کنار این مورد، در ادامه های ثبت اموال منقول دیگر ک

هایی برای ثبت توثیق اموال منقول و امکان برقراری پیوند بین آنها در سککامانه جامع و متمرکز ثبت وجود یا عدم وجود سککامانه
 شود.ای مورد نیاز بررسی میاموال منقول از منظر فراهم بودن نسبی زیرساخت سامانه

 الف. ثبت
دارایی و مقررات ناظر بر ثبت آن، عموماً رویکردهای متفاوتی دنبال در ثبت توثیق و حق وثیقه اموال منقول، براساس نوع 

 شود.ارائه می ۴۸های منقول مندرج در جدول شود که در ادامه این رویکردها در مورد اقالم مختلف داراییمی
های حتی در صدور کارت ها، اعتبارات اسنادی و یانامهعنوان وثیقه در ارائه اعتباراتی مانند ضمانتوجه نقد که عموماً به

های بانکی و شککککود. در مورد انواع مختلف حسککککابربط، ثبت عادی میشککککود؛ در قالب قرارداد ذیکار گرفته میاعتباری به
براسککاس رویکرد کلی، در صککورتیکه حسککاب نزد خود بانک نگهداری شککود، از ثبت عادی؛ و در صککورت نگهداری در بانک 

دلیل عدم امکان دسترسی آنی به موجودی فرد در یک سامانه منسجم برای شود. این رویکرد بهیدیگر، از ثبت رسمی استفاده م
استعالم وضعیت و امکان مسدودی و انتقال مالکیت حاصل شده است. از این رو حتی در صورت عدم وجود سامانه وثایق، 

ای ای موجود، و یا تنظیم بخشنامهداری و سامانهها جهت برطرف کردن موانع حقوقی، ابا تنظیم تفاهمنامه همکاری بین بانک
مرکزی برای از بین بردن موانع فعلی، ممکن اسککت دیگر نیازی به تنظیم سککند رسککمی و تحمیل هزینه در این زمینه توسککط بانک

 باشد. دارایی نمالی به پشتوانه این مالی ناشی از هزینه ثبت در دفاتر اسناد رسمی به اعتبارگیرنده در تامینباالی تامین
های نزد بانک ثالث در اخذ اعتبار، در پلتفرمی مشابه سپاری سپردهسازی بستر الزم برای وثیقهدر حقیقت ضرورت فراهم

گذاری مرکزی و رویه موجود در این سامانه، و البته با قدرت اجرایی الزم و بدون نیاز به ترهین رسمی و سامانه شرکت سپرده
 شود.عادی، مشاهده می در قالب قراردادهای

باردهنده اعت های دیگر توسککط بانکتواند بر سککرعت توقیف سککپرده فرد در بانکالبته توجه شککود که اقدام فوق هر چند می
قانون اجرای احکام مدنی  ۸۴۶بیافزاید، با این وجود امکان رفع بازداشککککت سککککپرده توسککککط مراجع قضککککایی در اجرای ماده 

شده در دفترخانه اسناد رسمی موجود است. بر این اساس صرفاً در صورت ثبت رسمی رسمی تنظیم واسطه قرارداد توثیقبه
قرارداد توثیق مقدم بر تاریخ توقیف، توقیف رفع اثر شککککده و مرهونه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین نیاز به 

سط قاعده رویه فوق در عمل نمی سمی تو شود مثبت ر قانون اجرای احکام مدنی  ۸۴۶گر آنکه تغییراتی در ماده تواند برطرف 
    حاصل شود.

در مورد سکککه، طال و شککمش طال از آنجا که بانک ملی در قالب طرح کارگشککایی سککابقه فعالیت بیشککتری نسککبت به دیگر 
ها پس یای توثیق این دارایشود. در این بانک از ثبت عادی برها در این زمینه داشته است، به تجربه این بانک استناد میبانک

شککود. با این وجود در سککال الحسککنه و جعاله ارائه میمدت قرضپشککتوانه آنها تسککهیالت کوتاهشککود و بهاز ارزیابی اسککتفاده می
سط این بانک و جاری به سکه تو سپرده  شار اوراق گواهی  سکه و انت سکه و گرایش زیاد افراد به پیش خرید  دلیل التهاب بازار 
ها نیز از امکان توثیق این اوراق براسککاس دسککتورالعمل شککدن امکان فروش این دارایی در بورس، دیگر بانکان با فراهمهمزم

                                                                                                                                                                                         
 از سامانه در ثبت و نبوده هادارایی این توثیق رسمی ثبت برای رسمی اسناد دفاتر به رجوع به نیازی عموماً وثایق، ثبت سامانه از برخوردار کشورهای در ۸

 است. برخوردار الزم اجرایی ضمانت
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اند. همچنین با امکان تبدیل اوراق فوق در بهادار و ذیل سکککند عادی مورد نظر این دسکککتورالعمل برخوردار شکککدهتوثیق اوراق
سکه و امکان مبادله آن  سید به اوراق  ستفاده از این دارایی برای تامینسرر شمدتمالی بلنددر بورس، امکان ا ده تر نیز فراهم 

 است. 
توان کردند، به پشککتوانه اوراق سکککه میمالی خرد را فراهم میهای کارگشککایی که امکان تامینتر برخالف طرحبه بیان دقیق

های دیگر، نه تنها بر امکان صککککدور این اوراق در بانک مالی کوچک تا متوسککککط را نیز انجام داد. همچنین فراهم شککککدنتامین
داری آنها و ذیل انبار مالی به پشککککتوانه این اموال خواهد افزود، بلکه در صککککورت نگهداری این دارایی در خزانهگسککککتره تامین

ن دارایی برای بانک گذاری و بررسکککی اعتبار و همچنین نگهداری ایبورس کاال، امکان افزایش درآمد کارمزدی ناشکککی از ارزش
فراهم خواهد شد. در حال حاضر براساس اطالعات موجود، عالوه بر بانک ملی، بانک رفاه نیز در زمینه نگهداری این دارایی 

 در خزانه فعال است. 
نه امالی به پشتوهای تامینبا این وجود به دلیل سهم زیاد سکه، طال و شمش در پرتفوی دارایی خانوارها، با طراحی روش

فروش سککککه توسکککط ها در قالب انتشکککار اوراق گواهی سکککپرده طال، سککککه و شکککمش در قالبی غیر از فرمت پیشاین دارایی
وان از تمرکزی و برخورداری این اوراق از قابلیت خرید و فروش در بازار بورس و توثیق نزد شکککرکت سکککمات، نه تنها میبانک

وان مشکل تگری بانک را نیز افزایش داد، بلکه میده کرد و درآمد کارمزدی و واسطهمالی این دارایی استفاظرفیت بالقوه تامین
 های ناشی از خارج شدن آن از چرخه تولید را نیز کاهش داد. نگهداری این اموال را در منازل و از این رو هزینه

منتشککره و یا دارای تضککمین دولت و مشککارکت و صکککوک شککده در بورس، شککامل انواع اوراقبهادار پذیرفتهدر مورد اوراق
شرکتمرکزی و موسسات اعتباری مجاز، اوراقبانک سهام  های مشارکت و صکوک بخش خصوصی یا نهادهای عمومی، و 

شککود. با این وجود در بهادار، ثبت عادی وثیقه انجام میشککود که براسککاس دسککتورالعمل توثیق اوراقسککهامی عام، مشککاهده می
صورت موافقت اداره اعتبارات بانکو صکوک پذیرفته مشارکتمورد اوراق شده در بورس، در  ها در توثیق این دارایی که در ن

شود؛ رویکرد ثبت عادی این اوراق دنبال ربط انجام خواهد میبیشتر موارد در شرایط تقبل ضمانت این اوراق توسط بانک ذی
که  شده برای واریز سود اوراق مربوطه هستندمعرفی امکان توثیق سپردهدنبال اخذ موافقت ها نیز بهشود. البته برخی بانکمی

صورت موافقت می سپرده نزد بانک ذیدر  ساس وجود  سپرده مربوطه برا سمی  یگر ربط یا دتواند در قالب توثیق عادی و یا ر
  ها انجام شود.بانک

سپرده خاص و عام ارزی و ریالی نیز به صیاوراق گواهی  شش رویکرد موجود در توثیق  عنوان نوع خا سپرده، تحت پو از 
شده یا بانک دیگر، ثبت آن در های بانکی قرار میانواع مختلف حساب شر  سط خود بانک منت ساس آنکه اوراق تو گیرند و برا

وان تهای بانکی عنوان شد، میقالب سند عادی یا رسمی انجام خواهد شد. همانند آنچه در حوزه توثیق انواع مختلف حساب
مرکزی به این حیطه و تنظیم بخشنامه مورد نیاز جهت برطرف ها و یا با وارد شدن بانکبا تنظیم تفاهمنامه همکاری بین بانک
ت مالی ناشی از هزینه ثبای موجود، نیاز به تنظیم سند رسمی و تحمیل هزینه باالی تامینکردن موانع حقوقی، اداری و سامانه

شتوانه این ای به پمالی وثیقهاعتبارگیرنده را به صفر رساند و گامی جهت حرکت موثر و کارا در تامیندر دفاتر اسناد رسمی به 
 نوع اموال منقول برداشت.

بهادار خارجی در صورت فعالیت شعب فرامرزی بانک در کشوری برخوردار از سامانه ثبت وثایق، براساس در زمینه اوراق
ربط دنبال خواهد شکککد. با این وجود از آنجا که رویه در هر لماً ثبت عادی در سکککامانه ذیالمللی موجود، مسکککرویه و عرف بین

 شود.صورت کلی به ثبت عادی یا رسمی اشاره میتواند متفاوت از دیگری باشد، بنابراین بهکشوری می
های ی مانند توثیق حسکککابها عموماً رویکردگذاری با درآمد ثابت نیز بانکهای سکککرمایهدر توثیق اوراق گواهی صکککندوق

گذاری خود بانک مورد اسکککتفاده قرار های صکککندوق سکککرمایهگیرند. از آنجا که عموماً توثیق اوراق گواهیبانکی را در پیش می
های صککندوق شککود و در صککورت عدم فراهم بودن امکان توثیق اوراق گواهیگیرد، بنابراین رویه ثبت سککند عادی اعمال میمی

صندوقبانکگذاری سرمایه ستفاده میهای دیگر و عدم همکاری این  سمی ا سند ر ساله نیز در ها، از رویه ثبت  شود که این م
صککورت سککیسککتمی و در قالب تواند بهمرکزی میهای الزم توسککط بانکهای همکاری و یا ارایه بخشککنامهنامهقالب تنظیم تفاهم

شود و مشکالت موجود در عدم توثیق ا سرمایهصندوق وراق گواهیسند عادی انجام  های دیگر نیز برطرف گذاری بانکهای 
ای منسکککجم مشکککابه سکککامانه و رویه موجود در خواهد شکککد. در حقیقت در مورد این اوراق نیز، نیاز مبرمی به سکککامانه و رویه

 شود.بهادار با امکان فروش سریع دارایی مشاهده میدستورالعمل توثیق اوراق
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بهادار امکان شکککوند، در قالب دسکککتورالعمل توثیق اوراقه نیز چون این اوراق در فرابورس معامله میدر مورد اسکککناد خزان
   توثیق آنها با ثبت عادی موجود است.

شرکت سهام  سهامی خاص که عموماًدر توثیق  سک باال از توثیق آنها در بانک های   شود نیز درها خودداری میبه دلیل ری
الزم و موافقت برای توثیق، عموماً ثبت در قالب سند عادی و در دفاتر نقل و انتقال سهام شرکت صورت فراهم آمدن شرایط 

 شود.ربط انجام میذی
نامه و تضککمین، و اعتبارات اسککنادی، از ثبت عادی برای االجرا، انواع مختلف ضککمانتدر سککفته، چک، قراردادهای الزم
ستفاده می ضی و شود. با ایثبت توثیق و حق وثیقه ا شامل قراردادهای واگذاری ارا ن وجود در توثیق انواع مختلف قراردادها 

اده قرار ها برای توثیق مورد استفبرداری از معدن، حتماً ثبت سند رسمی توسط بانکشرط تملیک و توثیق پروانه بهرهاجاره به
 شود. ه میهای معتبر از سند عادی استفادهای شرکتنامهگیرد و در ثبت توثیق بیمهمی

سپرده کاالیی، به دلیل مبادله آن در بازار بورس کاال به صدور آن در قالب گواهی  صورت  سید انبار نیز در  عنوان در مورد ر
ثبت عادی در توثیق این  -بهادار براسککاس دسککتورالعمل توثیق اوراق -بهادار یکی از بازارهای زیرمجموعه بازار بورس اوراق

 آالت وارداتی وپشککتوانه ماشککین واهد شککد. توجه به این نکته ضککروری اسککت که در تسککهیالت اعطایی بهبهادار انجام خبرگه
شککد، عنوان یکی از انواع کلیدی رسککید انبار نیز چون قبالً فیزیک جواز سککبز گمرکی صککادر میبراسککاس جواز سککبز گمرکی به

ق دادند و اعتبارگیرنده دیگر از امکان توثیتوثیق آن را انجام میراحتی فرآیند ها با ثبت عادی و با مهر کردن این سککککند بهبانک
مجدد آن نزد بانک دیگری برخوردار نبود. این در حالی است که با صدور الکترونیکی این سند که اخیراً مورد توجه گمرک قرار 

ا تمایل کمتری هشده، بانکسپردههوثیقکردن جوازهای سبز گمرکی بهگرفته و عدم تجهیز سامانه فوق به آیتم توثیق و مشخص
برای توثیق این دارایی دارند و حتی فرآیند ثبت آن نیز نامشخص مانده است. این در حالی است که با ارتقای سامانه فوق نزد 

 گمرک، بسیاری از مشکالت موجود در این زمینه از قابلیت حل شدن برخوردار خواهند بود. 
د در انبارهایی غیر از انبارهای گمرک و یا انبارهای تحت نظارت بورس نیز عمومًا های موجودر خصککککوص دیگر دارایی

 مالی برای آنها فراهم نباشد.رویه مشخص و یکسانی وجود ندارد و حتی در بسیاری از موارد ممکن است امکان توثیق و تامین
به اعالم وضککعیت ثبتی دارایی موجود در  این در حالی اسککت که در صککورت وجود سککامانه انبارهای عمومی و مجهز کردن آن

های انبار از نظر در رهن، وثیقه، بازداشت یا آزاد بودن آن، نه تنها سهولت و کارایی الزم در امکان توثیق حجم زیادی از دارایی
درآمد ناشی از  موجود در انبار در صورت ارزیابی مساعد ارزیابان و کارشناسان بانک فراهم خواهد شد، بلکه از قاچاق کاال و

 های مالی نیز جلوگیری خواهد شد.واسطه پولشویی در شبکهآن به
آالت و تجهیزات نیز در صورت نصب آنها در محل طرح، عموماً تنظیم سند رسمی در ثبت ترهین مورد در توثیق ماشین

ستفاده قرار می شینا شدهگیرد و تا زمانیکه این ما صب ن سند عادی برای توثیق آنها اند، معموال آالت در محل طرح ن  از تنظیم 
آالت سنگین کشاورزی مانند تراکتور و کمباین و غیره، تنظیم سند رسمی دنبال شود. با این وجود در مورد ماشیناستفاده می

 شود. در زمینه تجهیزات نیز اغلب تنظیم سند رسمی مورد توجه است.می
اً یکسککان و مشککابه موجود در شککبکه بانکی، از تنظیم سککند رسککمی اسککتفاده در مورد وسککایل نقلیه نیز براسککاس رویه تقریب 
شود، البته برای تمامی انواع وسایل نقلیه این رویه موجود نیست. برای م ال در مورد کشتی و براساس قانون دریایی ایران می

صوب  ساس رویه۸9۴9م شود. اما در مورد هواپیما و برا سمی انجام  سمی  ، حتماً باید ترهین ر سند عادی یا ر بانک، تنظیم 
ر و حق دلیل حق تحریگیرد زیرا نه تنها قانون خاصککی در مورد توثیق و ترهین هواپیما موجود نبوده، بلکه بهمورد توجه قرار می

که  کنندکنند و در کنار آن تعهد میثبت گزاف ثبت رسککککمی، عموماً اعتبارگیرندگان تنظیم سککککند عادی را برای توثیق دنبال می
هواپیما در رهن دیگری نبوده و در طول دوره بازپرداخت اعتبار نیز در رهن و توثیق دیگری قرار نخواهد گرفت. بانک نیز در 

 صورت عدم پرداخت اقساط توسط بانک، از امکان ممانعت پرواز هواپیما برخوردار خواهد بود. 
شاهده می ن دارایی و ارقام باالی حق ثبت و حق تحریر این فرآیند در شود که عرف و رویه موجود در ترهین ایاز این رو م

سناد رسمی، بر هزینه تامین شاید بتوان با کاهش دادن حق ها میهای مالک این قبیل داراییمالی شرکتدفاتر ا افزاید. بنابراین 
ین مالی به پشککککتوانه انه تامینثبت و حق تحریر ثبت رسککککمی این اسککککناد در کنار تامین الزام قانونی این رویه، تا حدودی هزی

 ۸ها را نیز برای اعتباردهندگان کاهش داد.دارایی

                                                                                                                                                                                         
 .شودها انجام میواگندر مورد لکوموتیوها امکان توثیق وجود ندارد و صرفاً توثیق توجه به این نکته ضروری است که  ۸
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شرط تملیک ارا سهیالت در قالب قرارداد اجاره به  ست که اگر ت ضروری ا سایل نقلیه توجه به این نکته  ه یالبته در مورد و
 ج از این فرآیند انجام شود و برای خرید خودای به جز ثبت رسمی موجود نیست. اگر توثیق وسیله نقلیه خارشده باشند، چاره

ساس  ست(، برا صراحت قانونی در مورد ترهین رسمی آن موجود ا شد )صرفنظر از کشتی که  وسایل نقلیه موضوع بحث نبا
 تواند در قالب سند رسمی یا عادی انجام شود. رویه بانک و نوع دارایی مورد بحث می

 شود. بت سند رسمی انجام میصورت ثتوثیق حق مالکیت معنوی نیز به
، ثبت عادی در  ۴۸شود که در مجموع و در مورد بیشتر اقالم کلی اموال منقول مندرج در جدول به این ترتیب مشاهده می

توثیق مورد توجه اسککت و در مورد قراردادها که عموماً مبتنی بر واگذاری و اجاره به شککرط تملیک اموال غیرمنقول هسککتند، و 
شکیل سایل نقلیه واک ر اقالم ت شین دهنده و سمی دنبال میما سند ر ر به شود. در حقیقت نظآالت، در کنار تجهیزات، تنظیم 

شکککده در محل طرح، عموماً در قالب اموال آالت و تجهیزات نصکککبآنکه قراردادهای واگذاری و اجاره فوق، در کنار ماشکککین
وسککایل نقلیه که در مقایسککه با قراردادهای  شککودشککوند؛ بنابراین با صککرفنظر کردن از آنها، مشککاهده میبندی میغیرمنقول طبقه

 دهند. خود اختصاص میشوند بیشترین سهم از ثبت رسمی را بهبندی میفوق صرفاً در گروه اموال منقول طبقه
دلیل رویه صکککریح و شکککفاف تنظیم شکککده در دسکککتورالعمل معامله در بورس بهبهادار قابلها نیز اوراقدر مورد دیگر دارایی

به  ۴۸ربط، بزرگترین گروه پایبند به ثبت عادی را در بین اموال منقول مندرج در جدول بهادار و ذیل سککککامانه ذیراقتوثیق او
صاص می سامانه کارا و مورد نیاز در خود اخت شفافی ذیل  ستورالعمل  صورت وجود رویه و د ست که در  دهند. این در حالی ا
ها سپرده بانک گواهی های بانکی و یا اوراقسمی برای توثیق انواع مختلف حسابتوان نیاز به تنظیم سند رشبکه بانکی نیز می

ها را تا حدودی برطرف کرده و بر سککرعت اعطای تسککهیالت و با هزینه گذاری دیگر بانکهای سککرمایهو اوراق گواهی صککندوق
 مالی به مشتریان افزود.کمتر تامین

ع گمرکی برای امکان توثیق برخط جواز الکترونیکی برگ سککبز گمرکی در در خصککوص رسککید انبار نیز ارتقای سککامانه جام
کنار تجمیع اطالعات تمامی انبارهای عمومی در قالب سککامانه جامع انبارهای عمومی و مشککخص کردن وضککعیت ثبتی اموال 

ه قتصکککاد و کاهش هزینتواند کمک موثری به شکککفافیت در اصکککورت برخط با امکان توثیق آنالین میموجود در این انبارها به
 پشتوانه اموال منقول موجود در این انبارها در صورت برخورداری از شرایط فیزیکی توثیق نماید.مالی بهتامین

بنابراین در مجموع و با وجود اتکای بیشتر به تنظیم سند عادی در توثیق اموال منقول و راهکارهایی که برای گرایش بیشتر 
سیاری از اموال منقول می به این روش در ثبت توثیق شاهده میب ضمنی در مورد حجم شود که بهتوان طراحی کرد، م صورت 

زیادی از اموال منقول، امکان اسککتفاده از ثبت سککریع حق وثیقه در سککامانه مورد انتظار جامع و متمرکز ثبت وثایق منقول ذیل 
در دفاتر اسککناد رسککمی موجود اسککت. هر چند در شککرایط فعلی،  بر ثبترویکرد آنسککیترال و بدون نیاز به فرآیند طوالنی و هزینه

شککود و براسککاس ربط انجام میرویه ثبت در هر یک از دو حالت رسککمی و عادی، با اتکا به توصککیف دقیق و جامع دارایی ذی
سان ادارات حقوقی بانک سند ذینظرات کارشنا شود و از این رو ربط درج میها، اطالعات تقریباً مشابهی در هر دو رویه در 

رود در صورت وجود سامانه مورد نیاز و ناپذیر است؛ اما انتظار میمالی امکاناتکا به توصیف کلی دارایی در این روش تامین
ط بتواند ربدهی و تنظیم شناسه واحد برای هر دارایی، توصیف کلی دارایی براساس شماره رفرنس ذیتامین زیرساخت رفرنس

گهی در سامانه جامع ثبت وثایق فرای برای تنظیم سریعمالی وثیقهدیگر از شرایط مورد نیاز در تامینشده و یکی محقق اهم تر آ
 شود.

همچنین توجه به این نکته ضککروری اسککت که در شککبکه بانکی کشککور و در توثیق و ترهین اموال منقول که در قالب اسککناد 
شود و در اسناد رهنی، ثبت امانی و در دیگر موارد، عمومًا ایی انجام نمیشود، قبض فیزیکی داررهنی رسمی و عادی انجام می

گیرد و به این ترتیب اجازه انتقال مال به دیگری بدون بازداشککککت اسککککنادی و یا زیرکلید بانک رفتن دارایی مورد توجه قرار می
سلب می شکالی در فرآیاطالع بانک از اعتبارگیرنده  ساله ا شتوانه اموالمالی وثیقهند تامینشود. از این رو این م منقول  ای به پ

وجود نخواهد آورد و حتی با ثبت عادی این حق در سککامانه ثبت وثایق با دسککترسککی عموم به آن، خریداران و دیگر ذینفعان به
م زیاد مده و از حجدارایی از وجود حقوق دیگر بر دارایی قبل از خرید اطالع پیدا کرده و شفافیت بیشتری در بازار مالی پدید آ

 کالهبرداری و دیگر تخلفات در این بازار کاسته خواهد شد.
 های موجودب. سامانه

ست؛ در مالی وثیقهاز آنجا که در تامین صی برخوردار ا سامانه ثبت وثایق از اهمیت خا شتوانه اموال منقول، وجود  ای به پ
سامانه ششادامه بر  شویم. به این ترتیب متمرکز می ۴۸ز اقالم دارایی مندرج در جدول دهنده توثیق یا ترهین هر یک اهای پو
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شنایی با سامانه صورت بالقوه امکان طراحی سامانه جامع با برقراری لینک و ارتباط موثر بین این ای موجود، بههای جزیرهبا آ
های گام اول، وجود این سککککامانه شککککود. در حقیقت در مرحله وهای مورد نیاز فراهم میها در کنار دیگر زیرسککککاختسککککامانه
 گیری سامانه کارای جامع و متمرکز ثبت وثایق منقول است.ای، خود نویدبخش امکان بالقوه شکلجزیره

نوعی در شود که در خصوص تمامی اموال منقولی که بهمشاهده می ۴۸در این زمینه با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
سته به آنها ها و موسسبانک -شبکه بانکی  سامانه اعتبارات خود بانکآنها قرار می و در ترازنامه -ات واب ساس  ها گیرند، برا

امکان ردیابی وضککعیت دارایی مبتنی بر توثیق، ترهین، بازداشککتی و آزاد بودن موجود اسککت. این مسککاله در مورد انواع مختلف 
نامه بانکی، اعتبارات اهی سکککپرده، انواع مختلف ضکککمانتها، اوراق گوهای بانکی، سککککه و طالی توثیقی نزد بانکحسکککاب

ها صادق است. البته در گذاری بانکهای سرمایهاالجرا و حتی اوراق گواهی صندوقاسنادی و در حالت کلی، قراردادهای الزم
ادرکننده ثایق در کشککور صککهای ثبت والمللی، نیاز به ارتباط با سککامانههای معتبر بینمورد اعتبارات اسککنادی دریافتی از بانک

 شود. اعتبار اسنادی مشاهده می
توجه شود که در مورد چک دو سامانه موجود صیاد و چکاوک با تمرکز بر صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و انتقال 

ود مشککاهده موجکشککند و از این منظر نیاز به برطرف کردن خالء تصککویر چک، قابلیت توثیق این برگه بهادار را به تصککویر نمی
امانه عنوان سنشده بهاندازیمرکزی طراحی و هنوز راههای واخواستی که در بانکشود. در مورد سفته نیز صرفاً سامانه سفتهمی

 کشد.تصویر نمیای بهمالی وثیقهبهادار را در فرآیند تامینموجود شناسایی شد که این سامانه نیز نیاز ثبتی این برگه
 ،گذاریسکککپردهواسکککطه نیز به ۴۸بهادار و مندرج در جدول معامله در بورس اوراقبهادار قابلمختلف اوراق در مورد انواع
در مورد این اوراق در سکامانه شکرکت سکمات که بهادار، و پایاپای و تسکویه معامالت انجام شکده انتقال اوراق ،ثبت، نگهداری

البته  ۸شود.یه مشابهی برای تمامی انواع این اوراق ذیل سامانه فوق مشاهده میباشد، روسامانه ناظر بر توثیق این اوراق نیز می
ر نظر بهادار دبهادار، امکان ارسال درخواست کتبی استعالم وضعیت اوراقدر این سامانه و براساس دستورالعمل توثیق اوراق

صورت برخط و آنی موجود نیست. از این رو ت بهگرفته شده است و از این رو برخالف رویه مورد انتظار، امکان ارائه اطالعا
رود برای ارتقای کارکرد این سامانه و کاهش دوره زمانی مورد انتظار برای ارائه تسهیالت، امکان دسترسی با حداقل انتظار می

 .راهم شودها و موسسات اعتباری فبهادار، برای بانکصورت آنالین و ذیل دستورالعمل توثیق اوراقحساب کاربری و به
های مختلف و حتی معاونت های صککادره توسککط صککندوقنامهالبته در خصککوص وجود سککامانه مشککخصککی برای ضککمانت

برای موارد مشککابه، عالمت سککوال درج شککد؛ هر چند انتظار  ۴۸ریزی، اطالعاتی در دسککترس قرار نگرفت و در جدول برنامه
باشکککند. این مسکککاله در مورد انواع مختلف قراردادها نیز صکککادق اسکککت. با این رود این نهادها از پایگاه داده الزم برخوردار می

شککود که های بیمه و حتی در ترازنامه آنها، مشککاهده میها براسککاس اطالعات مندرج در سککایت شککرکتنامهوجود در مورد بیمه
ه در خصککوص جواز سککبز گمرکی، سککامانه ویژتواند موثر واقع شککود. در زمینه رسککیدهای انبار و بهاسککتفاده از سککامانه آنها می

ستیذی سمات ربط در گمرک و هر چند با کا سامانه  سپرده کاالیی نیز عملیات ثبت در  ست. در مورد گواهی  هایی، موجود ا
عنوان مشکککل کلیدی مشککاهده ای بهشککود. با این وجود در خصککوص دیگر انبارهای عمومی، عدم وجود چنین سککامانهانجام می

 شود.می
آالت شده و ماشینآالت خریداریآالت و تجهیزات، هر چند اطالعاتی در مورد وجود سامانه برای ماشینمورد ماشین در

آالت منصککوبه و یا حتی ای برای دیگر ماشککینسککنگین کشککاورزی در دسککترس قرار نگرفت؛ اما اطمینان از عدم وجود سککامانه
 رود.یشمار مای بهمالی وثیقهه کارا از این اموال در فرآیند مورد انتظار تامینعنوان مانعی در استفادشده، بهتجهیزات خریداری

شود و سامانه وضعیت پالک پلیس راهور ناجا و سیستم با این وجود در خصوص وسایل نقلیه این کاستی کمتر دیده می
نه جامع ثبت وثایق منقول خواهد کرد. ای در این زمینه کمک موثری به ایجاد سککاماونقل جادهجامع سککازمان راهداری و حمل

ال ها دنبمالی توسکککط بانکهای مورد نظر در فرآیند تامیندر مورد دیگر انواع وسکککایل نقلیه نیز از آنجا که اسکککتعالم از شکککرکت
سامانهرسد باید بهنظر میشود، بهمی وردار خربط برهای الزم برای بررسی و اعالم وضعیت ثبتی دارایی ذیصورت داخلی از 

 باشند. 

                                                                                                                                                                                         
رسانی وضعیت این دارایی سهامداران برخوردار از سامانه جامعی برای اطالع ،نشده در بورسخاص پذیرفته سهامیهای سهام شرکت ،البته در این بین ۸

ها است و صرفاً در صورت توثیق نزد بانکبهادار نیز صادق نشده در بورس اوراقمشارکت و صکوک منتشره و پذیرفته این مساله در مورد اوراق نیستند.
 عنوان وثیقه منظور خواهند شد.در سامانه اعتبارات بانک به
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های مورد نیاز در شککود که هر چند این دارایی به دلیل عدم وجود زیرسککاختدر مورد حق مالکیت معنوی نیز مشککاهده می
گیرد؛ اما از امکان ثبت در سککازمان ثبت اسککناد و امالک مالی اعتبارگیرندگان، مورد توجه قرار نمیشککبکه بانکی کشککور در تامین

 است. کشور در مرکز مالکیت معنوی برخوردار 
های الزم و براسککککاس اطالعات در دلیل عدم وجود زیرسککککاختبا این وجود در مورد حیوانات زنده مولد و غیر مولد، به

ای در دسترس نیست و دسترس، امکان صدور شناسه و شناسنامه دام توسط وزارت جهاد کشاورزی فراهم است؛ اما سامانه
 گیرد.یوانات زنده را در بر نمیربط نیز محدود بوده و تمامی انواع ححوزه ذی

ای برای ثبت وثایق منقول در ای در خصوص زیرساخت سامانهشود که تا حدودی ساختار جزیرهبه این ترتیب مشاهده می
دلیل عدم توجه به نقش سککککامانه جامع و متمرکز ثبت اموال منقول، پیوند و ارتباط الزم بین این کشککککور موجود اسککککت و به

 گیریها از قابلیت مورد انتظار در گزارشرسککد بسککیاری از این سککامانهنون فراهم نشککده اسککت؛ هر چند به نظر میها تاکسککامانه
ها جمعی این سکککامانهرود امکان ارتقا و همروز بودن برخوردار نباشکککند. با این وجود انتظار میوضکککعیت دارایی و برخط و به

های ها و پایگاههای موجود در سکککامانهسکککامانه جامع مورد نظر، کاسکککتی سکککازیموجود باشکککد و ذیل طرحی در راسکککتای پیاده
 شده برطرف شود.ربط در طول برنامه تدویناطالعاتی ذی

در کنار مورد فوق، باید به این مسککاله نیز توجه شککود که در نهایت باید ضککرورت گسککترش دامنه سککامانه فوق به همکاری با 
سنادی صادره توسط بانکپذیری اوراقه در خصوص وثیقهویژسامانه ثبت دیگر کشورها، و به معتبر  هایبهادار و اعتبارات ا

 خارجی را نیز درنظر داشت.
 . زیرساخت اجرایی۲.۲.۲.۲

ای از مسکککایل باید مورد توجه قرار گیرد که از مقوله برخورداری بانک از حق تقدم در اجرا و اعمال حق وثیقه، دامنه گسکککترده
اعتبارات  منظور بازیافت مناسببه دیگر بدهکاران شروع و تا ابعاد توانایی تملیک و فروش سریع وثایق منقول بهاولیه نسبت 

 کند. ها با توجه ویژه به محدودیت ناشی از عمر عموماً کوتاه آنها، گسترش پیدا میشده به پشتوانه این داراییو تسهیالت اعطا
به های بانکی نیاز نامهضکککمانت برایصکککرفاً ،  ۴۸ع مختلف اموال منقول مندرج در جدول البته با توجه به اینکه از بین انوا

نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و واسطه آیینصدور حکم از دادگاه برای صدور اجرائیه است و برای دیگر انواع اموال منقول و به
ننده سند کتوسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم قانون چک، بدون صدور حکم از دادگاه امکان صدور اجرائیه حسب مورد

رود با عدم نیاز به رجوع به دادگاه، تا حدود زیادی رویه اجرا کوتاه شککککده باشککککد. با این وجود وجود دارد؛ بنابراین انتظار می
شتوانه اموال مالی به پامینتر این مقوله در ادامه، شفافیت بیشتری را در این زمینه برای ارتقای زیرساخت اجرایی تبررسی دقیق

 دهد.منقول در اختیار قرار می
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 ۱الندی نهایی وثایق منقوق و غیرمنقوق شثکه الانکی کشور الا توجه اله کارالری، ثثت و سامانهطثقه -۴۸ جدول

 نام سامانه ۲سامانه توضیحات ثبت وثیقه نوع دارایی

ول
منق

ل 
موا
ا

 

 سامانه اعتبارات بانک   ثبت عادی وجه نقد

هکککای حسکککککککاب
 بانکی

 دار ارزی و ریالیحساب سپرده مدت
 رویکرد کلی:

 سپرده نزد خود بانک: سند عادی
 ها: سند رسمیسپرده نزد دیگر بانک

 

 سامانه اعتبارات بانک 
  انداز ارزی و ریالیپسالحسنه حساب سپرده قرض

  الحسنه جاریحساب قرض
  حساب یارانه

 طال
 سامانه اعتبارات بانک ×  شود(سند عادی )چون عموماً سپرده طال نزد بانک توثیق می غیره نزد بانکه طال، شمش طال و کسطال شامل حساب 

   سند عادی اوراق گواهی سپرده سکه
 سامانه سمات

   سند عادی اوراق سکه

 بهاداراوراق

اق
ور
ا

ک 
یس
ن ر

دو
ر ب
ادا
به

لی
اخ
د

 

 یا دارایمنتشککره اوراق مشککارکت و صکککوک انواع 
ضم سسات اعتبار یزکمر کن دولت، بانیت  یو مو
 شده در بورس()پذیرفته مجاز

 سامانه سمات   سند عادی

نشککککده در  اوراق مشککککارکت و صکککککوک )پذیرفته
 بورس(

  -  9سند عادی

 سامانه اعتبارات بانک   مانند سپرده در قالب سند عادی یا رسمی اوراق گواهی سپرده خاص و عام )ارزی و ریالی(

اق
ور
ا

ک 
یس
ن ر

دو
ر ب
ادا
به

جی
خار

 

شکککککده توسککککط دولککت یککا بهککادار تضککککمیناوراق
شککککده توسککککط بهادار تضککککمینمرکزی، اوراقبانک
کشککککورهای مرکزی هایهای مرکزی یا بانکدولت

 ۴گروه الف

   ثبت عادی یا رسمی

 ربطسامانه ثبت وثایق کشور ذی
ای های توسکککعهبهادار صکککادره توسکککط بانکاوراق

شککده توسککط چندجانبه که نام آنها در فهرسککت اعالم
 مرکزی قرار داردبانک

   ثبت عادی یا رسمی

اق
ور
ر ا
سای

دار
بها

 

عمومی، اوراق مشارکت بخش خصوصی، نهادهای 
 سامانه سمات   در صورت مبادله در بورس: سند عادی صکوک

 مانند سپرده سند عادی یا رسمی گذاریای سرمایههاوراق گواهی صندوق
های صککککرفاً صککککندوق

گذاری با درآمد سککرمایه
 ثابت

 
گذاری سککامانه صککندوق سککرمایه
 ذیل سامانه اعتبارات بانک

 سامانه سمات   ثبت عادی دولتیاسناد خزانه یا اوراق قرضه 
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 نام سامانه ۲سامانه توضیحات ثبت وثیقه نوع دارایی

هام
س

 

شده در بورس های سهامی عام پذیرفتهسهام شرکت
 بهاداراوراق

 سامانه سمات   سند عادی

نشککده در های سککهامی خاص پذیرفتهسککهام شککرکت
  -  سند عادی  بهاداربورس اوراق

 ۹های واخواستیسامانه سفته   سند عادی سفته
 های صیاد و چکاوکسامانه   سند عادی چک

 سامانه اعتبارات بانک   سند عادی االجراقراردادهای الزم

 نامهضمانت

 سامانه اعتبارات بانک   سند عادی ۶های بانکینامهضمانت

   - داخلی اعتباری موسسات هاینامهضمانت
سککککامانه اعتبارات موسککککسککککات 

 اعتباری
صندوق  توسط صادره (یالیر-ی)ارز یاعتبار یهانامهضمانت
 موجب به هک ییهاصککندوق ریسککا و رانیا صککادرات ضککمانت

آوری، صکککندوق شکککوند )مانند صکککندوق فنس مییتاسککک قانون
 ضمانت صنایع کوچک، صندوق تعاون(

 سند عادی
طای  فاً مجوز اع صککککر
تسهیالت با اخذ وثایق 

 تکمیلی
  ا

صکککادرات و  های غیردولتی توسکککعههای صکککندوقنامهتضکککمین
 موسسات مشابه معتبر

  ا عدم توثیق -

 سامانه اعتبارات بانک   سند عادی های خارجی معتبرهای بانکنامهضمانت

 ینتضککککم یا یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه ینتضککککم
 سند عادی یمرکزبانک موافقتدولت پس از 

طای  فاً مجوز اع صککککر
تسهیالت با اخذ وثایق 

 الزم
  ا

 سامانه اعتبارات بانک   سند عادی  المللیهای معتبر بیناعتبارات اسنادی دریافتی از بانک اعتبارات اسنادی
   عدم توثیق - سند دریافتنی

 قرارداد

وزارت جهککاد  یو دولت یمل یاراضکککک یواگککذار یقراردادهککا
 یکشاورز یلیو تکم یلیع تبدی، صنایکشاورز

 شرط تملیک: سند رسمی در واگذاری اراضی و اجاره به

در مواردیکککه عرصکککککه 
همیشکککه به نام دولت و 
صککرفاً برای اعیان سککند 

شککود، عموماً صککادر می
یق  توث قراردادهککا  ین  ا
صرفاً در قالب  شده و  ن
تسککککهیالت تکلیفی در 
ثایق  صککککورت احراز و

  ا

مابین وزارت جهاد کشکککککاورزی و  فتقرارداد فی یا ندگان در کن
  ا اراضی برای پرداخت تسهیالت بانکی

 یا حق انتفاع از اراضککککیو  یبردارا بهرهیاجاره و  یقراردادها
 یاحداث یانیت اعیو سند مالک یو دولت یمل

  ا

ض یقرارداد واگذار سا یارا صادره از ریو  سناد  مراجع  یسو ا
  ازمان سکا کران،یا یصکنعت یهکاتشرک :رینظ ،واگذارکننده یقانون
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 نام سامانه ۲سامانه توضیحات ثبت وثیقه نوع دارایی
ها و مراتع سککازمان جنگل ،یشککهر نیسککازمان زم ،یامور اراضکک

 کشور
واجککدشککککرایط دیگر، 

 شودتسهیالت ارائه می
  ا  سند رسمی برداری از معدنپروانه بهره

 سامانه شرکت بیمه   سند عادی های بیمه معتبرهای شرکتنامهبیمه نامهبیمه

 رسید انبارهای عمومی رسید انبار و کاال
 سامانه سمات   سپرده کاالیی: سند عادیدر قالب گواهی 

 سامانه جامع گمرکی   جواز سبز گمرکی: فعالً رویه نامشخص
  ×  دیگر انبارهای عمومی: صرفاً زیرکلید

آالت و مککاشککککین
 تجهیزات

  ×  سند رسمی یا سند عادی اما در اغلب موارد سند رسمی آالت )منصوبه(ماشین
پرداخت معامالت  یششککککده از محل پ یداریآالت خرماشککککین

 ا  تا زمانیکه در محل نصب نشده: سند عادی  یدولت
در صککککورت عککدم ترخیص از 

 گمرک: سامانه جامع گمرکی
  ا  سند رسمی آالت کشاورزی )تراکتور، کمباین، ...(ماشین

  ×  سند رسمی یا سند عادی اما در اغلب موارد سند رسمی تجهیزات

 نقلیهوسایل 

   سند رسمی وسایل نقلیه نو و دست اول، و دست دوم
سککککامانه وضککککعیت پالک پلیس 

 راهور ناجا

   سند رسمی نامه معتبرسند کشتی دارای بیمه
اسکککتعالم از شکککرکت کشکککتیرانی 

 جمهوری اسالمی ایران

   سند عادی یا رسمی نامه معتبرسند هواپیما دارای بیمه
هواپیمایی اسکککتعالم از سکککازمان 

 کشوری
آهن اسککککتعالم از شککککرکککت راه ا  سند رسمی سند واگن قطار

 ا عدم توثیق - لوکوموتیو جمهوری اسالمی ایران

   سند رسمی وسایل نقلیه سنگین
سامانه جامع سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده

   سند رسمی شناورها
اسکککتعالم از شکککرکت کشکککتیرانی 

 اسالمی ایرانجمهوری 

   عدم توثیق - - دارایی آتی

حککق مککالکککککیککت 
 معنوی

 سند رسمی های اختراعی و ابتکاریحق مالکیت معنوی در طرح
طای  فاً مجوز اع صککککر
تسککهیالت در کنار اخذ 

 وثایق تکمیلی
 

سککککازمان ثبت اسککککناد و امالک 
 کشور 

 )مرکز مالکیت معنوی(
  × توثیق عدم - حیوانات زنده غیرمولد  دام وطیور
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 نام سامانه ۲سامانه توضیحات ثبت وثیقه نوع دارایی
  ا عدم توثیق - حیوانات زنده مولد 

 اموال غیرمنقول

   سند رسمی 7امالک و مستغالت شهری

سککککازمان ثبت اسککککناد و امالک 
 کشور

 )اداره کل کاداستر( 

   اگر دارای سند و یا سابقه ثبتی باشند: سند رسمی اسناد منازل روستایی
سناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع  اراضی کشاورزی و محل ا

 های کشاورزیاجرای طرح
  اگر دارای سند و یا سابقه ثبتی باشند: سند رسمی

 

   اگر دارای سند و یا سابقه ثبتی باشند: سند رسمی امالک مزروعی و باغات
   سند رسمی محل طرح

شود و سپس در هنگام تبدیل قرارداد مشارکت به ین تنظیم میدر مورد امالک و مستغالت شهری و برخی انواع وسایل حمل و نقل و تجهیزات که قرارداد در قالب مشارکت است، ابتدا سند عادی تعهد به تره -۸
 شود. فروش اقساطی، سند رسمی تنظیم می

، و در صککورت عدم اطالع و اطمینان ×، در صککورت اطمینان از عدم وجود سککامانه از عالمت کننده طرح در مورد وجود سککامانه از عالمت ها در کارگروه همراهیدر صککورت اطمینان نمایندگان حقوقی بانک -۲
 کامل از عالمت ا در جدول استفاده شده است.

پرده مربوطه توانند از ثبت عادی یا رسمی سها میشدن امکان توثیق این سپردهکننده سود این اوراق در کنار اصل اوراق نیز هستند، بنابراین در صورت فراهمتوثیق سپرده دریافت دنبالها بهاز آنجا که برخی بانک -9
 براساس وجود سپرده نزد خود یا نزد بانک دیگر استفاده کنند. 

وام منعقد  یاعطا یژهو یپول قراردادها المللیینکه با صککندوق ب ییکشککورها یناند و همچنو توسککعه درآمده یاقتصککاد هاییکامل سککازمان همکار یتاسککت که به عضککو ییگروه الف شککامل کشککورها یکشککورها -۴
 است. یمرکزمذکور بانک یم فهرست کشورهاخود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعال یدولت یارز هاییمذکور از پنا سال گذشته بده یکشورها ینکهمشروط به ا ،اندنموده

 اندازی نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.شده است، اما هنوز در شبکه بانکی راهمرکزی طراحیهای بانکاین سامانه هر چند توسط اداره نظام -۹
منظور تضمین وام یا تسهیالت اعطایی خود و سایر موسسات نامه بهاعتباری غیربانکی دیگر مجاز به صدور ضمانتها و موسسات بانک ۸۱/۴/۸9۵9مورخ  ۵۴۶۴7/۵9بخشنامه شماره  ۴9البته براساس ماده  -۶

صورت سپرده نقدی خواه بهنامه ریالی از ضمانتاین کار در صورتی مجاز شمرده شده است که صد درصد وجه ضمانت ۸۴/۱/۸9۵۶مورخ  ۲۹۹7۹۹/۵۶بخشنامه شماره  ۹۲اعتباری نیستند. با این وجود در ماده 
 دریافت شده باشد.

 امالک و مستغالت شهری وقفی، در شبکه بانکی کشور از امکان ترهین رسمی اعیان برخوردار هستند. -7
های ها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکلسات هم(، اطالعات حاصل از ج۸9۵۲نژاد )(، والی۸97۵ -۸9۵۶مرکزی )های نظارت بانکشده محقق از بخشنامهبندیخذ: اطالعات استخراج و طبقهآم

 ها.ارسالی برای ادارات حقوقی بانک
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 الف. حق تقدم اولیه
در این زمینه، حق تقدم اولیه بانک نسبت به مال غیرمنقول در فرآیندی خارج از ورشکستگی و در فرآیند ورشکستگی باید 

، طلبکار ۸قانون اجرای احکام مدنی ۸۴۱ماده  ۸این خصوص و در شرایط غیر از ورشکستگی، براساس بند بررسی شود. در 
صرفنظر از نوع منقول یا  ست که این حق  ضروری ا ست. توجه به این نکته  سایر طلبکارن در تقدم و اولویت ا سبت به  وثیقه ن

 ای به فرد داده شده است.غیرمنقول دارایی وثیقه
ت به اند نسبقانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکارانی که دارای وثیقه ۹۱ند ورشکستگی نیز براساس ماده در فرآی

شکوند. در این مورد نیز حاصکل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسکیم حاصکل فروش، مقدم بر سکایر بسکتانکاران قرار داده می
 گیرد.ای را در بر میرمنقول وثیقهقانون کلی بحث کرده و هر دو نوع مال منقول و غی

گاه نسبت به مال منقول هرقانون اجرای احکام مدنی،  ۸۴۶با این وجود توجه به این نکته ضروری است که براساس ماده 
ستند به حکم قطعی ؛شخص ثالث اظهار حقی نماید ،شدهیا غیر منقول یا وجه نقد توقیف س اگر ادعای مزبور م سند ر می یا 

د و شککودر غیر این صککورت عملیات اجرایی تعقیب می .شککودتاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف اسککت، توقیف رفع می باشککد که
 .تواند به دادگاه شکایت کندجلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می مدعی حق برای

تقدم اولیه اسکککت و در کنار آن مقدم بودن بنابراین براسکککاس ماده فوق، ثبت رسکککمی سکککند رهنی یا توثیقی از الزامات حق 
شرایطی خارج از آن، منجر به حق  ستگی و چه در  شک صرف در وثیقه بودن دارایی چه در ور ست. از این رو  تاریخ نیز موثر ا

 تقدم اولیه قاطع اعتباردهنده نخواهد بود و نقش تقدم زمانی و ثبت رسمی در این زمینه پررن  است.
شکککود که برنده االجرا، مشکککاهده مینامه اجرای مفاد اسکککناد رسکککمی الزمآیین ۸۲۸ماده  ۶ویژه به بند  با این وجود با توجه

ای و خدمات شککککهرداری از حق تملیک و های مالیاتی، بیمهمزایده فروش دارایی توثیقی یا ترهینی، پس از پرداخت بدهی
ست. از این رو به صرف دارایی برخوردار ا صرف دارایی صراحت، اعتباردهنده ت پس از پرداخت دیون دولتی، حق تملیک و ت

 ربط را دارد.ذی
ستگی که حق تقدم اولیه را برای  شک صفیه امور ور به این ترتیب با وجود مواد مندرج در قانون احکام مدنی و قانون اداره ت

حق تقدم  پذیر ازا در عمل، وثیقهگیرد؛ امدارنده وثیقه در شرایط خارج از ورشکستگی و ورشکستگی اعتبارگیرنده در نظر می
شککده که به ثبت رسککمی نسککبت به ثبت عادی در یک ثانویه پس از دولت برخوردار اسککت و مقررات کشککور نیز به نوعی تنظیم

 دهد.زمان، حق تقدم و اولویت باالتری می
سی اعتباردهندگان به مجموع دیون مورد نظر بند  ستر سمی الزمنامه اجآیین ۸۲۸ماده  ۶بنابراین د سناد ر االجرا رای مفاد ا

ای در دوره بازپرداخت اعتبار توسکککط اعتبارگیرنده، جهت تحکیم وثیقه و حفظ حقوق صکککورت دورهقبل از اعطای اعتبار و به
ربط با اصکککول بانک، از اهمیت باالیی برخوردار اسکککت. همچنین الزام به ثبت رسکککمی برای حفظ حق تقدم اولیه در مال ذی

ست و منجر به افزایش چشمگیر هزینه تامینمالی وثیقهتامین متداول در ضاد ا سای میمالی وثیقهای در ت ضروری ا ت شود و 
 ای شود. در تنظیم راهکارها به این مقوله نیز توجه ویژه

ضرورت ساس مقررات پراکنده فوق به خوبی بیانگر نقش کلیدی   همچنین عدم قطعیت فوق در حق تقدم اولیه مرتهن برا
ای اسککت تا در عمل نیز رویه واحد و مشککخصککی در مالی وثیقهربط در یک سککند جامع برای تامینتجمیع قوانین و مقررات ذی

 د.ای بپردازنمالی وثیقهگیری در تامیناجرا دنبال شود و هر دو طرف معامله بتوانند با شفافیت بیشتری به تصمیم
موجود در این زمینه در مراجع قضایی از اهمیت باالیی برخوردار است. در خصوص ثبت رسمی نیز توجه به تضاد قانونی 

قانون ثبت اسکناد و امالک، فردی مالک خواهد بود که اسکمش در پالک ثبتی درج شکده باشکد. با این وجود  ۲۲براسکاس ماده 
ت ا باطل کند. بنابراین وضککعیتواند اعتبار این سککند رسککمی رشککود که فرد دیگری با یک قولنامه به تاریخ مقدم میمشککاهده می

شود و ضروری است ابهامات موجود برطرف شود تا امکان شفاف و مشخصی در عمل در مورد حق تقدم اولیه مشاهده نمی
 نفعان قرار گیرد.خصوص در مرحله اجرا در اختیار تمامی ذیای، بهمالی وثیقههای تامیناستفاده موثر از ظرفیت

 ب. اجرای حق وثیقه

                                                                                                                                                                                         
لهم مأمور اجرا( باید حق تقدم هر یک از محکومهای متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز )در هر مورد که اجراییهدر این بند عنوان شده است که  ۸

 د که اولویت با مورد زیر باشد:ی رعایت کنرا به ترتیب
له محکوم، له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شککککرطی و ام ال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشککککدعلیه نزد محکوماگر مال منقول یا غیر منقول محکوم
 .لهم حق تقدم خواهد داشتبه بر سایر محکومنسبت به مال مزبور به میزان محکوم
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ها در اجرا و اعمال حق وثیقه اموال منقول بسیار متنوع و ناهمگون است که این مساله ناشی از دامنه مشکالت بانکجنس 
 ۴۲ر جدول بندی این مشکالت دسپاری در شبکه بانکی کشور است. در ادامه با تمرکز بر طبقهگسترده اموال منقول قابل وثیقه

قرراتی ناظر بر رویه اجرا، مشککککالت خاص انواع مختلف اموال منقول و و براسکککاس چهار حوزه مشککککالت کلی، مسکککائل م
 شود.صورت مبسوط به بررسی این موارد پرداخته میها، بههای موجود در رویه فروش این داراییکاستی

 مشکالت کلی در رویه اجرا .۱ب.
 رویه طوالنی 

ر ها دهای بانکواحدهای اجرا در رسککیدگی به پرونده ها به سککرعت اندکبا توجه به اذعان تمامی نمایندگان حقوقی بانک
اعمال حق وثیقه، ضککککرورت تدوین راهکاری حداقل برای کاهش هزینه زمانی تملیک اموال منقول با واگذاری اجرا به 

 ها از امکان تملک سهام آن برخوردار باشند. کند که بانکها یا نهادی مستقل را متبلور میواحدی در بانک
شککککدن ها به بروکراسککککی اداری و طوالنیتر، عموماً در مورد اک ر انواع وثایق منقول، نمایندگان حقوقی بانکدقیق به بیان

ها اشکککاره کردند که این مسکککاله صکککرفنظر از زمان طوالنی الزم برای فروش برخی از آنها، کارکرد فرآیند تملک این دارایی
 کند.فت اعتبار را تا حدودی با اخالل مواجه میوثایق منقول در زمان کمتر مورد نیاز در بازیا

 نقش کمرن  شفافیت قانونی و رویه کوتاه در استفاده موثر از ثبت عادی 
ها در شرایط فعلی به نقش نسبی ثبت رسمی اموال منقول در بازیافت مطالبات غیرجاری هر چند نمایندگان حقوقی بانک

شاره کردند؛ اما بر سه با ثبت عادی ا سریع نقش کلیدی در مقای تر وجود رویه کوتاه و موثر، از تملیک آنی تا امکان فروش 
بهادار تاکید ویژه داشککککتند. در حقیقت با وجود تمرکز بر ثبت دارایی در بازاری نقد همانند رویه موجود در توثیق اوراق

صراحت قانونی در زمینه امکان تملیک آنی دارایی بهعادی توثیق اوراق سریع  بهادار، اما  سطه نکول و از این رو انتقال  وا
در کنار وجود بازاری نقد در فروش آن، نقشککی کلیدی در  -بدون نیاز به طی کردن فرآیند رسککمی اجرا  -مالکیت دارایی 
 ها به استفاده از این وثایق ایفا نموده است.گرایش بانک
های منقول ف و موثر در توثیق انواع متعارف داراییعنوان یکی از راهکارهای پیشککککنهادی، تدوین رویه شککککفااز این رو به

اند، مشکککتمل بر انواع مختلف سکککپرده، طال، سککککه و شکککمش طالی به وثیقه ها قرار گرفتهافراد که در سکککبد بدهی بانک
های با درآمد ثابت مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت تدوین و ابالغ این رویه به شکککده و اوراق گواهی صکککندوقسکککپرده

و با درجه  البیعهای سککککهلها بر این نوع داراییتواند با افزایش تمرکز بانکها با تاکید بر ثبت عادی توثیق آنها مینکبا
وجهی تها تا سککککطح قابلهای اجرایی باالی تملیک و فروش اموال منقول تملیکی را برای بانکنقدشککککوندگی باال، هزینه

 شود.عنوان مانعی در این مسیر شناخته میاجرای احکام مدنی به قانون ۸۴۶کاهش دهد. هر چند همچنان ماده 
 امین اموال 

ها با اشککاره به مشکککالت آنها در زمینه روابط کارگر و در خصککوص تملیک اموال منقول، برخی از نمایندگان حقوقی بانک
ربط در تر قانون و مقررات ذیوجود آمده بین بانک با امین اموال منقول، نیاز به شککفافیت و صککراحت بیشکککارفرمایی به

سازوکار معرفی امین اموال بانک شی از عدم تبیین درست  ی ها در پیگیراین مقوله را عنوان کردند. همچنین مشکالت نا
سیاری از بانک شتی، ب شرایط عملیات اجرایی تملیک اموال توثیقی و بازدا صالح و واجد شخاص  ها را با مشکل تعیین ا

 منقول مواجه نموده است. عنوان امین اموالبه
 مشکالت مربوط به زیرساخت مقرراتی ناظر بر اجرا .۲ب.

ر کند. دها تحمیل میای، مشکککککالتی را به بانکمالی وثیقهدر برخی موارد عدم تجمیع قوانین و مقررات موجود در تامین
ر بهاداپذیر با دسکککتورالعمل توثیق اوراقد رقابتقانون رفع موانع تولی ۸۵توان به امکان تضکککاد قانونی بند ب ماده این زمینه می

سهیالت سات ها و موسگذاران بابت وثایق در رهن بانکگیرندگان و وثیقهدر خصوص ممنوعیت دریافت وکالت بالعزل از ت
 شدن استناد به تفسیر در رفع ابهام موجود در این زمینه در مراجع قضایی اشاره کرد.اعتباری و عدم موثر واقع

قانون ثبت اسککناد و امالک در اجرای احکام  ۲۲چنین ضککرورت اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا از منظر تمرکز بر ماده هم
هایی به تاریخ قبل از سککند نامه و قولنامهدلیل وجود مبایعهشککدن روند اجرایی اسککناد رسککمی بهشککود تا از متوقفمشککاهده می

ربط سازی سامانه ثبت وثایق، ثبت آنی این موارد در سامانه ذیر صورت پیادهرسمی اجتناب شود و یا حداقل ضروری است د
 گیری تضاد منافع بالقوه الزامی شود.جهت عدم شکل

 مشکالت مربوط به رویه اجرا در مورد انواع مختلفی از اموال منقول .۲ب.
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 سپرده 
 هایه مراجع قضککایی دسککتور توقیف حسککابکنیز در مواردی، هنگامی پشککتوانه سککپردهدر وصککول مطالبات غیرجاری به

ها بعضککاً با قراردادهای داخلی و بدون تنظیم کنند؛ چون توثیق این حسککابشککخص صککاحب حسککاب را به بانک ابالغ می
گیرد که از طریق مراجع شود که بانک در معرض ایراد و ادعای اشخاص ثال ی قرار میشده، مشاهده میسند رسمی انجام
ای با اعطای حق تقدم اولیه در مال، منوط به ثبت مالی وثیقهاند. بنابراین فقدان الگوی متعارف تامینودهقضککایی اقدام نم

 شود. زودتر آن در سامانه ثبت وثایق در کشور و با توجه به م ال فوق به خوبی مشاهده می
بت نه دستورالعملی اجرایی شود که نیاز به ثبهادار و به پشتواای مشابه رویه ناظر بر توثیق اوراقدر حقیقت حتی اگر رویه

ل حل صککورت کامهای توثیقی در شککبکه بانکی برطرف کند؛ باز مشکککل بهرسککمی حق وثیقه را در مورد بسککیاری از دارایی
شدن وثیقه حاصل شود زیرا صراحت قانونی و عملیاتی الزم شود و حتی قبل از فرآیند اجرا ممکن است مساله زایلنمی

ی معن ای وجود ندارد و همچنان در محاکم قضایی، تنظیم سند رسمی بهمالی وثیقهحق تقدم اولیه در تامین در خصوص
 شود.حق تقدم اولیه در مال شناخته می

 بهاداراوراق 
 ایشده برای اجرتر بودن رویه تعریفالوصولها با وجود اذعان به شفاف و سهلبهادار نیز بانکدر تملیک و فروش اوراق

شاره کردند. بهحق وثیقه به شتوانه این دارایی، به برخی مشکالت موجود در این زمینه نیز ا شرایطپ   قتصادیا عنوان م ال 
سته یا و سهام معامالتی ارزش زیادی در نوسانات به که منجر اقتصادی شدید نوسانات و نامطلوب   در آن نماد شدن ب
توثیق، بلکه به عنوان مانعی در میزان پوشش بیشتر ریسک اعتباری توسط این عنوان مانعی در را نه تنها به شودمی بورس

شود. از این رو با توجه به  دارایی عنوان کردند که این مقوله مسلماً باید با مدیریت مناسب ریسک در بانک پوشش داده 
 ی در محاسککبه ارزش اینترتوان ضککریب تعدیل مناسککبشککده برای بازپرداخت این تسککهیالت، میسککررسککید درنظر گرفته

 اوراق در توثیق مدنظر قرار داد.
  انقضای تا که خاص اشاره شده زمان مدت برای انتقال و نقل ممنوعیت همچنین در مورد سهام بورسی به امکان اعمال

ل دلینیسککککت. در حقیقت این محدودیت که عموماً به موجود بهادارواگذاری این اوراق و انتقال امکان مذکور، موعد
شکککود، ربط و از طرف سکککازمان بورس برای مدت زمان طوالنی اعمال میهای ذیهای مالی شکککرکتمغایرت در صکککورت

 کند. قابلیت نقدشوندگی این دارایی را با کاهش زیادی مواجه می
ر به نظر کارشککناسککان حقوقی منجها اسککت که بهفروش این اوراق توسککط کارگزاری ٪۲مسککاله دیگر مورد اشککاره، کارمزد 

تساب بهادار و احرود هنگام توثیق اوراقشود. البته در مورد این هزینه مسلماً انتظار میها میتحمیل هزینه گزافی بر بانک
رای تر مقدار اوراق الزم ببهادار در بازار، مدیریت وثیقه و تعیین مناسباین هزینه در کنار ریسک افت قیمتی شدید اوراق

ق گذاری این اوراتر در ارزشاری انجام شککود. از این رو نقش تعیین ضککرایب تعدیل واقعیتوثیق و پوشککش ریسککک اعتب
 شود.مشاهده می

شککده توسککط بانک نیز در قالب فروش بلوکی یا خرد، به بهادار تملیکگیری در مورد چگونگی فروش اوراقنحوه تصککمیم
ماً مشکککککالتی را بر حد، عمو یه وا مل و رو عدم وجود دسککککتورالع یل  نکدل با بهای  یان دقیقوجود میها  به ب تر، آورد. 

شککده توسککط بانک و یا کارشککناس نبودن این مسککاله که چه نهادی )ادارات اجرا، سککازمان بورس، کارگزاری معرفیشککفاف
ش نق رسککمی دادگسککتری( مقام صککالح برای ارزیابی تصککمیم در مورد چگونگی فروش این اوراق اسککت، در کنار توجه به

شده مشتری اثرگذار این اوراق در بازار برای فروش که مسلماً بر قیمت فروش و ارزش بازاری دارایی تملیکحجم عرضه 
 کشد.تصویر میربط را بهسازی الزم در این رویه توسط مقامات ذیخواهد بود؛ ضرورت شفاف
هایی با مطالبات سامانه سمات توسط بانکبهادار در ها مشکل عدم امکان بازداشت اوراقدر مورد فرآیند اجرا نیز بانک

کنند و ضرورت ارتقای این سامانه های این سامانه عنوان میعنوان یکی از کاستیبهادار را بهاز دارنده اوراق شدهسوخت
 ها، پیشنهاد نمودند.را در این زمینه، جهت کمک به مدیریت ریسک اعتباری بانک

 چک و سفته 
اجرایی چک از منظر برخورداری از جنبه کیفری و موفقیت بیشتر آن در بازیافت مطالبات غیرجاری در با توجه به پشتوانه 

ها پیشککنهاد جایگزینی چک به جای سککفته در پوشککش ریسککک اعتباری مقایسککه با سککفته، نمایندگان ادارات حقوقی بانک
 ها را ارائه کردند.ست ناموفق سفتهها در واخواتسهیالت اعطایی و از این رو کاهش بروکراسی موجود در بانک
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سککپاری چک با توسککل اعتبارگیرندگان به مقوله تبدیل تعهد و درخواسککت ای در وثیقههمچنین برای حل مشکککالت کلیشککه
شدن بانک از استفاده از وثایق، ضرورت آنها مبنی بر عدم امکان رجوع بانک به معامله اصلی و از این رو احتمال محروم

عنوان وثیقه و تضککمین در های اخذشککده از مشککتری بهغ دسککتورالعملی در زمینه عدم امکان تبدیل تعهد چکتنظیم و ابال
توان با تنظیم تعهدنامه یا مدت نیز میعنوان راهکار کوتاهشککککود. بهها و اعتبارات اعطایی مشککککاهده میبازپرداخت وام

شتری بهشده اهای اخذای مبنی بر عدم تبدیل تععهد چکاقرارنامه عنوان وثیقه و تضمین، تا حدود زیادی این مشکل ز م
 را کنترل کرد.

و در مرحله  ٪9٫۹در مورد سککفته نیز عموماً هزینه باالی واخواسککت آن در کنار هزینه باالی دادرسککی که در مرحله بدوی 
در خصکککوص واخواسکککت و بر رعایت مقررات قانون تجارت تعیین شکککده، در کنار فرآیند طوالنی و زمان ٪۴تجدیدنظر 

الوصککول زیر سککوال برده شککده اسککت. البته مسککاله عنوان وثیقه متقن و سککهلرسککیدگی به این دعاوی، در عمل ارزش آن به
 هزینه دادرسی باال در مورد چک نیز صادق است.

به صککدور مسککاله دیگری که در زمینه چک و سککفته مطرح اسککت، عدم شککناسککایی اموال متعهد و ضککامنین اسککت که عموماً 
سار از پرداخت منتهی می سک اعتباری در حکم اع سب ری ساله تا حدودی با مقوله عدم مدیریت منا شود. هر چند این م

ها و عدم اعتبارسنجی دقیق اعتبارگیرندگان و ضامنین قبل از اعطای تسهیالت نیز مرتبط است؛ با این وجود ناتوانی بانک
شککناسککی رویه و کشککور نیز جای تامل دارد. از این رو ضککروری اسککت با آسککیب نظام مالی در شککناسککایی اموال یک فرد در

 مقررات موجود در این زمینه، راهبردهای الزم برای برطرف کردن این مشکل تدوین شود. 
شاره کرده است که در این زمینه حتی یکی از بانک ها در مطالب ارسالی در قالب پرسشنامه تکمیلی طرح، به این مساله ا

های مالی، مرجع اجراکننده رای باید به درخواسکککت قانون نحوه اجرای محکومیت ۸۵سکککاس رویه موجود و وفق ماده برا
ها و موسککسککات اعتباری را برای علیه در بانکهای محکوممرکزی دسککتور دهد تا فهرسککت کلیه حسککابله به بانکمحکوم

 ربط از قبیل ادارات ثبت محل وله، به مراجع ذیت محکومتوقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه به درخواس
دهد که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود ها دسکککتور شکککناسکککایی و اعالم پالک ثبتی ملکی را به دادگاه میشکککهرداری

د از گیرد و بعماده مذکور، درخواسککت صککدور قرار تامین خواسککته نیز صککورت می ۲دارد؛ ضککمن آنکه با توجه به تبصککره 
 آید.عمل میهای بانکی و سایر اموال به شرح فوق از مرجع قضایی بهصدور قرار، درخواست شناسایی حساب

دلیل طوالنی بودن عملیات صدور اجراییه و عدم همکاری با این وجود در پرسشنامه تکمیلی فوق عنوان شده است که به
ی از شککککعب اجرای احکام مراجع قضککککایی در خصککککوص مناسککککب برخی دوایر اجرای ثبت در کنار عدم همکاری تعداد

ساب ستعالم و توقیف ح ساب های بانکی محکوما شعبه دارنده ح ساب و نام  شماره ح سی به  ستر علیه در مواردی که د
رخی در ب -منظور پیگیری اقدامات قانونی نزد مراجع قضایی صرفنظر از هزینه و زمان به -باشد پذیر نمیبدهکار امکان

 شود.در نهایت نتیجه مطلوب حاصل نمیموارد، 
آالت و تجهیزات و در مورد فوق، چرایی عدم وجود رویه الزم در شناسایی دیگر اموال فرد از قبیل وسایل نقلیه و ماشین

پذیر بودن دسترسی مراجع قضایی به شماره حساب بدهکار؛ از مهمترین بهادار؛ و از همه مهمتر، چرایی عدم امکاناوراق
 شناسی رویه فوق، پاسخ مناسبی برای آن یافت شود.رود در آسیبماند و انتظار میتی است که در ذهن باقی میسواال

تر در وصکککول مطالبات غیرجاری و در مواردی که نیاز به شکککناسکککایی اموال منقول و غیرمنقول اعتبارگیرنده به بیان دقیق
ها زی برای انجام این وظیفه در کشور، همواره هزینه زیادی بر بانکدلیل عدم وجود سامانه یا نهاد متمرکموجود است، به

های قابل ثبت در آن به شککود. این در حالی اسککت که در صککورت وجود سککامانه ثبت اموال منقول و گسککترش داراییبار می
تا حدود زیادی از  ای از این اموال، نظر به پوشککش بخش اعظمی از اموال غیرمنقول ذیل سککامانه کاداسککتر،دامنه گسککترده
ها در این زمینه کاسته خواهد شد و احتمال صدور حکم اعسار از پرداخت توسط مراجع قضایی به شدت مشکالت بانک

 کاهش خواهد یافت.
 برداریقراردادهای واگذاری اراضی، اجاره و بهره 

 ها، عموماً مشکالت زیادی برای بانکبرداریدر صورت نکول اعتبارگیرنده در قراردادهای واگذاری اراضی، اجاره و بهره
جانبه موجود در مناطق آزاد شککککل ها که قرارداد سکککه جانبه م ل قراردادهای جانشکککینی و سکککهآید. در این طرحوجود میبه
گیرد، با نکول متقاضککککی اعتبار و ظرف یک سککککال، بانک باید جانشککککین بدهکار در طرح شککککده و با الزام به پرداخت می
فروش رسککاند. برای فروش طرح نیز باید مزایده برگزار شککود و از این رو معوق طرح، آن را تکمیل کند و یا بهاالجاره مال
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ید مواجه خواهد شد چون دادگاه عموماً بانک را چون دارای سمتی در طرح نیست رد بانک با مشکالتی در تخلیه و خلع
ربط وارد مذاکره های صککنعتی و یا سککازمان ذیشککرکت شککهرکها برای حل این مشکککل با کند و از این رو بانکدعوی می

 نند. کربط اخذ میهای صنعتی یا سازمان ذیای مبنی بر اقامه دعوی از طرف شرکت شهرکشده و در ابتدا از آنها وکالتنامه
حق بوده و ربط هم صرفاً نسبت به عرصه دارای ها نیز عموماً وضعیت اعیانی مشخص نیست و سازمان ذیدر این طرح

شگذاری طرح برای مزایده،  شرایط، در برخی موارد در ارز ست. با این  سازمان دولتی مربوطه ا صه با  عموماً مالکیت عر
ری گذاها، اعیانی و عرصه را در کنار تجهیزات و غیره با هم قیمتکارشناس رسمی دادگستری با عدم اشراف به این طرح

مد. در انجاگذاری میشدن فرآیند قیمتآورد و به طوالنیوجود میی را برای بانک بهکند و این مساله در نهایت مشکالتمی
الوصککول و دلیل عدم وجود سککازوکار مناسککب برای اقدام، در نهایت این قراردادها به عدم سککهلخصککوص اعیانی نیز به

 شوند.البیع بودن در اجرای حق وثیقه منتهی میسهل
ای، حقوق کارگری و آید، ناشککککی از بدهی زیاد مالیاتی، بیمهوجود میها بهبرای بانک هامشکککککل دیگری که در این طرح

 ربط، این بدهی به جانشین منتقلهای ذیقبوض خدمات شهری است که با نکول اعتبارگیرنده و جانشینی بانک در طرح
شتر از ارزش مطالبات بانک است. در می ها هر چند کل در خصوص این طرحشود که در برخی موارد ارزش آنها حتی بی

دلیل مشکالت فوق، ؛ اما در نهایت به۸ربط شده استبرای بسیاری از آنها، بانک موفق به اخذ قائم مقامی از سازمان ذی
به بانک  به فروش این اموال نشککککده و در عمل نیز  های بنگاهداری و حتی عدم دلیل ضککککرورت کاهش فعالیتموفق 

جای اعتبارگیرنده برخوردار نخواهد بود. از این رو الزام به ، از امکان شککککروع فعالیت بهبرخورداری از تخصککککص الزم
برگزاری مزایده، تنها راهکار در پیش روی بانک است که با مشکالت فوق، به فروش دارایی در مزایده نیز منتهی نخواهد 

 شد.
اگر امکان توثیق عرصه وجود داشته باشد، استعالم از ها در این زمینه نیز توجه به این نکته ضروری است که در این طرح

شککککود و تا حدودی امکان مدیریت مشکککککالت ناشککککی از این اجتماعی در مورد میزان بدهی آنها انجام میدارایی و تامین
شرط تملیک و طرحبدهی شود. با این وجود در قراردادهای اجاره به  شاید برای بانک فراهم  شینی و غیره،ها   با های جان

ا وجود آید. بشککود و از این منظر ممکن اسککت مشکککالتی برای بانک بهتوجه به عدم توثیق محل طرح، رویه فوق اجرا نمی
ها تا پایان سکککررسکککید نهایی گیری این بدهیهای فوق نیز، مجدداً احتمال شککککلاین حال در صکککورت صکککفر بودن بدهی

ها و اخذ های سککاالنه در خصککوص این بدهیذ اسککتعالمتسککهیالت موجود اسککت و برای حل این مشکککل، ضککرورت اخ
تر، مدیریت پویای وثیقه نیاز به مدیریت رسکککد. به بیان دقیقتعهداتی از مشکککتری برای پوشکککش آنها ضکککروری به نظر می

 ده درشککهای احتمالی و ضککمنی ناشککی از دارایی توثیقی دارد، نه تدوین راهکاری ایسککتا برای مشکککل پویای انباشککتهبدهی
 زمان وقوع نکول.

البته توجه به این نکته ضککروری اسککت که در مورد دیگر اموال منقول و به موجب قوانین و مقررات موجود، الزام پرداخت 
. براسککاس ۲شککودمقابل تحمیل نمیای از حقوق دولتی در هنگام تملیک مال بر طرفو تسککویه دامنه مشککخص و گسککترده

سات هممباحث مطرح ششده در جل شاره ی با نمایندگان حقوقی بانکاندی سایل نقلیه مورد ا صرفاً پرداخت خالفی و ها، 
قرار گرفت که در هنگام تملیک در کنار هزینه مالیاتی ناشکککی از معامله و هزینه ثبت سکککند رهنی در دفترخانه به بانک بار 

   ق و دیون دولتی برخوردار است.بندی شدن در گروه حقوخواهد شد که صرفاً پرداخت خالفی به نوعی از قابلیت طبقه
قانون کار و الزام ایفای تعهدات در قبال کارگران  ۸۲ها براسککککاس ماده مشکککککالت کارفرما و کارگری هم در این شککککهرک

عنوان جانشککین کارفرما، بر دیگر مشکککالت بانک در وصککول مطالبات خواهد افزود. همچنین کمیته حمایت قضککایی از به

                                                                                                                                                                                         
 شده عنوان ،۸97۵ مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون ۸۱۱ ماده اجرایی نامهآیین 7 البته در ماده ۸
کورت در که کک گذاری کرده،های فوق را نزد بانک سپردهای که اراضی و اعیان طرحنکول اعتبارگیرنده ص کن بان کا مرته کرش ب کدات پذی کری، تعه  ائمق مج

 .بکود خواهکد طکرح مجکری مقکام
برداری از زمین مشکککابه توثیق اموال غیرمنقول ممکن اسکککت بانک با مشککککل عدم پرداخت دامنه هر چند در قراردادهای تملیک اراضکککی و اجاره و بهره ۲

اجرا گذاشتن حق وثیقه در رابطه با دیگر وثایق تکمیلی منقول های دولتی توسط اعتبارگیرنده مواجه شود، اما این مساله در صورت به ای از بدهیگسترده
ها به وجود نخواهد آمد. در حقیقت به دلیل ماهیت ترکیبی این قراردادها و براسکککاس دامنه وثایق منقول تکمیلی اخذشکککده در کنار اخذشکککده در این طرح

 .محل طرح، از ماهیت صرف وثایق منقول برخوردار نخواهند بود



 بانکی ایرانسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام های مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت

078 

ستاسرمایه سرمایه ۸هانگذاری در ا ضایی از  ستورالعمل حمایت ق ساس د سال که برا ضائیه در  با  ۸9۱۶گذاری در قوه ق
وجود ها بهگذاری و مالکیت مشککروع ایجاد شککده، عموماً در مرحله اجرا مشکککالتی را برای بانکهدف حمایت از سککرمایه

های ربط خودداری کند. هر چند ابالغیهعه ذیکند تا از اقدام اجرایی روی قطآورد مبنی بر آنکه از بانک تقاضککککا میمی
ها وجود ندارد. عمومًا ها در برخی اسککککتانصککککادره از طرف آنها الزام اجرایی ندارد، اما امکان انجام ندادن آن برای بانک

رایی اج شککوند و جنبهقضککایی شککناخته میها مرجع شککبهکنند که این کارگروهها عنوان میها در پاسککخ به این ابالغیهبانک
شکککود. با این وجود در عرصکککه عمل، یکی از این های آنها صکککرفاً در قالب تعامل و توصکککیه شکککناخته میندارند و ابالغیه

ها در اسککتان را صککادر کرده اسککت. از این رو اعالم رسککمی های اسککتانی حتی دسککتور بازداشککت مدیر یکی از بانککارگروه
ها هر چند در دستور کار قرار گرفته، اما ضروری است هر چه زودتر این تصمیم روههای این کارگاالجرا نبودن ابالغیهالزم

 ها برطرف شود.ها در استانربط در سرپرستی بانکابالغ و مشکل ذی
 هانامهبیمه 

صوص بیمهنمایندگان حقوقی بانک شاره کردند که هر چند بیمهنامهها در خ ساله ا  هانامهضمانتها مانند نامهها به این م
سک اعتباری مطلوب بانک شرکتدر پوشش ری ستند؛ با این وجود  های بیمه هنگام بازپرداخت و وصول مطالبات، ها ه

گیرند که این مسککاله بازپرداخت تسککهیالت را دشککوار کرده و با تاکید زیاد بر ای را در نظر میمحاسککبات خاص و پیچیده
ر شوند، در نهایت مبلغی بسیار کمتر از مقدای که منجر به مزید شدن تفسیرها مینامه و مسایل دیگرتاریخ تقاضای بیمه

رف کنند و معموال  با پوشش صهای بیمه همچنین فرانشیز باالیی اخذ میکنند. شرکتمورد انتظار را به بانک پرداخت می
 دهند.اصل مبلغ تسهیالت، در مورد پوشش خسارت و سود، تعهدی نمی

ات نیز عموماً بانک باید قائم مقامی را به شرکت بیمه واگذار کند و در این شرایط اسناد و مدارک مربوط در وصول مطالب
ساس این مدارک به وصول باقیمانده طلب شود و بانک نمیبه تسهیالت اعطایی به شرکت بیمه تحویل داده می تواند برا

هند با دها در صککورت اخذ سککفته از مشککتری، ترجیح میز بانکخود از اعتبارگیرنده بپردازد. البته در این شککرایط برخی ا
تحویل سکفته به شکرکت بیمه، وصکول بخشکی از مطالبه به پشکتوانه سکفته را به شکرکت بیمه واگذار کرده و برای باقیمانده 

ذار کنند. در حقیقت وصکککول بخشکککی از اصکککل مطالبه به شکککرکت بیمه واگطلب خود از طریق قراردادهای عادی اقدام می
یز گیرنده نکند و به این ترتیب تسککککهیالتشککککود و بانک برای باقیمانده اصککککل و فرع، از طریق قرارداد عادی اقدام میمی
 ربط نماید. تواند شکایتی مبنی بر اقدام در جانبه برای یک طلب را به مراجع ذینمی

 آالت، مستحدثات، تجهیزات، مواد اولیه و کاالی وارداتیماشین 
شینریسک با شدید ارزش ما ستهالک و از این رو کاهش  ست الی ا ست که حتی ممکن ا آالت و مستحدثات در حدی ا

شد. در برخی موارد نیز بیم نقل شده با سپری  شیندر زمان مزایده، عمر مفید آنها  آالت از محل کارخانه جهت وانتقال ما
قانونی، زمینه مسککاعدی را برای این امر توسککط  رسککد ضککعفنظر میعدم دسککترسککی بانک به این اموال وجود دارد که به

بارگیرندگان فراهم نموده اسککککت. بانک بر این نوع وثایق از منظر عدم  اعت ته در کنار مورد فوق، عدم نظارت کافی  الب
 کننده به فرآیند فوق بوده است. جابجایی و عدم خروج از محل طرح نیز کمک

های داخلی، عمر مفید مرکزی و دسککتورالعملهای بانکبراسککاس بخشککنامهها در زمان اعطای تسککهیالت و هر چند بانک
کنند؛ اما به دلیل آنکه همچنان با مشککککالتی در زمینه اسکککتهالک این تجهیزات را خیلی کمتر از عمر مفید واقعی درج می

ری ند، ضککرورت بازنگروزبودن تکنولوژی هنگام تملیک و فروش دارایی مواجه هسککتباال و فاصککله گرفتن تجهیزات از به
تر ریسککککک وثایق تر در اعمال ضککککرایب تعدیل ارزش این اموال در هنگام توثیق و از این رو مدیریت مناسککککببینانهواقع

 شود.مشاهده می

                                                                                                                                                                                         
ساس ماده  ۸ سرمایه ۲برا ستاندستورالعمل حمایت قضایی از  ستان یا گذاری در قوه قضائیه، اعضای این کمیته در ا ها عبارتند از: رئیس کل دادگستری ا

بت یر کل ثهای عمومی و انقالب مرکز اسککتان، مدجانشککین وی، دادسککتان عمومی و انقالب مرکز اسککتان، مدیر کل دفتر بازرسککی اسککتان، رئیس کل دادگاه
 اسناد و امالک استان.
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 پشاوانه امواق منقوقمشک ت موجود در الازیافت مطالثات غیرجاری اله -۴۲ جدول
 مشکل موضوع حوزه

مشککککککککالت 
یه  کلی در رو

 اجرا

 رویه طوالنی
 هاپروندهسرعت اندک واحدهای اجرا در رسیدگی به 

 هابروکراسی اداری و طوالنی بودن فرآیند تملیک دارایی
نقش کمرن  شککککفافیت قانونی و رویه کوتاه در اسککککتفاده موثر از ثبت 

 عادی
بهادار با تکیه بر ثبت عادی و سککرعت باال در تملیک و فروش هایی مشککابه رویه توثیق اوراقسککازی رویهضککرورت پیاده

 وجود تمرکز بر ثبت عادیدارایی توثیقی با 

 امین اموال
 مشکالت کارگر و کارفرمایی بین بانک و امین اموال منقول

 عنوان امین اموالمشکل تعیین اشخاص صالح و واجدشرایط به

 مشکالت مربوط به زیرساخت مقرراتی ناظر بر اجرا
 بهاداردستورالعمل توثیق اوراقپذیر با قانون رفع موانع تولید رقابت ۸۵تضاد قانونی بند ب ماده 

 قانون ثبت اسناد و امالک در اجرای احکام ۲۲ضرورت اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا از منظر تمرکز بر ماده 

مشککککککککالت 
مککربککوط بککه 
یه اجرا در  رو
مککورد انککواع 
فی از  ل ت خ م
 اموال منقول

 هانزد بانکهای توثیقی با سند عادی مشکل ادعای اشخاص ثالث به سپرده سپرده

 بهاداراوراق

 بهاداراثرگذاری شدید نوسانات اقتصادی بر ارزش اوراق
 وانتقال سهام بورسی اعمال ممنوعیت نقل

 ها در کنار هزینه افت قیمت داراییبهادار تملیکی توسط کارگزاریهزینه کارمزد فروش اوراق
 بهادار تملیکی )بلوکی یا خرد(در فروش اوراق گیریعدم وجود رویه قانونی مشخص در چگونگی تصمیم

 بهادار در سامانه از طرف دیگر طلبکاران غیر از بانک اعتباردهندهعدم امکان بازداشت اوراق

 چک و سفته

 ضمانت اجرایی کمتر سفته در مقایسه با چک
 مشکل تبدیل تعهد در چک

 هزینه باالی دادرسی در مورد چکهزینه باالی واخواست و دادرسی در مورد سفته و 
 عدم شناسایی اموال متعهدین و ضامنین در مرحله اجرا 

 برداریقراردادهای واگذاری اراضی، اجاره و بهره

 مشکالت اجرایی ناشی از هر یک از راهکارهای الزام به جانشینی یا فروش در قراردادهای سه جانبه
 هاجانشینی در این طرحمشکالت کارگر و کارفرمایی در صورت 

 ها زمان اعطا یا در دوره بازپرداخت تسهیالتمقدار باالی دیون دولتی در این قراردادها و عدم استعالم این بدهی
 هانامشخص بودن وضعیت اعیانی در این طرح
 رد این قراردادهاهای صادره در موهابر اجرائیهگذاری در استاندخالت کارگروه حمایت از تولید و سرمایه

های بیمه و در بیشتر مواقع عدم پوشش خسارت و سود پرداخت مبلغی بسیار کمتر از مقدار مورد انتظار توسط شرکت هانامهبیمه
 تسهیالت
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 مشکل موضوع حوزه
 مقامی های بیمه بر واگذاری قائماصرار شرکت

 آالت، مستحدثات، تجهیزات، مواد اولیه و کاالی وارداتیماشین

 زیاد و کاهش ارزش شدیداستهالک 
 آالت از محل کارخانهبیم نقل و انتقال ماشین

 عدم نظارت کافی بانک بر این وثایق
 هاربط در بانکها توسط ادارات ذیبینانه در ضرایب تعدیل ارزش این داراییای و واقععدم بازنگری دوره

 شوندصورت الکترونیکی صادر میاخیراً بهعدم امکان توثیق الکترونیکی جوازهای سبز گمرکی که 

 مشکالت مربوط به فروش دارایی در رویه اجرا

 های سنتی موجودهزینه زمانی و اجرایی باالی فروش اموال منقول تملیکی در قالب روش
 ها ای موجود به سامانه جامع مزایده و مناقصه اموال تملیکی بانکهای جزیرهضرورت گذر از سامانه

 هاضرورت برگزاری مزایده و مناقصه الکترونیک در سامانه جامع مزایده و مناقصه اموال تملیکی بانک
 هاشناسی دقیق رویه ناظر بر فروش اموال تملیکی بانکعدم آسیب

 ها.حقوقی بانکهای ارسالی برای ادارات ها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم



  یدر شبکه بانک یرمنقولاموال منقول و غ سپارییقهوث یتوضع
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البته توجه به این نکته ضککروری اسککت که این مشکککل در مورد وسککایل نقلیه نیز موجود اسککت زیرا حتی احتمال تصککادف و 
 ونقل مواد مخدر توسط آنها فراهم است. خارج شدن از مالیت و مشکالت ناشی از حمل

ها با اشککاره مجدد به مشکککل صککدور الکترونیکی یه و کاالهای وارداتی نیز بانکآالت، تجهیزات و مواد اولدر مورد ماشککین
جوازهای سککبز گمرکی و عدم برخورداری سککامانه گمرک از کاربری اعالم عمومی وضککعیت توقیف، توثیق، ترهین و آزاد بودن 

مکان ترهین یا توثیق مجدد آن نزد واسککطه اها بهجوازهای صککادره، به مشکککل عدم امکان توثیق جوازهای الکترونیکی در بانک
 ها یا مراجع اشاره کردند.دیگر بانک

 مشکالت مربوط به فروش دارایی در رویه اجرا .۲ب.
های سککککنتی فعلی با وجود های زمانی و اجرایی باالی فروش اموال منقول در قالب روشمسککککاله دیگر مورد توجه، هزینه

 اندازیها است که نیاز به راهواع مختلف اموال منقول و عدم کارایی باالی این سامانهای در مزایده انهای جزیرهفعالیت سامانه
 کشد. ها را توسط قوه قضایه به تصویر میسامانه جامع مزایده اموال منقول تملیکی بانک

 عالیت در اینآوری و فروش اموال تملیکی، به فذیل سازمان جمعسامانه مزایده الکترونیک دولت )ستاد( در حال حاضر 
الی سامانه اداری مکننده باشد. همچنین های خصوصی کمکتواند در زمینه فروش اموال تملیکی بانکپردازد که نمیزمینه می
 ارشککده درزبرگ هایهارتباط بین متقاضککیان شککرکت در مناقصککات و مزایدبرقراری با هدف تسککهیل در اطالع رسککانی و  )ادما 

سر کشور صرفاً اطالعاسرا ضیان قرار میت ذی،  سامانهربط را در اختیار متقا ه توان بهای فعال در این زمینه میدهد. از دیگر 
ساااامانه مزایدال و مناقصاااه کند. رسکککانی میاشکککاره کرد که اطالعات فوق را در سکککطح کشکککور اطالع ساااامانه پارس نما دادال

  رسانیاطالع و بزرگ هایشرکت و هادر کارخانه مزایده یا مناقصه هر به مربوط اطالعات نیز با هدف نگهداری شمستیآی
صه و مزایدال موجود در بانکتوان به در کنار موارد فوق می پردازد.ربط به فعالیت در این زمنیه میذی کاربران به ها لینک مناق

الت و ها، تسهیمنقول این سازمانمانند کشتیرانی و هواپیمایی و غیره اشاره کرد که به پشتوانه اموال  هاو بسیاری از سازمان
 ۸اعتبار بانکی اعطا شده است.
ها احساس شناسی فرآیند و رویه فعلی ناظر بر فروش اموال منقول تملیکی بانکای در زمینه آسیباز این رو نیاز به مطالعه

ستیمی ساس، کا شوندگشود تا بر این ا سرعت مورد انتظار در نقد سطح و  ی این نوع وثایق تملیکی های موجود برطرف و از 
ه، ای کارا برای اعمال حق وثیقسازی زیرساخت مقرراتی و سامانهتر تدوین و پیادهها اطمینان حاصل شود. به بیان دقیقبانک

 دهد؛ در حالیکه برای تکمیل فرآیند فوق وواسکککطه نکول اعتبارگیرنده به نحو مناسکککبی افزایش میسکککرعت تملیک دارایی را به
واسککطه نکول، نیاز به برخورداری از بازاری نقد برای فروش دارایی اسککت که در این بانک به منابع از دسککت رفته به دسککتیابی

ف های الکترونیک برطررسد طراحی سامانه جامعی بتواند بسیاری از مشکالت موجود را با برقراری مزایدهخصوص به نظر می
 نماید.

 ل. رویه ناظر بر اموال غیرمنقو۲.۲.۲
 . زیرساخت مقرراتی۲.۲.۲.۱

  ها به اشککتراک گذاشککته شککد؛اندیشککی با نمایندگان حقوقی بانککه در جلسککات هم ۴۸با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
بانک و براسککاس مقررات موجود از امکان توثیق و ترهین در شککبکه بانکی کشککور  تشککخیص که به البیعسککهل غیرمنقول اموال

 مبتنی بر یرسککم باغات، اسککناد و مزروعی ، امالکییروسککتا شککهری، منازل مسککتغالت و عموماً در قالب امالکبرخوردارند، 
شککده و برای بندیها طبقهدیگر طرح ، و محلیکشککاورز یهاطرح یاجرا محل و یکشککاورز یاراضکک مشککاع و مفروز تیمالک

رسککد نظر نمیگیرند. از این رو بهاسککتفاده قرار می پوشککش ریسککک اعتباری انواع مختلفی از تسککهیالت، توسککط بانک ها مورد
سپاری وجود داشته باشد، حتی امالک و مستغالت وقفی مشکلی در خصوص محدود بودن دامنه اموال غیرمنقول قابل وثیقه

 نیز در شبکه بانکی کشور از امکان ترهین رسمی اعیان برخوردار هستند.
ست که د ضروری ا شینر کنار موارد فوق میالبته توجه به این نکته  صوبه و طبقهتوان ما شده در یبندآالت و تجهیزات من

را نیز از گروه اموال منقول به گروه اموال غیرمنقول منتقل کرد. همچنین  ۴۸آالت و تجهیزات مندرج در جدول گروه ماشککککین
کان تنظیم سکککند رهنی، هر چند از نظر ماهیت دلیل امدر گروه قراردادها، قراردادهای اجاره به شکککرط تملیک و واگذاری نیز به

                                                                                                                                                                                         
 نظر غیرفعال است. در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز بخش مناقصه و مزایده در نظر گرفته شده که به ،های فوقدر کنار سامانه ۸
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قه لب اموال منقول طب قا یه )قرارداد( در  قه اول ندی مینوع وثی بهب ما  ند؛ ا قهشککککو یل طب مال ذیدل ندی  ربط در گروه اموال ب
 نوعی در زیرمجموعه اموال غیرمنقول جای داد.توان این قراردادها را نیز بهغیرمنقول، می

رسککد محدودیتی در خصککوص گسککتره اموال غیرمنقول قابل توثیق یا ترهین در شککبکه نظر نمیع بهبه این ترتیب در مجمو
ستی ست که در خصوص اموال منقول، کا شد. این در حالی ا شته با ها هایی موجود بود و در برخی زمینهبانکی کشور وجود دا

 شد.ای مشاهده میمالی وثیقهمینها در تانیاز به زیرساخت مقرراتی برای امکان استفاده از این دارایی
 ای. زیرساخت سامانه۲.۲.۲.۲

ای در ثبت اموال غیرمنقول، ابتدا بر نحوه ثبت ترهین یا توثیق این اموال در در بررسکککی وضکککعیت موجود زیرسکککاخت سکککامانه
منقول و غیرمنقول را فراهم کرده شویم. این امر امکان مقایسه بین رویه موجود در اموال قالب ثبت عادی و رسمی متمرکز می

های ثبت کشد. سپس بر سامانهتصویر میو به صورت ضمنی امکان بالقوه تجمیع سامانه ثبت اموال منقول و غیرمنقول را به
شککویم و در کنار توجه به امکان تلفیق و ادغام آنها در یک سککامانه برای دسککترسککی بهتر به اموال غیرمنقول موجود متمرکز می

های اموال منقول موجود را مورد توجه قرار یت ثبتی اموال غیرمنقول، میزان همبسکککتگی و نزدیکی رویه آنها به سکککامانهوضکککع
 دهیم.می

 الف. ثبت
ربط ابتدا توجه به این نکته ضککککروری اسککککت که در ترهین یا توثیق اموال غیرمنقول، امکان مالکیت مشککککاع در دارایی ذی

دلیل مشکککالت احتمالی در تفکیک و افراز این ها به؛ با این وجود بانک۸نظر گرفته شککده اسککتبراسککاس مقررات موجود در 
دهند سککککند شککککش دان  اموال غیرمنقول را ترهین یا توثیق کنند. این مسککککاله نه تنها در مورد اموال هنگام تملیک، ترجیح می

وسککتایی، همه انواع اراضککی کشککاورزی و محل امالک و مسککتغالت شککهری، بلکه با شککدت بیشککتری در مورد اسککناد منازل ر
 های مختلف صادق است. طرح

مسککاله دیگری که در ترهین و توثیق این اموال باید مورد توجه قرار گیرد، نیاز به ثبت رسککمی اسککت. در حقیقت براسککاس 
 ،حصککل ع،یب مانند شککده تثب رمنقولیغ اموال به راجع معامالت هیکل های توسککعه کشککور،قانون احکام دائمی برنامه ۶۲ ماده
ر . از این رو دشود میتنظ رسمی اسناد دفاتر در رسمی طوربه باید، معامالت گونه نیا انجام به تعهد یا وعده زین و رهن ،اجاره

باید سکککند رهنی در دفاتر اسکککناد رسکککمی تنظیم شکککود. با این وجود صکککرفاً در  ۲ثبت ترهین یا توثیق این اموال، حتماً در نهایت
ها ای و غیره؛ و اطمینان از صککککفر بودن مقادیر این بدهیهای بدهی مالیاتی و بیمهبودن اسککککتعالممواردیکه به دلیل طوالنی

اعطای سکککریع اعتبار، در مواردی مانند ای و شکککناخت و اطمینان کافی به مشکککتری؛ در کنار نیاز به واسکککطه بانکداری رابطهبه
گشککایش اعتبار اسککنادی که مسککاله زمان از اهمیت باالیی برخوردار اسککت؛ قرارداد تعهد به ترهین برای فاصککله زمانی کوتاهی 

ذ شود خربط از فرد اشود تا امکان نقل و انتقال و رهن دوباره پالک ثبتی ذیای نیز از مالک اخذ میشود و وکالتنامهتنظیم می
 و پس از طی دوره زمانی مربوطه، ترهین اموال فوق در قالب سند رسمی انجام خواهد شد.

سند مالکیت  ست؛ زیرا در هنگام تنظیم قرارداد، هنوز  صادق ا ساخت نیز  ساله در مورد قراردادهای مشارکت مدنی  این م
شککود و برای پوشککش ریسککک عهد به ترهین تنظیم میبرای واحدها تنظیم نشککده اسککت. از این رو برای این اموال هم قرارداد ت

ضامن معتبر و غیره از اعتبارگیرنده اخذ می سفته به امضای  رارداد شوند. در این موارد با اتمام قاعتباری، وثایق تکمیلی مانند 
 شود.ربط برای بانک فراهم میمشارکت و تبدیل آن به فروش اقساطی، امکان ترهین سند واحدهای ذی

برداری از زمین در قالب ه در برخی موارد نیز با توجه به آنکه مالکیت محل طرح با دولت اسککککت و صککککرفاً امکان بهرهالبت
های مشخص به اعتبارگیرنده واگذار شده است، امکان ترهین اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی فراهم نبوده و صرفًا طرح

جانبه به توثیق عادی بانک درخواهد آمد. در این شکککرایط در صکککورت نکول محل طرح در قالب قراردادهای جانشکککینی و سکککه
شککود. در هر دو صککورتم جانشککینی و مقابل، بانک ملزم به جانشککینی در طرح و یا فروش آن از طریق مزایده میاعتباری طرف

ا دارد و نه در فروش محل شککود زیرا نه تخصککص و توانایی الزم در جانشککینی رفروش نیز بانک با مشکککالت زیادی مواجه می

                                                                                                                                                                                         
رفنظر از منقول یا غیرمنقول بودن آن در نظر قانون مدنی، این حق برای دارندگان کلیه اموال با مالکیت مشاع و ص ۹۱9در این خصوص با توجه به ماده  ۸

 گرفته شده است. 
سند عادی انجام می ۲ سند رسمی رهنی شود و پس از فراهمدر تعهد به ترهین، ابتدا توثیق در قالب  شرایط و یا زمان الزام به ترهین، رهن در قالب  شدن 

 انجام خواهد شد.
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ای، مطالبات کارگری و غیره اعتبارگیرنده و های مالیاتی، بیمهشدن با مشکالت ناشی از پرداخت بدهیطرح امکان عدم مواجه
 ها همواره بانک باید از توثیق وثایق تکمیلی الزم اطمینان حاصل نماید.خلع ید فراهم است. از این رو در این طرح

دلیل وجود سککند رسککمی برای عرصککه و اعیان، امکان ادهای واگذاری و اجاره به شککرط تملیک اراضککی نیز بهدر مورد قرارد
شود، عمومًا ثبت رسمی فراهم است. با این وجود در مواردیکه عرصه همیشه به نام دولت و صرفاً برای اعیان سند صادر می

برای پوشش ریسک اعتباری استفاده نکنند و صرفاً در قالب تسهیالت  ایعنوان وثیقهکنند از این قراردادها بهها سعی میبانک
 ها وجود دارد.تکلیفی و در صورت احراز وثایق واجدشرایط دیگر، امکان ارائه تسهیالت به دارندگان این قبیل دارایی
ارد. در د رسمی وجود نداسناد منازل روستایی نیز در صورتیکه دارای سند ثبتی باشند، مشکلی در ترهین آنها در قالب سن

ستا، بانک می شهر و رو شورای  سابقه ثبتی و با مکاتبه با  صورت برخورداری از  سمی، در  سند ر اند به توصورت عدم وجود 
د. البته در بیشتر آینوجود میاین متقاضیان تسهیالت اعطا کند که این شرایط نیز بیشتر در شرایط اعطای تسهیالت تکلیفی به

صر ستاییان دارای موارد نیز  شده و خود منزل رو سیم  سهام کوچک تق ستا به  ست و زمین رو سند ثبتی ا ستا دارای  فاً خود رو
توان براساس سابقه ثبتی مادر، سهم مشاعی را استخراج کرد و در رهن برد. در این شرایط ترهین سند ثبتی نیست. بنابراین می

 ی انجام شود.تواند براساس نقشه جامع روستا و طرح هادرسمی می
آالت و تجهیزات منصوبه عمومًا ها در جلسات هم اندیشی، در مورد ماشینهمچنین براساس نظر نمایندگان حقوقی بانک

 ها به ثبت عادی نیز در خصوص این اموال اشاره کردند.ها مبتنی بر ثبت رسمی است. با این وجود برخی از بانکرویه بانک
در مورد بخش اعظمی از اموال غیرمنقول، ثبت رسمی و ترهین در دفاتر اسناد رسمی توسط شود که از این رو مشاهده می

وسکککعه های تربط و با تاکید ویژه بر قانون احکام دائمی برنامهشکککود که رویه مورد انتظار، بر پایه مقررات ذیها دنبال میبانک
لکیت دولتی دارایی و یا رویه خارج از عرف بانک که حتی در دلیل ماکشور است. با این وجود در مورد برخی از این اموال، به

 شود.ها انجام میمواردی ناقض قانون فوق است، ثبت عادی در توثیق این اموال توسط بانک
ی و اهای الزم در خصککوص بدهی مالیاتی، بیمههمچنین با توجه به رویه موجود در ترهین رسککمی، مبتنی بر اخذ اسککتعالم

ط به خدمات شککهری، و ضککرورت کنترل اسککناد و مدارک مورد نیاز در کنار پرداخت هزینه باالی ثبت رسککمی؛ های مربوبدهی
مالی به پشککتوانه ترهین اموال غیرمنقول بسککیار باالتر از رویه متداول موجود در توثیق شککود که نه تنها هزینه تامینمشککاهده می

کردن فرآیند بروکراسی اداری فوق الزم است. تری نیز برای طیمان طوالنیالمللی است؛ بلکه زعادی اموال منقول در رویه بین
بنابراین رویه موجود در ثبت این اموال با رویه موجود در بهترین عملکرد ناظر بر ثبت اموال منقول که بر ضکککرورت کوتاه بودن 

المللی، اهن  نبوده و از این رو مطابق رویه بینزمان ثبت و هزینه مالی نزدیک به صفر را برای توثیق این اموال تاکید دارد، هم
های متفاوت با رویکردهای متفاوت در ثبت توثیق اموال منقول و غیرمنقول، به وضکککوح به تصکککویر کشکککیده نیاز به سکککامانه

 شود.می
 های موجودب. سامانه
  امالک ،ییروستا شهری، منازل مستغالت و البیع در قالب متداول و مشتمل بر امالکبندی اموال غیرمنقول سهلبا طبقه
سناد و مزروعی دیگر  ، و محلیکشاورز یهاطرح یاجرا محل و یکشاورز یاراض مشاع و مفروز تیمالک یرسم باغات، ا

شود. با شود که امکان ثبت آنها در سامانه کاداستر فراهم است و از این منظر کاستی خاصی مشاهده نمیها مشاهده میطرح
ای برای ثبت این اقالم از گروه آالت و تجهیزات نصکبی به گروه فوق، عدم وجود سکامانهدر صکورت افزودن ماشکیناین وجود 

عنوان مشکلی در خصوص ثبت و امکان بازیابی عمومی وضعیت این اموال از منظر رهن، توثیق، بازداشتی اموال غیرمنقول به
 شود.و آزاد بودن مشاهده می

توان در مرحله ورود به شوند، میآالت و تجهیزات خارجی که از طریق گمرک وارد کشور میماشین هر چند در مورد بیشتر
کشور از طریق سامانه جامع گمرک امکان ثبت وضعیت آنها را فراهم کرد؛ اما با ترخیص از گمرک، دیگر این سامانه از قابلیت 

 شود.های موجود در این زمینه مشاهده میع خالءرهگیری وضعیت این قبیل اموال برخوردار نبوده و نیاز به رف
از این رو برخالف اموال منقول، در مورد اموال غیرمنقول صرفاً در حال حاضر یک سامانه فعال وجود دارد که این سامانه 

ده و نیاز وآالت و تجهیزات منصوبه برخوردار نبنیز به دلیل نوع متفاوت دارایی تحت پوشش، از امکان تسری به حوزه ماشین
 شود.به انجام اقدامات الزم در این زمینه مشاهده می
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 . زیرساخت اجرایی۲.۲.۲.۲
در اجرا و اعمال حق وثیقه اموال غیرمنقول در کنار رویه ناظر بر اجرای این حق تا تملیک دارایی، باید برخورداری بانک از 

گیرد. از آنجا که این مقوله در زیر بخش قبلی صککککرفنظر از نوع  حق تقدم اولیه نسککککبت به دیگر بدهکاران نیز مورد توجه قرار
ربط خودداری شده صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت، در این قسمت از تکرار مطالب ذیبه -منقول یا غیرمنقول  -دارایی 

 شود.و صرفاً مشکالت موجود در اجرای حق وثیقه اموال غیرمنقول بحث می
االجرای اجرا گذاشکککتن طلب براسکککاس سکککند رسکککمی الزمها برای بهغیرمنقول نظر به آن که بانکهمچنین در مورد اموال 

  االجرا، الزاماً نیازی به صککدور حکم از دادگاه برای صککدور اجرائیهنامه اجرای مفاد اسککناد رسککمی الزمربط و براسککاس آیینذی
اه، تا حدود زیادی رویه اجرا کوتاه شککده باشککد. با این وجود بررسککی رود با عدم نیاز به رجوع به دادگانتظار می، بنابراین ۸ندارد
اموال  مالی به پشککتوانهتر این مقوله در ادامه، شککفافیت بیشککتری را در این زمینه و برای ارتقای زیرسککاخت اجرایی تامیندقیق

 دهد.غیرمنقول در اختیار قرار می
 الف. اجرای حق وثیقه

ها در پرسشنامه ارسالی در این طرح به عنوان بندی مشکالتی که بانکستخراج و طبقهدر خصوص زیرساخت اجرایی با ا
رو در مرحله به اجرا گذاشککتن وثایق غیرمنقول در بازیافت مطالبات غیرجاری عنوان کرده بودند، نهایی کردن آنها مسککائل پیش
دسکککت یافتیم که در ادامه با  ۴۴و  ۴9به جداول ها؛ اندیشکککی با نمایندگان حقوقی بانکگذاری در جلسکککات همبا به اشکککتراک

 د.شوتصویر کشیده میهای زیرساخت اجرایی وثایق غیرمنقول بهتوضیح ابعاد مختلف آن، به نحو مناسبی کاستی
 از آنجا که عموماً رویه ناظر بر اجرای حق مرتهن در اموال غیرمنقول بر پایه رویه تعریف شده در این زمینه در قالب ارتباط
موجود بین اداره ثبت اسککناد و امالک کشککور، اداره اجرای ثبت، و دفاتر اسککناد رسککمی اسککت؛ ابتدا به مشکککالت موجود در این 

شککود که به رویه موجود بین سککه نهاد فوق ها بررسککی میتر مورد اشککاره توسککط بانکرویه اشککاره کرده و در گام بعد مسککائل کلی
 شود.مرتبط نمی

 ربطهای ذیاز فرآیند و رویه . مشکالت ناشی۱الف.
 اداره ثبت اسناد و امالک 

 استعالم 
شود که مشکالت موجود در رویه اجرا و ناظر بر اداره ثبت اسناد مشاهده می ۴9براساس اطالعات مندرج در جدول 

برای و امالک کشککور، متمرکز بر مرحله اسککتعالم اسککت. به روز نبودن سککامانه اسککتعالم امالک و صککرف وقت زیاد 
ها با حسککاب کاربری به سککامانه فوق، موانعی را ها به دلیل عدم دسککترسککی مسککتقیم بانکدریافت نتایا این اسککتعالم

ها به معرفی سوابق یک روز نبودن این سامانه نیز حتی یکی از بانکدر خصوص به ۲ها ایجاد کرده است.برای بانک
انه اشاره کرده است که چند سال پیش از زمان استعالم، این ملک عنوان اموال مدیون در استعالم از این سامملک به

 روز نبودن سککامانه فوق،تواند ناشککی از بهشککده بود. البته این مسککاله نه تنها میمنتقل شککده و از مالکیت مدیون خارج
 اشد.ربط بوده بتواند ناشی از کوتاهی دفاتر ثبت در ارسال خالصه معامالت به سامانه ذیبلکه حتی می

قانون اراضکککی دولت، « ز»از آنجا که اسکککتعالم از این سکککامانه نیز عموماً در خصکککوص عدم بازداشکککت دارایی و بند 
ست؛ برای ها و مبتنی بر عدم وقوع ملک در محدوده طرحها، اوقاف و بانکشهرداری های دولتی و ترهین قبلی آن ا

شود همواره استعالم فوق مبتنی بر قدیمی، توصیه می برطرف کردن مشکالت ناشی از جانمایی ملک براساس اسناد
 ارائه دقیق جانمایی ملک نیز انجام شود تا مشکالت بالقوه ناشی از جانمایی نادرست برطرف شود.

 ادارات اجرای ثبت 
 ،۴9مشکالت موجود در رویه اجرای اموال غیرمنقول و ناظر بر ادارات اجرای ثبت، براساس اطالعات مندرج در جدول 

دهند و از بایگانی، ها را در زیرسککاخت اجرایی به خود اختصککاص میبخش بیشککتر و در حقیقت اصککلی مشکککالت بانک

                                                                                                                                                                                         
صالحدید و بها میالبته بانک ۸ ساس  شرایطی که دارایی ذیهتوانند برا ست؛ و یا به علت ویژه در  ربط به دالیل مختلف از ارزش بازاری الزم برخوردار نی

جود های اعتبارگیرنده، با وعدم امکان وصککول تمامی طلب با فروش مال غیرمنقول به واسککطه دیون دولتی باال؛ با رجوع به دادگاه و توسککل به دیگر دارایی
 به بازیافت مطالبات خود بپردازد. تر، رویه اجرای طوالنی

 ها بر ضرورت برطرف کردن این کاستی اصرار داشتند. ها با اشاره به میسر نبودن امکان استعالم سامانه در شهرستانحتی نمایندگان حقوقی بانک ۲



  یدر شبکه بانک یرمنقولاموال منقول و غ سپارییقهوث یتوضع

081 

های گذاری دارایی، فرآیند مزایده، هزینهها، قیمتپیگیری، صککککدور اجرائیه، اختالف در نحوه محاسککککه میزان طلب بانک
 شود. اجرا تا دریافت طلب را شامل می

  محدودیت پیگیرینحوه بایگانی و 
ها همواره با مشککککالتی در بایگانی دلیل عدم وجود اتوماسکککیون اداری، بانکتر در ادارات اجرای ثبت بهبه بیان دقیق

مواجه هسککتند. این در حالی اسککت که با برقراری اتوماسککیون اداری واقعی و کارا، و  ۲و محدودیت پیگیری ۸هاپرونده
ها به سامانه فوق در قالب حساب سترسی الکترونیک نمایندگان ادارات حقوقی بانکوجود آمدن امکان داز این رو به

تواند حل شککککود؛ بلکه ها و پیگیری آنها میکاربری؛ نه تنها بسککککیاری از مشکککککالت موجود در زمینه بایگانی پرونده
عملیات اداری ناظر بر مدیریت زمان کارکنان ادارات اجرای ثبت نیز با تمرکز بیشککککتر بر عملیات اجرایی به جای 

شی از کمبود نیرو در این ادارات میپرونده شکالت نا شد و تا حدودی اثر م تواند ها، به نحو موثرتری انجام خواهد 
سیون اداری و طراحی سامانه الزم برای پیگیری پرونده مورد  ها بایدمدیریت شود. بنابراین در گام اول، ارتقای اتوما

ها و کارکنان ادارات ثبت در اختصککاص وقت به اسککطه آن، مشکککالت نمایندگان حقوقی بانکوتوجه قرار گیرد تا به
 ربط تا حدود زیادی کاهش یابد. ارتباط سنتی بین ارباب رجوع و کارشناس ذی

 صدور اجرائیه 
قی ها با مشکککالت زیادی در صککدور اجرائیه مواجه هسککتند که براسککاس نظرات نمایندگان حقودر مرحله بعد، بانک

ها، دو حوزه ابالغ اجرائیه و اصکککالح مبلغ آن را در کنار عدم صکککدور اجرائیه برای قراردادهای اجاره به شکککرط بانک
 گیرد. تملیک در بر می

ضانامه صدور در حقیقت طوالنی بودن زمان مورد نیاز برای ابالغ اجرائیه و عدم پیش شتباهات در تقا بینی اصالح ا
شکالتی را برای بانکای در این زمینه بهسلیقهاجرائیه و برخورد  سطه عدم وجود وحدت رویه، م وجود آورده ها بهوا

 شود.و نیاز به اصالح رویه موجود مشاهده می
صدور اجرائیه، حداک ر مبلغی که بانک به ست که زمان  ضروری ا صلدر این خصوص توجه به این نکته  در  عنوان ا

سقف ارزش سند رهنی است و معموال  شعبه مقدار مطالبات بانک شامل اصل، سود تقاضای اجرائیه درج می کند، 
کند. حال اگر بانک در شکککود، محاسکککبه و به اداره حقوقی بانک اعالم میو جریمه را تا روزی که اجرائیه صکککادر می

ضانامه سقف تقا شرایطی که  شد و در  شتباه کرده با سبه مطالبات ا سط بانک محا صادره تو س اجرایی  سقف  ند از 
توان تا سقف سند رهنی اجرائیه را اصالح کرد و ثبت هم عموماً باید این اصالحیه را بپذیرد. رهنی بیشتر نباشد، می

سبات به مقدار مطالبه شتباه موجود در محا شود، ثبت عمومًا با این وجود اگر ا سند رهنی منتهی  سقف  ای بیش از 
 آید. وجود میرای بانک مشکالتی بهپذیرد و از این منظر باصالحیه را نمی

تواند هم در مورد قراردادهای اجاره به شککککرط تملیک نیز ادارات ثبت با مطرح کردن این مسککککاله که چگونه بانک می
گذارد و هم اقسککاط تادیه نشککده را عین مسککتاجره را به دلیل تخلف مسککتاجر از شککروط قرارداد در مالکیت خود باقی

صدور ستناد قراردادهای فوق اجتناب می مطالبه کند، از  سعی میورزند. از این رو بانکاجراییه به ا ز کنند اها عموماً 
قراردادهای دیگری به جای قرارداد فوق اسککتفاده کنند و ضککروری اسککت مشکککل فوق با برگزاری جلسککاتی با ادارات 

 اجرای ثبت و صدور بخشنامه مشخصی در این زمینه برطرف شود. 
ها اسکککت. در حقیقت با نامهها، عدم صکککدور اجرائیه از طرف ادارات اجرای ثبت برای ضکککمانتانکمشککککل دیگر ب

 یکه در اجرا ییه قراردادهایکلشککده صککراحت عنوانقانون عملیات بانکی بدون ربا، به ۸۹وجودیکه در اصککالح ماده 

                                                                                                                                                                                         
 عدم و( باال غیرجاری مطالبات با هایپرونده برخی ویژهبه) اجرا ادارات در اجرایی هایپرونده شککککدن ها حتی به مفقوددر این زمینه برخی از بانک ۸

ای برای ها اشککاره کردند که در برخی موارد نیز به دلیل وضککعیت نامناسککب بایگانی، پروندهبر بایگانی پرونده کافی نظارت عدم و امر مسککئولین همکاری
  مدت نامعلومی مفقود شده است.

شنبه و محدود توان بهر این زمینه مید ۲ ر د هفته در روز 9 یا ۲ به هابانک نمایندگان مراجعه زمان کردن تعطیل بودن ادارات اجرای ثبت در روزهای پنج
  ننمایندگا برای روز در پرونده 9 به مطالباتی هایپرونده پیگیری تقلیل دستورها، در کنار روز در ماه به نمایندگان هر بانک در استان ۲تهران و اختصاص 

ها در شنبه و محدودیت بیشتر پیگیری پروندهدر تهران در کنار عدم پذیرش پرونده در روزهای شنبه و سه بانک معوق هایپرونده تعداد به توجه با هابانک
بت ث اجرای معاونت جانب از صادرهتهران،  ثبت اجرای اداره کارشناسان با بانک نمایندگان مالقات و دسترسی امکان عدماشاره کرد. البته  هاشهرستان
 یز به مشکل فوق افزوده است.ن  دیگر ادارات از متمایز روال ایجاد و این استان
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اما در عمل ادارات اجرای ثبت به این  است؛ یدر حکم اسناد رسم اند،شدهن منعقد ین طککککرفیبکککک ون قانون مبادله یا
نامه بانکی دستورالعمل ناظر بر ضمانت ۸۲مقوله توجه ندارند. در حقیقت در برخی موارد این ادارات به استناد ماده 

این در حالی اسککت که حتی  .۸کنندنامه خودداری میاز صککدور اجرائیه بر قراردادهای ضککمانت ۸9۶۵ریالی مصککوب 
یل اعطای تسککهیالت بانکی، کلیه قراردادهای بین بانک و مشککتری در اجرای قانون عملیات بانکی قانون تسککه 7ماده 

ها ملزم به رجوع به داند. از این رو در بسککککیاری از موارد بانکاالجرا میبدون ربا را در حکم اسککککناد رسککککمی و الزم
 د.شونربط برای موارد فوق میمحاکم قضایی برای رسیدگی و دریافت حکم ذی

 اختالف در نحوه محاسبه 
نظر بین بانک و ادارات اجرای ثبت وجود دارد که منجر به بالتکلیف در نحوه محاسکککبه مطالبات نیز عموماً اختالف

  مقررات مدنی و براساس مشارکت تسهیالت قراردادهای عنوان م ال درشود. بهها میشدن بخشی از مطالبات بانک
 انکب الشرکهسهم اصل به متعلقه سود عنوان تحت مشخص مبلغی یا درصد درج و تعیین مشارکت، عقد بر حاکم

 عموماً از نیز ثبت رو این از. نیسککت مجاز تنظیمی قرارداد در اعطایی تسککهیالت مبلغ اصککل به آن نمودن اضککافه و
  اصککل براسککاس مقدار صککرفاً را تادیه تاخیر جرائم و کرده خودداری قرارداد در مندرج مبلغ بر مترتب سککود پذیرش

باری ها و موسسات اعتشد. با این وجود با استفتای کانون بانکمی متضرر بانک رو این از و کرده تسهیالت محاسبه
خصوصی از مقام معظم رهبری در خصوص شبهه جایگزینی تسویه کامل بدهی با تسویه کامل اصل بدهی به اضافه 

یافت نظر رهبری مبنی بر منظور شدن سود مربوطه به مقدار اصل بدهی، سود متعلقه به وام یا تسهیالت بانکی؛ و در
عنوان مانعی در بازیافت مطالبات گیری بدهی طبق یکی از عقود شککککرعی؛ این مشکککککل دیگر بهدر صککککورت شکککککل

 ۲شود.ها در رویه اجرای ادارات ثبت اسناد و امالک کشور منظور نمیغیرجاری بانک
محاسبه اصل و سود قراردادهای مشارکت مدنی، ناشی از لحاظ خسارت دوران توقف  ها در نحوهمشکل دیگر بانک

مرکزی، وجه التزام در عقود مشککارکتی بر اسککت که مورد قبول ادارات ثبت نیسککت. همچنین براسککاس بخشککنامه بانک
ت تسهیال شود. با این وجود اجرای ثبت، دریافت خسارت را فقط برای اصلاساس اصل و سود مترتبه حساب می

 فوق مجاز می داند.
هایی مانند هزینه صککدور برگه اجرائیه مواجه هسککتند. با این وجود اداره ها در فرآیند اجرا با هزینهاز طرف دیگر بانک

دهد. در این شککککرایط بانک های اجرا از بانک، فک رهن را انجام میثبت بدون هماهنگی با بانک و اسککککتعالم هزینه
ها پیگیری و مراحل مضکککاعفی را طی کند. از این رو ضکککروری اسکککت اسکککتعالم ریافت این هزینهباید مجدداً برای د

 های اجرا نیز از بانک برای تسویه نهایی و قبل از فک رهن مورد توجه قرار گیرد.هزینه
 گذاریقیمت 

اسکککت. در مرحله اول، گذاری ای در فرآیند اجرا مواجه نموده، قیمتها را با مشککککالت عدیدهحوزه دیگری که بانک
عدم درنظرگرفتن مهلت زمانی محدود برای کارشککناس رسککمی دادگسککتری در ارزیابی اموال غیرمنقول؛ و در مرحله 

ها پدید آورده و فرآیند دادرسی را طوالنی دوم، عدم تخصص کافی برخی از این کارشناسان؛ مشکالتی را برای بانک
ت ثبت بر اعمال محدودیت زمانی در ارائه نظر کارشناسی و اعمال جریمه بر نموده است. از این رو تغییر رویه ادارا

تواند کمک موثری به حل نسککبی این مسککاله دسککتمزد کارشککناس به ازای هر روز تاخیر در ارائه نظر کارشککناسککی می
   9نماید.

رسککمی در بازدید و  االجرا در ممانعت از ورود کارشککناسنامه اجرای مفاد اسککناد رسککمی الزمهمچنین سکککوت آیین
گذاری، با توجه به فرآیند طوالنی اخذ مجوز ارزیابی ملک از خارج که منجر به اطاله زمان وصککککول مطالبات قیمت
شکالت اجرایی بانکمی ست ها در فرآیند قیمتشود، از جمله م ضروری ا ست. از این رو  گذاری اموال غیرمنقول ا

                                                                                                                                                                                         
. تعهکککدات ناشی از صدور ضمانتنامه از رابطه پایه کندمیقانون مدنی صادر ( ۸۱)ضمانتنامه را به استناد ماده  یسسه اعتبارومدر این ماده عنوان شده که  ۸

به  یمربوط به آنها، در تعهد مؤسسه اعتبار یمربوط مستقل بکوده و اختالفکات میان ضمانتخواه و ذینفع و یا ایرادات و ادعاها یقراردادهاو سایر روابط و 
 .پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع، مؤثر نخواهد بود

تسککویه کامل »یس کل بانک مرکزی در خصککوص جایگزینی این کانون در متن اسککتفتای خود به پاسککخ م بت فقهای شککورای نگهبان در پاسککخ به سککوال رئ ۲
 اشاره نموده است.  ۸9۶۸در متن کلیه قراردادهای بانکی در سال « تسویه کامل اصل بدهی»با « بدهی

شناس ذی 9 صورت عدم پذیرش نظر قیمتی کار ست که در  ضروری ا ست ارزیابی مجدد برای البته توجه به این نکته  سط بانک، امکان ارائه درخوا ربط تو
 شود.بانک در نظر گرفته شده است که در ادامه به آن پرداخته می
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ربط راساً در همان مراجعه اول، حق ف مالک یا متصرف، کارشناس ذیتدابیری اندیشیده شود تا در صورت استنکا
آالت در نظیر ماشککین -ارزیابی ملک از خارج را داشککته باشککد. در این شککرایط اگر راهن مدعی وجود اموال بیشککتر 

 انجامبوده و به نظر کارشناسی اعتراض دارد؛ در مرحله دوم، کارشناس جدید با رفتن به داخل ملک و  -محل طرح 
یان دقیق به ب ئه خواهد کرد.  به توقف عملیات ارزیابی کامل، نظر نهایی را ارا باید عدم همکاری راهن، منجر  تر ن

 تر شدن آن شود.اجرایی و یا طوالنی
نک با له دیگری که  ناظر بر قیمتمقو یه ها در رویه اجرایی  گذاری اموال غیرمنقول عنوان کردند، طوالنی بودن رو

یه شککدن رویمت اسککت که طوالنی بودن رویه ناظر بر تنظیم صککورتمجلس مزایده نیز بر شککدت طوالنینهایی شککدن ق
تا قیمت کارشناسی اعالم  کشدطول می ماه ۶ اول مرحله در افزاید. طوالنی بودن این رویه در حدی است کهفوق می
 شود. قطعی کارشناسی متقی تا الزم است زمان سال 9 تا ۸ بین باشد داشته وجود اعتراضی اگر شود و

 از یکسککال گذشککت با االجرا،الزم رسککمی اسککناد مفاد اجرایی نامهآیین ۸۱۸ ماده ۲ تر براسککاس تبصککرهبه بیان دقیق
  مزایده، صکککورتمجلس تنظیم از قبل و تا طرفین از یک هر درخواسکککت به غیرمنقول، مال ارزیابی قطعیت تاریخ

 رحمط جلسه به باقیمانده روزهای آخرین در را ارزیابی به اعتراض بدهکاران رو این شود. از تجدید تواندمی ارزیابی
  مجدد مزایده جلسه تا زیادی زمان و به این ترتیب آورند فراهم را اجرایی روند پیش از بیش اطاله موجبات تا کنندمی

توان از صورتمجلس مزایده میافتد. بنابراین با اصالح رویه فوق و سرعت عمل بخشیدن به فرآیند تنظیم می فاصله
بروز این مشکککالت و ضککایع شککدن حقوق مادی دو طرف به واسککطه نوسککان باالی قیمت اموال غیرمنقول در کشککور 

 جلوگیری کرد.
صره ماده  سی با تب شنا ساله قیمت کار ست که اعتبار یک ضروری ا صره فوق نیز توجه به این نکته  البته در ارتباط با تب

ماهه قیمت کارشناسی در تضاد است. از این رو الزام  ۶شناسان رسمی دادگستری مبنی بر اعتبار قانون کانون کار ۸۵
به سرعت عمل بخشیدن در تنظیم صورتمجلس مزایده با توجه به دوره اعتبار اندک قیمت کارشناسی باید حتماً در 

 دستور کار ادارات اجرایی ثبت قرار گیرد.
  ارزش از بیش مبالغی های غیرواقعی و بهگذاریگذاری، مبتنی بر قیمتر قیمتها دمسکککاله دیگر مورد اشکککاره بانک

  قبال در مرتهن به وثیقه تملیک قانون ثبت اسناد و امالک، اصالحی 9۴ ماده ثبتی است. از آنجا که در پالک واقعی
 واقعی االجرا، ارزشالزماجرای مفاد اسککناد رسککمی  نامهآیین مجاز شککناخته نشککده، در واقعی ارزش از کمتر مبلغی
 با هایتن در نرود، فروش به ثبت اجرای مزایده در کارشناسی قیمت به رهینه اگر و شده کارشناسی قیمت به تبدیل
شتری که قیمت همان شته م سدمی فروش به بانک به ندا  ار آن بعدی هایمزایده در تواندنمی نیز بانک واقع در و ر

 شود.می ارزش فاقد امالک به تبدیل بانک سرمایه عمل در و برساند فروشبه
سدمی نظربه رو این از سی قیمت» رجحان ر شنا ضای» بر «کار  مبلغی همان واقعی ارزش و نبوده موجه «خرید تقا

ست ضر مزایده در افراد که ا ستند. خرید به حا صالح با رو این از ه  در مکرر مزایده امکان مذکور، نامهآیین هدف ا
قانون رفع  ۸۵در ماده  تر،پایین هایقیمت با اعالمی قیمت به ملک فروش امکان عدم و کارشککناس اشککتباه فرض

های پذیر در نظر گرفته شکککده اسکککت. البته این امکان صکککرفاً برای فروش اموال غیرمنقول شکککرکتموانع تولید رقابت
 ها لحاظ شده و برای اشخاص عادی نافذ نیست.تولیدی و کارخانه

جام ربط اننامه ذیاین رو بهتر بود اصککالح رویه برگزاری مزایده به جای قانونی با پوشککش اندک مخاطبان، در آییناز 
سردرگمیمی سته میشد و از پراکندگی قوانین و مقررات موجود و  صله کا شد. توجه به نکته ضروری است های حا

سان طرف از غیرواقعی گذاریکه قیمت  ویقتعبه را بانک مطالبات وصول فرصت عمالً دادگستری، رسمی کارشنا
 کند. می طوالنی را فرآیند و اندازدمی

 ۸اجرا نامهآئین در ارزیابی مجدد توسککط انتخاب کارشککناس جدید گذاری بهقیمت موضککوع همچنین با وجود ارجاع
شکککود که عموماً از این راهبرد اسکککتفاده نشکککده و با مزایده، مشکککاهده می زمان در توثیقی امالک گذاریبرای قیمت

  مدتاهکوت فروش امکان نیز مساله این که آیدوجود میبه بانک توسط دارایی مشاعی تملیک اجبار باال گذاریقیمت
 دهد.می کاهش را آن

                                                                                                                                                                                         
نفر کارشککناس رسککمی،  9تراض به نظر کارشککناس اولیه با انتخاب یک نفر از بین االجرا، امکان اعنامه اجرای مفاد اسککناد رسککمی الزمآیین ۸۱۲ ماده در ۸

  .استبه قید قرعه در نظر گرفته شده  و توسط رئیس ثبت محل
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ار اسککککت که بیشککککتر در شککککرایط ها در مزایده اموال غیرمنقول، ناشککککی از عدم وجود خریدمشکککککل مهم دیگر بانک
صل میقیمت صورت عدم وجود خریدار، ماده گذاری غیرواقعی حا نامه اجرای مفاد آیین ۸۲۶شود. در حقیقت در 

روی خواهد داشککت: پرداخت االجرا اعمال خواهد شککد. در این شککرایط بانک دو راهکار در پیشاسککناد رسککمی الزم
 اع آن و یا تملک مشاعی دارایی. التفاوت قیمت دارایی و تملک غیرمشمابه

 باید از رایی،دا ارزیابی بودن واقعی از صرفنظر قیمت، بانک التفاوتبهما تر با انتخاب راهبرد پرداختبه بیان دقیق
  کتمل کامل را دارایی تا کند واریز ثبت صکندوق حسکاب به را ربطدارایی ذی ارزش التفاوتمابه خود، مالی منابع
  حاضر حال در البته. شد خواهد مواجه آن فروش و نگهداری مشکل در نهایت با منابع، صرف از صرفنظر که نماید
 قانونی الزامات براسککاس نیز پرداخت صککورت در و اندشککده منع کار این انجام از نقدینگی کاهش دلیلبه هابانک
شی سانند فروشبه مزایده در را ملک سرعتبه باید پذیر،رقابت تولید موانع رفع قانونی ماده از نا ص که بر  ورتدر 
 به ملزم هابانک و بوده خریدار فاقد مزایده عمالً مسککککن و یا وجود حباب قیمتی بزرگ در این بازار، بخش رکود

 شوند.در اثر تملک این اموال می تصاعدی مالیات پرداخت
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 رالطذی هایمشک ت موجود در الازیافت مطالثات غیرجاری اله پشاوانه امواق غیرمنقوق در ارتثاط الا فرآیند و سازمان -۴9 جدول
ت  ربطمشکالت ذی حوزه سازمان

اداره ثککبکک
اسکککککنککاد و 
ک 

امکککککککککال
کشور

 

 استعالم
 به روز نبودن اطالعات سامانه استعالم امالک مستقر در اداره ثبت 

  ثبت ادارات امالک دفاتر از پاسخ دریافت برای زیاد نیروی و وقت صرف

ت
ت اجرای ثب

ادارا
 

 نحوه بایگانی
 اجرا  ادارات در اجرایی هایپرونده شدن مفقود

 هاوضعیت نامناسب بایگانی پرونده

 پیگیری محدودیت
 ها محدود کردن زمان مراجعه نمایندگان بانک

 های مطالباتی دستور تقلیل پیگیری پرونده
 تهران ثبت اجرای اداره کارشناسان با بانک نمایندگان مالقات و دسترسی امکان عدم

صککککککککککدور 
 اجرائیه 

 بردماه زمان می ۹طوالنی بودن زمان تقاضا و ابالغ اجرائیه که حداقل  ابالغ اجرائیه
 بینی رویه مشخصی در اصالح اشتباهات در تقاضانامه صدور اجرائیه تا برگزاری مزایده در افزایش یا کاهش مبلغ عدم پیش اصالح مبلغ اجرائیه

 عدم صدور اجرائیه
 شرط تملیک برای قراردادهای اجاره به

 برای قراردادهای صدور ضمانتنامه
 عدم محاسبه خسارت ناشی از توقف مشارکت مدنی توسط ثبت اختالف در نحوه محاسبه

ت
قیم

گذاری
 

می  کککارشکککککنککاس رسککککک
 دادگستری

 عدم در نظر گرفتن مهلت زمانی سفت و سخت برای اعالم نظر کارشناسی
 ربطعدم تخصص کافی کارشناس ذی

مکککمکککانکککعکککت از ورود 
 نامه اجرای اسناد رسمی در این موردسکوت آیین کارشناس

ن شدنهایی طوالنی فرآیند
 قیمت

 کارشناسی قیمت قطعی شدن برای زمان سال 9 تا ۸ برای اعالم قیمت کارشناسی و زمان ماه ۶
 دهمزای صورتمجلس تنظیم از قبل تا غیرمنقول مال ارزیابی قطعیت تاریخ از یکسال گذشت امکان درخواست تجدیدنظر در قیمت قطعی با

 گذاری غیر واقعیقیمت
 های نادرست امالک به مبالغی بیش از ارزش واقعی پالک ثبتی ارزیابی

 های تولیدیتر برای اموال غیرمنقول طرحصرف امکان برگزاری مزایده مکرر در قیمت پایین
 گذاری مجدداز بین سه نفر کارشناس رسمی دادگستری به قید قرعه برای قیمت عدم رجوع به انتخاب یک نفر

مشکککککالت عککدم وجود 
 خریدار در مرحله مزایده

 قیمت التفاوتبه ما پرداخت
 مشاعی تملک

  گیرندگان حقیقیتر از قیمت کارشناسی برای تسهیالتعدم امکان برگزاری مزایده مکرر و در قیمت پایین
 گیرندگان حقوقی غیرفعال در زمینه تولیدیتر از قیمت کارشناسی برای تسهیالتعدم امکان برگزاری مزایده مکرر و در قیمت پایین
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 ربطمشکالت ذی حوزه سازمان
 عدم وجود حکم صریحی در مورد حق انتخاب بانک از اموال غیرمنقول متعدد در صورت عدم وجود خریدار برای هیچ یک از آنها انتخاب وثایق

 دیونپرداخت 
، های آب، برقهای مربوط به شهرداری، شرکتهای ساختمانی ارتکابی توسط مدیون و دیگر بدهیدیون ناشی از مالیات ، تامین اجتماعی و خالف

 گاز و تلفن
 مالیاتی .....های شهرداری و تنظیم سند انتقال اجرایی به نام بانک و بدون اطالع بانک و امکان احراز از )دستیابی به( میزان بدهی

 دریافت طلب
 هابانک به ثبتی مراجع سوی از مزایده جلسات در رسیده فروش به اموال از حاصل وجوه پرداخت روند بودن طوالنی

 های بانک در صدور اجرائیهعدم توجه ثبت به هزینه

 رسمی اسناد دفاتر
گاه رسمی اسناد دفاتر تعیین  اجرایی انتقال امور به نسبت ناآ

 عدم رعایت قوانین و ضوابط مربوطه نظیر عدم همکاری سردفتران جهت صدور اجرائیه
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم

 امواق غیرمنقوق مشک ت کلی موجود در الازیافت مطالثات غیرجاری اله پشاوانه  -۴۴ جدول
 توضیحات حوزه طبقه

مشکککالت 
 کلی

 اعالم ورشکستگی

  خسارت و سود دریافت امکان عدم و گیرندگان تسهیالت ضامنین نفع به حتی کشور عالی دیوان عمومی هیئت ۸۴/۸۲/۸9۴7 مورخ ۸۹۹ دادنامه مفاد از استیفا
 تاجر توقف احراز تاریخ از

شککورایعالی ثبت مبنی بر بالمانع بودن ادامه عملیات اجرایی علیه راهن ثالث در  ۸۴/۱/۸9۵۶مورخ  ۹۱۵۲ثبت به رای شککماره عدم توجه برخی از ادارات اجرای 
 های ورشکستگیپرونده

 مقدم هاینامهمبایعه به استناد یا رهنی اسناد یا قراردادها ایرادات از گیریبهره با اجرایی عملیات به اعتراض
  الخروجی در ادارات اجرای ثبت و محاکم قضاییشده برای رفع ممنوعکارشناسی مناسب اسناد غیرمنقول ارائه عدم الخروجیممنوع

انککککککککککواع 
خکککککککاص 
اموال غیر 

 منقول

  مرتهن اطالع بدون سرقفلی انتقال مشکل مستغالت تجاری
 زمین نگهداری و محصول برداشت به مربوط مشکالت زمین کشاورزی و باغ

 صنعتی هایشهرک در قراردادهای جانشینی سه جانبه خصوص در شفاف قوانین وجود عدم صنعتی هایشهرک واحدهای

 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم
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  میزان به را وثیقه مورد باید بانک مربوطه، هایهزینه پرداخت از مشککککاعی نیز پس در صککککورت انتخاب راهبرد تملک
.  رود فروش به کل، مراجع از درخواست طریق از باید و ندارد خریداری مشاعی دارایی عموماً که نماید تملک خود مطالبات

 .دارد دنبالبه را فروش و افراز دعاوی مشکل نهایت نیز در رویه این
قانون ثبت  9۴ الحاقی ماده ۴ تبصککره اجرای ، ضککرورت۸۲۶منظور رفع مشکککالت فوق و قبل از اعمال ماده به از این رو

سناد و امالک ساس  پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت ۸۵ ماده و بند موضوع ا رگاه همورد توجه قرار گرفته است که بر این ا
انکار و ضمن به تقاضای بست ؛الطرفین خریداری نداشته باشدمرضی ،ریمال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگست

شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میاخطار به تسهیالت
 .ک رهن کندملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده ف

ینکه مشروط بر ا -چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادی 
صد ) شد٪7۱کمتر از هفتاد در صول می - ( مبلغ پایه مزایده نبا ستانکار و سیده و طلب ب صورتیبه فروش ر در  کهشود. در 

روش نرسککد، تکرار مزایده با قیمت کارشککناسککی جدید بالمانع اسککت. هرگاه ارزش مال مورد مزایده اول، مال مورد مزایده به ف
 رو الزامی در تملک ندارد. د بودهوثیقه بیشککککتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشککککد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک 

های قانونی برای بسکککتانکار لبات از روشمانده مطاصکککورت عدم وصکککول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصکککول باقی
 .در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کاال در اولویت قرار دارد و محفوظ است

االجرا در تملک نامه اجرای مفاد اسککناد رسککمی الزمآیین ۸۲۶ها در اعمال ماده از آنجا که این رویکرد صککرفاً مشکککل بانک
کند، ضککروری اسککت رویکرد فوق به فرآیند مزایده اموال ی تولیدی کاال و خدمات را برطرف میمشککاعی یا غیرمشککاعی واحدها

 ها در این زمینه کاهش یابد.غیرمنقول دیگر انواع راهنین نیز تسری یابد تا مشکالت بانک
ای عدم اعمال آن بر ها در فرآیند مزایده تبدیل شده است، حق انتخاب وثایق برای راهن ومساله دیگری که به مشکل بانک

االجرا برای وثایق متعدد در رهن و با قابلیت نامه اجرای مفاد اسککناد رسککمی الزمآئین ۸۴۴تر، ماده مرتهن اسککت. به بیان دقیق
دهد، حق انتخاب برای راهن قائل شده فروش و برخوردار از پیشنهاد خرید که بهای یکی از آنها کل طلب مرتهن را پوشش می

بر حق است. با این وجود در صورتیکه خریداری برای هیچ یک از وثایق پیدا نشود، حکم صریحی وجود ندارد. اما  ایکه ماده
داند یکی از وثایق )بدترین آنها را( انتخاب و آن را قهراً به شککککود که اجرای ثبت خود را محق میدر عمل عموماً مشککککاهده می

ت طلب کند در این شرایط بانک به نسباب بانک را قبول نکند، منطق حکم میبانک منتقل کند. حتی اگر اجرای ثبت حق انتخ
 ۸اولیه خود از هر سه وثیقه تملک کند و دلیلی برای تحمیل یک وثیقه خاص به بانک وجود ندارد.

 پرداخت دیون 
عنوان یکی از مشککککالت بهها الزام به پرداخت دیون راهن در زمان تنظیم سکککند انتقال اجرایی را پس از مزایده بانک

  اداری عدالت دیوان عمومی هیات 9۱/9/۵۶ مورخ ۲۶۶ شککماره دادنامه کنند. در حقیقت با صککدورخود مطرح می
انتقال ونقل مالیات بر عالوه کشور، مالیاتی امور سازمان ۲۱/۲/۵۱- د/99۱/۹۵۱۵شماره بخشنامه ابطال بر مبنی
شتی، پرداخت یا رهنی ملکی اجرایی انتقال سند اخذ زمان در سته آن بازدا   برگزاری با که مدیون شخص دیون از د

شده بانک توسط درآمده، بانک تملک به مزایده ست الزامی  شی دیون از عبارتند دیون این. ا و  ارث بر مالیات از نا
  ردیگ و مدیون توسککط ارتکابی سککاختمانی هایخالف و اجتماعی دیگر دیون مالیاتی، دیون راهن به سککازمان تامین

 ۲گاز و تلفن. برق، آب، هایشرکت شهرداری، به مربوط هایبدهی
 واقع هاطرح اجرای محل در اینکه از اعم کارخانجات خصککوصککاً و این در حالی اسککت که در برخی موارد، امالک

شند شده شش ربط،ذی قانونی و اجرایی هایهزینه لحاظ با نه، یا با ستندات و کنندنمی را هابانک مطالبات پو  و م
های ندارد. از این رو ضروری است قبل از برگزاری مزایده، استعالم وجود طلب تتمه وصول برای نیز دیگری وثایق

 فوق اخذ و به بانک اطالع داده شود تا امکان اعراض از رهن برای بانک فراهم باشد.

                                                                                                                                                                                         
دانند ه میک ها با ارزیابی بهتر وثایق به مدیریت ریسک اعتباری بپردازند و هیچ گاه مال غیرمنقولی راشود بانکتر این مشکل پیشنهاد میبرای حل منطقی ۸

ند رهنی س ،ربط در فروش آن نیز مواجه نشوند. همچنین بهتر است برای هر پالک ثبتیدر بازار مشتری نخواهد داشت را ترهین نکنند تا با مشکالت ذی
  قدام نمایند.ربط نسبت به صدور اجرائیه اای تنظیم کنند تا برای وصول طلب خود نیز براساس ارزش باالتر بازاری دارایی ذیجداگانه

 االجرا نیز به صراحت درج شده است.نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین ۸۲۸ماده  ۶توجه به این نکته ضروری است که این مقوله در بند  ۲
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ظارت ها اعمال شود و نریت پویای وثیقه در بانکالبته برای مدیریت بهتر این مشکل نیز ضروری است رویکرد مدی
بیشتری بر کیفیت وثایق در طول دوره بازپرداخت اعتبار انجام شود تا حداقل در قراردادهای مشارکت که تسهیالت 

صورت عدم برخورداری وثایق از ای پرداخت میصورت مرحلهبه شود و در  ستفاده  شوند، از امکان تحکیم وثیقه ا
ست امکان م با توجه به مقدار دیون دولتی ذیاعتبار الز ضروری ا شود. از این رو  سهیالت اجتناب  ربط، از تمدید ت

ها فراهم شککود تا این مشکککل، تازه در زمان سککوخت مطالبات ای برای بانکصککورت دورههای فوق بهاخذ اسککتعالم
نک ندگان دربا بارگیر یاری از این دیون اعت یدا نکند. زیرا بسکککک باشکککککت شکککککده ها نمود پ مان ان ند و اطالع طول ز ا

سطه عدم پرداخت این دیون نیز میاعتبارگیرندگان از امکان تحکیم وثیقه به مایل آنها صورت غیرمستقیم تتواند بهوا
 را در پرداخت این دیون دولتی افزایش دهد.

 دریافت طلب 
ها تر نه تنت مواجه هسککککتند. به بیان دقیقها عموماً با مشکککککالتی نیز در رویه دریافت طلب خود از ادارات ثببانک

 در یکسکککان روال وجود طوالنی بودن روند پرداخت وجوه حاصکککل از اموال به فروش رسکککیده در مزایده، بلکه عدم
 نهادها و هاسککازمان به مرتهن توسککط شککدهپرداخت قانونی هایهزینه پذیرش عدم خصککوص در ثبت اجرای ادارات
وجود آورده اسکککت. در حقیقت در بیشکککتر این ها بهربط، معضکککالتی را برای بانکذی امالک اجرایی انتقال جهت

م نماید و عد اقدام گذاروثیقه و مدیون علیه طلب مطالبه دعوی طرح به نسبت شودمجبور می مرتهن ناچار موارد، به
 طلبد.رات اجرای ثبت را میوجود رویه واحد در این زمینه، نیاز به اتخاذ رویکرد منسجمی برای حل آن از طرف ادا

 دفاتر اسناد رسمی 
سایل فوق که بانک شتوانه اموال غیرمنقول خود در اثر رویهها در بازیافت مطالبات غیرجاری بهدر کنار م د در های موجوپ

رتباط با ا های تکمیلی ارسالی، به مشکالتی نیز در این فرآیند و درادارات اجرای ثبت با آنها مواجه هستند؛ در پرسشنامه
شاره کرده سمی ا سناد ر ستاناند. بهدفاتر ا شهر سط ها و بهعنوان م ال، عموماً در  سمی تو سناد ر سطه انتخاب دفاتر ا وا

ستان شهر سناد در  سیم ا سیون تق سبت به امور انتقال اجرایی وجود کمی گاه ن سمی ناآ سناد ر ها، احتمال انتخاب دفاتر ا
 دارد. 

م رعایت قوانین و ضکککوابط مربوطه نظیر عدم همکاری سکککردفتران جهت صکککدور اجرائیه در همچنین در برخی موارد، عد
ها که از طرف ادارات سکککاعت تصکککریح شکککده در مقررات و یا برطرف نکردن ایرادات موجود در اجرائیه ۴۱مدت مقرر 

ها مطالبات غیرجاری بانکشدن رویه اجرایی وصول شود، منجر به طوالنیاجرای ثبت برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می
ست در این زمینه رویهمی سلب امتیاز این دفاتر بهشود. از این رو ضروری ا سطه زیانای برای  ارد ها وهایی که بر بانکوا
 کنند در نظر گرفته شود.می

 . مشکالت کلی۲الف.
ر ربط دکننده وظایف ذیدهای ارائهعالوه بر مسککائل فوق که مشکککالتی را در وصککول مطالبات غیرجاری و در ارتباط با نها

صکککورت کلی مطرح اسکککت که در ادامه و در آورند، مسکککائلی نیز خارج از رویه فوق و بهها به وجود میرویه اجرایی برای بانک
شاره می ۴۴قالب مطالب مندرج در جدول    مختلف دعاوی طرح علتبه اجرایی هایپرونده شود. در این زمینه توقفبه آنها ا

 ورشکستگی از مهمترین مسائل مطرح امور تصفیه ادارات در رسیدگی روند کندی و ورشکستگی دعاوی ویژهبه و هادادگاه در
 شود.ها میبانک مطالبات وصول توقف و طوالنی زمان برای اجرایی هایپرونده بالتکلیفی به است که منجر

  مورخ ۸۹۹ دادنامه مفاد از اسکککتیفا و گیرندگان تسکککهیالت ورشککککسکککتگی حکم صکککدور فزونی به رو در حقیقت اعالم
 و سککود دریافت امکان عدم و گیرندگان تسککهیالت ضککامنین نفع به حتی کشککور عالی دیوان عمومی هیئت ۸۴/۸۲/۸9۴7

 زا است. ها مشکلتاجر، برای بانک توقف احراز تاریخ از خسارت
  عملیات ادامه بودن بالمانع بر مبنی ثبت شورایعالی ۸۴/۱/۸9۵۶ مورخ ۹۱۵۲ شماره رای صدور با این حال و علیرغم

ستگی، هایپرونده در ثالث راهن علیه اجرایی شک شاهده می ور  راهنین زمانیکه در اجرایی شود که در برخی موارد عملیاتم
  می،رس اسناد اجرای ادارات و ورشکستگی امور تصفیه ادارات و شده متوقف هستند، ثالث اشخاص ورشکسته هایشرکت
دارند که الزم اسکککت در این موارد اقدامات الزم برای تسکککریع امور توسکککط  موارد اینگونه در اجرایی عملیات توقف بر توافق

 ادارات اجرای ثبت انجام شود.
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سناد یا قراردادها ایرادات از گیریبهره با اجرایی عملیات به راهنین و مدیونین رویهبی همچنین اعتراضات   رهنی و حتی ا
های مقدم نامهآورد. در مورد مبایعهوجود میها بهمقدم، مشکککککالتی را در رویه اجرایی برای بانک هاینامهمبایعه به اسککککتناد

قانون ثبت اسناد و امالک در اجرای احکام مشاهده  ۲۲مجدداً ضرورت اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا با تمرکز ویژه بر ماده 
شود. البته نامه و قولنامهمبایعهدلیل وجود تا بهشود می سمی متوقف ن سناد ر سمی، روند اجرایی ا سند ر هایی به تاریخ قبل از 

سککازی سککامانه جامع ثبت وثایق غیرمنقول و با امکان دسککترسککی عموم به این سککامانه، و اتخاذ تواند با پیادهاین مشکککل نیز می
تر هیچ گیری تضککاد منافع بالقوه برطرف شککود. به بیان دقیقم شکککلربط جهت عدراهبرد ثبت زودتر این حقوق در سککامانه ذی

سمی ذی سند ر شده، حتی به تاریخی قبل از تنظیم  سامانه ثبت ن ربط، از قدرت اجرایی برخوردار نخواهد نوع حقی که در این 
 بود.

  در الخروجیممنوع به منتهی یقضکککای یا اجرایی اقدام االجرا،الزم قراردادهای به توسکککل با در برخی موارد نیز که بانک
 رفص به قضایی محاکم و ثبت اجرای ادارات دهد؛انجام می غیرجاری مطالبات تکلیف تعیین برای فشار اهرم ایجاد راستای
سناد ارائه سبت آن، بودن البیعسهل یا ارزنده به توجه بدون مدیران و سوی از غیرمنقول ا سناد پذیرش به ن ساس ا   ظریهن برا

ربط مدارک ذی مدیون اظهارات براساس شود صرفاًمشاهده می موارد اغلب در که کننداقدام می دادگستری رسمی کارشناس
ه تری در این زمینه و با اتکای دقیق بوسخترود رویه سفتبنابراین انتظار می .شده است انجام الخروجیممنوع رفع و تنظیم

 یگزین رویه فعلی شود.نظر کارشناس رسمی دادگستری در پذیرش اسناد جا
ها در مورد انواع خاصی از اموال غیرمنقول نیز با مشکالتی خاص آن دارایی در بازیافت عالوه بر سه مورد کلی فوق، بانک
عنوان م ال در مورد مسککتغالت تجاری، امکان انتقال سککرقفلی بدون اطالع مرتهن وجود مطالبات غیرجاری مواجه هسککتند. به

دهد. البته از آنجا که سکککرقفلی از طریق عقد صکککلح تواند به مقدار زیادی کاهش ه ارزش دارایی رهنی را میدارد که این مسکککال
ساس مواد منتقل می سلماً در  ۴7و  ۴۶شود و برا صلح؛ م سند رسمی در عقد  سناد و امالک مبنی بر الزام تنظیم  قانون ثبت ا

. با این وجود برای رفع این مشککل بالقوه، ضکروری اسکت ۸شکده اسکتموارد فوق، انتقال سکرقفلی با تنظیم سکند عادی انجام 
گیرنده مبنی بر عدم انتقال سککرقفلی چه در قالب سککند ای از تسککهیالتها هنگام ترهین مسککتغالت تجاری، حتماً اقرارنامهبانک

   رهنی آن را منظور کرده باشند.عادی و چه سند رسمی تا پایان دوره بازپرداخت تسهیالت اخذ نموده باشند و یا در تنظیم سند 
ها با مشکل برداشت محصول و نگهداری زمین مواجه در ترهین اراضی کشاورزی و باغات نیز در صورت تملیک، بانک

شرکت سط در قالب  ستند. در این زمینه وجود نهادهای وا شاورزی که این وظیفه را به نمایندگی برای بانکه تی ها و حهایی ک
های کشککککاورزی و باغات و در قالب قراردادهای همکاری بتوانند انجام دهند، کمک موثری به رفع این میندیگر دارندگان ز
 ها تا زمان فروش این اموال خواهد کرد.مشکل در بانک

شینی بانک سه جانبه و حق جان شینی  شفاف در قراردادهای جان ها به جای اعتبارگیرندگان در واحدهای عدم وجود قوانین 
های صکنعتی و یا حتی ترهین محل طرح به دلیل مشککالت متنوع موجود در این تسکهیالت، تدوین رویکرد در شکهرکتولیدی 
ستردهطلبد. البته گذر به فراهمتری را در این زمینه میشفاف شاید بسازی امکان توثیق دامنه گ تواند تری از اموال منقول، حتی 

سهیالها به تامیننیاز این طرح شواهد مالی توسط ت شینی فوق را نیز برطرف کند. زیرا  ستناد به حق جان ت تکلیفی و در قالب ا
موجود در بسکککیاری از کشکککورهای در حال توسکککعه بیانگر آن اسکککت که با تکیه به دامنه متنوعی از اموال منقول، دسکککترسکککی 

 مالی به مقدار زیادی افزایش یافته است.های کوچک و متوسط به تامینشرکت
 راهبرد کلی مورد نیاز در رفع مشکالت اجرایی. ۲الف.

شککود که در حوزه زیرسککاخت اجرایی حق وثیقه در اموال غیرمنقول، با وجود محدودیت مشککاهده می بنابراین در مجموع
یقه ثای از مشکالت موجود است که عمده آنها نیز بر اعمال حق وبیشتر این اموال در مقایسه با اموال منقول، اما دامنه گسترده

شده مبتنی بر  در شتر موارد ذکر  ست. از آنجا که در کنار چند مورد محدود مشکالت کلی، بی خصوص اموال منقول نیز وارد ا
مسکککایل موجود در رویه ناظر بر اعمال حق وثیقه در عملیات اجرایی مبتنی بر فعالیت و نقش ادارات اجرای ثبت اسکککت؛ نیاز 

شککککود که عمدتاً نیازمند اصککککالح مقررات ناظر بر رویه اجرای اسککککناد ینه مشککککاهده میوافری به اعمال اصککککالحاتی در این زم
ساختالزم ست. از این رو ارتباط قوی موجود بین زیر ستیاالجرا ا سرریز کا های موجود های مقرراتی و اجرایی، در کنار اثر 

 شود.در زیرساخت مقرراتی به زیرساخت اجرایی، به خوبی مشاهده می

                                                                                                                                                                                         
 اثر بودن انتقال سرقفلی توسط سند عادی در دادگاه موجود است. البته نمونه رای دادگاه حقوقی تهران در خصوص بی ۸
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ها ضکککرورت واگذاری عملیات اجرا را به ه مجموعه گسکککترده مشککککالت فوق نیز مجدداً نمایندگان حقوقی بانکبا توجه ب
ها عنوان کردند تا همانند نهادهایی مانند سککازمان ها یا نهادی مسککتقل با امکان تملک سککهام آن توسککط بانکواحدی در بانک

این ترتیب سرعت عمل الزم در وصول  ور اجرائیه برخوردار باشند و بهاجتماعی و یا سازمان امور مالیاتی، از امکان صدتامین
 ها به پشتوانه انواع مختلف اموال منقول و غیرمنقول فراهم شود.مطالبات غیراجرایی بانک

 بندی . جمع۲.۲
ای به نامهبا ارسال پرسشای اطالعات اولیه ای به تحقیق میدانی، در این فصلبرای غنای بیشتر طرح و گذر از مطالعه کتابخانه

اندیشکککی با آوری شکککد که با پردازش این اطالعات، امکان برگزاری جلسکککات همهای شکککبکه بانکی کشکککور جمعتمامی بانک
ندگان حقوقی مجموعه مای نکن با یل دقیقها جهت جمعای از  ندی و تحل یار طرح قرار تر و واقعیب تر اطالعات فوق در اخت
ای در دو حوزه اموال منقول و غیرمنقول واجدشرایط توثیق در شبکه بانکی مالی وثیقهشکالت تامینگرفت. در این جلسات، م

مالی ای و اجرایی بررسی شد. در حقیقت سه زیرساخت فوق، ابعاد کلی تامینکشور، در سه سطح زیرساخت مقرراتی، سامانه
وکار در اسککتخراج شککاخص قدرت حقوق قانونی، سککبهای گزارش سککاالنه سککهولت انجام کای را براسککاس پرسککشککنامهوثیقه

 کشند.عنوان مهمترین جزء شاخص دریافت اعتبار، به تصویر میبه
های فوق در شبکه بانکی ای را برای ارتقای زیرساختنتایا حاصل از این جلسات، در مجموع نکات مشخص و گسترده

توان صورت کلی میاشاره شده است. با این وجود در این قسمت به آنها صورت کامل در این فصل بهکنند که بهکشور ارائه می
شرایط وثیقه ستره اموال واجد ساخت مقرراتی در دو حوزه اموال منقول و غیرمنقول از منظر گ ضعیت بهتر زیر در  سپاریبه و

وان مهمترین کاسککتی موجود عنها اشککاره کرد. در این راسککتا، عدم امکان توثیق اسککناد دریافتنی بهمقایسککه با دیگر زیرسککاخت
سناد دریافتنی، می شد. در کنار ا سایی  شبکه شنا شاورزی، دام و طیور در  توان به عدم امکان توثیق درآمد آتی، محصوالت ک
شوند عنوان مجوزی برای ارائه وام به پشتوانه وثایق تکمیلی شناخته میهای نیز بهبانکی نیز اشاره کرد؛ هر چند برخی از دارایی

نامه به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب دیگر ای برخوردار نیستند؛ و برخی نیز مانند بیمهبه صورت بالقوه از ارزش وثیقهو 
 گیرند.مورد استفاده قرار نمی

ای و اجرایی نیز ناشککی از های سککامانههای موجود در زیرسککاختالبته توجه به این نکته ضککروری اسککت که برخی از کاسککتی
های موجود در های فوق و یا رویهسککازی و کارکرد موثر زیرسککاختموجود در زیرسککاخت مقرراتی الزم برای پیادههای شکککاف

 ها است.این حوزه
ای برای ثبت اموال منقول و در برخی موارد، عدم وجود های جزیرهای، وجود سکککامانهدر خصکککوص زیرسکککاخت سکککامانه

الزم برای طراحی سککککامانه جامع ثبت وثایق منقول و با تمرکز اولیه بر ادغام  های الزم، نیاز به اتخاذ سککککازوکارهایسککککامانه
صویر میسامانه شدت های موجود را به خوبی به ت ستر، از  سامانه کادا ساله در مورد اموال غیرمنقول و با فعالیت  کشد. این م

سامانه جامع ثبت شتر نیاز به طراحی  ست و از این رو بی اموال غیرمنقول با پرکردن خالء موجود در  اهمیت کمتری برخوردار ا
 شود.آالت و تجهیزات نصبی احساس میثبت ماشین

های متنوعی به تصککویر کشککیده شککد که برای در زیرسککاخت اجرایی نیز در هر دو حوزه اموال منقول و غیرمنقول، کاسککتی
شککود و حتی در برخی موارد و ود مشککاهده میبرطرف کردن آنها حتی در بسککیاری موارد، الزام ارتقای زیرسککاخت مقرراتی موج

ر تتواند تا حد زیادی مشکالت حاصله در بعد اجرا را کمرن ای کارا نیز میبراساس شواهد موجود، وجود زیرساخت سامانه
ی آن هاکردن کاسکککتیای در کشکککور، نباید صکککرفاً بر یک بعد و برطرفمالی وثیقهنماید. از این رو برای ارتقای وضکککعیت تامین

ها مورد های ارتباطی آنها را به صکککورت یک کل و با تاکید به حلقهتر باید تمامی ابعاد و زیرسکککاختمتمرکز شکککد. به بیان دقیق
 توجه قرار داد.

ها در قالب مجموعه مشکککخصکککی از قوانین و مقررات سکککازی رویهنقش کلیدی زیرسکککاخت مقرراتی نیز با الزام به شکککفاف
شیده میبه صویر ک صورت عدم وجود قانون جامع تامینشودت شکلمالی وثیقه. در حقیقت در  شتر  ضاد  گیریای، امکان بی ت

   سازی رویه واحد در ادارات مختلف اجرای ثبت دور از انتظار نخواهد بود.قانونی و از این رو عدم پیاده
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 . مقدمه۲.۱
دهند، از این رو راهبرد های افراد را تشککککیل میاز آنجا اموال منقول در مقایسکککه با اموال غیرمنقول حجم بیشکککتری از دارایی

مالی به پشتوانه اموال منقول، حدود دو دهه است که های الزم برای تامینمالی با بسترسازی زیرساختگسترش ظرفیت تامین
ار گرفته اسککت. در این راسککتا، حتی شککاخص دسککترسککی به اعتبار و شککاخص قدرت حقوق المللی مورد توجه قردر عرصککه بین

تصککویر کشککیدن میزان دسککترسککی به اعتبار وکار برای بههای سککهولت انجام کسککبقانونی، توسککط بانک جهانی و در گزارش
 براساس وثایق منقول طراحی شد. 

شور در  سی به اعتبار در ک ستر شاخص د سطح اندک  ستانداردهای جهانی و بهالبته  سه با ا شاخص مقای ویژه مقدار اندک 
ساخت صویر میمالی وثیقههای کلیدی برای تامینقدرت حقوق قانونی که تمامی زیر شتوانه اموال منقول را به ت شد و ای به پ ک

رای این مورد نیاز بهای المللی دسترسی به اعتبار است، بر ضرورت ارتقای زیرساختدهی شاخص بینجزئی کلیدی در شکل
 مالی در کشور تاکید دارد.روش تامین

با  ای در مقایسههای مقرراتی و سامانههر چند بررسی اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی بیانگر ضعف بیشتر زیرساخت
ال در این ( اسککت؛ با این ح۸ای به پشککتوانه اموال منقول در کشککور )فصککل مالی وثیقههای حقوقی و اجرایی تامینزیرسککاخت

های موجود در هر یک از این های انجام شکککده، شککککافطرح رویکرد جامعی مورد توجه قرار گرفته و سکککعی شکککده با بررسکککی
ای به پشککککتوانه اموال منقول، بلکه در مورد اموال غیرمنقول نیز ارزیابی شککککود و مالی وثیقهها نه تنها در تامینزیرسککککاخت

 ارائه شود. راهکارهایی برای بهبود این ابعاد
شکاف صویر کشیدن  ساختاز این رو پس از به ت شاخص قدرت حقوق قانونی های کلی موجود در زیر ها از منظر اجزای 

مرکزی و دیگر مقررات در دسککترس، ابتدا دامنه اموال های بانکدر فصککل اول، در ادامه و در فصککل دوم با تمرکز بر بخشککنامه
ور با کشورهای همتا مقایسه شده و بر شکاف کلیدی موجود در این زمینه مبتنی بر عدم سپاری در کشمنقول واجدشرایط وثیقه

سپاری اسناد دریافتنی، درآمد آتی، محصوالت کشاورزی، دام و طیور )حیوانات زنده مولد و غیر مولد( در کشور امکان وثیقه
د ای در دیگر کشککورها، ابعاز بر زیرسککاخت سککامانهای و تمرکمالی وثیقهتائید شککد. در فصککل بعد نیز با بررسککی اجزای تامین

های فوق، در ادامه و در کلیدی این زیرسککاخت براسککاس الگوی بهترین عملکرد اسککتخراج شککد. برای ارزیابی کلی زیرسککاخت
سامانه شتر بر زیرساخت  سه الگوی بهترین عملفصل چهارم این اجزا با تاکید بی شدند و حتی با مقای رد کای در کشور معرفی 

منقول  های اموالعنوان یکی از گونهبهادار بهسپاری اوراقای که در کشور از قابلیت وثیقهای با تنها سامانهدر زیرساخت سامانه
تی شده است؛ نقاط قوت و کاسبندی ایران طراحیبرخوردار است، در کنار سامانه پایلوت وثایق که توسط شرکت مشاوره رتبه

های بافعل و بالقوه ثبت وثایق منقول در کشککور مورد ارزیابی قرار گرفت. در کنار موارد فوق، ان سککامانهاین دو سککامانه به عنو
 مالی به پشتوانه این اموال ارائه شد.های فقهی ترهین اموال غیرمادی و راهکارهایی برای تامیندر این فصل چالش

ضرورت پرداختن به ابعاد اجرایی و عمل شتر به اموال غیرمنقومالی وثیقهیاتی تامینبا این وجود به دلیل  ل در ای و توجه بی
ها، شناسایی اولیه مشکالت موجود در بازیافت مطالبات غیرجاری ای به بانککنار اموال منقول، در ادامه با ارسال پرسشنامه

 شککده توسککطای تکمیلی ارسککالهپشککتوانه اموال منقول و غیرمنقول دنبال شککد. براسککاس اطالعات مندرج در پرسککشککنامهآنها به
ختلف اندیشی، ابعاد مها برگزار شد و به این ترتیب پس از شش جلسه همها، جلساتی با نمایندگان ادارات حقوقی بانکبانک

ای مالی در شبکه بانکی مبتنی بر سه زیرساخت مقرراتی، سامانهسپاری اموال منقول و غیرمنقول برای تامینناظر بر رویه وثیقه
ویژه در زمینه رویه ناظر بر اجرای حق تر و عملیاتی بررسکککی شکککد. به این ترتیب اطالعات دقیقی بهصکککورت دقیقاجرایی بهو 

وثیقه در شبکه بانکی کشور که تا این قسمت به آن پرداخته نشده بود در دسترس قرار گرفت. مجموعه اطالعات فوق در کنار 
ان کشند، امکتصویر میهای مربوطه را بهحد الزم ابعاد مورد انتظار در زیرساخت شده در فصول قبل که دراطالعات استخراج

 دهد.های موجود و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مورد نیاز را در اختیار قرار میتر شکافتحلیل دقیق
مالی ارتقای تامین شککده در فصککول مختلف طرح، راهکارهایی برایهای انجاماز این رو براسککاس اطالعات فوق و بررسککی

سامانهوثیقه ساخت حقوقی و مقرراتی،  سه زیر شتوانه اموال منقول و غیرمنقول و در قالب  شبکه بانکی کشور به پ ای و ای در 
شککککود. البته با توجه به نقش کلیدی حق تقدم اولیه در اعمال حق وثیقه در زیرسککککاخت اجرایی، این مقوله اجرایی ارائه می

صل چهارم در زمینه چالشیشود. با این وجود راهکارهای ارااز رویه اجرا ارائه میصورت زیربخشی به شده در ف های فقهی ه 
 مالی در کشور نماید.تواند کمک موثری به پیشبرد این روش تامیننیز می
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 . ارائه راهکارها و الزامات مورد نیاز۲.۲
 ۱راهکارهای حقوقی و مقرراتی. ۲.۲.۱
 قوانین . تجمیع۲.۲.۱.۱

م توان به عدای در کشکککور میمالی وثیقههای موجود در زمینه زیرسکککاخت حقوقی و مقرراتی ناظر بر تامیناز مهمترین کاسکککتی
( که مشکککککالت زیادی را ۴۹ویژه در مرحله اجرا و اعمال حق وثیقه اشککککاره کرد )جدول ربط، بهتجمیع قوانین و مقررات ذی

 ۲وجود آورده است.های متفاوت و غیر واحد در ادارات اجرای ثبت بهگیری رویهلدلیل امکان شکها بهبرای بانک
همچنین عدم قطعیت در حق تقدم اولیه مرتهن براسککاس مقررات پراکنده موجود، به خوبی بیانگر نقش کلیدی ضککرورت 

نیز رویه واحد و مشککخصککی در  ای اسککت تا در عملمالی وثیقهربط در یک سککند جامع برای تامینتجمیع قوانین و مقررات ذی
د. البته ای بپردازنمالی وثیقهگیری در تامیناجرا دنبال شککککود و هر دو طرف معامله با شککککفافیت بیشککککتری بتوانند به تصککککمیم

ای در مقایسه با دیگر کشورها نیز ضرورت ارتقای این شکاف را مالی وثیقههای موجود در مقررات ناظر بر رویه تامینکاستی
 چهارچوب منسجم و جامع به دنبال دارد. در یک

ست که در گزارش   -وکار بانک جهانی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب»اهمیت این مساله در حدی ا
های مجلس انجام شکککده اسکککت نیز تدوین و های اقتصکککادی مرکز پژوهشکه توسکککط معاونت پژوهش« نماگر دریافت اعتبار
مدت در مجموعه راهکارهای قانونی ارائه شکککده اسکککت )شکککهبازی غیاثی عنوان راهکاری بلندع وثایق بهتصکککویب قانون جام

۸9۵9.) 
البته تجربه جهانی تغییر شدید در شاخص قدرت حقوق قانونی کشورهای کستاریکا و السالوادور به واسطه اعمال تغییرات 

(. در ۲۱۸۶ر عرصکککه عمل اسکککت )مَک ایچرن و کونیداری شکککدید در زیرسکککاخت مقرراتی نیز موید اثربخشکککی این راهکار د
مالی حقیقت پس از اعمال تغییرات شککککدید در زیرسککککاخت مقرراتی و مبتنی بر تصککککویب قانون جدید و جامع ناظر بر تامین

به  ی صرفدر کنار اتکا -شامل اموال منقول جاری و آتی  -ساختن امکان توثیق تمامی انواع اموال منقول ای، با فراهموثیقه
شاخص قدرت حقوق قانونی به ترتیب از  شور در  صیف کلی دارایی؛ امتیاز این دو ک سال  9و  ۲تو شورهای  ۲۱۸۴در  در ک

اندازی سامانه ثبت وثایق در این دو کشور نیز صعود کرد. هر چند راه ۲۱۸۹در سال  ۵و  ۸۱کستاریکا و السالوادور به مقادیر 
گیری ای در مقایسه با زیرساخت مقرراتی در شکلاما با توجه به نقش کمتر زیرساخت سامانهدر موفقیت فوق موثر بوده است، 

الی مامتیاز فوق، در کنار عدم موفقیت کارکردی سکککامانه در صکککورت عدم وجود بسکککتر مقرراتی الزم در امکان عملیاتی تامین
 ه و زیربنایی زیرساخت مقرراتی تاکید کرد.توان بر اهمیت ویژای از اموال منقول، همچنان میتوسط دامنه گسترده

مدت با این وجود در پوشش این کاستی که در افق زمانی بلندمدت از قابلیت تامین برخوردار است باید در افق زمانی میان
یاز، د نهای مورمالی به پشککتوانه اموال منقول در کنار تامین دیگر زیرسککاختهای تامینبا اصککالح مقررات ناظر بر برخی رویه

زمینه گذر از ثبت رسککمی به ثبت عادی را نیز در حد امکان فراهم آورد تا با اسککتقرار سککامانه ثبت وثایق منقول و اعتبار قانونی 
 مالی توسط اموال منقول کاسته شود.ثبت حق وثیقه در این سامانه، به مقدار زیادی از هزینه تامین

 ی موجودها. گسترش دامنه کاربرد دارایی۲.۲.۱.۲
کار تجمیع قوانین و مقررات ذی نار راه قای ربط میبا این وجود در ک با تمرکز بیشککککتر بر ارت های دیگری را و  توان راهبرد
ای دنبال کرد. در حقیقت مالی وثیقهتری از اموال منقول در تامینزیرسککککاخت حقوقی و قانونی در اسککککتفاده از دامنه گسککککترده

سککپاری در شککبکه بانکی کشککور با فصککل دوم مبتنی بر دامنه اموال منقول واجدشککرایط وثیقه اسککتخراجی در ۸۱مقایسککه جدول 
(، نمایانگر عدم امکان استفاده ۹در فصل  ۴۸ها )جدول اندیشی با نمایندگان حقوقی بانکجدول استخراجی در جلسات هم

 هاو در برخی موارد عدم وجود دیگر زیرساخت -ی دلیل عدم وجود زیرساخت مقرراتای از این اموال منقول بهاز دامنه گسترده
 است.  -در کنار زیرساخت مقرراتی 

ستورالعمل مشخص و واحد برای توثیق حسابدر این زمینه می شبکه توان به عدم وجود رویه و د های مختلف بانکی در 
 شاره کرد. در حقیقت تدوین رویکرد واحد وها به آن اای با امکان دسترسی بانکبانکی و بدون نیاز به ثبت رسمی و در سامانه

                                                                                                                                                                                         
های مقرراتی مورد نیاز در مورد اموال غیرمنقول مبتنی بر رویه اجرا و اعمال حق وثیقه این دارایی اسککت، این موارد در از آنجا که بخشککی از زیرسککاخت ۸

 ادامه در توصیف ابعاد مورد نیاز در زیرساخت اجرایی ارائه خواهند شد. 
  هایی از این موارد اشاره شده است.در ادامه به نمونه ۲



  یرانا یدر شبکه بانک یرمنقولمنقول و غ یقعملکرد وثا یارتقا یبرا یالزامات
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مدت کوتاه ای الزم دربهادار و مبتنی بر بسککتر مقرراتی و سککامانهمنسککجمی برای توثیق این دارایی در قالبی مشککابه توثیق اوراق
 مالی نماید.تواند کمک موثری به استفاده بیشتر از این دارایی در تامینمی

های غیردولتی توسککعه صککادرات و های صککندوقنامههای موسککسککات اعتباری داخلی و تضککمیننامهدر خصککوص ضککمانت
عتباری بندی امرکزی، موسسه رتبهبرحسب مورد توسط بانک -بندی این نهادها شود که رتبهموسسات مشابه نیز مشاهده می

ها برای امکان توثیق این اقالم براسککاس های داخلی توسککط بانکمهو تدوین بخشککنا -ها بندی درونی بانکهای رتبهو یا مدل
 مالی اعتباری فراهم نماید.مدت زمینه الزم را برای توثیق و تامینتواند در میانرتبه اعتباری آنها، می

ست که در مورد چک به صرفاً توثیق در طرحاین در حالی ا ستهای تولیدی، امکدلیل محدودیت قانونی کاربرد آن  رش ان گ
شود زیرا ضمانت اجرایی آن در مقایسه مدت مشاهده میها با تدوین مقررات الزم در کوتاهدامنه به کارگیری آن در دیگر طرح

 ها خواهد شد.با سفته منجر به افزایش نرخ بازیافت مطالبات غیرجاری بانک
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 اال اد مورد نیاز در زیرساخت مقرراتی –۴۹ جدول
 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه نوع دارایی حوزه

 تجمیع قوانین و تمرکز بر ثبت عادی
 

در حد امکان گذر از الزام ثبت رسکککمی به ثبت عادی در مقررات ناظر 
کاهش  در شبکه بانکی و منقولای به پشتوانه اموال مالی وثیقهبر تامین

 مالیهزینه این روش تامین
 

  
تامین قانون جامع  ی امالی وثیقهتدوین 

 ۸به پشتوانه اموال منقول و غیرمنقول

ش دامنه کاربرد دارایی
گستر

های موجود
 

های بانکی، انواع مختلف حساب
شامل اوراق گواهی سپرده و اوراق 

گذاری های سرمایهگواهی صندوق
 هابانک

تنظیم رویه و دسککتورالعمل مشککخص برای امکان توثیق این اقالم 
شبکه بانکی توسط تمامی بانک ها و موسسات اعتباری فعال در 

بدون نیاز به ثبت رسککمی؛ در کنار اعطای حق تقدم و اولویت در 
صرف به سامانه ذیت سطه ثبت زودتر در  ربط؛ و امکان تملیک وا

 بهادار(ستورالعمل توثیق اوراقبه محض نکول فرد )مشابه د

  

نامه موسسات اعتباری ضمانت
  داخلی

سط صورت فصلی توبندی اعتباری موسسات اعتبار داخلی بهرتبه -
بندی اعتباری مجاز؛ و یا توسککککط مرکزی یا یک موسککککسککککه رتبهبانک
 بندی درونی بانکهای رتبهمدل
شبکه های این نامهفراهم کردن امکان توثیق ضمانت - موسسات در 

 هاانکهای داخلی ببانکی براساس رتبه اعتباری آنها براساس بخشنامه

 

های های صندوقنامهتضمین
غیردولتی توسعه صادرات و 

 موسسات مشابه معتبر
 

های غیردولتی توسککککعه صککککادرات و بندی اعتباری صککککندوقرتبه -
 جازمبندی اعتباری موسسات مشابه معتبر توسط یک موسسه رتبه

برقراری ارتباط و پیوند الزم بین رتبه اعتباری و امکان اسککککتفاده از  -
 هاهای داخلی بانکهای آنها براساس بخشنامهنامهضمانت

 

ر های تولیدی به دیگعنوان وثیقه از طرحگسککترش کاربرد چک به چک
 ۲ها با تدوین مقررات مورد نیازطرح

  

  اسناد دریافتنی
ای و اجرایی( برای الزم )مقرراتی، سککککککامککانککهانجککام اقککدامککات 

شککککدن امکان توثیق اسککککناد دریافتنی با تاکید بر توجه ویژه به عملیاتی
 زیرساخت مقرراتی در فاز اولیه

 

 جواز سبز گمرکی
تدوین دسککتورالعمل الزم برای توثیق رسککید انبار سککامانه گمرک 
با صککککرف توثیق  حت عنوان جواز الکترونیکی سککککبز گمرکی  ت

  الکترونیک آن در سامانه گمرک
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 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه نوع دارایی حوزه

   درآمد آتی

ای انجام اقدامات الزم )مقرراتی، سامانه
شکککککدن توثیق و اجرایی( برای کاربردی

های وکار در طرحدرآمد حاصل از کسب
تاکید  با  بازرگانی  خدماتی و  یدی،  تول
 ویژه بر زیرساخت مقرراتی در فاز اولیه

 برداری از معدنپروانه بهره

ها مرکزی یا ادارات اعتباری بانکای از طرف بانکارائه بخشنامه
نامه صککندوق در شککرف تاسککیس صککدور در امکان توثیق ضککمانت

 های معدنیها در تسهیالت طرحنامه به بانکضمانت
  

   بهاداربرداری از معدن در بازار بورس اوراقعرضه پروانه بهره

محصوالت کشاورزی، حیوانات 
 مولد و غیرمولدزنده 

  

ای انجام اقدامات الزم )مقرراتی، سامانه
ا شدن توثیق آنهو اجرایی( برای کاربردی

با تاکید ویژه بر زیرسکککاخت مقرراتی در 
 فاز اولیه

 هانامهبیمه

ی اهای بیمه به پوشکککش بیمهسکککعی در افزایش تمایل شکککرکت -
باری بندی اعتگیرندگان با ارائه رتبهریسککککک اعتباری تسککککهیالت

وسط آنها شده تگیرندگان، ضامنین و وثایق تکمیلی ارائهتسهیالت
 ها به این شرکت

های بیمه برای پوشکککش نامه همکاری با شکککرکتتدوین تفاهم -
 ختلف با فرانشککیز متفاوت براسککاس رتبههای اعتباری مریسککک
 اعتباری 

  

طراحی دارایی های جدید 
ت توثیق

با قابلی
 

 بهاداراوراق
   هااوراق گواهی سپرده شمش طال نزد بانک

   اوراق شمش طال 
   هااوراق گواهی سپرده طال نزد بانک

   رسید انبارهای عمومی
در صککککورت طراحی سکککککامککانککه جککامع 

عمومی با قابلیت اعالم و تغییر  انبارهای
 ربطوضعیت ثبتی دارایی ذی

 شود.های مختلف اجرا و حتی تضادهای قانونی میگیری رویهای منجر به بروز مشکالتی در شکلمالی وثیقهعدم تجمیع قوانین و مقررات تامین -۸
 ها مطرح شده است.مطالبات غیرجاری به پشتوانه آن در مقایسه با سفته توسط نمایندگان ادارات حقوقی بانکدلیل ضمانت اجرایی باالتر آن و امکان بیشتر وصول این مساله به -۲
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم



 سپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایرانهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت
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دلیل عدم امکان توثیق اسککککناد دریافتنی، درآمدهای آتی، محصککککوالت کشککککاورزی و حیوانات زنده مولد و بهدر طرف مقابل 
ه شود. البته بای و اجرایی الزم در توثیق آنها مشاهده میغیرمولد انجام اقدامات الزم برای فراهم کردن بسترهای حقوقی، سامانه

با  المللی در مقایسککککهمالی در عرصککککه بینتر بودن اسککککتفاده از آن در تامینولتر بودن نقش اسککککناد دریافتنی و متدادلیل پررن 
های اولیه الزم در خصککوص زیرسککاخت حقوقی و مقرراتی اسککناد دریافتنی در افق زمانی درآمدهای آتی، ضککرورت برداشککتن گام

 شود.تری در مقایسه با درآمد آتی مشاهده میمدتکوتاه
ها به وجود آمده اسکککت نیز؛ واسکککطه صکککدور الکترونیک، مشککککالتی در توثیق آن در بانکبه در مورد جواز سکککبز گمرکی که 

ضککرورت تدوین دسککتورالعملی مبنی بر صککرف امکان توثیق با ثبت در سککامانه گمرک باید دنبال شککود که در این راسککتا نیز نیاز به 
 شود.مدت مشاهده میها در کوتاهرای بانکربط با فراهم نمودن امکان توثیق با حساب کاربری بارتقای سامانه ذی

برداری از معدن نیز، آغاز به کار صککککندوق در شککککرف تاسککککیس صککککدور با توجه به مشکککککالت موجود در توثیق پروانه بهره
رکزی مهای معدنی، در صورت وجود زیرساخت مقرراتی الزم مبتنی بر بخشنامه بانکها در تسهیالت طرحنامه به بانکضمانت
تواند یها منامه این صندوق و یا تدوین بخشنامه داخلی توسط ادارات اعتباری بانکشدن توثیق ضمانتشرایط شناختهجددر وا

تر این نهاد و های فعال در این حوزه را به منابع مالی افزایش دهد. در حقیقت در صککورت فعالیت سککریعمیزان دسککترسککی طرح
ع ربط تغییر نونامه صککندوق ذیتواند به شکککل ضککمانتبرداری از معدن میپروانه بهرهوجود زیرسککاخت قانونی الزم، اسککتفاده از 

برداری از داده و از این منظر ریسککککک اعتباری بانک را نیز به نحو بهتری پوشککککش دهد. در کنار راهکار فوق، ورود پروانه بهره
مالی به پشککککتوانه این دارایی تواند بر امکان تامیننیز میبهادار معادن به بازار سککککرمایه و امکان عرضککککه آن در بازار بورس اوراق

    بیفزاید.
ها نیز تدوین تفاهمنامه همکاری مبتنی بر رتبه های بیمه در پوشککش ریسککک اعتباری بانکدر افزایش تمایل همکاری شککرکت

 کننده باشد.تواند کمکاعتباری تسهیالت گیرندگان، ضامنین و وثایق آنها می
 های جدید با قابلیت توثیقطراحی دارایی. ۲.۲.۱.۲

تواند شککککل مدت طراحی انواع مختلف اوراق گواهی سکککپرده شکککمش  طال و طال در کنار اوراق شکککمش  طال، نه تنها میدر کوتاه
ال در راکد طتری به بخشی از سبد دارایی خانوار در بازار مالی بدهد و این بخش از منابع مالی آنها را که صرف منابع معاملهقابل

مالی مجدد به پشککتوانه آن را نیز در بازار مالی فراهم خواهد سککاخت. البته این منازل شککده اسککت را آزاد نماید؛ بلکه امکان تامین
 ها از قابلیت باالی نقدشککوندگی بازاریبهادار برخوردار باشککند تا بانکباید از قابلیت خرید و فروش در بازار بورس اوراق اوراق
فروش های پیشتر باید دامنه کاربرد این اوراق از حالت صککککرف اوراق ناشککککی از طرحطمینان حاصککککل نمایند. به بیان دقیقآنها ا

 ها و امکانها نزد خزانه بانکگذاری این نوع داراییمالی خرد با سککپردههای تامینمرکزی خارج شککده و حتی به طرحتوسککط بانک
 ها گسترش یابد.برای بانک انتشار اوراق بدهی به پشتوانه آنها

از آنجا که بخش اعظمی از کاالهای موجود در انبارهای عمومی، قابل توثیق در شککبکه بانکی نیسککتند؛ طراحی سککامانه جامع 
ربط با فراهم سکککاختن حسکککاب کاربری برای انبارهای عمومی در بلندمدت و با قابلیت اعالم و تغییر وضکککعیت ثبتی دارایی ذی

صورت وجود بازار نقد نها میها؛ نه تبانک شتری را در بازار کاال و جلوگیری از قاچاق کاال فراهم کند، بلکه در  شفافیت بی تواند 
 شت.دنبال خواهد دامالی در قالب الگویی شفاف و منسجم را در شبکه بانکی کشور بهبرای فروش مجدد این اموال، امکان تامین

 ایراهکارهای سامانه. ۲.۲.۲
 های موجود. ارتقای سامانه۲.۲.۲.۱
 هایمدت ارتقای سککامانهای، ضککروری اسککت در گام اول رویکرد کوتاهمالی وثیقهای در تامینمنظور بهبود زیرسککاخت سککامانهبه

تر شکککدن عملکرد سکککامانه سکککمات به عملکرد سکککامانه ثبت وثایق، عنوان م ال برای نزدیک(. به۴۶موجود را دنبال کرد )جدول 
ست ایجاد حساب کاربری برای بانک ضعیت ها در توثیق آنالین اوراقضروری ا ستعالم الکترونیک و برخط و بهادار، با امکان ا

شت الکترونیک مازاد اوراق سامانه در بازدا شود. همچنین افزایش قابلیت این  سط کاربران بانکی فراهم  بهادار ثبتی این اوراق تو
ثانوی به برطرف کردن توثیقی و اعطای حق تقدم  باید  باید مورد توجه قرار گیرد. عالوه براین  باردهنده در تملیک  به این اعت ه 

ستی سامانه توثیق اموال منقول، البته با توجه به ظرفیتکا سه با الگوی بهترین عملکرد در  سامانه در مقای های ممکن و های این 
 توجه کرد. ۴براساس موارد مندرج در فصل 
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امانه جامع گمرکی نیز باید امکان اعالم و ثبت وضکککعیت دارایی ذیل جواز الکترونیکی، با امکان دسکککترسکککی در ارتباط با سککک
شت الکترونیکی دارایی برای بانکبرخط بانک شود و حتی امکان بازدا ساب کاربری فراهم  سط ح سامانه تو ها در این ها به این 

 سامانه منظور شود.
اندیشککککی عنوان کردند، زمینه به روز نبودن سککککامانه اسککککتعالم امالک در جلسککککات هم ها دربا توجه به مشکککککالتی که بانک

مک تواند کها با دسککترسککی برخط به این سککامانه میروزرسککانی این سککامانه در کنار در اختیار قراردادن حسککاب کاربری به بانکبه
ز افزایش دهد. به این ترتیب، حتی امکان جانمایی کردن فرآیند اعطای تسککککهیالت نماید و دقت مورد نیاز را نیموثری در کوتاه

ها نیز با سرعت و دقت بیشتر انجام خواهد شد و در مجموع هزینه زمانی و اداری کمتری دقیق ملک در ارزیابی کارشناسی بانک
. البته توصکککیه ها در اسکککتعالم جانمایی تحمیل خواهد کرد و از فشکککار کاری کارکنان این سکککامانه نیز خواهد کاسکککترا بر بانک

شککود کارشککناسککان رسککمی دادگسککتری نیز ملزم به اسککتعالم جانمایی دقیق امالک و مسککتغالت از این سککامانه در ارائه نظرات می
 گذاری خود شوند. کارشناسی قیمت

 ای مورد نیازهای جزیره. مهمترین سامانه۲.۲.۲.۲
های سامانه ۸مدت طراحی مهمترینی موجود، ضروری است رویکرد میانهامدت متمرکز بر ارتقای سامانهعالوه بر رویکرد کوتاه

ای موجود نیز دنبال شککود. در این راسککتا در های سککامانهای مورد نیاز در ثبت اموال منقول و غیرمنقول با توجه به شکککافجزیره
سککامانه جامع انبارهای عمومی با امکان های بانکی و اندازی سککامانه جامع حسککابثبت اموال منقول، نیاز مبرمی به طراحی و راه

ها با حسککاب کاربری به این دو سککامانه و امکان اسککتعالم وضککعیت ثبتی دارایی و یا اعمال تغییراتی در آن دسککترسککی برخط بانک
ه، ذیل دشککهای موجود و طراحیشککود. البته در بلند مدت نیز باید رویکرد برقراری پیوند و ارتباط بین تمامی سککامانهمشککاهده می

 سامانه جامع ثبت وثایق دنبال شود.
آالت و تجهیزات در ای برای اعالم وضککعیت ثبتی ماشککیناندازی سککامانهدر ثبت اموال غیرمنقول نیز ضککرورت طراحی و راه

کز ثبت مرشود که در بلندمدت نیز باید به ضرورت برقراری ارتباط و پیوند این سامانه با سامانه جامع و متمدت مشاهده میمیان
وثایق غیرمنقول توجه کرد. سکککامانه دیگر مورد نیاز، سکککامانه جامع مزایده اموال، اعم از اموال منقول و غیرمنقول اسکککت. وجود 

 ها خواهد بود.های تملیکی بانککننده فرآیند فروش و نقدشوندگی داراییای تسهیلچنین سامانه
 ها. ادغام سامانه۲.۲.۲.۲

های موجود و برقراری پیوند آنها با سکککامانه دیگری که باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد، ادغام سکککامانهمدت رویکرد کوتاه
ا های سمات و سامانه جامع گمرکی رتوان در گام اول دسترسی به سامانهعنوان م ال در این زمینه میپایلوت ثبت وثایق است. به

ل فراهم نمود و به این ترتیب، حداقل دو سامانه در این سامانه جامع ادغام خواهد شد. از طریق سامانه پایلوت ثبت وثایق منقو
های موجود در ثبت وسکککایل نقلیه و ایجاد سکککامانه متمرکز ثبت وسکککایل نقلیه همچنین همجمعی و ادغام انواع مختلف سکککامانه

 جمعی مورد نظر ایفا نماید.سمت همتواند کمک موثری در حرکت بهمی
 های جامع مورد نیاز. سامانه۲.۲.۲.۲

در این خصوص با توجه به توصیه آنسیترال در تفکیک سامانه ثبت اموال منقول و غیرمنقول از یکدیگر، رویکرد مشابهی پیشنهاد 
سامانه جامع و متمرکز ثبت اموال منقول و با پوشش حداک ری داراییشود. به بیان دقیقمی نقول م هایتر در بلندمدت، طراحی 

سککپاری در این سککامانه باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از این سککامانه نه تنها در شککناسککایی اموال منقول متعهدین و قابل وثیقه
مرکز اندازی سککامانه متضککامنین شککبکه بانکی، بلکه برای دیگر مقاصککد قضککایی اسککتفاده نمود. در کنار سککامانه فوق، طراحی و راه

نیز با پوشش حداک ری وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول باید در دستور کار قرار گیرد. از این رو با فعالیت دو  ثبت اموال غیرمنقول
سار به صدور حکم اع سایی اموال و  شنا شکل عدم  ضایی به مقدار زیادی برطرف خواهد سامانه فوق، م سطه آن در محاکم ق وا

 شد.

                                                                                                                                                                                            
ویژه در زمینه ثبت دیگر انواع اموال منقول مورد نیاز اسککت. با این وجود برای جلوگیری از بسککط بیش از حد مطالب، های دیگری نیز بهبه طور حتم سککامانه ۸

 شود.های مورد نیاز اشاره میدر این قسمت صرفاً به مهمترین سامانه
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 راهکارهای اجرایی. ۲.۲.۲
 ق حق تقدم اولیه. تصریح دقی۲.۲.۲.۱

ویژه در با توجه به نقش کلیدی حق تقدم اولیه در قدرت اعمال حق وثیقه و نقش دیون دولتی بر میزان اعتبار اجرایی وثیقه، به
شتوانه اموال غیرمنقول، توصیه می ستعالم دورهزمینه وصول مطالبات غیرجاری به پ دگان ای دیون دولتی اعتبارگیرنشود امکان ا

ستانهبرای بانک صورت رسیدن این دیون به مرزها و آ شود و در  زم شده، اقدامات الهای از پیش تعیینهای دولتی درنظر گرفته 
 (.  ۴7برای تحکیم وثایق در تسهیالت مشارکتی انجام شود )جدول 

ری برای گیتصمیمها و در هنگام در این راستا ضروری است امکان استعالم این دیون برای حداقل پنا سال قبل توسط بانک
اعطای تسهیالت غیرمشارکتی وبه منظور ارزیابی بهتر رفتار آتی این دیون در تسهیالت غیرمشارکتی که امکان درخواست تحکیم 

 وثایق وجود ندارد نیز فراهم شود.
سهیالت را برطمدت فوق میهر چند راهکارهای کوتاه شی از بازیافت این ت شکالت نا رف نماید، اما تواند به مقدار زیادی م

صول بهترین عملکرد نیز در میان شتر و پایبندی به ا شفافیت بی ست برای  سبت به مدت حق تقدم ثانویه اعتبارگیرنده نضروری ا
 ربط، به صراحت در مقررات مربوطه تصریح شود. وثیقه در مقایسه با دولت و دامنه دیون دولتی ذی

 ایسامانهاال اد مورد نیاز در زیرساخت  -۴۶ جدول
 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه سامانه حوزه

ارتککککککککقککککککککاء 
هککای سکککککامککانککه

 ۸موجود

 سامانه سمات

سمات با ایجاد  شرکت  سامانه  ارتقا 
نک با ها در حسکککککاب کاربری برای 

بهککادار و امکککان توثیق آنالین اوراق
خط  بر نیککک و  ترو ک ل عالم ا ت اسککککک

 وضعیت ثبتی این اوراق

  

برای ارتقای مذاکره با سازمان بورس 
قابلیت سککامانه سککمات در بازداشککت 

طای مازاد اوراق هادار توثیقی و اع ب
حق تقککدم ثککانویککه بککه اعتبککاردهنککده 

ربط در صککککورت احتمکال مکازاد ذی
به میزان  بت  بودن ارزش اوراق نسکککک
ریسک اعتباری تسهیالت اولیه برای 
پوشککککش تعهککدات اعتبککارگیرنککده بککه 

 بدهکار دوم

  

جامع  نه  ما سکککککا
 گمرکی

ارتقای سامانه گمرک در امکان اعالم 
بت وضککککعیت دارایی ذیل جواز  و ث
الکترونیکی با فراهم سککککاختن امکان 

صورت برخط و ها بهدسترسی بانک
با حسکککاب کاربری به این سکککامانه با 

ثبککت توثیق و بککازداشککککککت  امکککان
 الکترونیکی آن

  

سککامانه اسککتعالم 
 امالک

سامانهبه سانی و ارتقای کارکرد   روزر
اسکککتعالم امالک با طراحی حسکککاب 

ها و دسککککترسککککی کاربری برای بانک
برخط آنها به اطالعات این سککامانه و 
الزام بککه اسککککتعالم جککانمککایی دقیق 
امالک و مسکککتغالت از این سکککامانه 
هنگام ارزیابی توسط کارشناس بانک 

 و کارشناس رسمی دادگستری

  

مکککهکککمکککتکککریکککن 
هککای سکککککامککانککه

امکککوال ثکککبکککت 
 منقول

نه جامع طراحی و راه  ندازی سککککاما ا
بککا امکککان  9هککای بککانکیحسککککککاب
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 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه سامانه حوزه
یره مورد جز ای 

 نیاز
سی بانک ستر ها با حساب کاربری د

برقراری ارتبککاط و پیونککد این  صورت آنالین به سامانه و به
ها با سکککامانه جامع و سکککامانه

 متمرکز ثبت وثایق منقول
  جامع اندازی سککککامانهو راه طراحی 

 و اعالم قابلیت با عمومی انبارهای
 ربطذی دارایی ثبتی وضعیت تغییر

ثکککبکککت امکککوال 
 غیرمنقول

ای برای اندازی سککککامانهطراحی و راه 
 آالت واعالم وضککعیت ثبتی ماشککین

 تجهیزات

برقراری ارتبککاط و پیونککد این 
ها با سکککامانه جامع و سکککامانه

 متمرکز ثبت وثایق غیرمنقول

ندازی طراحی و راه  فروش دارایی نه جامع ا سککککاما
 مزایده اموال

 

 ۲هاادغام سامانه

ها با تلفیق برخی از جمعی سامانههم 
های موجود مانند سکککمات و سکککامانه

سککککامانه جامع گمرکی در سککککامانه 
 پایلوت ثبت وثایق

 

هککای مختلف جمعی سککککککامککانککههم 
موجود در ثبت انواع مختلف وسایل 
سایل  سامانه متمرکز و نقلیه و ایجاد 

 نقلیه

 

هککای سکککککامککانککه
 جامع مورد نیاز

سکککککامککانککه ثبککت 
 اموال منقول

طراحی سککککککامککانککه جککامع و   
متمرکز ثبککت اموال منقول بککا 
حداک ری  به پوشککککش  جه  تو

هکککای ککککاربکککردی و ویکککژگکککی
عملیاتی در مقایسکککه با الگوی 

 بهترین عملکرد
توجککه بککه ضککککرورت اعالم   

وضککککعیککت دامنککه حککداک ری 
اموال منقول در سککککامانه ثبت 

منقول در افق زمککانی  وثککایق
گیری از بلنککدمککدت برای بهره

این سامانه در شناسایی اموال 
متعهدین و ضککککامنین شککککبکه 
بککانکی و از این رو پوشککککش 

 ۴ای موجودشکاف سامانه

سکککککامککانککه ثبککت 
 اموال غیرمنقول

طراحی سککککککامککانککه جککامع و   
بت اموال غیرمنقول  متمرکز ث
و اعمال حق تقدم اولیه برای 
ثبت زودتر این حق در سامانه 
 توسط کاربرهای واجدشرایط 

سامانه -۸ ست اما ارتقای دیگر  شده ا شاره  سامانه ا سه  صرفاً به  جمعی در شدن امکان همهای موجود برای فراهمبا وجودیکه در این حوزه 
 متمرکز و جامع اموال منقول یا سامانه متمرکز و جامع اموال غیرمنقول براساس نوع دارایی باید مورد توجه قرار گیرد. سامانه

 ای کلیدی مورد نیاز اشاره شده است.های سامانهدر این قسمت به ضرورت صرف دو مورد از ادغام -۲
سپرده و حساب اوراق گواهی  های بانکی افراد باهای بانکی تمامی حسابمنظور از حساب -9 شامل حساب اوراق گواهی  قابلیت توثیق، 

 ها است.گذاری بانکهای سرمایهصندوق
 شود.در شرایط فعلی، عدم شناسایی اموال منجر به صدور حکم اعسار در محاکم قضایی می -۴
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم

البته در بلندمدت نیز برای برقراری شککفافیت هر چه بیشککتر عمومی در حق وثیقه، باید الزام ثبت زودتر حق وثیقه در سککامانه 
الی منثبت وثایق )اعم از منقول و غیرمنقول( برای برخورداری از حق تقدم اولیه، با تصککککریح این مسککککاله در قانون جامع تامی
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سله مراتب ناظر بر تقدم و اولویت حق تصرف و تملک، عمومًا ای دنبال شود. به بیان دقیقوثیقه تر صرفنظر از دیون دولتی، سل
 مبتنی بر درج و ثبت زودتر آن از نظر زمانی در سامانه ثبت وثایق است.

 . رویه اجرا۲.۲.۲.۲
شککوند که برخی ای مطرح میمالی وثیقهی الزم برای کارکرد مناسککب تامینمسککائل متنوعی در حوزه رویه اجرا و زیرسککاخت اجرای

از این  ای قبلالزاماً از جنس اجرایی، از منظر رسککککیدن به مرحله پایانی فرآیند بازیافت اعتبار و تسککککهیالت اعطایی نبوده، و رویه
عنوان م ال الزاماتی در حوزه مدیریت وثیقه و د. بهگیرند؛ اما در نهایت منجر به تسکککهیل رویه فوق خواهند شکککفرآیند را در بر می
 کنند. در کنار الزاماتگیرند که اهمیت باالیی در سازوکار این رویه ایفا میها در این قسمت مورد توجه قرار میریسک در بانک

ه آنها به زیرسککاخت مقرراتی، اما بگیرند که با وجود تعلق فوق نیز مباح ی در زمینه مقررات ناظر بر رویه اجرا مورد توجه قرار می
شدند. از این رو در ادامه عالوه بر دو مورد بندی دلیل تعلق و تمرکز آنها بر رویه اجرا، در این قسمت در زیرساخت اجرایی طبقه

 (.۴۱فوق، دو مقوله رویه اجرا و فرآیند فروش دارایی و پیشنهاداتی در این دو زمینه ارائه خواهند شد )جدول 
 . مدیریت پویای وثیقه و ریسکالف

ها در خصکککوص بازیافت مطالبات غیرجاری خود به پشکککتوانه وثایق، نیاز به شکککده بانکبراسکککاس برخی از مشککککالت مطرح
ای از عنوان مجموعهشککککده برای آن بهها و پویایی هر چه بیشککککتر فرآیندهای طراحیارتقای مدیریت وثایق و ریسککککک در بانک

شود که تاثیر شگرفی بر موفقیت رویه اجرا خواهد داشت و دستیابی به دارایی با ارزش منطقی ت مشاهده میمدراهکارهای کوتاه
عنوان م ال در حوزه مدیریت و نظارت بر وثایق، نیاز به گذاری خواهد کرد. بهدر فرآیند بازیافت مطالبات غیرجاری را هدف

جایی و خروج دارایی از محل طرح برای بهقل مشکککالتی از منظر جاپویایی آن در طول دوره سککررسککید تسککهیالت اسککت تا حدا
 وجود نیاید.ها بهبانک

ها باید حداقل هر شکککش ماه یکبار به بررسکککی کفایت ضکککرایب تعدیل ارزش اموال به منظور ارتقای مدیریت وثیقه نیز بانک
رایط بینی بانک از شککیت این ضککرایب براسککاس پیششککده و ترهینی نزد خود بپردازند و از کفاسککپاریمنقول و غیرمنقول وثیقه

رو اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم تمهیدات الزم برای اعالم ضرایب جدید به شعب و ریسک بازار در پیش اقتصادی
 های داخلی انجام شود.در قالب بخشنامه
شگذاری داراییهمچنین بانک سترس و افق ها در ارز شرایط ا صادی تا زمان بازپرداخت بینانهواقعها باید  شرایط اقت تری از 

های اقتصادی منظور نمایند. آنها در نهایی کردن ارزش تسهیالت را برای پوشش نسبی ریسک بازار ناشی از تغییر شدید چرخه
کننده ورت لزوم، ضرایب تعدیلهای انتقال دارایی توجه کرده و در صهای مالیاتی و دیگر هزینهدارایی نیز باید به کارمزدها، هزینه

شنامهتری را برای این داراییبینانهواقع شرایط نزدیکی به رکود ها با توجه به موارد فوق در بخ های داخلی خود منظور نمایند. در 
ریت یعنوان راهبرد اصککلی بانک در مدگذاری براسککاس ارزش دارایی در شککرایط اسککترس باید بهاقتصککادی نیز رویکرد الزام قیمت

 وثایق مورد توجه واقع شود.
تواند نقش ها بر کاربری تسهیالت در محل طرح میمدت نظارت بیشتر بانکدر ارتباط با مدیریت پویای ریسک نیز در کوتاه

 موقع و زودتر مطالبات غیرجاری ایفا نماید و از این منظر به موفقیت بیشتر رویه اجرا منتهی شود. موثری در شناسایی به
بندی اعتباری المللی و برپایه رتبهها مطابق با استانداردهای بینسازی مدیریت ریسک اعتباری در بانکمدت نیز پیادهمیاندر 

موثری  تواند کمکگیرندگان، ضامنین و نوع وثایق مورد استفاده، میدر شناسایی و مدیریت ریسک اعتباری ناشی از تسهیالت
های اجرا به فرآیند اعطای تسککهیالت به افراد با ریسککک باال و درگیری ادارات حقوقی با رویه هابه پیشککگیری از وارد شککدن بانک
های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخایر بندی داراییهای طبقهمرکزی با ارتقای دستورالعملنماید. در این زمینه حتی بانک

ی کلیدی در شناسایی زودتر مطالبات غیرجاری و حتی پوشش بهتر تواند نقشالمللی میاین موسسات براساس استانداردهای بین
ته های موجود در رهنمودهای کمیها به رویهها ایفا نماید. البته این فرآیند در بلندمدت و با تمکین بانکریسککک اعتباری در بانک

 آورد. وجودها نیز بهتواند اطمینان بیشتری را از منظر استاندادهای داخلی در بانکبال می
 ب. اصالح مقررات ناظر بر اجرا
اندیشککی نمایندگان حقوقی به آنها اشککاره کردند، برای بهبود رویه اجرا نیاز به ها در جلسککات همبراسککاس مشکککالتی که بانک

صالحاتی در آیین سمی الزمانجام ا سناد ر شاهده مینامه اجرایی مفاد ا ال برای حل عنوان م شود. بهاالجرا و یا قوانین مادر آن م
 ملک گذاریقیمت و بازدید حق اعطای دادگستری، ضرورت رسمی کارشناس بازدید مشکالت اجرایی ناشی از ممانعت ورود و

منظور شککود. همچنین بهاالجرا مشککاهده میالزم اسککناد رسککمی اجرایی مفاد نامهآیین در وقوع شککرایط فوق صککورت در بیرون از
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شکل کردن برطرف ضرورت برای وثایق انتخاب حق م ضافه مرتهن،  مفاد  اجرایی نامهاین خصوص در آیین در ایماده کردن ا
 شود.االجرا مشاهده میالزم اسناد رسمی

یدی تول مطالبات صرف نه و مطالبات ای همهفروش اموال ترهینی یا وثیقه برای مکرر مزایده برگزاری امکان شدنجهت مهیا
مفاد  یاجرای نامهآیین اصالح با غیرمنقول اموال فروش فرآیند کل به پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت ۸۵ ماده نیز نیاز به تسری

 شود.دیگر مشاهده می هایمزایده برگزاری برای محدود و اندک زمانی بازه قید با البته و االجرارسمی الزم اسناد
االجرا، انجام اصالحاتی در دیگر مقررات موجود اسناد رسمی الزمنامه اجرایی مفاد صرفنظر از اصالحات مورد نیاز در آیین

 هادن توان به الزام تصکککریح دقیقهای اجرایی بکاهد. در این زمینه میها در رویهتواند از بسکککیاری از مشککککالت فعلی بانکنیز می
هادار اشککاره کرد که منجر به جلوگیری از باوراق توثیق دسککتورالعمل در تملیکی بهاداراوراق فروش نحوه مورد در گیرندهتصککمیم

 بر نیمب ایبخشنامه یا دستورالعمل براین تنظیمشود. عالوهبهادار و مشکالت حقوقی ناشی از آن میتضعیع حقوق مالک اوراق
شککدن تواند به مقدار زیادی از طوالنیاعتباری، می ریسککک پوشککش در مشککتریان از اخذشککده هایچک تعهد تبدیل امکان عدم
نی بر ای از مشتری مبدلیل توسل جستن اعتبارگیرندگان به مقوله فوق بکاهد. همچنین اخذ تعهدنامه یا اقرارنامههای اجرا بهرویه

 شمار رود. مدت بههعنوان گام موثری در حل این مشکل در کوتاتواند بهشده از مشتری میهای اخذعدم تبدیل تعهد چک
 ج. رویه اجرا

 رویه ناظر بر اموال منقول و غیرمنقول 
ها اسککتخراج شککد که مخاطبان های نمایندگان حقوقی بانکدر این زمینه موارد متنوعی براسککاس مباحث مطرح در نشککسککت

  سکککازیعنوان م ال پیادهگیرد. بهر میگیر در این فرآیند را در بها و دیگر نهادهای تصکککمیممتنوعی را از ادارات اجرای ثبت، بانک
سیون شکیل، قابلیت بر مبتنی ثبت اجرای ادارات در ادارای اتوما ترونیک در صورت برخط و الکبه هاپرونده پیگیری و بایگانی ت
ها در این راستا، از مهمترین مسائلی است که برای ارتقای زیرساخت بانک حقوقی نمایندگان به کاربری حساب ارائه کنار امکان

مدت باید دنبال شککود. این راهکار به مقدار زیادی مشکککالت ناشککی از اطاله وقت برای اجرایی در ادارات اجرای ثبت و در میان
 شدن آنها را برطرف خواهد کرد. ها و مشکالت ناشی از گمپیگیری پرونده

 و هارویه بازنگری ها، الزامبانک هایپرونده به رسکککیدگی در اجرای ثبت واحدهای سکککرعت منظور افزایشین بهبراعالوه
ر مدت دشود. برای اثربخشی هر چه بیشتر این راهکار نیز ضروری است این مقوله حداقل در میانفرآیندهای موجود مشاهده می

 ادارات اجرای ثبت به سرانجام برسد.
ساس نظرات نمایندگان حقوقی بانکعالوه بر رو صالحاتی در برخی رویهیه کلی فوق، برا  های کلیدیها، در مواردی اعمال ا

  رد واحد رویه مدت و با توجه خاص دنبال شککککود. در این زمینه به تدوینناظر بر اجرا توسککککط ادارات اجرای ثبت باید در کوتاه
شتباهات اصالح شار صدور تقاضانامه در ا ستعالم ه شد و در کنار آن ضرورتاجرائیه ا  فک از قبل هابانک از اجرا هایهزینه ا
  در ثبت اجرای ادارات رویه سککازیمزایده؛ یکسککان صککورتمجلس تنظیم در بانک مطالبات مقدار کردننهایی یا و دارایی رهن

ربط؛ ذی امالک اجرایی انتقال جهت نهادها و هاسازمان به مرتهن توسط شدهپرداخت قانونی هایهزینه پذیرش عدم یا پذیرش
 و شدهاعالم محدود زمانی بازه در دادگستری رسمی کارشناسان توسط قیمت اعالم بر تروسختسفت هایمحدودیت و اعمال
 نظر رسمی، مطرح شد.  اعالم در تاخیر روز هر ازای به جریمه اعمال

احکام  اجرای در قانون ثبت اسککناد و امالک ۲۲ ماده بر ویژه تمرکز با اجرا مراجع در واحد رویه همچنین ضککرورت اتخاذ
های مقدم در این جلسات عنوان شد. به طور قطع این راهکار نامهمدت موثر در حل مشکل رجوع به مبایعهعنوان راهکار کوتاهبه

ق تقدم اولیه با ثبت زودتر هر ای و اعطای حمالی وثیقهتا زمان حل قطعی این مشکککککل در بلندمدت با تدوین قانون جامع تامین
 ربط در سامانه ثبت جامع اموال منقول یا غیرمنقول موثر واقع خواهد شد.گونه حق بر دارایی ذی

  توان به ضکککرورت اعمالهای ناظر بر اجرا خواهد داشکککت میمدت نقش موثری در ارتقای رویهاز دیگر اقداماتی که در کوتاه
 سککنادا ثبت دفاتر به ارسککالی هایاجرائیه ایرادات کرنبرطرف عدم یا و کردنبرطرف در خیرتا صککورت در تنبیهی موثر اقدامات
سمی سمی در ادارات  مقرر مهلت در ر سناد ر سی دفاتر ا ساله از طریق بازر ضر امکان پیگیری این م شاره کرد. البته در حال حا ا

 ر بودن اقدامات تنبیهی اطمینان حاصل کرد. های موجود ضروری است از موثثبت موجود است. اما برای بهبود رویه
مدت و خارج از رویه ناظر بر تملیک نیز باید در کوتاه شکرط به اجاره قراردادهای برای اجرائیه صکدور مشککل کردن برطرف

اصککککالح مدت و مبتنی بر عنوان راهکار میانقانون عملیات بانکی بدون ربا دنبال شککککود چرا که رویه فوق به ۸۹اصککککالح ماده 
 مقررات ناظر بر اجرا مطرح شده است.
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شکالت بانک سط صادره هایها در زمینه ابالغیهبا توجه به م ستان در گذاریسرمایه و تولید از حمایت هایکارگروه تو   هاا
  صککوصخ ای درها، در ممانعت از رویه اجرایی در تملیک اموال توثیقی و ترهینی؛ ضککروری اسککت با صککدور ابالغیهبانک برای
سریعهای فوق به ادارات ثبت و بانکاجرایی ابالغیه الزام عدم سطه رجوع به این شدن رویه اجرایی بهتر از طوالنیها، هر چه  وا

  ها در کل کشور ممانعت شود.ابالغیه
  رویه قرار گیرد، تبیینهای اجرایی مورد توجه ها برای ارتقای رویهمدت و اینبار در بانکاز دیگر راهبردهایی که باید در کوتاه

ه ها در این زمیناست تا در فاصله تملیک و فروش اموال، مشکالت بانک هابانک اموال در امین انتخاب برای مشخص و مناسب
 کاهش پیدا کند.

ود ها را در رویه اجرا کاهش دهد، با این وجتواند تا حدود زیادی مشکککککالت بانکهای فوق میبا وجودیکه دنبال کردن رویه
عنوان باشد؛ به شده حاصل هابانک سهامی تملک از که نهادی یا هابانک در واحدی به اجرا واگذاری امکان ها بر بررسیبانک

سککککازی الگوی موجود مبتنی بر راهکاری بلندمدت برای حل مشکککککالت ناظر بر رویه اجرا تاکید داشککککتند. در حقیقت پیاده
تواند به نحو موثری برخورداری وزارت امور اقتصککادی و دارایی و سککازمان تامین اجتماعی از واحد اجرا، در شککبکه بانکی نیز می

 ینه را کاهش دهد. مشکالت موجود در این زم

 الا توجه صر  اله حق تقد  اولیه اال اد مورد نیاز در زیرساخت اجرایی –۴7 جدول
 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه حوزه

ت
ت به دول

ک حق تقدم ثانویه نسب
ش ریس

پوش
 

ستعالم دوره ای ضرورت فراهم کردن امکان ا
بانک از دیون دولتی اعتبارگیرندگان و اعالم 

مبتنی بر الزام تحکیم وثایق در ای بخشککککنامه
گیری دیون فوق برای دریافت صککورت شکککل

 باقیمانده تسهیالت در قراردادهای مشارکت

  

ضککرورت فراهم کردن امکان اسککتعالم میزان 
قل  ندگان در طول حدا بارگیر دیون دولتی اعت

سکککال گذشکککته برای ارزیابی بهتر رفتار آتی  ۹
ین دیون در هنگککام اعطککای تسککککهیالت  ا
غیرمشککککارکتی که امکان درخواسککککت تحکیم 

 وثایق وجود ندارد

  

ت در حق تقدم اولیه
شفافی

  
تصککککریح دقیق حق تقککدم ثککانویککه 
اعتبارگیرنده نسبت به وثیقه در مقایسه 

 ۸ربطبا دولت در مقررات ذی
 

  

تککوجککه بککه حککق تککقککدم اولککیککه 
اعتباردهنده با صککرف ثبت عادی 
در مقایسکککه با ثبت رسکککمی، فقط 

صککککورت ثبککت زودتر آن در در 
سامانه ثبت وثایق )اعم از منقول 
و غیرمنقول( در طراحی قککانون 

 ۲و  ۸ایمالی وثیقهجامع تامین
دهند، با این وجود نظر به نقش کلیدی و موثر آنها در اعمال حق وثیقه، و پوشککککش باوجودیکه این دو مقوله بعد مقرراتی را پوشککککش می -۸

 نیاز، در این قسمت به آنها اشاره شده است.زیرساخت اجرایی مورد 
وردار باشد و گیری برخصورت صریح در سامانه از قابلیت پیشود حق تقدم اولیه دولت نسبت به دارایی بایت بدهی دولتی، بهتوصیه می -۲

 در سامانه ثبت و اعالم شده باشد. 
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهانکاندیشی با نمایندگان حقوقی بخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم
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 الا توجه اله رویه اجرا اال اد مورد نیاز در زیرساخت اجرایی –۴۱ جدول
 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه حوزه

صالح
ا

 
 در

برخی
 

ت
مقررا

 
ناظر

بر 
 

اجرا
 

آیین
الزمنککامککه اجرایی مفککاد اسککککنککاد رسککککمی 

االجرا
 

صورت اعطای حق بازدید و قیمت  ممانعت از ورود و گذاری ملک از بیرون در 
نامه اجرایی مفاد اسکککناد رسکککمی بازدید کارشکککناس رسکککمی دادگسکککتری در آیین

 االجراالزم

 

در  ایبرطرف کردن مشکککل حق انتخاب وثایق برای مرتهن با اضککافه کردن ماده 
 االجرانامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزمآیین

 

پذیر به کل فرآیند فروش اموال رقابتقانون رفع موانع تولید  ۸۵تسککککری ماده  
االجرا و مهیا شدن نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزمغیرمنقول با اصالح آیین

امکان برگزاری مزایده مکرر برای همه مطالبات و نه صککککرف مطالبات تولیدی، 
 های دیگرالبته با قید بازه زمانی اندک و محدود برای برگزاری مزایده

 

دیگر 
ت
مقررا

 بهادار تملیکی درگیرنده در مورد نحوه فروش اوراقتصککریح دقیق نهاد تصککمیم 
 بهاداردستورالعمل توثیق اوراق

  

های اخذ ای مبنی بر عدم امکان تبدیل تعهد چکتنظیم دستورالعمل یا بخشنامه
از  ایشده از مشتریان در پوشش ریسک اعتباری و یا اخذ تعهدنامه یا اقرارنامه

 ۸ها مشتری مبنی بر عدم تبدیل تعهد این چک

  

ک
ت پویای وثیقه و ریس

مدیری
ت پویای وثیقه 

مدیری
 

   ۲ها بر وثایق در طول دوره سررسید تسهیالتبانکنظارت بیشتر و پویای 
ها در بررسکککی کفایت بازنگری پویا و حداقل شکککش ماهه ادارات اعتباری بانک

 شده و ترهینی نزدسپاریضرایب تعدیل ارزش اموال منقول و غیرمنقول وثیقه
سک بازارها با توجه به پیشبانک شش ری صادی برای پو شرایط اقت  بینی آنها از 

های جدید برای اعالم ضکککرایب ربط و صکککدور بخشکککنامهدر فروش دارایی ذی
 جدید به شعب در صورت نیاز

  

تر وثایق منقول و غیرمنقول در سککککناریوهای گذاری و ارزیابی صککککحیحارزش
 بینی شرایط اقتصادی تا دوره بازپرداختهمراه پیشمختلف شرایط اقتصادی به

 دیهای اقتصاناشی از تغییر شدید چرخه تسهیالت جهت پوشش ریسک بازار

  

هککای مککالیککاتی آن در کنککار دیگر توجککه بککه کککارمزدهککای فروش دارایی و هزینککه
های انتقال دارایی در نهایی کردن ارزشککگذاری کارشککناسککی اموال قبل از هزینه

ها یکننده ارزش این دارایتر ضرایب تعدیلتوثیق و ترهین، و یا در تنظیم واقعی
 هاهای داخلی بانکبخشنامهدر 

  

گذاری دارایی براساس سناریوی استرس، در شرایط نزدیکی به رکود الزام ارزش
 اقتصادی 

  

ت 
مدیری

ک 
پویای ریس
اعتباری

   ها بر کاربری تسهیالت در محل طرحنظارت بیشتر بانک 
رویه ها در سککککطحی نزدیک به سککککازی مدیریت ریسککککک اعتباری در بانکپیاده 

 گیرنده، ضامن و وثایقبندی اعتباری تسهیالتالمللی و الزام به رتبهبین
 



 

101 
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ساخت امکان شناسایی زودتر مطالبات غیرجاری براساس استانداردهای فراهم 

المللی جهت بازیافت زودتر این مطالبات با اصککککالح دو دسککککتورالعمل زیر بین
 مرکزیتوسط بانک

 های موسسات اعتباریداراییبندی دستورالعمل طبقه -
 دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری -

 

یه المللی و برپامدیریت ریسککککک اعتباری در سککککطحی نزدیک به رویه بین  
 رهنمودهای کمیته بال

رویه اجرا
 

ناظر بر اموال منقول و غیرمنقول
 

ثبت مبتنی بر قابلیت تشکککیل، سککازی اتوماسککیون ادارای در ادارات اجرای پیاده 
صککورت برخط و الکترونیک درکنار ارائه حسککاب ها بهبایگانی و پیگیری پرونده

 هاکاربری به نمایندگان حقوقی بانک

 

ها با بازنگری بانک هایپرونده به رسککیدگی در اجرا واحدهای سککرعت افزایش 
 9ها و فرآیندهارویه

 

   اشتباهات در تقاضانامه صدور اجرائیهتدوین رویه واحد در اصالح 
ها قبل از فک رهن دارایی و یا نهایی های اجرا از بانکضرورت استعالم هزینه

 کردن مقدار مطالبات بانک در تنظیم صورتمجلس مزایده
  

های سککککازی رویه ادارات اجرای ثبت در پذیرش یا عدم پذیرش هزینهیکسککککان
ها و نهادها جهت انتقال اجرایی مرتهن به سککازمانشککده توسککط قانونی پرداخت

 ربطامالک ذی

  

قانون ثبت اسککککناد و  ۲۲اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا با تمرکز ویژه بر ماده 
 امالک در اجرای احکام

  

کردن و یککا عککدم اعمککال اقککدامککات تنبیهی موثر در صککککورت تککاخیر در برطرف
های ارسککالی به دفاتر ثبت اسککناد رسککمی در مهلت کرن ایرادات اجرائیهبرطرف
 مقرر 

  

تر بر اعالم قیمت توسط کارشناسان رسمی وسختهای سفتاعمال محدودیت
جریمه به ازای هر روز شککککده و اعمال دادگسککککتری در بازه زمانی محدود اعالم

 تاخیر در اعالم نظر

  

   برطرف کردن مشکل صدور اجرائیه برای قراردادهای اجاره به شرط تملیک
های صککادره توسککط ای در خصککوص عدم الزام اجرایی ابالغیهصککدرور ابالغیه

 هاها برای بانکگذاری در استانهای حمایت از تولید و سرمایهکارگروه
  

   ها برای انتخاب امین اموالرویه مناسب و مشخص در بانک تبیین
ها یا نهادی که از تملک بررسککککی امکان واگذاری اجرا به واحدی در بانک  

ناظر بر اموال  ها حاصل شده باشدسهامی بانک
غیرمنقول

 

شککککدن زمان الزم در نهایی شککککدن قیمت اموال اتخاذ اقدامات الزم برای کوتاه 
با بررسککککی  یده  بت و تنظیم صککککورتمجلس مزا غیرمنقول در ادارات اجرای ث

 های موجود رویه
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گذاری عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری در تصریح عدم نیاز به قیمت

 ای که عرصه همواره به نام دولت است قراردادهای سه جانبه
  

تر در ارزیابی اموال غیرمنقول ترهینی برای رفع وسککککختاعمال رویه سککککفت
نامه الخروجی و دیگر تصککککمیمات قضککککایی ناشککککی از اجرای مفاد آیینممنوع

 هااالجرا در بازیافت مطالبات بانکاجرایی مفاد اسناد رسمی الزم

  

قانون کار و الزام به ایفای  ۸۲تدوین راهکاری برای تعدیل شککدت مشکککل ماده  
 تعهدات در قبال کارگران در صورت جانشینی بانک 

 

مان زگذار در خصوص عدم انتقال سرقفلی تا انتهای الزام اخذ اقرارنامه از وثیقه
 بازپرداخت تسهیالت چه در قالب سند رسمی و چه سند عادی

  

های کشاورزی با تقبل اندازی نهادهای واسط در قالب شرکتضرورت راه  
ها تا زمان وظیفه برداشت محصول و نگهداری زمین و باغات برای بانک

 فروش این اراضی

ش
فرآیند فرو

 

  هااموال مازاد بانکشناسی رویه فعلی ناظر بر فروش آسیب 
های الزم برای بازاری نقد و پویا در فروش اموال منقول سازی زیرساختفراهم 

 هاو غیرمنقول بانک
 

 شده است.کند پیشنهاد تر میاین مساله برای کاهش دعاوی موجود در این زمینه که دوره زمانی بازیافت مطالبات غیرجاری به پشتوانه چک را در دادگاه طوالنی -۸
 ها قرار گرفت.آالت و تجهیزات توثیقی و ترهینی از محل طرح در طول دوره بازپرداخت تسهیالت مورد تاکید نمایندگان حقوقی بانکوانتقال ماشیندر این زمینه نظارت بر عدم نقل –۲
 های موجود اشاره کردند.زم برای ابالغ اجرائیه با بازنگری در رویهشده به ضرورت کاهش زمان الها تکمیلی ارسالها در پرسشنامهدر این زمینه بیشتر بانک -9
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم



 سپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایرانهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت
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 رویه ناظر بر اموال غیرمنقول 
ها به آنها اشاره کرده بودند موردی برای حل مشکالت مختلفی که نمایندگان ادارات حقوقی بانکدر این زمینه راهکارهای 

  اقدامات موجود، های اجراییرویه بررسککی مدت ادارات اجرای ثبت باشککود در میانعنوان م ال پیشککنهاد میشککود. بهعنوان می
  این ادارات مزایده را در صککورتمجلس تنظیم و غیرمنقول الامو قیمت نهایی کردن در مورد نیاز زمان شککدنکوتاه برای الزم

 دنبال کند.
ای که عرصه گذاری محل طرح در قراردادهای سه جانبهها در زمینه قیمتمدت در حل مشکل بانکعنوان راهکاری کوتاهبه

صیه می ست نیز تو صریحهمواره به نام دولت ا صه گذاریقیمت به نیاز عدم شود با ت سط قراردادهااین  در عر شناس تو   کار
دادگستری، تا حدود زیادی از طوالنی شدن رویه اجرا ناشی از نهایی شدن قیمت کارشناسی کاست. البته در مورد این  رسمی

  قبال در تعهدات ایفای به الزام و کار قانون ۸۲ ماده تعدیل شکدت مشککل برای راهکاری منطقی مدتقراردادها باید در میان
شینی رتصو در کارگران شرایط عادی بانک عموماً تمایلی به بنگاهداری بانک در این طرح جان شود زیرا در  ها در نظر گرفته 

شکککود، از این رو الزام به ها ندارد و صکککرفاً در شکککرایط عدم امکان فروش طرح؛ ملزم به جایگزینی میبا جانشکککینی در این طرح
شی از شکالت مالی نا سهیالت به این طرح پرداخت مطالبات فوق، بر بار م هایی که عموماً در ها خواهد افزود؛ طرحاعطای ت

 شوند.ها بار میقالب تسهیالت تکلیفی به بانک
  حتی دیگر و الخروجیممنوع رفع برای ترهینی غیرمنقول اموال ارزیابی در تروسککککختسککککفت رویه همچنین اعمال

شی قضایی تصمیمات سناد فاداجرایی م نامهآیین مفاد اجرای از نا اند توها میبانک مطالبات بازیافت در االجرارسمی الزم ا
 ربط نماید.های اجرایی ذیمدت کمک موثری به بهبود رویهدر کوتاه

  عدم خصککوص در گذاروثیقه از اقرارنامه اخذ پشککتوانه امالک و مسککتغالت تجاری نیز الزامدر مورد تسککهیالت اعطایی به
سهیالت، بازپرداخت زمان انتهای تا سرقفلی انتقال سمی سند قالب در چه ت شنهاد عادی، به سند چه و ر عنوان راهکاری پی

تواند مشکککالت اجرایی ناشککی از این انتقاالت، بدون اطالع مرتهن )بانک( را برطرف نماید. مدت میشککده اسککت که در کوتاه
 ها مورد توجه قرار گرفته باشد.وسط بانکربط ترود این مقوله در تنظیم سند رهنی دارایی ذیالبته انتظار می

 و زمین نگهداری و محصککول های اعطاکننده تسککهیالت کشککاورزی مبنی بر برداشککتدر خصککوص مشکککالت دائمی بانک
  کشاورزی هایشرکت قالب در واسط نهادهای اندازیراه در صورت تملیک زمین و باغ تا زمان فروش آنها، ضرورت باغات

عنوان راهکاری اراضکککی، به این فروش زمان تا هابانک برای باغات و زمین نگهداری و محصکککول برداشکککت وظیفه تقبل با
 بلندمدت برای رفع این مشکل در رویه اجرایی مورد اشاره قرار گرفت.

 د. فرآیند فروش
تند، ضککروری اسککت در ها با مشکککالت زیادی در رویه ناظر بر فروش اموال مازاد تملیکی مواجه هسککبا توجه به آنکه بانک

سککککازی شککککناسککککی رویه فعلی، راهکارهای مدونی برای ارتقای رویه موجود ارائه شککککود. همچنین فراهممدت با آسککککیبمیان
ها مدت در فروش اموال منقول و غیرمنقول تملیکی بانکگیری بازاری نقد و پویا در میانهای الزم برای شکککککلزیرسککککاخت

 ها نماید.ردن فرآیند بازیافت مطالبات غیرجاری بانککتواند کمک موثری به کوتاهمی
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 پیوست

 هاالانکنمایندگان ادارات حقوقی  -جدوق پیوست
 عنوان شغلی نام و نام خانوادگی بانک

 بانک پارسیان
 رئیس اداره خدمات حقوقی محمد فرضیان
 معاون اداره قراردادها چنور ایرانپور

 کارشناس حقوقی می م امینی بانک پاسارگاد

بانک توسعه صادرات 
 ایران

 رئیس اداره کل خدمات حقوقی حبیبیعباس متولی
 دایره دعاوی ارزی رئیس زهرا محمودی

 رئیس دایره دعاوی ریالی غالمرضا ذوالقدر
 کارشناس حقوقی سیما بختیاری

 بانک خاورمیانه

 مدیر اداره حقوقی زادهغالمرضا حسنعلی
 کارشناس اداره حقوقی شادی راضی
 کارشناس اداره حقوقی هادی سهرابی
 کارشناس اداره حقوقی مریم دلشاد

 بانک رفاه
 اداره حقوقی -کارشناس حقوقی  میرچی سعیده

 اداره حقوقی -کارشناس حقوقی  محدرضا غضنفری
 نماینده و مشاور اداره کل حقوقی مهرصادق احمدی بانک سپه

 بانک سرمایه
 کارشناس ارشد اداره حقوقی و قراردادها معصومه شهبازی

 کارشناس اداره حقوقی و قراردادها علی ایمانی

 بانک سینا
 اداره دعاوی -رئیس دایره وثایق و اجرای اسناد رهنی  شیوا فرهی
 اداره دعاوی -کارشناس دایره وثایق و اجرای اسناد رهنی  جالل ثابتی

 بانک صادرات ایران
 معاون اداره کل دعاوی امین فضائلی
 کارشناس اداره دعاوی علیرضا سیار

 دعاویرئیس اداره  نیاحسین سعیدی بانک صنعت و معدن

 بانک مسکن
 رئیس اداره کل وصول مطالبات مالک آزاریان

 کارشناس حقوقی مجتبی شکوری

 بانک ملت
 معاون اداره کل حقوقی ملیحه زندی

 کارشناس حقوقی سیما ایزک غنمی

 بانک ملی
 کارشناس اداره حقوقی و دعاوی مجید زندی

 کارشناس اداره حقوقی و دعاوی فرزین سید شریفی
 کارشناس اداره حقوقی و دعاوی ابوالفضل شریفی

 رئیس گروه قراردادها و خدمات حقوقی مژگان لطفی پست بانک ایران
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 و مآخذ منابعفهرست 
 ه۴۶79۱/ت۵۱۲۵7نامه شککماره بیابالغ تصککو ۸۸۶۱9۲/۵۱خشککنامه شککماره ب .(۸9۵۱) .مرکزیاداره مطالعات و مقررات بانکی بانک

ن( به ید دی)عقود اسکککتصکککناع، مرابحه و خر ۸۶و  ۸۹،  ۸۴ یهاران در رابطه با الحاق بخشیأت محترم وزیه ۸۲/۱۹/۸9۵۱مورخ 
 .بدون ربا )بهره( یات بانکیعمل نامه فصل سوم قانوننیآئ
  االسکالمی. النشر ، چاو اول، قم: مؤسسه۵، جلد الثرهان و الفائده م مع .ق( ۸۴۱9.)محمد بن احکمد اردبیلی،
 اسالمیه. تهران: کتابفروشی ،مدنی حقوق تا(.)بی حسن. سید امامی،
 .انکصاری شیخ بزرگداشت جهانی کنگره ، چاو اول، قم:9جلد  ،المکاسب کااب (.ق ۸8۸5) .مرتضی ،انصاری
 .نظارت هایالخشنامه ،(۸97۵-۸9۵۶) ایران، اسالمی جمهوری مرکزیبانک
، اداره مطالعات و مقررات بانکی، مدیریت نامه الانکی ریالیدسپاورال مل ناظر الر مپمانت(، ۸9۵۶مرکزی جمهوری اسکالمی ایران، )بانک

 پولشویی. مجوزهای بانکی و مبارزه با -کل مقررات 
 ، تهران: بانک ملی ایران، اداره آموزش. ۲ حقوق الانکی(. ۸9۱۹اداره آموزش و مدیریت. ) -بانک ملی ایران 

شککده به سککفارش اتاق بازرگانی، . طرح تحقیقاتی انجامالرآورد تقامپپای نقدینگی واحدهای تولیدی (.۸9۵۲)پژوهشکککده پولی و بانکی. 
 صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

 ، تهران: انتشارات گنا دانش.صلح و رهن: یمدن حقوق (.۸9۱۱. )جعفر محمد، یلنگرود یجعفر
  فصپپلنامه رهن، مورد عینیت لزوم دالیل پیرامون نقادانه جسککتاری .(۸9۵۴) جمالی. مرتضککی و کندسککری شککعبانی هادی سککعید، حبیبا،

 . ۵۶-۶۹،  7(۸۲) ،اس می حقوق و فقه مطال ات
 .الهدی انوار: قم ،او پنجمچ ،9جلد  ،الفقاهه منهاا ق(. ۸8۲۵. )صادق سید روحانی، حسینی
 .العلوم دار :بیروت ،۴۵جلد ، الفقه (.ق ۸8۱۵) مکحمد. سکید شکیرازی، حسینی
 .االسالمی النشر مؤسسه :قم او اول،چ ،۸۹و  ۸۲جلد  ،ال  مه قواعد شرح فی الکرامه مفااح ق(. ۸8۸۵. )جواد سکید عکاملی، حکسینی
 .الحیدری مطبعه، ۸جلد  ،رشای الله حثیب مپیرزا تپقریر ،الم ام ت قوم اإلمامیه فقه .(ق ۸9۵5) کاظم.محمد  سید خلخالی،
 .العکلم دار م،قک او اول،چ، ۲و  ۸جلد  ،الوسیله تحریر (.تا بکی) الله. روح سید ،خمینی
 .(ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه :تهران او اول،چ، ۸جلد  ،الثیع کااب ق(. ۸8۲۸) الله. روح سید ،خمینی

کشور در خصوص م ام ت مالک نوثت اله ماق مرهونه و  یعال وانید یعموم أتیه ۶۲۱ه یرو وحدت یرأ (.۸97۶. )کشور یعال وانید
 . حقوق مرتهن

 .خرسندی انتشارات ، تهران:۶جلد  ،(۲) م ین عقود : مدنی حقوق(. ۸9۱7) حسن. ،پیک ره
قانون  ۸۶۱موضوع ماده  قهینقل و انتقال امالک مورد وثد با موضوع /۲9۱/۹۵۱۵بخشنامه شماره  (.۸9۵۱سازمان امور مالیاتی کشور. )

 .میمستق یاتهایمال
 .هاالانک مالی هایصورت گزارش (.۸9۵۹؛  ۸9۵۴بانکی. ) شبکه

 .۹۱۵۲رای شماره  (.۸9۵۶شورای عالی ثبت. )
های مجلس شککورای مرکز پژوهش ،یدر گزارش کوپپب و کار الانک جهان رانیالهثود رتثه ا یراهکارها(. ۸9۵9شککهبازی غیاثی، موسککی. )

 ، دغتر مطالعات اقتصادی.اسالمی
  کتابفروشی :قم او اول،چ ،۴جلد  ،کالنتر تعلیقه با ،الدمپشقیه اللم ه شرح فی الثهیه الرومه (.ق ۸8۸۱) الدین.، زین(ثانی شهید) عاملی

 داوری.
 . سنگی چاو ،االفها  موالک (.تابی). الدین، زین(ثانی شهید) عاملی

ضائیه سمی الز آئین (.۸9۱7) .قوه ق سناد ر سناد و نامه اجرای مفاد ا سازمان ثثت ا شکایات از عملیات اجرائی  سیدگی اله  االجرا و طرز ر
 .ام ک کشور

 .شرکت سهامی انتشار :تهران ،م ین عقود مدنی: حپقوقی دوره (.۸9۹۸). ناصرامیر  کاتوزیان،
 .شرکت سهامی انتشار :، چاو چهارم، تهران۲، جلد حقوق مدنی: عقود م ین (.۸9۱۲کاتوزیان، امیر ناصر. )

  سککهامی شککرکت :تهران ، چاو پنجم،۴جلد  ،دین هایوثیقه پپپپپپ اذنی عقود: م ین عقود -مدنی حقوق (.۸9۱5) .ناصککرامیر  کاتوزیان،
 انتشار.

 انتشار. یسهام ، چاو هشتم، تهران: شرکت۴ جلد ،نیم  عقود - یمدن حقوق (.۸9۵۴ان، امیر ناصر. )یکاتوز
 ال غ فاوای مقا  م ظم رهثری اله ریاسپپت محار  ثثت اسپپناد و ام ک کشپپور.(. ا۸9۵7ها و موسککسککات اعتباری خصککوصککی. )کانون بانک
 ک.ه.-۸۱777/۵7

 .( ع) البیتآل مؤسسه قم: او دوم،چ ،۹جلد  ،القواعد شرح فی المقاصد جامع (.ق ۸8۸8) حسین. بن علی ،(ثکانی مکحقق) کرکی
 .۴۲-۸۵، 9۱(۱) ،سیاسی علو  و حقوق دانشکده م له حقوق، فصلنامه دین، رهن (.۸97۶) عباس. کریمی،
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 قانون ت ارت.(. ۸9۱9کمیسیون مجلس. )
 .دریایی ایرانقانون  (.۸9۴9) .کمیسیون مشترک مجلسین

 اسماعیلیان. مؤسسه قکم: چاو دوم، ،۲جلد  ،الحرا  و الح ق موائل فی اإلس   شرائع ق(. ۸8۱۱) .حسن بن جعفر حلی، محقق
 قانون اداره تصفیه امور ورشکواگی (.۸9۸۱مجلس شورای اسالمی. )
 قانون عملیات الانکی الدون رالا. (.۸9۶۲مجلس شورای اسالمی. )

سالمیمجلس  ه ال دولاى هاىشرکت و موسوات ریسا و هادساگاه و هاالانک اله ملکى قهیوث س ردن الزا  عد  قانون (.۸9۱۱. )شورای ا
 .صادراتى و دىیتول هاىطرح در شاریال اشاغاق  ادیا و گذارىهیامرسرما لیتوه منظور

 .قانون کانون کارشناسان رسمی دادگواری (.۸9۱۸مجلس شورای اسالمی. )
سالمی. شورای ا وهیل اعطا .(۸9۱۶) مجلس  وهی ت الانکی و کاهش هزینه یقانون ت وریع در اجراء طرحها یهات و  یتولید یطرح و ت

 .هاافزایش مناالع مالی و کارآیی الانک
 قانون اص ح قانون م ادن.(. ۸9۵۱مجلس شورای اسالمی. )
 .کشور مالی نظا  یارتقا و پذیررقاالت تولید موانع رفع قانون (.۸9۵۴مجلس شورای اسالمی. )
 های توس ه کشور.قانون احکا  دائمی الرنامه .(۸9۵۹) مجلس شورای اسالمی.

 .قانون ثثت اسناد و ام ک (.۸9۱۲) .مجلس شورای ملی
 (. قانون مدنی.۸9۱7مجلس شورای ملی. )
 .قانون اجرای احکا  مدنی (.۸9۹۶) .مجلس شورای ملی

 های مالی.قانون نحوه اجرای محکومیت (.۸9۵۴)مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
  . بخشنامه شماره)متوقف و فعال زیر ظرفیت اسمی( کوچک و متوسط هایمالی بنگاهنیدستورالعمل تام (.۸9۵۹) مدیریت کل اعتبارات.

 .ایران اسالمی جمهوری مرکزیبانک. ۸/۲/۸9۵۹ مورخ۲۹٫۲7۹77
 انصاریان. مؤسسهقم:  ، چاو دوم،۲۱جلد  ،( ع) الصپادق اإلما  فقه ق(. ۸8۲۸) جواد. محمد مغنیه،
 .(ع) طکالب ابی بن علی امام مکدرسه انکتشارات قم: ، چاو دوم،۲جلد  ،جدید اسافااءات (.ق ۸8۲7ناصر. ) شیرازی، مکارم
 .العربی التراث إحیاء دار: بیروت ،۲۹جلد  ،اإلس   شرائع شرح فی الک   جواهر (.ق ۸8۱8) محمد حسن. نجفی،
، ۸7(۹7) ،قضایی حقوق هایدیدگاه فصلنامه انگلیس، و ایران حکککککقوق در بکککککراتی اسکککککناد وثیقه و رهن (.۸9۵۸کمال. ) فرجام، نیک

۲9۲-۲۱۹.  
ضی. نژاد،والی سسات و هابانک بر نظارت حوزه هایبخشنامه مجموعه (.۸9۵۲) مرت سالمی جمهوری مرکزیبانک اعتباری مو   ایران، ا

 .بانکی و پولی پژوهشکده: تهران پنجم، ویرایش
 قانون کار.(، ۸9۶۵وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ) 

  اإلسالمی. النشر مؤسسه و التکراث إلحکیاء الجعفریه مؤسسهقم:  او اول،چ ،الفقیه مصثاح ق(. ۸8۸6) رضا. آقا همدانی،
 .۱۵۵دادنامه  .(۸9۴7) .هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 .۲۶۶دادنامه  (.۸9۵۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. )
 .الهاداراوراق توثیق دساورال مل (.۸9۱۵) .بهاداراوراق و بورس سازمان مدیره هیئت
 کاالیی. س رده گواهی توویه و م امله صدور، و انثار پذیرش دساورال مل (.۸9۵۴) .بهاداراوراق و بورس سازمان مدیره هیئت

 .می ایران قانون الرنامه سو  توس ه اقاصادی، اجاماعی و فرهنگی جمهوری اس ۱۱۸نامه اجرایی ماده آیین(. ۸97۵هیئت وزیران. )
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