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تشکر و قدردانی
با توجه به ماهیت این طرح کوه بیشوتر متمرکوز بور مباحوث حقووقی اسوت ،در کنوار همکوارانی از گوروه بانکوداری و بانکوداری
اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی ،گروهی از دانشآموختگان رشته حقوق به سرپرسوتی جنواب آقوای دکتور مصوطفی السوان ،و
گروهی از نمایندگان حقوقی بانکها (به شرح جدول پیوست) که از طرف ادارات حقووقی ذیربوط بورای شورکت در جلسوات
هماندیشی به پژوهشکده معرفی شدند ،با این طرح همکاری داشتند که از تمامی این دوستان سپاسگزاری میشود.
با توجه به آنکه اطالعات و تخصوص نماینودگان ادارات حقووقی بانکهوا نقشوی کلیودی در راهبوری طورح بوه سومت حول
مشکالت عینی شبکه بانکی در حوزه بازیافت مطالبات غیرجاری بانکها و فرآیند تملیک و فوروش وثوایق منقوول وغیرمنقوول
براساس رویههای قضایی و اجرایی منتج از قوانین و مقرراتی ناظر بر ایون رویوهها در کشوور داشوته ،از همکواری ایون عزیوزان
تشکر و قدردانی فراوان میشود.
همچنین از جناب آقایان دکتر احمد عزیزی ،حمید قنبری ،و محمدرضا فرهمند که در دورههای مختلفی وظیفه نظوارت و
داوری این طرح را از طرف بانکمرکزی بر عهده داشتند و با نظرات خوود امکوان جهوتگیری مناسوب طورح را فوراهم نمودنود
سپاسگزاری میشود.
در دستیابی به تصویر دقیقتر از الگوی سامانه وثایق طراحی شده در کشور ،جناب آقای دکتور محمود جلیلوی مودیر عامول
محترم شرکت مشاوره رتبهبندی اعتبار ایران همکاری بیدریغ با این طرح داشتند که از حسون توجوه ایشوان و همکارانشوان در
این شرکت تشکر میشود.
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 .۱.۱مقدمه

1

۲

از اوایل دهه  53میالدی توجه نهادهای بینالمللی و بهطور خاص بانوک جهوانی بوه معوامالت وثیقوهای جلوب شود .حتوی در
دوره زمانی فوق ،بانک بازسازی و توسعه اروپا 3نسخه اولیه از قانون ناظر بر این معامالت را منتشر کورد .چشومانداز موفقیوت

این روش تامینمالی تا حدی بود که بانک جهانی این راهبرد را بهعنوان یکی از چند گزینه مطرح جهت بهبود جریان اعتبوار بوه
بنگاههای برخوردار از افق رشد مناسب و همچنین افزایش سطح دسترسی فقورا بوه اعتبوار موورد توجوه ویوژه قورار داد .در ایون
راستا بانک جهانی بهجای تمرکز بر موسسات تامینمالی توسعهای با تمرکز عمومی بر ارائه اعتبار به گروهوی از اعتبارگیرنودگان
که قرضدهندگان خصوصی تمایلی به تامینمالی آنها ندارند؛ بر پشتیبانی و حمایت از اصالح شورایط زیربنوایی در بوازار موالی
متمرکز شد (فالیسیگ ،صفویان و دال پنا.)xi ،۲33۶ 3

به بیان دقیقتر در سبد دارایی افراد با سطح درآمد پایینتر ،عموماً اموال منقول 5سهم بسیار بواالیی را بوه خوود اختصواص

میدهند که در بیشتر جوامع ،زیرساختهای الزم بورای تامینموالی بوه پشوتوانه ایون داراییهوا وجوود نودارد؛ در حالیکوه امووال

غیرمنقول ،6که از قدمت باالیی در بهرسمیت شناختهشدن بهعنوان وثیقوه 7در تامینموالی برخوردارنود ،عمومواً سوهمی در سوبد
دارایی این افراد دارند .از این رو به دلیل عدم وجود زیرساختهای حقوقی و عملیاتی الزم در پوشش ریسوک تامینموالی ایون
نوع از قرضگیرندگان ،منتج از عدم بهرسمیت شناختهشدن اموال منقول بهعنوان وثیقه در ارائه اعتبار ،تسوهیالت ارائهشوده بوه
افراد با سطح درآمد پایین عموماً از ریسک باالیی از نظر اعتباردهندگان برخوردار هستند .از این رو در بیشتر موارد ،موسسات
تامینمالی توسعهای دولتی ،ملزم به پذیرش خطرپذیری زیاد منتج از اعطای اعتبار به این گروه میشوند که در نهایت منجور بوه
انتقال ریسک و زیان باالیی به دولت و منابع دولتی میشود .این در حالی است که صرف ارتقای زیرساخت حقوقی و اجرایوی

استفاده از وثایق منقول ،6میتواند تا حدود زیادی از حجم این ریسک بکاهد و بستر تامینمالی را گسترش دهد.

به این ترتیب به مرور زمان ،توجه به معامالت وثیقهای مبتنی بر وثایق منقوول در سوال  1556رشود کورد؛ زموانی کوه گوروه

بیسووت 5از بانووک جهووانی و صووندوق بینالمللووی پووول درخواسووت کوورد بووا همکوواری در اصووالح قوووانین نوواظر بوور ورشکسووتگی و
معامالت وثیقهای ،در کاهش احتمال وقوع بحرانهوای موالی بوه ایون سوازمان کموک کننود .از ایون رو بانوک جهوانی بوا انجوام
گزارشهای سهولت انجام کسبوکار 13و در کنار آن انجام مطالعات کسبوکار ،11سعی کرد گامهای مووثری را در ایون زمینوه
بردارد (فالیسیگ ،صوفویان و دال پنوا  .)xi ،۲33۶بوه ایون ترتیوب شواخص سوهولت انجوام کسوبوکار و پو

از آن شواخص

رقابتپذیری جهانی که به ابعاد حقوق قانونی وثیقهسپاری توجه وافر دارند و توسط بانک جهوانی محاسوبه و در اختیوار عمووم
قرار میگیرند ،بهعنوان مهمترین قدمهای برداشتهشده توسط این نهاد شناخته میشوند.
از این رو در مجموع به این سمت جهتگیری شد که با ارتقای ساختار قوانونی و حقووقی زیربنوایی معوامالت وثیقوهای بوه
جای تمرکز بر برنامههای تامینمالی توسعهای و متمرکز بر تضمین دولتی که در نهایوت منجور بوه شوکلگیری حجوم عظیموی از
مطالبات غیرجاری میشود؛ ریسک تامینمالی در حوزههایی که بخوش خصوصوی تموایلی بوه تقبول آن نودارد ،دیگور بوه بخوش
دولتی منتقل نشود .در مقام جایگزین ،قدرت ارتقای ظرفیت تامینموالی بهواسوطه بهبوود سواختار حقووقی معوامالت وثیقوهای
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

مبتنی بر وثایق منقول مورد توجه قورار گرفوت توا توسوط آن ریسوک تامینموالی حوزههوای خواص کواهش یابود و دولوت کوه در

مقایسه با نهادهای مالی مزیتی در مدیریت ریسک ندارد از این عرصه خارج شود.1

هر چند در کشورهای مختلف با پیادهسازی ساختارهای حقوقی فوق ،تا کنون بسیاری از مشکالت موجود در تامینمالی و
به ویژه تامینمالی کسوبوکارهای کوچوک برطورف شوده اسوت؛ اموا در ایوران بوه دلیول عودم وجوود سواختار حقووقی مووثر در
معامالت وثیقهای ،بهویژه در خصوص اموال منقول ،همواره طرحهای تامینمالی کسبوکارهای کوچوک و متوسوط مبتنوی بور
تضمین دولتی و یا شرایط تسهیلشده غیر اقتصادی دنبال شده است.
در این خصوص میتوان به طرح جدید تامینمالی بنگاههای کوچک و متوسط در قالب بخشنامه «دستورالعمل تامین موالی
بنگاههووای کوچووک و متوسووط» صووادره توسووط اداره اعتبووارات بانووکمرکزی مووور  135۵/۲/1اشوواره نمووود کووه بووا طبقهبنوودی
مشکالت این بنگاهها در قالب سه گروه ،مشکالت :کسبوکار ،مدیریتی و تامینمالی ،این امکان را برای بنگاههای موجوود در
گروه سوم در نظر گرفته که حتی با وجود برخورداری از چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بتوانند از تسهیالت این طرح که بوا

همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارایه میشود استفاده کنند .۲از این رو ،ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثوایق و بوه
ویژه استفاده از ظرفیتهای بالقوه موجود در تامینمالی به پشتوانه اموال منقول بایود در اولویوت راهکارهوای اصوالح سواختار
مالی کشور قرار گیرد .این در حالی است که قبل از قرار گرفتن در فضای سیاسی جدید مبتنی بر رفوع تحریمهوای بینالمللوی و
فراهم شدن فضای همکاری بوا بانکهوای بینالمللوی ،رفوع نقصوانهای موجوود در بوازار موالی کشوور بایود بوه عنووان اولویوت
مقرراتگذاران بازارهای پول و سرمایه در نظر گرفته شده باشد.
بنابراین در این فصل با تمرکز بر اولویت تعامل با بانکداری بینالملل و از این رو توجوه بوه بعود کوالن الوزام نظوام حقووقی
وثایق ،در کنار توجه به بعد خرد این مساله در قالب بانکداری داخلی و پوشش نیاز تامینمالی داخلوی؛ ضورورت ارتقوای نظوام
حقوقی وثایق را مورد توجه قرار میدهیم .با توجه به آنکه در بیشوتر مباحوث تروریوک مبتنوی بور معوامالت وثیقوهای و حتوی در
شاخصهای بینالمللی ،تمرکز بر وثایق منقول است؛ از این رو مطالب این فصل نیز با تمرکز ویژه بر این نوع دارایی وثیقوهای
بنگاهها تدوین شده است .بنابراین الزامات مربوط به وثیقهسپاری اموال غیر منقول در فصول پایانی مورد توجه قرار میگیرد.

 .۲.۱نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بینالمللی
عموماً تعامل سازنده بین کشورها در عرصههای مختلف اقتصوادی در شورایطی تسوهیل میشوود کوه زمینوه فعالیوت در بوازاری
رقابتی در کشور مبودا فراهمشوده باشود و سوهولت سورمایهگذاری خوارجی و راهانودازی فعالیوت اقتصوادی در آن کشوور توسوط
شاخصهای بینالمللی در سطح مورد انتظار باشد .البته در زمینه فعالیت بانکوداری ،شواخصهای پوشوشدهنده مووارد فووق
میتوانند از رویکردی دو وجهی برخوردار باشند .به بیان دقیقتر ،از یک سو سهولت راهانداختن فعالیوت بانکوداری را بوهعنوان
یک فعالیت کلی اقتصادی و مشابه دیگر فعالیتهای اقتصادی بهتصویر میکشند؛ و از طرف دیگر ،با توجه به ضورورت وجوود
متقاضی برای خدمات مالی ارائهشده توسط این نوع نهاد مالی ،مقدار ظرفیت بالقوه عرضه خدمات مالی در سطح متعوارف و
مورد انتظار بینالمللی در بازار مالی کشور را آزمون میکنند.
به بیان دیگر ،در صورتی که اقتصوادی از مجموعوهای از شااخصهای کلیایی موورد توجوه بانکوداران بینالمللوی در سوطح
مورد انتظار برخوردار باشد ،فعالیت اقتصادی در آن کشور از رونق برخوردار بوده و در نتیجه تامینمالی بنگاههای اقتصوادی و
انجام عملیات واسطهگری مالی منجور بوه فعوالیتی سوودآور بورای بانکهوای بینالمللوی خواهود شود .از ایون رو در اداموه بور دو
شاخص کلیدی رقابتپذیری جهانی 3و ساهللت انجاا کسا وکار 3متمرکوز میشوویم کوه سواالنه توسوط دو نهواد بینالمللوی
محاسبه شده و ابعاد فوق را به تصویر میکشند.

Ibid, pp. 17-18.

1

 ۲در این خصوص به بخشنامه شماره ۲7۵77مور  ،135۵/۲/1مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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 .۱.۲.۱شاخص رقابتپذیری جهانی و نظام حقوقی وثایق منقول
در گام اول بر شاخص رقابتپذیری جهانی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مورد توجه بانکداران بینالمللی در انتخواب
حوزه فعالیت واسطهگری مالی متمرکز میشویم .در خصوص ارزیابی وضعیت ایران در شاخص رقابتپذیری ،گزارشهوایی را
مورد توجه قرار میدهیم که مجمع جهانی اقتصاد 1به صورت ساالنه با عنوان گزارش رقابتپذیری جهوانی منتشور میکنود .ایون

گزارش ،تصویر جامعی از میزان رقابتپذیری مجموعهای از کشورهای نمونه  -مشتمل بور جمهووری اسوالمی ایوران -را ارائوه
میکند .با وجودیکه از سال  ۲33۶این شاخص برای کشور ایران محاسبه شده است ،اما از آنجا که در سوال  ۲337ایون متغیور
برای هیچ کشوری گزارش نشده و در سالهای  ۲336و  ،۲335به دلیل تغییور روش محاسوبه و نیواز بوه دادههوای بیشوتر بورای
اقتصاد ایران امکان محاسبه آن فراهم نبووده؛ بنوابراین در مجمووع دوره زموانی  ۲31۵- ۲313را در بررسوی موورد توجوه قورار
میدهیم.
توجه به این نکته ضروری است که هدف از محاسبه این شاخص ،ارزیابی ظرفیت بوالقوه موجوود در اقتصوادهای مختلوف
جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره زمانی میانمدت و بلندمودت اسوت .از ایون رو شواخص رقابتپوذیری جهوانی
برپایه عواملی نهادی ،سیاستی و ساختاری شکلمیگیرد که با تحقق بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی ،رقابتپذیری اقتصواد

ذیربط را در عرصه جهانی تقویت میکنند (آلتینجر ،بلنک ،درزینک و می یا.)۴ ،۲33۶ ،۲

در محاسبه این شاخص ،کشورها به صورت کلی و بر پایوه طبقهبنودی عوامول موورد توجوه در شوکلدهی سوطوح مختلوف
توسعه و رکنهای مورد استفاده در شکلدهی این سطوح رشد و توسعه اقتصادی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،در سوه

گروه طبقهبندی میشوند :اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید ، 3اقتصادهای مبتنی بور کوارایی 3و اقتصوادهای مبتنوی بور ابوداع و

نوآوری .5گروهی از کشورها نیز در فواصل میانی سه گروه فوق قرار میگیرند.

۴.33
۴.۲۵
۴.۲3
۴.1۵

۴.13
۴.3۵
۴.33
۲31۶

۲31۵

۲31۴

۲31۲

۲313

۲311

۲313

۲335

نمودار  -۱روند شاخص رقابتپذیری جهانی در ایران
توضیحات :سقف امتیاز شاخص رقابتپذیری جهانی عدد هفت است .از آنجا که درج آن منجر بوه مسوطح شودن کول نموودار میشوود از
درج آن در نمودار فوق اجتناب شده است.

ماخذ :اطالعات گزارشهای رقابتپذیری جهانی ،محاسبات محقق.

براساس گزارشهای در دسترس ،اقتصاد ایران در کول دوره موورد بررسوی در بوین دو گوروه اقتصوادهای مبتنوی بور عوامول
تولید و مبتنی بر کارایی قرار گرفته است .با توجوه بوه رونود ایون شواخص در دوره موورد بررسوی در ایوران کوه در نموودار  1بوه
تصویر کشیده شده اسوت ،مشواهده میشوود درجوه رقابتپوذیری ایوران بوهعنوان کشووری کوه از منظور توسوعه در حوال گوذر از
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اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید به اقتصاد مبتنی بر کارایی است ،همواره از مقدار فوقالعاده اندکی در مقایسه بوا سوقف امتیواز
شاخص رقابتپذیری جهانی برخوردار است و روند آن از سال  ۲311نیوز نزولوی شوده و در سوال  ۲31۵حرکتوی رو بوه رونود
صعودی داشته است.1

در محاسبه شاخص فوق و با تمرکز بر سه حوزه کلوی از عوامول (الزاموات اولیوه ،۲الزاموات ارتقادهنوده کوارایی 3و عوامول

مبتنی بر ابداع و پیچیدگی ،)3در مجموع از  1۲رکن استفاده شده است که در مجموعه کشورهای در حوال گوذر از اقتصوادهای

مبتنی بر عوامل به اقتصادهای مبتنی بر کارایی ،ارکان شکلدهنده الزامات ارتقادهنده کارایی از اهمیت خاصوی برخوردارنود و
جهت بهبود شاخص رقابتپذیری باید توجه خاصی به ارتقای این ارکان صورت پذیرد .در بین شش رکن متمرکز بور الزاموات

ارتقادهنده کارایی 5نیز رکن هشتم که مبتنی بر توسعه بازار مالی اسوت؛ براسواس مطالعوات تجربوی ،نقشوی کلیودی در ارتقوای
توسعه و رشد اقتصادی 6و از این رو بهبود شاخص رقابتپذیری و ورود اقتصاد به مرحله توسعه مبتنی بر کارایی ایفا میکنود.
همچنین این رکن از اهمیت خاصی در زمینه تعامل بانکداری کشور مبدا با دیگور کشوورها برخووردار اسوت ،زیورا تصوویری از
زمینههای مختلف فعالیتهای بالقوه بانکهای خارجی در کشور مبدا را بهتصویر میکشد.
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کشورهای با اقتصاد مبتنی بر کارایی

۲313
ایران

کشورهای با اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید

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

توضیحات :سقف امتیاز شاخص رقابتپذیری جهانی عدد هفت است .از آنجا که درج آن منجر به مسوطح شودن کول نموودار میشوود ،از

ترسیم سقف امتیاز در نمودار فوق اجتناب شده است.

ماخذ :اطالعات گزارشهای رقابتپذیری جهانی ،محاسبات محقق.

از آنجا که ایران نیز در بین کشورهای در حال گذر از اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید به اقتصاد مبتنی بر کارایی قرار گرفتوه و
توسعه مالی نیز نقش کلیدی در رشد و توسعه پایدار مبتنی بر کارایی ایفا میکند ،بنابراین به بررسی وضعیت رکن توسعه موالی
در ایران میپردازیم .در ارتباط با این رکن براساس نمودار  ۲مشاهده میشود که مقدار متوسط شواخص توسوعه بوازار موالی در
 1سقف این شاخص عدد  7در نظر گرفتهشده است .برای مطالعه بیشتر در این زمینه به سایت زیر رجوع نمائید:
-http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016.
Basic Requirements.

2

Efficiency Requirements.

3

Innovation and Sophistication Factors.

4

 5این ارکان عبارتند از آموزش عالی( ، )Higher Education & Trainingکارایی بازار کاال( ، )Goods Market Efficiencyکوارایی بوازار نیوروی
کوار ( ،)Labor Market Efficiencyتوسوعه بوازار موالی( ، )Financial Market Developmentآموادگی در حووزه فونآوری( Technological
 ، )Readinessاندازه بازار (.)Market Size
 6ادبیات نظری مبتنی بر این تروری بر پایه مطالعات لوین ( )Levineشوکل گرفتهانود .در ایون زمینوه میتووان بوه ) Levine (1997و )Levine (2005
رجوع نمود.
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اهمیت ارتقای نظام حقوقی وثایق منقول

ایران از مقدار متوسط آن در هر یک از اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید و کارایی کمتر است .هرچند کمتر بودن این شاخص
در کشور در مقایسه با اقتصادهای مبتنی بر کارایی دور از انتظار نیست ،اما کمتور بوودن آن در مقایسوه بوا متوسوط اقتصوادهای
مبتنی بر عوامل تولید که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی بهسر میبرنود ،در کنوار رونود بهشودت نزولوی آن ،میتوانود بهشودت
نگرانکننده باشد.

1

در محاسبه شاخص توسعه بازار مالی ،هشت عامل کلی مورد توجه قرار گرفته که عبارتنود از :در دسوترس بوودن خودمات

مالی ،۲قابل تهیه بودن خدمات مالی (از نظر هزینه برای مصرفکنندگان) ، 3تامین مالی از طریق بازار بورس داخلی ،3سوهولت
دسترسی به وام ،5دسترسی به سرمایههای مخواطرهآمیز ،6سوالمت موالی بانکهوا ،7مقرراتگوذاری بورسهوای اوراقبهوادار 6و
شاخص حقوق قانونی.

13 5

 1البته تا سال  ۲313تعداد  5متغیر در محاسبه شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته بودنود کوه در سوال  ۲311ابعواد موورد بررسوی بوه  6محوور
کاهش پیدا کردند .در حقیقت در کنار دیگر متغیرهایی که در ادامه به آنها اشاره میشوود ،متغیور منوع جریوان آزاد سورمایه ( Restriction on Capital
 )Flowsنیز مورد بررسی قرار میگرفت.
Availability of Financial Services.

2

Affordability of Financial Services.

3

Financing through Local Equity Market.

4

Ease of Access to Loan.

5

Venture Capital Availability.

6

Soundness of Banks.

7

Regulation of Securities Exchanges.

8

Legal Rights Index.

9

 13در محاسبه شاخص توسعه مالی به این مساله توجه شده که عالوه بر متغیرهوای اثرگوذار بور کوارایی در بوازار موالی (مشوتمل بور پونج عامول اول) ،بایود
متغیرهای اثرگذار بر قابلیت اعتماد و اعتبار بازار مالی (سه عامل آخر) را نیز مورد توجه قرار داد .در محاسبه نیز برای مجموعه متغیرهوای هور یوک از دو
گروه فوق ،وزن مساوی و معادل  ۵3درصد در نظر گرفته شده است .در این خصوص به گزارش زیر رجوع شود:
-World Economic Forum, 2016. The Global Competitiveness Report. P. 40.
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۲31۲
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قابل تهیه بودن خدمات مالی (از نظر هزینه برای مصرفکنندگان)

۲311

۲313

در دسترس بودن خدمات مالی

سهولت دسترسی به وام

تامین مالی از طریق بازار داخلی سهام

سالمت مالی بانکها

دسترسی به سرمایههای مخاطرهآمیز

شاخص حقوق قانونی

مقرراتگذاری بورسهای اوراقبهادار

نمودار  -۳روند ارزش متغیرهای تشکیلدهنده شاخص توسعه مالی در ایران
توضیحات :از آنجا که از سال  ۲311منع جریان آزاد سرمایه از بین متغیرهای فوق حوذف شوده؛ در ایون نموودار بورای یکسانسوازی ،ایون

متغیر از بین عوامل تشکیلدهنده شاخص توسعه ملی در سال  ۲313حذف شد .همچنین در محاسبه ارزش هر یک از شاخصهای فوق،

امتیازی بین یک تا هفت به این شاخصها اختصاص یافته است .البته در خصوص شاخص حقوق قانونی ،دامنه امتیواز بوین صوفر توا 13
بوده که براساس دامنه امتیاز دیگر متغیرها ،برای رسم در این نمودار همگن شده است.

ماخذ :اطالعات گزارشهای رقابتپذیری جهانی ،محاسبات محقق.

در بررسی ارزش محاسبهشده برای مجموعه این عوامل اثرگذار بر شاخص توسعه مالی که در نموودار  3بوه تصوویر کشویده
شده است ،مشاهده میشود که سهولت دسترسی به وام که از مهمترین عوامل مورد بررسی است ،در ایران هموواره از کمتورین
مقدار شواخص موورد انتظوار در بوین دیگور عوامول ایون حووزه برخووردار بووده اسوت .اهمیوت اقتصوادی متغیور فووق براسواس
اطالعات مندرج در نمودار  ۴به تصویر کشیده شده است.
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نمودار  -۴سه متغیر کلیدی شکلدهنده مشکالت اصلی کسبوکار در ایران

توضیحات :در انتخاب این متغیرها ،بهطور متوسط مجموعهای مشتمل بر  1۶متغیر کلیدی شکلدهنده مشکل کسبوکار در هر کشور در

اختیار پاسخدهندگان قرار میگیرد و براساس رتبهبندی پنج متغیر کلیدی از مجموعه فوق ،در نهایت سهمی برای هر یک از این متغیرها در

شکلگیری موانع کسبوکار در کشور ذیربط مشخص میشود .متغیرهای مورد توجه در این نمودار در هر سال از متغیرهوای بوا سوه رتبوه
باالتر در بین موانع اصلی کسبوکار در ایران استخراج شدهاند.

ماخذ :اطالعات گزارشهای رقابتپذیری جهانی ،محاسبات محقق.

در نمودار  ۴که سوه متغیور کلیودی شوکلدهنده مشوکالت اصولی کسوبوکار در ایوران از نظور فعواالن اقتصوادی در بخوش
خصوصی در سالهای  ۲313تا  ۲31۵درج شده ،مشاهده میشود که در طول  ۶سال مورد بررسی ،صرفاً در سالی که شورایط
اقتصادی کشور بهدلیل تحریمهای اقتصادی در خصوص فعالیتهای هستهای ایران با بحران مواجه شد ،سهولت دسترسوی بوه
وام از جایگاه نخست برخوردار نبوده است .در این سال به دلیل شرایط بیثباتی سیاسی و تنزل شدید ارزش پول ملی و بحران
ارزی ،متغیر سهولت دسترسی به وام به جایگاه سوم نزول کرد .همچنین این متغیر پ

از بیثباتی سیاسوی کوه در سوال ۲313

با  ۲3.1درصد بیشترین سهم از عوامل محدود کننده کسبوکار را به خوود اختصواص داده اسوت ،در سوال  ۲31۵بوا سوهمی
معادل  15.۶درصد باالترین مقدار متغیر فوق را نیز بهتصویر کشیده است.
در ارتباط با این متغیر باید به این مساله توجه نمود که در روششناسی محاسبه شاخص رقابتپوذیری جهوانی ،در صوورتی
که در کشوری یک کسبوکار بدون دسترسی به وثیقه و صرفاً با برخوورداری از یوک برناموه کسوبوکار مناسوب و توجیهپوذیر
بتواند موفق به اخذ تسهیالت بانکی شود ،سهولت دسترسی به وام در آن کشور تامین شده است.1

از این رو با توجه به جایگاه کلیدی متغیر سهولت دسترسی به وام در مشکالت اصلی کسبوکار در ایران و سطح انودک آن
در مقایسه با دیگر متغیرهای اثرگذار بر شاخص سطح توسوعه موالی در طوول سوالهای نمونوه ،ضورورت توجوه بوه ایون مقولوه
جهت ارتقای سطح توسعه مالی در کشور مشاهده میشود .هرچند اندک بودن این شاخص در نگاه اول شاید بتواند با رویکرد
کمبود طرف عرضه توضیح داده شود و از این رو عاملی در تشویق جذب سرمایه خارجی در حوزه بانکداری در راستای تاکید
بر کمبود عرضه منابع مالی باشد ،اما توجه بوه نموودار  3و مشواهده کمبوودن امتیواز عوواملی ماننود شواخص در دسوترس بوودن
خدمات مالی و مبتنی بر میزان تنوع محصووالت و خودمات موالی توسوط بخوش موالی بوه کسوبوکارها -و همچنوین شواخص
حقوق قانونی و مبتنی بر درجه تسهیل فرآیند وامدهی توسط تامین حقووق قرضدهنودگان و قرضگیرنودگان در قالوب قووانین و
مقررات ناظر بر توثیق دارایی و ورشکستگی اعتبارگیرنده و بیانگر اهمیت مشکالت کلیدی و زیرساختی در امکوان بوالقوه ارایوه
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تسهیالت مورد نیاز به متقاضیان تسهیالت است .مسائلی که حتی در صورت فراهمشدن امکان فعالیت بانکهوای خوارجی در
کشور ،نمیتواند سهولت دسترسی به اعتبار را به نحو چشمگیری ارتقا بخشد و حتی حوزه فعالیوت ایون بانکهوا در کشوور را

در مقایسه با کشور مبدا محدود خواهد کرد.1

به عبارت دقیوقتر بوا توجوه بوه سوه عواملی کوه در نموودار  3از کمتورین سوطح رونود امتیواز در بوین متغیرهوای شوکلدهنده
توسعهمالی در دوره مورد بررسی در ایران برخوردارند ،مشاهده میشود که به علت روند نزولی شودید شواخص حقووق قوانونی
در سال آخر و رسویدن آن بوه پوایینترین سوطح در بوین دیگور متغیرهوای تشوکیلدهنده شواخص توسوعه موالی ،ضوروری اسوت
پرداختن به زیرساختهای شکلدهنده این متغیر در اولویت توجه مقامات ذیربط قورار گیورد .عالوهبوراین ،بوا توجوه بوه آنکوه
ارتقای سطح شاخص حقوق قانونی میتواند از طریق بهبوود زیرسواخت حقووقی بورای ارائوه خودمات موالی ،نوه تنهوا سوهولت
دسترسی به وام ،بلکه تامین سرمایههای مخاطرهآمیز را ارتقا بخشد؛ ضرورت اولویت بخشی به بهبود این شواخص در مقایسوه
با دو شاخص فوق مشاهده میشود.
در حقیقت شاخص حقوق قانونی ،ارتباط زیربنوایی بوا دو شواخص سوهولت دسترسوی بوه وام و دسترسوی بوه سورمایههای
مخاطرهآمیز دارد .به عبارت دیگر ،با ارتقای زیرساخت حقوقی ناظر بر وثیقهسپاری و برقراری امکان وثیقهسپاری گسوترهای از
داراییهای منقول در کنار داراییهای غیرمنقول ،سطح دسترسی به اعتبار بهواسطه این گروه از داراییها افزایش مییابود و بوه
طور خاص با برقراری امکان در نظور گورفتن درآمودهای آتوی از طرحهوای اقتصوادی بوهعنوان وثیقوه ،امکوان توامین سورمایه در
طرحهای مخاطرهآمیز فراهم میشود.
از طرف دیگر براساس طبقهبندی مورد اشاره در گزارشهای رقابتپذیری جهوانی از اقوالم تشوکیلدهنده شواخص توسوعه
مالی ،دو شاخص سهولت دسترسی به وام و دسترسی به سرمایههای مخاطرهآمیز ،در گروه متغیرهای اثرگذار بور کوارایی بوازار
مالی قرار دارند .این در حالی است که شاخص حقوق قانونی ،در گروه متغیرهای اثرگذار بر قابلیت اعتماد و اعتبار بازار موالی
قرار میگیرد .۲از آنجا که متغیرهای اثرگوذار بور زیرسواخت بوازار موالی و قابلیوت اعتمواد و اعتبوار در ایون بوازار ،در شوکلدهی
کارایی بازار مالی از نقش کلیدی برخوردارند ،اما با علم به آنکوه جهوت رابطوه علیوت معکووس الزامواً نمیتوانود برقورار باشود؛
بنابراین با توجه به اثر غیرمستقیم فوق بر توسعه مالی ،توصویه میشوود ضورورت ارتقوای شواخص حقووق قوانونی مشوتمل بور
قوانین ناظر بر توثیق دارایی و حقوق اعتباردهنده در شرایط ورشکستگی اعتبارگیرنده در کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که مولفه شاخص حقوق قانونی در شاخص رقابتپذیری جهوانی ،بور اسواس
الگوی مورد توجه در شاخص سهولت کسبوکار محاسبه میشود .از این رو تمرکز این شواخص بور فضوای مقرراتوی نواظر بور
وثیقهسپاری اموال منقول و مقررات ناظر بر حقوق قانونی اعتباردهنده به پشتوانه این وثایق اسوت .بنوابراین بورای ارتقوای ایون
شاخص ،الزامی است انجام اقداماتی در زمینه ارتقای نظام حقوقی وثایق منقول در کشور در اولویت قرار گیرد.

 .۲.۲.۱شاخص سهولت انجام کسبوکار و نظام حقوقی وثایق منقول
در گام بعد برای بررسی دقیقتر شاخصهای اثرگذار بر حوزه فعالیوت واسوطهگری موالی توسوط بانکوداران بینالمللوی ،بور رتبوه

سهولت انجام کسبوکار متمرکز میشویم که توسوط گوروه بانوک جهوانی 3بهصوورت سواالنه منتشور میشوود و بهصوورت کلوی
بهعنوان شاخصی در ارزیابی فضای مقرراتی حاکم بر کسبوکارهای خصوصی کوچک و متوسط فعال در هر کشوور شوناخته
شده است .در حقیقت بیشتر شاخصهای استفاده شده در محاسبه این متغیور مبتنوی بور قووانین و مقوررات بووده؛ بوه نحویکوه
حدود دو سوم اطالعات ،بر پایه قوانین و مقررات جاری در کشور ذیربط اسوتخراج میشووند (گوروه بانوک جهوانی،۲31۶ ،

.3)۲۵

 1شدت این مساله در حدی است که شاخص حقوق قانونی بهعنوان متغیر بهتصویرکشنده زیرساخت حقوقی بوازار موالی ،از سوال  ۲31۴بوه بعود بوا افوت
شدیدی مواجه شده است .کاهش در این متغیر بهدلیل تغییر در شیوه محاسوبه آن بوا درنظرگورفتن ابعواد نووینی از زیرسواخت حقووقی اسوت کوه در کشوور،
موجود نیست.
ibid. p. 40.

2

World Bank Group.

3

 3البته تمرکز این شاخص بر قوانین و فضای مقرراتی ،بهعنوان یکی از مزیتهای آن شناخته میشود زیرا از قابلیت پیگرد قوانونی برخووردار خواهود بوود و
مقرراتگذاران میتوانند جهت ارتقای این شاخص ،مقررات زیربنایی را بهبود بخشیده و تغییر دهند .با این وجود از این نقطه ضعف نیز برخوردار اسوت
ادامه در صفحه بعد>-
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هر چند این شاخص بیشتر مبتنی بر فضوای مقرراتوی راهانودازی کسوبوکار اسوت ،بوا ایون وجوود در عرصوه بینالمللوی در
ارزیابی جذابیت کشورها از منظر امکان سورمایهگذاری مسوتقیم خوارجی و همچنوین افوق رشود اقتصوادی بلندمودت نیوز موورد
استفاده قرار میگیرد .در خصوص اثر شاخص سهولت انجام کسبوکار بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،توجه به ایون
نکتووه ضووروری اسووت کووه هوور چنوود بوواال بووودن سووطح ایوون متغیوور بیووانگر فضووای مقرراتووی و نهووادی مناسووب بوورای راهانوودازی
کسبوکارهای با اندازه کوچک و متوسط است؛ اما بهصورت گستردهتر ،بیانگر این مساله است که اقتصاد ذیربط کوه فضوای
مقرراتی مناسبی را برای بنگاههای خصوصی داخلی خود فراهم کورده میتوانود چنوین فضوایی را بورای بنگاههوای خوارجی نیوز
فراهم نماید .از این رو منطق زیربنایی اثر ارتقای این شاخص بر جذب بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در عرصه عمومی
شکل میگیرد.

در این زمینه کرکالن و گیالندرز )۲31۵( 1در مطالعهای به این نتیجه رسویدند کوه ایون اثور در کشوورهایی بوا سوطح درآمود

متوسط حتی بیشتر خواهد بود .از آنجا که در طبقهبندیهای انجامشده در محاسبه شواخص فووق ،ایوران در بوین کشوورهای بوا
درآمد متوسط و باال طبقهبندی میشود ،بنابراین این مساله میتواند در بلندمدت و در صورت رفع تحریمهوای بینالمللوی و بوا
جذب سرمایههای خارجی ،به اقتصاد کشور کمک موثری نماید.

۲

همچنین در مطالعه دیگری که توسط شاهدان ،سرمیدی و فایزی ( )۲31۴در مورد شش کشور آسویایی مشوتمل بور ایوران
انجامشده است ،شواهد نه تنها تائیدکننده اثر بهبود شاخص سهولت انجام کسبوکار بر جذب سرمایه خوارجی بووده ،بلکوه از
بین عوامل تشکیلدهنده این شاخص ،ارتباط مثبت بین شاخصهای متمرکز بور ثبات االییات ،3دریافات اتبباار 3و تجاارت

فراارزی 5و جذب بیشتر سرمایههای مستقیم خارجی در کشورهای نمونه به اثبات رسیده است.

براساس مطالعه هنوش )۲31۲( 6نیز به دولتمردانی که راهبرد بهبود شاخص سهولت انجام کسوبوکار را در دسوتیابی بوه

تصویری بهتر از اصالحات اقتصادی در فضای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی دنبال میکنند ،توصیه شده کوه از بوین نوه حووزه

کلی مورد توجه در شکلدهی رتبه سهولت انجام کسبوکار ،7بر شاخصهای مربوط بوه دو حووزه دریافات اتبباار و الااا آور

بلدن قراردادها 6توجه ویژه نمایند .در حقیقت ،شواهد تجربی این مطالعه تائیدکننده آن اسوت کوه ایون دو شواخص ،بیشوترین
اثر را بر تقویت رشد اقتصادی از طریق بهبود فضای سرمایهگذاری اعمال میکنند.
از این رو براساس نقطه اشتراک دو مطالعه قبل چنین جمعبندی میشود که در صورتی که هدف دولت از ارتقای شواخص
فوق ،بهبوود فضوای سورمایهگذاری خوارجی و تعامول بیشوتر بوا کشوورهای خوارجی در راسوتای ارتقوای رشود اقتصوادی اسوت؛
ضروری است حداقل حوزه دریافت اتببار ارتقا داده شود و زیرساختهای الزم برای بهبود آن فراهم شوود .ایون حووزه دقیقواً
زیرشاخه مورد اشاره در شاخص حقلق قانلنی در رکن هشت شاخص رقابتپذیری جهوانی (شواخص توسوعه بوازار موالی) را
پوشش میدهد که باید در زمینه ارتقای فضای رقابتپذیری در کشور مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب در مجموع ضرورت اولویت بخشیدن به ارتقای زیرساختهای حقلق قاانلنی مشواهده میشوود .بوا ارتقوای
حوزههای پوششدهنده حقوق قانونی ،نه تنها رتبه کشور در زمینه دو شاخص رقابتپذیری جهانی و سهولت انجام کسبوکار

که نمیتواند مقدار عدم تمکین به مقررات موجود را به تصویر بکشد؛ زیرا حتی با تغییر مقررات ،در صورت وجود فضای عدم تمکین به هور نسوخهای از
مقررات ،نتایج مورد انتظار حاصل نخواهد شد (گروه بانک جهانی)۲۲ ،۲31۶ ،
Corcoran & Gillanders.

1

Shahadan, Sarmidi & Faizi.

2

Registering Property.

3

Getting Credit.

4

Trade across Borders.

5

Hanusch.

6

 7در زمان انجام این مطالعه ،شاخصهای مورد استفاده در محاسبه رتبه سهولت انجام کسوبوکار مشوتمل بور  5شواخص بودهانود کوه در سوالهای اخیور
شاخص دسترسی به برق( )Getting Electricityو شاخص مقررات بازار کار ( )Labour Market Regulationنیوز بوه شواخصهای فووق اضوافه
شده است.
Enforcing Contracts.
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8

طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

به نحو چشمگیری بهبود پیدا کرده 1و زمینه مناسبتری برای سرمایهگذاری خارجی در کشور ،بهویژه در حوزه بانکی ،و از ایون
رو رشد اقتصادی به پشتوانه ارتقای نظوام موالی بانوکمحور پدیود میآیود؛ بلکوه مهمتورین مشوکل در زمینوه دریافوت اعتبوار در
کشور ،مبتنی بر نظام حقوقی وثایق منقول ،حل و فصل خواهد شود و حتوی بوا عودم افوزایش سورمایهگذاری خوارجی در زمینوه
بانکداری ،امکان ارتقای ظرفیت بالقوه وامدهی در کشور فراهم خواهد شد.
بهمنظور درک بهتر مطالب فوق ضروری است اجزای مولفه دریافوت اعتبوار در شواخص سوهولت انجوام کسوبوکار موورد
بررسی و توجه قرار گیرد .این شاخص بر چهار زیوربخش متمرکوز اسوت کوه صورفاً اطالعوات دو زیوربخش آن بورای رتبهبنودی

سهولت انجام کسبوکار مورد استفاده قرار میگیرد و مبتنوی بور شواخص قودرت حقووق قوانونی ۲و شواخص عموق اطالعوات

اعتباری 3است .جانکف ،مکلیش و اشالیفر )۲337( 3در ارتباط با نقش کلیدی و همزموان دو شواخص فووق بوه ایون مسواله
اشاره میکنند که سامانههای ثبت وثایق 5که نقشی کلیودی در قودرت حقووق قوانونی وثیقوه ایفوا میکننود و موسسوات اعتبواری
خصوصی و دولتی 6که به ارائه اطالعوات اعتبواری پرداختوه و شواخص عموق اطالعوات اعتبواری براسواس فعالیوت آنهوا شوکل

میگیرد؛ در صورت وجود و فعالیت در کنار یکدیگر ،به بهترین نتیجه مورد نظر مبتنی بر رشد سوریع اعتبوار در اقتصواد دسوت
خواهند یافت.7

البته در کنار دو شاخص فوق ،دو مولفه دیگر نیز در شکلگیری اجزای شاخص دریافت اعتبوار در نظور گرفتوه شودهاند کوه

درصد پوشش اطالعات اعتباری 6در هر کشور را براساس دو موسسه اعتباری خصوصی و دولتی مورد بررسوی قورار میدهنود.
البته این دو شاخص برخالف شاخصهای قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری ،هر چند محاسوبه میشووند ،اموا در
رتبهبندی سهولت انجام کسبوکار مورد استفاده قرار نمیگیرند.
شاخص قدرت حقوق قانونی به عنوان اولین و مهمترین شاخص موورد توجوه در محاسوبه مولفوه دریافوت اعتبوار ،هماننود
شاخص حقوق قانونی در رکن توسعه مالی شاخص رقابتپذیری جهانی ،بر قوانین مربوط به وثیقهسوپاری و همچنوین حقووق
دارندگان وثیقه در قوانین حاکم بر ورشکستگی متمرکز است .به بیان دقیقتر ،برخالف آنچه که در نظام مالی ایران مورد توجوه
است ،در این شاخص تمرکز بر وثیقهسپاری اموال منقول و ابعاد حقوقی زیربنایی کارکرد موثر این نوع وثیقهسپاری است.
از این رو همانطور که در صفحه قبل عنوان شد ،نقطه اشتراک مطالعوات شواهدان ،سورمیدی و فوایزی ( )۲31۴و هنووش
( )۲31۲که مبتنی بر تمرکز بر حوزه دریافت اعتبار است ،بر الزام ارتقای ساختار حقووقی نواظر بور وثیقهسوپاری امووال منقوول
تفسیر میشود.
حال برای ارزیابی وضعیت ایران ،ابتدا بر شاخص سهولت راه اندازی کسبوکار متمرکز میشویم .در این راسوتا دو گوروه

از کشورهای همتا را در کنار ایران مورد توجه قرار میدهیم و بر مجموعه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقوا ،5و کشوورهای

با درآمد متوسط رو به باال 13متمرکز میشویم .از آنجا که بر اساس پایگواه داده آنالیون سوایت ذیربوط ،11اطالعوات مربووط بوه

 1در این راستا با استاد به برنامه شبیهساز مندرج در سایت  ،Doing Businessمشاهده میشود که صرف افزایش یک واحدی در امتیاز ایران از شواخص
حقوق قانونی ،میتواند رتبه کشور از شاخص دریافوت اعتبوار را از  57بوه  75و رتبوه شواخص کلوی سوهولت انجوام کسوبوکار را از  116بوه  111بهبوود
بخشد .با این وجود افزایش یک واحدی در شاخص عمق اطالعات اعتبواری نمیتوانود تغییوری در رتبوه ایوران در شواخصهای فووق بوهوجود آورد .بورای
بررسی بیشتر به ماخذ زیر مراجعه شود:
-http://www.doingbusiness.org/reforms/reform-simulator.
Strength of Legal Rights Index.

2

Depth of Credit Information Index.

3

Djankov, McLiesh & Shleifer.

4

Collateral Registries.

5

Credit Bureaus & Credit Registries.

6

 7در خصوص نتایج تائیدکننده این امر میتوان به ماخذ زیر نیز مراجعه نمود:
-World Bank Group (2016, 75).
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Coverage of Credit Information.

8

Middle East & North Africa.

9

Middle Upper Income Countries.

10

http://www.doingbusiness.org/data.
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رتبه کلی سهولت انجام کسبوکار در دامنه زمانی محاسوبه ایون شواخص ( 1)۲33۴-۲31۶در دسوترس نیسوت ،متغیور امتیواز
فاصله رتبه سهولت انجام کسبوکار تا بهترین رتبه اخذ شوده ۲کوه اطالعوات آن بورای دوره زموانی  ۲313-۲31۶در دسوترس

است را مورد توجه قرار میدهیم.

3

براساس نمودار  ۵مشاهده میشود که وضعیت ایران در شاخص فوق از روندی صعودی و با شیب کم برخوردار اسوت کوه
بیانگر مناسبتر شدن رتبه ایران در سهولت انجام کسبوکار در گذر زمان ،هر چند با سرعت انودک اسوت .ایون مسواله بیوانگر
آن است که مقدار فاصله پوشش داده شده بین رتبه سهولت انجام کسبوکار در ایران تا بهترین رتبه در حال کواهش اسوت .در
مقایسه روند این متغیر با گروههای همتا نیز مشاهده میشود که هر چند در سالهای اولیوه نمونوه موورد بررسوی ،اخوتالف بوین
روند ایران و کشورهای نمونه کم بوده ،اما پ

از سال  ۲313این اختالف در حال افزایش اسوت .همچنوین بوا وجوودی کوه توا

قبل از سال  ۲313ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای نمونه از جایگاه بهتری برخوردار بووده اسوت ،اموا پو

از ایون

سال با افت مواجه شده و به گروه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا نزدیک شده است.

۶۴
۶۲
۶3
۵6
۵۶
۵۴
۵۲
۵3
۴6

۲31۶
ایران

۲31۵

۲31۴

۲313

خاورمیانه و جنوب آفریقا

۲31۲

۲311

۲313

کشورهای با درآمد متوسط رو به باال

نمودار  -۵مقایسه روند امتیاز فاصله رتبه سهولت انجام کسبوکار تا بهترین رتبه در ایران و گروههای همتا

توضیحات :روند متغیر فوق بورای کشوورهای بوا درآمود متوسوط رو بوه بواال و کشوورهای خاورمیانوه و جنووب آفریقوا ،بوا میوانگینگیری از

امتیازهای گزارششده برای کشورهای موجود در گروه ذیربط برای سالهای نمونه حاصول شوده اسوت .در میوانگینگیری اعوداد گوزارش

شده برای سالهای  ۲31۵و  ، ۲31۶از ارقام گزارششده براساس روش جدید محاسبه این شاخص استفاده شده است.
ماخذ :پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.

در ارزیابی وضعیت مولفه دریافت اعتبار بهعنوان مهمترین جز تشکیلدهنده رتبه سوهولت انجوام کسوبوکار کوه براسواس
مطالعات اشاره شده نقشی کلیدی در دستیابی به رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ایفا میکند نیز مجدداً به دلیول مشوابه
با رتبه سهولت انجام کسبوکار ،ملزم به استفاده از متغیر امتیواز دریافوت اعتبوار توا بهتورین رتبوه اخوذ شوده در خصووص ایون
مولفه برای ایران و دو گروه همتا هستیم .بوا ایون وجوود بورای ایون متغیور ،اطالعوات دامنوه زموانی  ۲33۵-۲31۶در دسوترس
میباشد.

 1توجه به این نکته ضروری است که اطالعات منتشر شده برای هر سال ،الزاماً با پایان سال مالی ذیربط منطبق نیست زیرا رتبه و امتیاز هر کشور در هور
سال ،براساس اطالعات تا ابتدای ژوئن سال قبل محاسبه میشود .از این رو اختصاص عدد سال پایان دوره مالی به امتیاز محاسبه شده در آن سال ،صرفاً
جهت سهولت در رتبهبندیها اعمال شده است.
Distance to Frontier (DTF) Score.

2

 3در حالیکه رتبه سهولت انجام کسبوکار به مقایسه نسبی این شاخص در بین کل کشوورهای موورد بررسوی میپوردازد؛ امتیواز فاصوله توا بهتورین رتبوه در
خصوص هر مولفه ،مقایسه مطلق تا بهترین عملکرد را مورد توجه قرار میدهد که برحسب درصد پوشش فاصله فضای مقرراتی تا بهترین عملکورد ،بوین
صفر تا  133در نوسان است .هر چه این متغیر بیشتر باشد ،بیانگر امتیاز باالتر و فاصله کمتر آن با فضای مقرراتی در کشوری است که بهتورین رتبوه را در
آن مولفه کسب نموده است .بنابراین امتیاز  133بیانگر برخورداری کشور ذیربط از بهترین عملکرد در آن مولفه است.
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براساس نمودار  ۶مالحظه میشود که این متغیر در ایران و کشورهای همتا از روند مشابهی برخووردار اسوت و هور چنود توا
سال  ۲31۴از روندی صعودی برخوردار بوده ،اما بهکارگیری روششناسی جدید در محاسبه این متغیر در سوال  ،۲31۵منجور
به افت شدید و نزولی شدن روند آن در ایران و کشورهای همتا شده اسوت .همچنوین بوا وجودیکوه ایون متغیور توا قبول از سوال
 ۲31۵در ایران بیشتر از کشورهای همتا بوده ،اما در سال اخیر مقدار آن به کمتر از گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به باال
نزول پیدا کرده است .بنابراین وضعیت دریافت اعتبار توسط کسبوکارهای با اندازه کوچک و متوسط در ایران نیواز بوه بهبوود
دارد .همچنین مقایسه مقدار این شاخص در آخرین سال نمونه برای ایران  -مقدار  ۴۵در نمودار  - ۶بوا مقودار امتیواز فاصوله
رتبه سهولت انجام کسبوکار تا بهترین رتبه در کشور  -مقدار  ۵7.۴۴در نمودار  - ۵بیانگر نامناسبتر بودن وضعیت مولفه
دریافت اعتبار با بهترین عملکرد در مقایسه با رتبه سهولت انجام کسبوکار در ایران است.
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کشورهای با درآمد متوسط رو به باال

نمودار  -۶مقایسه روند امتیاز فاصله رتبه دریافت اعتبار تا بهترین رتبه در ایران و گروههای همتا

توضیحات :روند متغیر فوق بورای کشوورهای بوا درآمود متوسوط رو بوه بواال و کشوورهای خاورمیانوه و جنووب آفریقوا ،بوا میوانگینگیری از

امتیازهای گزارششده برای کشورهای موجود در گروه ذیربط برای سالهای نمونه حاصول شوده اسوت .در میوانگینگیری اعوداد گوزارش
شده برای سالهای  ۲31۵و  ، ۲31۶از ارقام گزارششده براساس روش جدید محاسبه این شاخص استفاده شده است.
ماخذ :پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.

در تحلیل دقیقتر رفتوار ایون متغیور ،ضوروری اسوت رونود اجوزای اصولی تشوکیلدهنده مولفوه دریافوت اعتبوار مشوتمل بور
شاخصهای قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری بررسی شوند .در این راستا با توجه به در دسوترس بوودن رتبوه هور
یک از دو شاخص فوق برای گروههای مورد مطالعه در دامنه زمانی  ،۲33۵-۲31۶دیگر نیازی به تمرکز بر روند امتیاز فاصوله
رتبه مولفه ذیربط تا بهترین رتبه نیست.
در ارتباط با روند شاخص قدرت حقوق قانونی بهعنوان مهمترین جز شاخص دریافت اعتبار ،براساس نموودار  7مشواهده
میشود که تا سال  ۲336از وضعیت بهتری در ایران نسبت به کشورهای همتا برخووردار بووده اسوت .اموا در سوال  ۲335و بوا
تغییر در روش محاسبه ،مقدار آن در ایران در مقایسه با کشورهای همتا کاهش پیدا کرده و با کاهش اندک نسبت بوه کشوورهای
با درآمد متوسط رو به باال ،تا حدودی به کشورهای خاورمیانه و جنووب آفریقوا نزدیوک شود .بوا وجودیکوه تغییور دوبواره روش
محاسبه این شاخص در سال  ، ۲31۵به مقدار اندکی منجر به کاهش آن در کشورهای با درآمد متوسط رو به باال شوده اسوت؛
اما کاهش شدیدی در این شاخص در ایران و کشورهای خاورمیانه و جنووب آفریقوا مشواهده میشوود؛ بهنحویکوه مقودار آن در
ایران به گروه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا که از سطح اندکی برخووردار اسوت ،بسویار نزدیوکتر شوده اسوت .از ایون رو
ضرورت بهکارگیری راهکارهایی برای ارتقای این شاخص در کشور مشاهده میشود.
در ارتباط با شاخص عموق اطالعوات اعتبواری در کشوور و در مقایسوه بوا کشوورهای همتوا مشواهده میشوود کوه در تموام
سالهای نمونه مورد بررسی ،این شاخص در ایران از وضعیت بهتری در مقایسه بوا کشوورهای همتوا برخووردار اسوت و تغییور
روش محاسبه آن از سال  ،۲31۵نه تنها در ایران ،بلکه در کشورهای دو گروه موورد بررسوی منجور بوه بهبوود شودید رتبوه شوده
است .از این رو با توجه به دو شاخص تشکیلدهنده مولفه دریافت اعتبوار و رونود آنهوا منودرج در نمودارهوای  7و  6مشواهده
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میشود که جهت بهبود وضعیت دریافت اعتبوار توسوط کسوبوکارهای کوچوک و متوسوط ،ارتقوای شواخص قودرت حقووق
قانونی باید در دستور کار و اولویت مقامات ذیربط قرار گیرد.
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۲335

۲336

۲337

۲33۶

۲33۵

کشورهای دارای درآمد متوسط رو به باال

نمودار  -۷مقایسه روند شاخص قدرت حقوق قانونی در ایران و گروههای همتا
از این سال برابر با  1۲است .روند متغیر فوق برای کشورهای

توضیحات :مقدار سقف این شاخص تا قبل از سال  ۲31۵برابر با  6و پ

با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا ،با میوانگینگیری از امتیازهوای گزارششوده بورای کشوورهای موجوود در

گروه ذیربط برای سالهای نمونوه حاصول شوده اسوت .در میوانگینگیری اعوداد گوزارش شوده بورای سوالهای  ۲31۵و  ، ۲31۶از ارقوام

گزارششده براساس روش جدید محاسبه این شاخص استفاده شده است.

ماخذ :پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.

در بررسی دقیقتر و جهت شناسایی نقواط ضوعف فضوای مقرراتوی ایوران در خصووص مولفوه دریافوت اعتبوار ،بور اجوزای

پرسشنامههای شکلدهنده شاخصهای قدرت حقوق قانونی 1و عموق اطالعوات اعتبواری متمرکوز میشوویم .در ایون راسوتا بوا
بررسی گزارشهای موجود در سایت ذیربط ،صورفاً گزارشهوای مبسووط سوالهای  ۲31۶ - ۲336بورای ایوران در دسوترس
قرار گرفت و از این رو در ادامه بر اطالعات مندرج در این گزارشها متمرکز میشویم.
در این راستا ابتدا بر شاخص قدرت حقوق قانونی و پرسشهای زیربنایی شوکلدهنده ایون شواخص متمرکوز میشوویم .بور
اساس اطالعات در دسترس مشاهده میشود که با تغییر روش محاسبه شاخص سهولت انجام کسوبوکار و بنوابراین تغییورات
اعمالشوده در مولفووههای آن ،تعوداد پرسووشهای ذیربووط در سوالهای  ۲31۵و  ۲31۶بیشووتر از سوالهای قبوول شووده و از 13
پرسش به  1۲پرسش افزایش یافته است .هرچند در سالهای  ۲31۴-۲336تعداد پرسشهای شکلدهنده این شاخص ثابوت
و برابر  13است ،اما محتوی و حوزه پرسشها از سال  ۲335تغییر کرده است.
این مساله در مورد مولفههای مورد توجه در شکلدهی شاخص عمق اطالعات اعتباری نیز صادق است .هر چند در طوول
سالهای  ۲336-۲31۴مولفههای مورد توجه در شکلدهی شاخص عمق اعتباری تغییر نداشوته؛ اموا در سوال  ۲31۵نوه تنهوا
تعداد مولفهها از شش مورد به هشت مورد افزایش یافته ،بلکه در برخی از مولفههای قبلی نیز تغییراتی بهوجود آمده است.

 1جهت اطالع دقیقتر در خصوص این پرسشنامهها به گزارشهای زیر رجوع شود:
-http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports.

07

طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

6
۶

۴
۲
3
۲33۵ ۲33۶ ۲337 ۲336 ۲335 ۲313 ۲311 ۲31۲ ۲313 ۲31۴ ۲31۵ ۲31۶
ایران
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کشورهای با درآمد متوسط رو به باال

نمودار  -۸مقایسه روند شاخص عمق اطالعات اعتباری در ایران و گروههای همتا
توضیحات :مقدار سقف این شاخص تا قبل از سال  ۲31۵برابر با  ۶و پ

از این سال برابر با  6است .روند متغیر فوق بورای کشوورهای

با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا ،با میوانگینگیری از امتیازهوای گزارششوده بورای کشوورهای موجوود در

گروه ذیربط برای سالهای نمونوه حاصول شوده اسوت .در میوانگینگیری اعوداد گوزارش شوده بورای سوالهای  ۲31۵و  ، ۲31۶از ارقوام

گزارششده براساس روش جدید محاسبه این شاخص استفاده شده است.

ماخذ :پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.

از این رو بررسی این مولفهها که در قالب پرسش مطرح میشوند و تحلیل روند تغییر آنها میتواند تصویر بهتری از الگووی
تغییر در زیرساختهای شکلدهنده شاخص دریافت اعتبار ارائوه نمووده و همچنوین میتوانود بوهنحو مناسوبتری اولویتهوای
مورد نیاز در بهبود و ارتقای این شاخص در کشور را مشخص نماید.
در بررسی چگونگی تغییر در مولفههای اثرگذار بر شکلگیری شواخص قودرت حقووق قوانونی از سوال  ۲336توا دوره بعود
(مشتمل بر دوره زمانی  ،)۲335-۲31۴ابتدا براساس ماهیت سوالها بوه طبقهبنودی آنهوا در سوه گوروه مقرراتوی ،سوامانهای و
اجرایی میپردازیم .در حقیقت این سه گروه ،بیوانگر سوه زیرسواخت موورد نیواز و اولیوه در شوکلگیری تامینموالی وثیقوهای بوه
پشتوانه اموال منقول هستند که در ادامه در فصل  3بهصورت کامل به آنها خواهیم پرداخت .هر چند هر سه حووزه مشوتمل بور

مقررات ذیربط هستند؛ با این وجود زیرساخت مقرراتی بهصورت صوریح مبتنوی بور مقوررات فراهمکننوده ایجواد 1حوق وثیقوه
(حق اعتباردهنده نسبت به مال منقول توثیقی اعتبارگیرنده در صورت نکول وی) ۲؛ زیرساخت سامانهای بهصورت ضومنی بور

مقررات ناظر بر ثبت و اعالم 3عمومی حق وثیقه؛ و زیرساخت اجرایی بهصورت صوریح مبتنوی بور مقوررات نواظر بور اجورا 3و
اعمال حق وثیقه توسط اعتباردهنده در صورت نکول اعتبارگیرنده است.

به این ترتیب براساس اطالعوات منودرج در جودول  1مشواهده میشوود کوه در طوول سوه دوره موورد بررسوی ،از تمرکوز بور
مولفههای ناظر بر زیرساخت اجرایی تا حدودی کاسته شده (از  ۶مورد به  ۴مورد کاهش یافته) و بر تعداد مولفههای نواظر بور
زیرساخت مقرراتی (از  3مورد به  ۵مورد) و زیرساخت سامانهای (از  1مورد به  3مورد) افزوده شده است.
در راستای این تحول نیز براساس اطالعات مندرج در جدول  ۲مشاهده میشود پرسشهای مربوط بوه مقوررات حواکم بور

وثیقهسپاری بهنحوی تغییر کردهاند که به صورت صریح ،وثایق منقول را مورد توجه قرار میدهند .5این در حالی اسوت کوه در

پرسشهای مندرج در پرسشنامه سال  ،۲336وثایق بهصوورت کلوی عنووان میشودند .6در ایون راسوتا در پرسوشنامههای دوره

 5پرسشهای  3 ،۲ ،1و  ۴در دوره  ۲335–۲31۴مندرج در جدول .۲
 6پرسش  1در سال  ۲336مندرج در جدول .۲
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زمانی  ۲336-۲31۴بر وثیقهسپاری اموال منقول با حفظ مالکیت تمرکز شده است 1و به امکان اسوتفاده از حوق وثیقوه بودون
حق تصرف برای همه انواع داراییهای منقوول ،یوک گوروه واحود از ایون داراییهوا ،داراییهوای آتوی و یوا امکوان تسوری آن بوه

محصوالت ،عواید و جایگزینهای داراییهای اولیه اشاره شده است .۲همچنین در طورف مقابول وثیقوه ،و در توصویف 3کلوی

بدهیها و تعهدات ،ذکر حداکثر میزان دارایی به رهن گذاشته شده در توافقنامه وثیقه مورد توجه قرار گرفتوه اسوت .3بوه بیوان
دقیقتر در دوره  ۲336-۲31۴در زیرساخت مقرراتی ،گسترش شومول وثوایق و تمرکوز بور دامنوه وسویعی از داراییهوا منقوول
مورد توجه قرار گرفت.
در مسیر تحوالت فوق و در گذر از دوره  ۲336-۲31۴به دوره  ، ۲31۵-۲31۶بوا اضوافه شودن دو مولفوه (پرسوش) بوه
مجموعه عوامل شکلدهنده زیرساخت سامانهای ناظر بر اعالم حق وثیقه به عموم در شواخص قودرت حقووق قوانونی ،تمرکوز
بیشتری بر شفافیت معطوف شده است (جداول  1و  .)۲در حقیقت در این راستا در دوره آخر ،ویژگیهای سامانه ثبت وثایق

مبتنی بر ضرورت انتشار آ گهی 6 5در کنار امکان ثبت ،اصالح ،حذف و جستجوی آنالین توسط افراد ثالوث ذیصوالح 7موورد
توجه قرار گرفته است .از دیگر مهمترین تحوالت حاصله در ایون دو دوره در زمینوه وثیقهسوپاری میتووان بوه ضورورت وجوود

صرفاً یک سامانه ثبت وثایق برای انواع مختلف داراییها 6اشاره نمود .در حقیقت هزینه معامالتی بواالی یوک قورارداد وام در
صورت ثبت وثایق در سامانههای مختلف ،منجر به عدم تمایل اعتباردهنده در پذیرش وثیقه و عدم کوارکرد مناسوب وثیقوه در
نظام تامینمالی میشود .بنابراین جهت حذف این اثر خارجی  -منتج از فعالیوت چنود سوامانه ثبوت کوه عمومواً براسواس انوواع
مختلف دارایی در نظر گرفته میشود  -منجر به توجه به الزام وجود یک سامانه جامع ثبت وثیقه شده است.
به عنوان مثال در کشور پرو که  17مرکز متفاوت برای ثبت حقووق وثوایق بور اسواس نووع وثیقوه وجوود داشوت ،در برخوی
موارد اعمال حق وثیقه زمان بیشتری نسبت بوه عمور وثیقوه (منقوول) را بوه خوود اختصواص مویداد و منجور بوه کواهش شودید
ارزشگذاری وثیقه در زمان انجام قرارداد تسهیالت وثیقهای میشد .از این رو در قانون جدید ناظر بر معامالت وثیقهای کوه در
سال  ۲33۶در این کشور به تصویب رسید ،در نهایوت دو موسسوه بورای ثبوت حوق وثیقوه در نظور گرفتوه شود کوه یکوی از ایون
موسسات به ثبت وثایق منقول و دیگری به وثایق غیرمنقول 5میپردازد (مارشال و شهید سال .1۲ 11)۲336 13

از این رو در دوره آخر مورد بررسی ،تمرکز از شملل وثایق در زیرساخت مقرراتی ،تا حدودی به ویژگیهای سااانه وثایق
و زیرساخت سامانهای معطوف شده است .البته در این دوره بوا جوایگزین شودن مولفوه ضورورت وجوود سواختار قوانونی بورای
معامالت وثیقهای در ایجاد ،اعالم و اجرای حق وثیقه داراییهای منقول به جای مولفوه امکوان وثیقهسوپاری امووال منقوول بوا

 1پرسش  1در دوره  ۲335-۲31۴مندرج در جدول .۲
 ۲پرسشهای  3 ،۲و  ۴در دوره  ۲335-۲31۴مندرج در جدول .۲
Description.

3

 3پرسش  ۵در دوره  ۲335-۲31۴مندرج در جدول .۲
Notice.

5

 6پرسش  7در دوره  ۲31۵-۲31۶مندرج در جدول .۲
 7پرسش  6در دوره  ۲31۵-۲31۶مندرج در جدول .۲
 6پرسش  ۶دردو دوره  ۲335-۲31۴و  ۲31۵-۲31۶مندرج در جدول .۲
Immovable Collaterals.
Marechal & Shahid-Saless.
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10

 11توجه به این نکته ضروری است که از ایراداتی که هنوز بر سامانه جدید ثبت وثایق در کشور پرو وارد میشود ،تمرکز بر دفاتر ثبوت در فرآینود ثبوت حوق
وثیقه است که منجر به افزایش هزینه معامالتی انجام معوامالت وثیقوهای و افوزایش هزینوه زموانی بورای درج و ثبوت حوق ذیربوط در سوامانه ثبوت وثوایق
میشود .همچنین این مساله میتواند منجر به سوءاستفاده متقاضی تسهیالت در اخذ وام از اعتباردهندگان متفاوت به پشتوانه یک دارایی در فاصله زمانی
ثبت حق وثیقه در سامانه ذیربط شود.
 1۲در خصوص ادغام موسسات مختلف ثبت حق وثیقه ،میتوان به تجربه کشور ارمنستان نیز رجوع نمود که در فرآیند تصویب قانون جدید ناظر بور ثبوت
حق وثایق منقول ،تعداد این موسسات از  6موسسه به یک موسسه کاهش داده شده است و با تغییر شیوه ثبت حق وثیقوه بهصوورت الکترونیوک ،آنالیون،
مبتنی بر انتشار آ گهی و قابل دسترس عموم بودن سامانه بدون اخذ هزینه ،گام موثری در ارتقای زیرساخت اجرایی اعمال حق وثیقه برداشته شوده اسوت.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه به منابع زیر رجوع نمود:
-Ghazaryan (2015).
-Coleman & Wohlers (2015).
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

حفظ مالکیوت ،تمرکوز ویوژهای بور زیرسواخت کلوی مقرراتوی موورد نیواز در وثیقهسوپاری امووال منقوول معطووف شوده اسوت1؛
زیرساختی که حتی دو زیرساخت دیگر سامانهای و اجرایی را نیز در ابعاد کلی تحت پوشش قرار میدهد.
جهت ارائه تصویر بهتری از چگونگی تغییرات ایجاد شده در ارزیابی شاخص قدرت حقوق قانونی در طول سه دوره مورد
بررسی باید اطالعات مندرج در جدول  3را مورد توجه قرار داد .در این راستا مولفهها و پرسشهای مربوط بوه حووزه ایجواد و
اعالم حق وثیقه از حوزه اجرای حق وثیقه مشتمل بر حق تقدم ۲در تملیک وثیقه و قدرت قانونی اعموال و اجورای حوق وثیقوه

تفکیک میشوند.
به این ترتیب مشاهده میشود که در گذر از سال  ۲336به دو دوره بعدی ،حوزههوای بیشوتری در زمینوه ایجواد حوق وثیقوه

مورد توجه قرار گرفتهاند که همان مقوله گسترش شمول وثایق و تمرکز بیشتر بر انواع مختلف اموال منقوول را در بوردارد .3در
زمینه ثبت و اعالم عمومی حق وثیقه که مقوله سامانه ثبت وثایق را تحت پوشش قرار میدهد نیز مشاهده میشود کوه در سوال
 ۲336و دوره  ۲335-۲31۴صوورفاً یووک پرسووش بووه ایوون حوووزه اختصوواص یافتووه ،در حالیکووه در دوره  ۲31۵-۲31۶تعووداد
پرسشهای مربوط به این حوزه به  3پرسش افزایش یافته است.
با این وجود در زمینه پرسشهای ناظر بر اجورای حوق وثیقوه مشواهده میشوود کوه تعوداد پرسوشهای مبتنوی بور حوق تقودم
تملیک وثیقه ،در طول هر سه دوره ثابت بوده و صرفاً تغییراتی در نحوه بیان سوه پرسوش دربرگیرنوده ایون موضووع اعمالشوده
است .این در حالی است که از تعداد پرسشهای دربرگیرنده حوزه قدرت اعمال و اجرای حق وثیقوه کاسوته شوده و تعوداد ایون
پرسشها از سه پرسش در سال  ۲336به یک پرسش در سالهای دو دوره بعدی کاهش پیدا کرده است.
حال با توجه به تصویر کلی ارائهشده از نحوه تغییر در پرسشهای تشکیلدهنده شواخص قودرت حقووق قوانونی ،ضوروری
است به بررسی امتیازهای کسبشده در هر یک از پرسشهای مورد اشاره در ایران که اطالعوات آن در جودول  ۴گردآوریشوده

بپردازیم 3.براساس این اطالعات مشاهده میشود که با گذر از دوره اول (سوال  )۲336بوه دورههوای دوم (سوالهای - ۲335

 )۲31۴و سوم (سالهای  )۲31۵-۲31۶و با کاهش نسبی اهمیت فضای ناظر بر زیرساخت اجرایی ،مبتنی بور اعموال منوافع
قرضدهنده بهپشتوانه وثیقه ،در مقایسه با زیرساختهای مقرراتی و سامانهای ،نواظر بور منوافع قرضدهنوده و قرضگیرنوده در
ایجاد و اعالم حق وثیقه ،از میزان پوشش مولفههای ناظر بر فضای مقرراتی و سامانهای در کشور به شدت کاسته شده اسوت.
در حقیقت در دوره آخر که اوج تمرکز دقیقتر بر مولفههای نواظر بور زیرسواخت مقرراتوی وثیقهسوپاری اسوت ،میوزان پوشوش
مولفههای ذیربط در ایران به صفر رسیده است.
مهمتوورین مقولووهای کووه در دوره اخیوور بووه مجموعووه پرسووشهای ذیربووط افووزوده شووده و عووالوه بوور زیرسوواخت مقرراتووی دو
زیرساخت سامانهای و اجرایی را تحت پوشش قرار میدهد ،وجود ساختار قانونی برای معامالت وثیقهای است که عدم وجود
آن در کشور منجر به ضعف در حوزه مقرراتی ناظر بر ابعاد مشترک ایجاد ،ثبت و اجرای حق وثیقه شده است.
در زیرساخت سامانهای ناظر بر ثبت و اعالم حق وثیقوه نیوز هور چنود در دوره اول ،پوشوش کامول پرسوشها حاصول شوده
است؛ اما در دوره دوم با وجود عدم تغییر تعداد سوالهای متمرکز بر این حوزه ،اما بوا تغییور روش رتبهبنودی ،ایون پوشوش بوه
صفر رسیده؛ و در دوره سوم با تغییر بیشتر روش رتبهبندی و تمرکز شدیدتر بر وجوود سوامانه ثبوت وثوایق و ویژگیهوای موورد
انتظار این سامانه ،مقدار بیشتر عدم پوشش این زیرساخت در کشور مشاهده میشود ،بهنحویکه از بین  3مولفه ذیربط ،حتی
یک مورد نیز در ایران مصداق نداشته است.
در مورد زیرساخت اجرایی ناظر بر اجرای حق وثیقه نیز مشاهده میشود که هر چند میوزان پوشوش مولفوههای ذیربوط در
اعمال حق وثیقه در دوره دوم در مقایسه با دوره اول و با توجه به تعداد پرسوشهای ذیربوط بهبوود یافتوه اسوت؛ اموا بوا تغییور
روش رتبهبندی در دوره اخیر ،از میزان پوشش این مولفه نیز کاسته شد.

 1پرسش 1در دوره  ۲31۵-۲31۶مندرج در جدول .۲
Priority Right.

2

 3تعداد پرسشهای در برگیرنده حوزه ایجاد حق وثیقه از  3پرسش در سال  ۲336به  ۵پرسش در دو دوره بعد افزایش یافته است.
 3در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که شناسایی چگونگی پوشش هر یک از این پرسوشها توسوط قووانین و مقوررات نواظر بور وثیقهسوپاری در
کشور ،هر چند از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما بهدلیل پرداختن مرکز پژوهشهای مجل
میشود برای دستیابی به اطالعات تکمیلی به این گزارش (شهبازی غیاثی  )1353رجوع شود.
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شورای اسوالمی بوه ایون موضووع در سوال  ،1353توصویه

اهمیت ارتقای نظام حقوقی وثایق منقول

از این رو جهت ارتقای وضعیت ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی ،بهعنوان مهمترین جزء مولفوه دریافوت اعتبوار ،در
گام اول تنظیم و پیادهسازی فضای مقرراتی وثیقهسپاری بر پایه ساختار قانونی ناظر بر معامالت وثیقوهای بایود در دسوتور کوار
مقامات ذیربط قرار گیورد .در ایون راسوتا ،تمرکوز بور ابعواد پوشوشدهنده زیرسواخت حقووقی حتوی در مقایسوه بوا زیرسواخت
سامانهای از اولویت برخوردار است .با این وجود ،همگامی در پوشش شکافهای ذیربط میتواند تسریعکننده ارتقای الگووی
تامینمالی وثیقهای در کشور باشد.
در گام بعد ،در خصووص شواخص عموق اطالعوات اعتبواری بوهعنوان جوزء دیگور تشوکیل دهنوده مولفوه دریافوت اعتبوار و
براسوواس اطالعووات منوودرج در جووداول  ۵و  ۶مشوواهده میشووود کووه در گووذر از سووال  ،۲31۵هوور چنوود دو مولفووه متمرکووز بوور
قابلیتهای سامانه اطالعات اعتباری -مشتمل بر آنالین بودن سامانهها و ارائه ارزشافزوده در قالوب امتیازهوای اعتبواری -بوه
متغیرهای مورد بررسی در ارزیابی عمق اطالعات اعتباری اضافه شده است؛ اما همچنان تمرکز بر ویژگیهای اطالعات موورد
استفاده ،مشتمل بر پنچ مولفه ذیربط است.
در سالهای اخیر عالوه بر توجه به ویژگیهای سامانه اطالعوات اعتبواری ،مهمتورین تغییور در حووزه نووع اطالعوات موورد
بررسی بهوقوع پیوسته است .بهعنوان کلیدیترین تحول در این زمینه ،به عدم تمرکز بیش از حود بور اطالعوات مثبوت یوا منفوی
بهعنوان یکی دیگر از مهمترین تغییرات در این حوزه مطرح میشود.
با توجه به میزان باالی سطح پوشش پرسشهای مطرحشده در تدوین شاخص عمق اطالعوات اعتبواری در ایوران (جودول
 )7و صرف عدم پوشش پرسش  3مبنی بر عدم استفاده از اطالعات خردهفروشیها و شرکتهای ارائهدهنده خودمات عموومی
در کنار اطالعات موسسات مالی و بانکها در هر دو موسسه اعتباری خصوصی و دولتی ،مالحظه میشود که انجوام اقوداماتی
توسط مقامات ذیربط در ارتقای دامنه اطالعات مورد استفاده در این دو موسسه اعتباری میتوانود بوه کسوب امتیواز  6از ایون
مولفه که سقف امتیاز آن است منجر شود.

1

در این زمینه میتوان به تجربه اصالحات انجامشده در قانون موسسه اعتبوار خصوصوی در پاناموا (بوسوتلو  )۲337اشواره
کرد که براساس قانون ذیربط ،هر فردی میتواند جهت بهبود رتبه اعتباری خود از این موسسه درخواست کند توا از اطالعوات
مربوط به پرداخت هزینه شرکتهای ارائهدهنده خدمات عمومی توسط او برای ارتقای رتبه اعتباریاش استفاده شود.
با این وجود در مقام مقایسه بین دو شاخص قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری و میزان عودم پوشوش اجوزای
تشکیلدهنده آنها  -جداول  ۴و  - 7مشاهده میشود که در مجموع جهت ارتقای رتبه ایران در مولفه دریافوت اعتبوار بوهعنوان
مهمترین مولفه شاخص سهولت انجامکسبوکار ،در گام اول باید بر بهبود شاخص قدرت حقوق قانونی تمرکز شوود .در ایون
راستا نیز ضروری است ابعاد ناظر بر فضای زیرساخت مقرراتی وثیقهسوپاری موورد توجوه قورار گرفتوه و اقودامات الزم جهوت
ارتقای ابعاد زیربنایی آن مبتنی بر پیادهسازی موثر معامالت وثیقهای بر پایه وثایق غیر منقول در کشور مورد توجه قرار گیرد.
توجه به این نکته ضروری است که افزایش گستره وثایق به انواع مختلف وثایق منقول در کنار ضمانت اجرایی حوق وثیقوه
(حقوق وثیقهپذیر تحت مقوررات ورشکسوتگی) ،بایود موورد توجوه مقرراتگوذاران قورار گیورد .در حقیقوت دوره عمور کوتواه
بسیاری از این وثایق منقول تائیدکننده ضرورت وجود ضمانت اجرایی در کارکرد موثر حق وثیقه منقول ثبوت شوده در سوامانه
ثبت وثایق است .ساختاری که به نحو مناسبی حق تقدم در تصرف وثیقه را به تصویر کشیده باشد و در این زمینه مزیت کامل
را برای اعتباردهنده وثیقهای در مقایسه با دیگران فراهم نموده باشد.
در ارتباط با ضرورت تصریح دقیق ضمانت اجرایوی حوق وثیقوه در کوارکرد مووثر اصوالح حقووق قوانونی وثیقوه در کشوور
میتوان به تجربه چین اشاره نمود که هر چند با انتشار قانون جدید در سال  ۲33۵گوام مووثری در اصوالح سواختار تامینموالی
وثیقهای در این کشور برداشت ،اما در نظر نگرفتن شفافیت الزم در حوزه حق تقدم تصرف و تملیک وثیقه و ضمانت اجرایی
حق وثیقه ،منجر به دستیابی به کارایی الزم در بهبود فضای تامینمالی نشده است (هان.)۲31۵ ۲

10

Bustelo.

1

Han.

2

جدول  -1پراکندگی حوزههای مولفههای شکلدهنده شاخص قدرت حقوق قانونی
زیرساختهای شکلدهنده شاخص قدرت حقوق قانونی
مقرراتی
شماره پرسشها

دوره

سامانهای
شماره پرسشها

تعداد پرسشها

اجرایی
تعداد پرسشها

تعداد پرسشها

شماره پرسشها

۲336

3-۲-1

3

۴

1

13-5-6-7-۶-۵

۶

۲31۴-۲335

۵-۴-3-۲-1

۵

۶

1

13-5-6-7

۴

۲31۶-۲31۵

۵-۴-3-۲-1

۵

6-7-۶

3

1۲-11-13-5

۴

ماخذ :پرسشنامههای شاخص سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.
جدول  -۲نحوه تغییر اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی
۲336
شماره

موضوع

پرسش

۲31۴-۲335
نحوه گذر

شماره

۲31۶-۲31۵

موضوع

پرسش

نحوه گذر

شماره
پرسش

موضوع

قانونی بودن وارد شدن افراد حقیقی و حقووقی
1

در فعالیووت بووهعنوان طرفمقابوول در توافقنامووه

حذف

وثیقه
جایگزین

1

۲
۲

قووانونی بووودن توصوویف کلووی وثیقووه (امکووان

انتقوووال بوووا

استفاده از همه داراییها بهعنوان وثیقه)

تغییر کلی

قووانونی بووودن توصوویف کلووی بوودهی (امکووان

انتقوووال بوووا

پوشش همه تعهدات توسط وثیقه)

افزوده

3
۴

3

تمرکز بر امکان وثیقهسپاری امووا منقوو بوا حفو مالکیو

در هور

موسسه مالی

وجوووود سووواخ ار قوووانونی عووورای م وووام ت
جایگزین

1

انتقال

۲

وثیقه داراییهای منقول

امکان استفاده از حق وثیقه عدون حق تصرف در یک گوروه واحود از
اموا منقو و عدون توصیف مشخص وثیقه
امکان استفاده از حق وثیقه عدون حق تصرف برای همه اموا منقو
و عدون توصیف مشخص وثیقه
امکان لحاظ حق وثیقه برای داراییهای آتی یا ع داً خریداریشده ،و
یا تسری آن به محصوالت ،عواید و جایگزینهای داراییهای اولیه

انتقال

3

انتقال

۴

انتقال

۵

مجواز بووودن توصوویف ک ووی عودهیها و ت هوودات در توافقنامووه وثووایق
۵

وثیقووهای در ایجوواد ،اعووالم و اجوورای حووق

برای همه انواع عدهیها و ت هدات با ذکر حوداکرر میوزان دارایوی عوه
رهن گذاش ه شده در توافقنامه وثیقه

11

۲336
شماره

موضوع

پرسش
۴

وجووود سووامانه ثبووت حقوووق تضوومین وثووایق در
اموال منقول

۲31۴-۲335
نحوه گذر

شماره

انتقوووال بوووا
جزئیوووووات

موضوع

پرسش
وجووود صوورفاً ی و
۶

بیشتر

۲31۶-۲31۵

سووامانه ث و

نحوه گذر

شماره

موضوع

پرسش

وثووایق در کوول کشووور و بوورای انووواع

مخ ف دارایی با پایگاه داده الک رونی

قابول بازیوابی براسواس نوام

انتقال

۶

وامگیرنده
7

ضرورت وجود سامانه ث

وثایق م نی عور

ان شار آ گهی
وجود سامانه ثبت وثایق پیشرفته عوا امکوان

6

ث

 ،اصو  ،،حوذف و ججو وی آن یون

توسط افراد ثالث ذینفع
۵
۶
7

6

برخووورداری از حووق تقوودم طلبکوواران بووا وثیقووه
خارج از فرآیند ورشکستگی

انتقال

برخورداری از حق تقدم طلبکاران بوا وثیقوه در

انتقوووال بوووا

فرآیند ورشکستگی

تغییر

در معووورض توقوووف یوووا تعلیوووق قووورار نگووورفتن

انتقوووال بوووا

مطالبووات اعتباردهنووده دارای وثیقووه در فرآینوود

جزئیوووووات

بازسازی بدهکار

بیشتر

به تعلیق درآمدن کنترل مدیریت بر داراییهوای
شرکت در فرآیند بازسازی

7
6

برخوووورداری از حوووق تقووود طلبکووواران بوووا وثیقوووه خوووارز از فرآینووود
ورشکج گی
برخورداری از حق تقد طلبکاران با وثیقه در فرآیند انح

انتقال

5

انتقال

13

در معرض توقف یا تعلیق قرار نگرفتن مطالبوات اعتباردهنوده دارای
5

وثیقه در فرآیند بازسازی بدهکار ،و یا در نظر گرف ن عازه زمانی برای

انتقال

11

آن

حذف
درج امکووان اعمووال حووق وثیقووه در فرآینوود

5

قووانونی بووودن تفوواهم طوورفین خووارج از فرآینوود
دادگاه

انتقال

13

درج امکان اعمال حق وثیقه در فرآیند خارج از دادگواه در توافقناموه
وثیقه

خارج از دادگاه در توافقنامه وثیقه  ،قانونی

انتقوووال بوووا
جزئیووووووات
بیشتر

1۲

عودن فورو

پشوو وانه وثیقووه توسووط حووراز عمووومی یووا
مزایده خصوصی و یا ح ی قو
عوض عدهی

13

امکان رجوع بدون محودودیت بوه راهکارهوای
حل و فصل اختالف خارج از دادگاه

حذف

ماخذ :پرسشنامههای شاخص سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.

11

وثیقوه توسوط اع اردهنوده عوه
وثیقوه در

جدول  -3نحوه تغییر در حوزههای زیرعنایی اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی
ایجاد و اعالم حق وثیقه
سال

ایجاد حق وثیقه

شماره

ثبت و اعالم عمومی حق وثیقه

۲336

شماره پرسوشهای مربووط بوه

3-۲-1

۴

۲335-۲31۴

هوور یووک از ابعوواد حوزههووای
ذیربط

۲31۵-۲31۶

اجرای حق وثیقه
قدرت قانونی اعمال حق وثیقه

حق تقدم در تملیک وثیقه

13-5-6

7-۶-۵

۵-۴-3-۲-1

۶

5-6-7

13

۵-۴-3-۲-1

6-7-۶

11-13-5

1۲

ماخذ :پرسشنامههای شاخص سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.
جدول  -۴ام یاز ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی

۱

دوره اول
شممممممممممماره

پرسش

۲۰۰۹

پرسش

1

√
×

3

×
√

۴

۵

√

۵

×

۶

√

۶

7

√

7

×
√

6

×

6

5

×

5

×
√

×
√

13

×

13

√

√

√

ایجاد

3

1

۵

1

1

1

1

ثبت و اعالم

1

1

1

3

3

3

3

اجرا

۶

3

۴

3

3

3

3

3

13

۵

13

۴

۴

۴

۴

۴

۲

وضعیت پوشش یا عدم پوشش مولفه
امتیاز کلی

دوره دوم

امتیاز

شممممممممممماره

امتیاز اخذ شده

دوره سوم

۴

امتیاز

شماره

امتیاز

۲۰۰۵

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۲

۲۰۱۲

پرسش

۲۰۱۲۲

۲۰۱۹

۲۰۱۲

1

√

√

√

√

√

√

1

×

×

×

۲

×

×

×

×

×

×

۲

×

×

×

3

×

×

×

×

×

×

3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

۴

×

×

×

×

×

×

×

×

۵

×

×

×

×
√

×
√

×
√

×
√

×
√

۶

×

×

×

7

×

×

×

×
√

×
√

×
√

×
√

6
5

×
√

×
√

×
√

√

√

√

13

√

√

√

11

×

×

×

1۲

×

×

×

1

1

۵

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

۲

۲

۲

۴

1۲

۲

۲

۲

 -1هر سوالی که در فضای مقرراتی ناظر بر آن در کشور تامین شده ،عالمت √؛ و در غیر اینصورت ،عالمت × به آن اختصاص داده شد .به ازای هر عالمت √ نیز یک امتیاز برای مولفه ذیربط منظور شد.
 -۲از آنجا که در سال  ۲31۵روششناسی محاسبه شاخص قدرت حقوق قانونی تغییر کرده است ،این روش جدید برای سال  ۲31۴بازنمایی شده و از این رو امتیاز تعدیلیافته گزارش شده است.
ماخذ :پرسشنامههای شاخص سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.

11

جدول  -۵پراکندگی حوزههای مولفههای شکلدهنده شاخص عمق اط عات اع اری
فضای مقرراتی مبتنی بر اطالعات اعتباری
ویژگی اطالعات مورد استفاده
دوره

1

شماره پرسشها

قابلیتهای سامانه اطالعات

حق کنترل اطالعات توسط وامگیرنده

تعداد پرسشها

شماره پرسشها

تعداد پرسشها

شماره پرسشها

تعداد پرسشها

۲31۴-۲336

۵-۴-3-۲-1

۵

۶

1

-

-

۲31۶-۲31۵

۵-۴-3-۲-1

۵

۶

1

6-7

۲

 -1این پرسشها به صورت کامالً مشابه برای هر دو نوع متفاوت از موسسات جمعآوریکننده اطالعات اعتباری مشتمل بر موسسه اعتبار دولتی یا خصوصی درنظرگرفته میشود.
ماخذ :پرسشنامههای شاخص سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.

جدول  -۶نحوه تغییر اجزای شاخص عمق اط عات اع اری
۲31۴-۲336
شماره

موضوع

پرسش1

۲31۶-۲31۵
نحوه گذر

شماره
پرسش

1

توزیع اطالعات مربوط به بنگاهها و اشخاص

انتقال

1

۲

توزیع اطالعات مثبت و منفی

انتقال

۲

اسووتفاده از اطالعووات خردهفروشوویها ،اعتباردهنوودگان تجوواری و شوورکتهای

انتقووال بووا

ارائهدهنده خدمات عمومی در کنار اطالعات موسسات مالی

تغییر

3
۴

توزیع اطالعات با سابقه بیش از دو سال

۵
۶

انتقووال بووا
تغییر

توزیع اطالعات مربوط به وامهای با مبلغ بیش از یک درصد درآمد سرانه

انتقال

تضمین قانونی حق وامگیرنده در کنترل دادههای خود در بزرگترین اداره ثبوت

انتقووال بووا

اطالعات اعتباری

تغییر

موضوع

استفاده از اطالعات خردهفروشیها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات عمومی در کنار اطالعات موسسات مالی

3

و عانکها
توزیع حداقل  ۲سا از اطالعات تاریخی (در صورت توزیع اط عات منفی عرای عیش از  ۱۱سا و یا حوذف

۴

اط عات نکو عهمح

عازپرداخ

وا  ،ام یاز صفر عرای این ق م درنظرگرف ه میشود)

۵
۶

تضمین قانونی حق وامگیرنده در کنترل دادههای خود در ادراه اع ار دول ی یا خصوصی

7

امکان دس رسی عانکها و موسجات مالی عهصورت آن ین عه اط عات اع اری قرضگیرندگان
ارائه ام یازهای اع اری توسط اداره اع ار دول ی یا خصوصی عهعنوان ی

6

سرویس ارز افزوده عوه عانکهوا و

موسجات اع اری در ارزیاعی اع اری قرضگیرندگان

 -1پاسخ بلی یا خیر برای هر یک از این مولفهها برای دو نوع متفاوت از موسسات جمعآوریکننده اطالعات اعتباری مشتمل بر اداره اعتبار دولتی یا خصوصی درنظرگرفته میشود و در صورتیکه پاسخ ارائهشده در
قالب هر دو موسسه مثبت و یا پاسخ حداقل یکی از این موسسات مثبت باشد ،امتیاز یک برای آن مولفه در کشور ذیربط منظور خواهد شد.

ماخذ :پرسشنامههای شاخص سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.

11

جدول  -7ام یاز ایران در شاخص عمق اط عات اع اری

۱

دوره اول  -امتیاز
۲۰۰۹

شممماره

۲۰۰۵

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۲

۲۰۱۲

شماره

۲

۲۰۱۲

۲۰۱۲

۲۰۱۹

وضعیت پوشش یا عدم پوشش مولفه

پرسش

خ

د

خ

د

خ

د

خ

د

خ

د

خ

د

خ

د

پرسش

خ

د

خ

د

خ

د

1

×

√

×

√

×

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1

√

√

√

√

√

√

۲

×

√

×

√

×

×

√

×

√

×

√

×

√

×

۲

√

√

√

√

√

√

3

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

3

×

×

×

×

×

×

۴

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

√

×

√

×

۴

√

×

√

×

√

×

۵

×

√

×

√

×

√

√

√

√

√

√

√

√

√

۵

√

√

√

√

√

√

۶

×

×

×

×

×

√

×

√

×

√

×

√

×

√

۶

×

√

×

√

×

√

7

√

√

√

√

√

√

6

√

×

√

×

√

×

کل

ویژگی اطالعات

د-

۵

3

۵

امتیاز اخذ شده

اطالعات

کل

حق کنترل

د-

1
1

3

3

3
3

3

3

3
3

3

3

3

3
3

3

۲

3

3
1

3

3

۴

3
1

3

۲

۴

۴
1

3

۴
۴

1

3

1

قابلیتهای سامانه

3

3

۴

۴

۴

۵

۵

د-

3

3

1

1

1

1

1

۵

۴

۵
1

۲

3

۴

۴
3

1
۲

کل

امتیاز کلی

۲۰۱۰

دوره دوم  -امتیاز

۴

۴
1

3

1
۲

3

۴
1

3

1
1

۲

3

1
1

1

1

۲

۲

۲

۲

7

7

7

 -1هر سوا لی که در قالب فضای مقرراتی ناظر بر آن در کشور تامین شده است ،با عالمت √ مشخص شده و در غیر اینصورت عالمت × به آن مولفه اختصاص داده شده است .بوه ازای هور عالموت √  ،چوه بورای
موسسه اعتبار خصوصی ( ) و چه برای موسسه اعتبار دولتی (د) ،در کل یک امتیاز برای پرسش ذیربط در آن سال برای کشور در نظر گرفته شده است.

 -۲از آنجا که در سال  ۲31۵روششناسی محاسبه شاخص عمق اطالعات اعتباری تغییر کرده است ،این روش جدید برای سال  ۲31۴بازنمایی شده و از این رو امتیاز تعدیلیافته محاسبه شده است.
ماخذ :پرسشنامههای شاخص سهولت انجام کسبوکار ،محاسبات محقق.

16

اهمیت ارتقای نظام حقوقی وثایق منقول

در این زمینه وجود زیرساخت سامانهای الزم براساس الگوی بهترین عملکورد در کشوور بورای ثبوت و اعوالم حوق وثیقوه از
ضرورت برخوردار است .در حقیقت ،ثبت و اعالم عمومی این حق ،شفافیت الزم در حق تقدم در تصورف و تملیوک وثیقوه،
در کنار اجرای موثر این حق نیز حاصل خواهد شد.

 .۲.۱نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری و تامینمالی داخلی
بررسیهای انجامشده در قسمت قبل و با تمرکز بر تعامل با بانکداری بینالملل ،موید الزام توجه بوه نظوام حقووقی وثوایق و بوا
تاکید ویژه بر وثایق منقوول در کشوور بورای بهبوود فضوای کوالن بانکوداری در عرصوه بینالملول اسوت و بوه اولویوت توجوه بوه
زیرساخت مقرراتی تامینمالی وثیقهای در کنار اهمیت توجه به زیرساخت سامانهای در ارتقای وضعیت معامالت وثیقوهای در
کشور اشاره شد .با این وجود ضروری است در این زمینه به ابعاد خرد نظام حقوقی وثایق منقول از منظور بانکوداری داخلوی و
امکان پوشش منافع تقاضاکنندگان و عرضهکنندگان اعتبار نیز توجه شود.
در حقیقت بررسی سازوکار نحوه پوشش منافع دو طرف عرضه و تقاضای تامینمالی در صورت پیادهسازی نظام حقووقی
ذیربط (در قالب تحلیل ابعاد خرد فضای تامینمالی) ،و در کنار آن شناسایی ظرفیت چشمگیر و بالقوه مغفول مانده استفاده
از وثایق منقول در شبکه بانکی ،میتواند بهعنوان مدرکی دال بر ضرورت تاکید هر چه بیشتر بور ارتقوای زیرسواختهای نظوام
حقوقی وثایق منقول در کشور مورد توجه قرار گیرد .از ایون رو در اداموه دو حووزه فووق را در قالوب نظوام بانکوداری داخلوی و
صرفنظر از رویکرد بسترسازی برای تعامل با بانکداری خارجی مورد بررسی قرار میدهیم.

 .۱.۲.۱واکاوی ابعاد خرد ضرورت وجودی نظام حقوقی وثایق منقول
در این قسمت بر این مساله متمرکز میشویم که فضای بانکداری با وجود طرف تقاضا و عرضه اعتبار در هر کشوری ،نیواز بوه
نظام حقوقی مناسبی در اعمال حق وثیقه در وثایق منقول دارد و از این رو حتی در صورت عودم فعالیوت در حووزه بانکوداری
بینالملل ،جهت تامین و پوشش نیاز طرف تقاضا و عرضه اعتبار در نظام تامینمالی کشور ،ضروری است نظام حقوقی وثایق
منقول پیادهسازی شود .در این راستا در ادامه براساس مطالعات تجربی در دسترس ،این مساله تجزیه و تحلیل میشود.
در مورد طرف تقاضوای اعتبوار ،در آن گوروه از نظامهوای حقووقی کوه پشوتیبانیکننده حوق وثیقوه در امووال منقوول نیسوتند،
مشاهده میشود که بخش اعظمی از داراییهای این شرکتها که در بنگاههای با اندازه کوچک و متوسوط بخوش بیشوتری را در
مقایسه با بنگاههای بزرگ به خود اختصاص خواهند داد؛ از قابلیت استفاده در تامینمالی برخوردار نخواهند بوود و از ایون رو
منجر به تبدیل آن داراییها به سرمایه از دسوت رفتوه 1بورای بنگاههوا میشووند .براسواس مطالعوه آلووارز دمال کمپوا ،۲حودود 76

درصد از موجودی سرمایه کسبوکارها در قالب داراییهای منقول و  ۲۲درصد آن در قالوب داراییهوای غیرمنقوول اسوت .از
ایوون رو تمرکووز نهادهووای مووالی در کشووورهای در حووال توسووعه برخوووردار از نظووام حقوووقی ضووعیف وثیقووه بوور اسووتفاده از اموووال
غیرمنقول مشوتمل بور زموین ،اموالک مسوکونی و مسوتغالت تجواری ،و در برخوی مووارد تجهیوزات و ماشوینآالت در اعطوای
تسهیالت ،منجر به کاهش میزان دسترسی به تامینمالی خواهد شد .به بیان دقیقتر ،کاهش در میزان دسترسی به تامینمالی در
بسیاری از کشورهای کمتر توسوعهیافته ،بوهدلیل عودم برخوورداری آنهوا از داراییهوای الزم بورای تامینموالی بهپشوتوانه دارایوی
نبوده؛ بلکه عدم توسعه و اصالح نظام حقوقی در استفاده از این داراییها بهعنوان وثیقه ،منجور بوه مشوکل تامینموالی در ایون
کشورها شده است (فالیسیگ ،صفویان و دال پنا .)ix ،۲33۶
این در حالی است که در صورت پیادهسازی زیرساخت حقوقی و قانونی الزم نه تنها در ایجاد حق وثیقوه ،بلکوه در اعطوای
حق تقدم اعتباردهنده به پشتوانه وثایق منقول در مقایسه با دیگر ذینفعان و اعطای قدرت اجرایی بواال در اعموال حوق وثیقوه
در اموال منقول توثیقی در صورت نکول اعتبارگیرنده ،میتوان نیاز تامینمالی بنگاههای با اندازه کوچکتر و نوپا را بودون نیواز

به سابقه حضور چندان طوالنی و درخشان در بازار و حتی در شرایط فقدان صورتهای مالی حسابرسی شده تامین نموود .3در
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Dead Capital.

1

Alvarez de la Campa.

2

Ibid, p. 2.

3

طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

حقیقت ماهیت خاص دوره بقا و عمر کوتاهمدت بسیاری از داراییهای منقول ،نیازمند قدرت اجرایی باال در تصاحب وثیقوه
منقول و انتقال سریع مالکیت آن از اعتبارگیرنده به اعتباردهنده در صورت نکول طرفمقابل است

1

عالوهبراین ،تجربه پیادهسازی سواختارهای حقووقی و قوانونی فووق در کشوورهای مختلوف ،بیوانگر امکوان افوزایش سوطح
وامدهی ،افزایش مبلغ وام اعطایی ،دورههای بازپرداخت طوالنیتر و نر های بهره پایینتر بوه متقاضویان اعتبوار ذیربوط بووده
است .برای مثال تجدید ساختار نظام حاکم بر وثایق منقول ،منجر به کاهش  ۵صدم درصدی و  ۲3درصدی نر بهوره وام بوه
ترتیب در آلبانی و رومانی شده است (صفویان ،فالیسیگ و اشتاینبوک  .)۲33۶، ۲البته این اثورات در مطالعوه تجربوی انجوام

شده توسط لو ،مارتینز پریا و سینگ )۲31۶( 3و با تمرکز صرف بر وجوود موسسوات ثبوت وثوایق منقوول و صورفنظر از دیگور
ابعاد ساختار حقوقی مورد نیاز نیز به اثبات رسیده است .نتایج مطالعه آنها حتوی تائیدکننوده اثور قوویتر احودا

موسسوه ثبوت

وثایق منقول بر میزان دسترسی بنگاههای کوچکتر به تامینمالی بوده است.
حال در خصوص طرف عرضه اعتبار توجه به این نکته ضروری است که عرضهکنندگان اعتبار برای کاهش مشکالت ناشوی
از عدم تقارن اطالعاتی و افزایش میزان بازپرداخت وام ،عموماً وثیقه از قرضگیرندگان مطالبه میکنند توا اثور ریسوک ناشوی از
عدم پرداخت وام را در سود ناشی از فعالیت واسطهگری خود به حداقل ممکن برسانند .براساس بررسیهای انجامشده توسوط
مطالعات کسبوکار در بانک جهانی مشاهده میشود که در مجموع  133کشور مورد بررسی ،در بویش از  7۵درصود وامهوای
اعطایی ،وثیقه سپاری الزامی بوده است .این در حالی است که در بیشوتر کشوورهای در حوال توسوعه ،امووال منقوول کوه بخوش
اعظمی ( 76درصد) از داراییهای این بنگاهها را به خود اختصاص میدهند ،به دلیل ضعف حقوق قانونی ذیربط ،از امکوان
بهکار گرفته شدن در تامینمالی برخوردار نیستند (لو ،مارتینز پریا و سینگ .)۲31۶
از این رو در صورت برطرف شدن مشکل زیرساخت حقوقی و اجرایی حق وثیقه در اموال منقول تووثیقی و تغییور ماهیوت
این داراییها از سرمایه مرده به سرمایه زنده ،در طرف عرضه اعتبار با افزایش فرصوتهای بوالقوه وامدهوی در بانکهوا مواجوه
میشویم که خود به تنوعبخشی در پرتفوی تسوهیالت اعطوایی عرضوهکنندگان اعتبوار و افوزایش سووددهی فعالیوت واسوطهگری
مالی منجر خواهد شد (ادرینکون.)۲31۶ 3

در این زمینه میتوان به مطالعه هزلمن ،پیستور و ویگ )۲313( 5اشاره نمود .آنها در بررسی اثرات اصالحات حقووقی در

اقتصادهای در حال گذر در اروپای شورقی بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه بهواسوطه تغییورات در نظوام حقووقی ،عرضوه وام بوانکی
افزایش مییابد .همچنین نتایج بیانگر این نکته است که اعمال اصالحات در قووانین نواظر بور وثیقهسوپاری در زیرسواختهای
مقرراتی و سامانهای در ایجاد و اعالم حق وثیقه در مقایسه با قوانین و مقررات ناظر بر اعمال حق وثیقه از طرف اعتباردهنوده
در صورت نکول اعتبارگیرنده ،اثر بیشتری بر توسعه بازارهای مالی و افزایش عرضه اعتبار ایفا میکند.
از طرف دیگر ،ارتقای زیرساخت حقوقی وثایق با کاهش حجم مطالبات غیرجاری به واسطه فراهم نمودن امکان بازیافوت

بهتر مطالبات بر پایه الزامات زیربنایی افزایشدهنده قدرت تصرف و تملیک سریع وثوایق منقوول ،6از میوزان زیوان بانکهوا در
اثر سوختشدن حجم باالی مطالبات غیر جاری اعطایی بوه شورکتهای کوچوک و متوسوط میکاهود .از ایون رو دسترسوی بوه
سووامانه ثبووت وثووایق در کنووار الزامووات حقوووقی مووورد نیوواز در اعمووال حووق وثیقووه و تصوورف سووریع وثیقووه در صووورت نکووول
اعتبارگیرنده ،میتواند به پیادهسازی مدیریت مناسبتر ریسک تسهیالت ارائهشده به پشتوانه وثایق منقول منجر شوود و امکوان
ارتقا و شفافیت بیشتر در استانداردهای گزارشدهی مالی را فراهم خواهد آورد (گازاریان.)۲31۵ 7

Ibid, p. 42.

1

Safavian, Fleisig & Steinbuks.

2

Love, Martinez Pería & Singh.

3

Aderinokun.

4

Haselmann, Pistor & Vig.

5

 6در این خصوص میتوان به مطالعه انجامشده توسوط شورکت مشواوران توسوعه جهوانی دالبورگ ( )Dalberg Global Development Advisorsدر
سال  ۲311و در خصوص طرح معامالت وثیقهای در چین اشاره نمود .نتایج این مطالعوه بیوانگر آن اسوت کوه بوهواسوطه ایون طورح ،نور نکوول وامهوای
اعطایی بهپشتوانه دریافتنیها برابر یا کمتر از نر نکول وامهای اعطایی به پشتوانه منابع غیرمنقول شده است.
Ghazaryan.
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البته در زمینه امکان مدیریت مناسبتر ریسک به پشتوانه نظام حقوقی وثایق منقول میتوان به رویکرد متفواوت منودرج در

مطالعه کالومیری  ،الراین ،لیبرتی و اشتورگ  )۲31۶( 1نیز اشاره نمود .نتایج این مطالعه بیانگر نسبت پایینتر مبلوغ وام بوه
ارزش وثیقه اخذ شده در وثایق منقول در مقایسه با وثایق غیرمنقول در کشورهای برخوردار از زیرساخت حقوقی ضوعیف در
حوزه وثیقهاست .به بیان دقیقتر در صورت عودم وجوود مقوررات الزم در بهرسومیت شوناختن و اعموال سوریع حوق وثیقوه در
اموال منقول توثیقی ،این داراییها از توانایی کمتری در پوشش ریسک اعتباری تسهیالتگیرنده برخوردار بوده و از ایون رو نوه
تنها منجر به دسترسی به سطح کمتری از اعتبار خواهند شد ،بلکه سوطح ریسوک اعتبواری اعتباردهنوده را افوزایش میدهنود .از
این رو الزام ارتقای زیرساختهای قانونی و حقوقی در اعمال سریع حق وثیقه در امووال منقوول تووثیقی بورای کواهش ریسوک
منتج از تامینمالی به پشتوانه این داراییها در صورت مالی بانکها مشاهده میشود.
همچنین الزام فعالیت موثر موسسات اعتباری در ارائه گزارشهایی از میزان شایستگی اعتباری قرضگیرندگان در این نووع
معامالت وثیقهای ،میتواند منجر به تسهیل امکان وامدهی بهپشتوانه وثایق ،البته بهواسطه دسترسی به دامنه اطالعاتی بیشتر از
وضعیت کسبوکار متقاضی وام شود .حتی بر اساس تجربه کشور بولیوی ،این موسسات با ارایوه اطالعوات کلوی درخصووص
کل میزان وام اخذ شده توسط متقاضیان وام میتوانند از ارائه وام بیش از حد به یوک فورد و بحرانهوای ناشوی از آن پیشوگیری

نمایند (بوستلو.)۲335 ۲

عالوهبراین در صورت وجود ساختار حقوقی مناسب برای حق وثیقه بدون حق تصورف بوه پشوتوانه سوامانه ثبوت وثوایق و
پیادهسازی موسسوات اعتبواری بوا دامنوه شومول گسوترده متقاضویان وام ،مشوتمل بور متقاضویان وامهوای خورد ،زمینوه فعالیوت
مناسبتر واسطهگران مالی غیر بوانکی در کنوار بانکهوا فوراهم میشوود (گازاریوان  )۲31۵و از ایون رو رقابوت در بوازار موالی
افزایش مییابد (کلمن و ولرز.3)۲31۵ 3

در این خصوص میتوان به تجربه کشوور بولیووی در زمینوه اصوالح اعتبواری اشواره کورد (بوسوتلو  )۲335کوه بهواسوطه در
دسترس قرار گرفتن اطالعات قرضگیرندگان تامینمالی خرد در موسسات اعتباری و به اشوتراکگذاری آن در بوازار متشوکل و
غیرمتشکل پولی ،میزان دسترسوی افوراد فقیور بوه اعتبوار بوه میوزان زیوادی افوزایش پیودا کورد .بوه بیوان دقیوقتر حتوی موسسوات
تامینمالی خرد که عموماً از سازوکارهای جایگزینی برای کاهش ریسک تامینمالی خوود اسوتفاده میکننود؛ از روش تامینموالی
وثیقهای بهپشتوانه وثایق منقول اسوتقبال میکننود (فالیسویگ ،صوفویان و دال پنوا  .)۲1 ،۲33۶در برخوی مووارد نیوز گسوترش
فعالیت موسسات اجاره به شرط تملیک با ارتقای نظام حقوقی معامالت وثیقهای حاصل میشود.6 5

از این رو در مجموع ،نظام حقوقی مناسب وثایق منقول در بعود خورد ،منوافع دو طورف عرضوه و تقاضوا در بوازار موالی را
تامین خواهد کرد .البته توجه به این نکته ضروری است که پیادهسازی زیرساختهای مناسب این نظوام از بعود قودرت اجورای
منافع وثیقهپذیر در صورت نکول طرفمقابول و قابلیتهوای خواص سوامانه ثبوت وثوایق از نظور الکترونیوک ،آنالیون و بوه روز
بودن ،تمرکز بر انتشار آ گهی و قابل دسترس عموم بودن بدون اخذ هزینه نیز از اهمیت خاصوی در اطمینوان بوه دسوتیابی بوازار
مالی به منافع فوق برخوردار است.

Calomiris, Larrain, Liberti & Sturgess.

1

Bustelo.

2

Coleman & Wohlers.

3

 3در زمینه افزایش رقابت در بازار مالی در صورت پیادهسازی ساختار حقوقی مناسب میتوان به امکان اجرای موفوق عملیوات اوراقبهادارسوازی وامهوای
اعطایی به پشتوانه این نوع داراییها توسط واسطهگران مالی غیربانکی و مهیا شدن امکان بهتر فعالیت این موسسات اشاره نموود (فالیسویگ ،صوفویان و
دال پنا.)1۶ ،۲33۶،
Ibid, p. 19.

5

 6در این خصوص میتوان به تجربه کشور چین نیز اشاره کرد که انجام اصالحات در ساختار قوانونی نواظر بور معوامالت وثیقوهای منجور بوه اثورات سورریز
چشمگیری بر تامینمالی توسط موسسات مالی غیربانکی فعال در این کشور شد و لیزینگ ( )Leasingو عاملیت ( )Factoringاز رشد درآمودی بواالیی
برخوردار شدند (شرکت مشاوران توسعه جهانی دالبرگ .)۲311
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 .۲.۲.۱ظرفیت مغفول وثایق منقول در تامینمالی
جهت بررسی دقیقتر بعد خرد ضرورت وجوودی پیوادهریزی نظوام حقووقی موورد نیواز در وثوایق منقوول و بوا تاکیود بور فضوای
بانکداری داخلی ،پ

از بررسی ابعاد تروریک طرف ابعاد عرضه و تقاضای اعتبار و بر پایه نتایج حاصل از مطالعات تجربوی،

ضروری است براساس اطالعات بنگاههای فعال در اقتصاد ایران نیز این مساله بهصورت عینی واکاوی شود.
به این منظور باید بر تحلیل داراییهای موجود در ترازنامه بنگاههای کوچک و متوسط متمرکز شد .در حقیقت از آنجوا کوه
نظام حقوق وثایق منقول ،متمرکز بر ظرفیتسازی زیرساختهای حقوقی زمینهساز استفاده از این نوع داراییهوای موجوود در
ترازنامه بنگاههای کوچک و متوسط در فرآیند تامینموالی اسوت؛ بنوابراین بررسوی حجوم انوواع مختلوف داراییهوای منقوول در
ترازنامه سال اخیر این نوع بنگاههای فعال در اقتصاد ،میتواند بهصورت ضمنی تصویری از ظرفیوت فعلوی تامینموالی مغفوول
آنها را به تصویر بکشد.
در این راستا با توجه به آنکه پایگاه داده خاصی برای دسترسی بوه ترازناموه بنگاههوای اقتصوادی کوچوک و متوسوط موجوود

نیست ،بر رویکرد مورد استفاده در طرح تحقیقاتی «برآورد تقاضای نقیینگی واحیهای تللییی »1در بررسی تقریبی ترازناموه
شوورکتهای کوچووک و متوسووط متمرکووز میشووویم و روششناسووی آن را بووا انوودکی تغییوورات بوورای مجموعووهای از شوورکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار مورد بررسی قرار میدهیم که اطالعات آخرین ترازنامه حسابرسیشده آنها (سال  )135۴در
نرمافزار رهاورد نوین شرکت نوین ایده موجوود اسوت .۲هور چنود بخوش اعظموی از شورکتهای کوچوک و متوسوط از توانوایی
حضور در بازار سرمایه برخوردار نیستند ،با ایون وجوود اسوتفاده از پایگواه داده فووق و طبقهبنودی شورکتهای موجوود در ایون
پایگوواه داده براسوواس انوودازه و در دو گووروه بووا انوودازه کوچووک و متوسووط و گووروه بووزرگ میتوانوود تقریووب مناسووبی از رفتووار ایوون
شرکتها را در اختیار قرار دهد.
بووه ایوون منظووور بووا حووذف بانکهووا و موسسووات اعتبوواری ،شوورکتهای سوورمایهگذاری ،شوورکتهای بیمووه و بازنشسووتگی،
واسطهگرهای موالی و پوولی ،و صوندوق سورمایهگذاری قابلمعاملوه ،صورفاً بور شورکتهای تولیودی موجوود در سوال  135۴در
مجموعه پایگاه داده نرمافزار رهاورد نوین متمرکز میشویم .به این ترتیب نمونه اولیه از  71۴شرکت موجود در سال  135۴به
نمونهای مشتمل بر  ۴۵7شرکت محدود میشود .با توجه بوه آنکوه ایون شورکتها الزامواً همگوی از عملکورد اقتصوادی مناسوبی
برخوردار نبوده و از این رو نمیتوان آنها را در یک گروه قرار داد ،بنابراین ضروری اسوت شورکتهایی کوه ناسوالم هسوتند را از
گروه مورد بررسی حذف کنیم .در حقیقت حجم اقالم ترازنامه شرکتهای سالم و ناسالم از الگوی رفتاری متمایزی برخووردار
است و در نهایت منجر به تورش در تحلیلها خواهد شد.
از این رو براساس مقودار سوود و زیوان شورکتها ،نمونوه را پوایش مویکنیم و شورکتهایی کوه زیوانده بودهانود را در گوروه
شرکتهای ناسالم و شرکتهایی که سود مثبت داشتند را در گروه شرکتهای سالم قرار میدهیم .به این ترتیب مجودداً حجوم
نمونه مورد بررسی که متمرکز بر شرکتهای سالم خواهد بود ،از  ۴۵7شرکت به  37۲شرکت محدود میشود.
حال به منظور بررسی دقیقتر و با توجه به آنکه عموماً اصالح نظام حقووقی وثوایق منقوول در راسوتای فراهمسوازی امکوان
دسترسی مناسبتر بنگاههای با اندازه کوچک و متوسوط بوه بوازار تامینموالی مطورح میشوود ،لوذا ضوروری اسوت شورکتهای
موجود در نمونه را براسواس انودازه در دو گوروه کوچوک و متوسوط ،و بوزرگ طبقهبنودی کنویم .در ایون راسوتا از انودازه دارایوی
شرکتها استفاده کرده و آنها را بر اساس اندازه دارایی دهکبندی میکنیم.
به این ترتیب شرکتهایی که در دهک دهم اندازه دارایی شرکتهای سالم قرار میگیرنود را در گوروه شورکتهای بوزرگ و
مابقی شرکتها را در گوروه شورکتهای کوچوک و متوسوط طبقهبنودی مویکنیم .از ایون رو از مجموعوه  37۲شورکت سوالم در
دسترس 37 ،شرکت در گروه شرکتهای بزرگ و  33۵شرکت در گروه شرکتهای کوچک و متوسط قرار میگیرند.
حال با تمرکز بر سه گروه کلی از شرکتهای هدف در قالب شرکتهای سالم ،شرکتهای سالم بزرگ و شورکتهای سوالم
کوچک و متوسط ،به بررسی ترکیب اجزای داراییهای آنها با تمرکز بر ترکیوب داراییهوای منقوول میپوردازیم .در ایون راسوتا،

 1این طرح در سال  1351از طرف اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به پژوهشکده پوولی و بوانکی سوفارش داده شود و در سوال  135۲در
این پژوهشکده انجام شد.
 ۲از آنجا که اطالعات مورد استفاده در طرح تحقیقاتی تا پایان سال  1353را تحت پوشش قرار میدهد و بهروز نیست ،بنابراین نمیتوان نتوایج آن را در
این قسمت مورد استفاده قرار داد.
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داراییهای این شرکتها را براساس سرفصولهای موجوود در نرمافوزار رهواورد نووین،در قالوب دریافتنیهوا ،موجوودی موواد و
کاال ،اموال ،ماشینآالت و تجهیزات ،و سایر داراییها 1طبقهبندی مویکنیم .از ایون رو سوه گوروه اصولی از داراییهوای منقوول
موجود در ترازنامه این شرکتها را مورد توجه قرار میدهیم؛ داراییهایی که در کشورهای مختلف و براساس ساختار حقووقی
ذیربط ،عموماً امکان تامینمالی وثیقهای به پشتوانه آنها فراهم است.
البته در خصوص اموال ،ماشوینآالت و تجهیوزات ،توجوه بوه ایون نکتوه ضوروری اسوت کوه براسواس اطالعوات موجوود در
نرمافزار رهاورد نوین ،قلم جداگانه ماشینآالت و تجهیزات در دسترس نیسوت .از ایون رو ترکیوب ایون قلوم بوا جوزء امووال کوه
مشتمل بر اموال غیرمنقول از جمله زمین و ساختمان است ،تقریوب نامناسوبی از ماشوینآالت و تجهیوزات را بوهعنوان یکوی از
اجزای کلیدی اموال منقول در اختیار قرار میدهد.
عالوهبراین حتی در صورت در دسترس بودن قلم صرف ماشینآالت و تجهیزات ،توجه به این نکته ضوروری اسوت کوه بور
پایه نظام بانکداری اسالمی فعال در کشور و به واسطه عقد اجاره به شرط تملیوک ،برخوی از ایون نووع داراییهوای موجوود در
ترازنامه شرکتها میتوانند بوه واسوطه تامینموالی وثیقوهای در ترازناموه قورار گرفتوه باشوند .از ایون رو بوا توجوه بوه تورشهوای
مفهومی و عملکردی در خصوص قلم امووال ،ماشوینآالت و تجهیوزات ،بهتور اسوت بور دو گوروه دیگور از داراییهوای منقوول،
مشتمل بر دریافتنیها و موجودی مواد و کاال تمرکز شود.
به این ترتیب بر اساس اطالعات مندرج در نمودار  5مشاهده میشود که با تمرکز صرف بر دریافتنیها و موجوودی موواد و
کوواال بووهعنوان مهمتوورین داراییهووای منقووول قابوول اسووتفاده در تامینمووالی؛ در شوورکتهای سووالم 33 ،درصوود از داراییهووا؛ در
شرکتهای سالم بزرگ ۴1 ،درصد از داراییها؛ و در شرکتهای سالم کوچک و متوسط ۴5 ،درصد از داراییهوا کوه مشوتمل
بر مهمترین جزء اقالم داراییهای منقول این شرکتها و دربرگیرنده دریافتنیها و موجودی کاال هستند ،به سرمایه مرده تبودیل
شدهاند و از ظرفیت آنها در تامینمالی در کشور در سال  135۴استفاده نشده است.
از این رو بهواسطه سوطح توسوعه انودک زیرسواختهای حقووقی وثیقهسوپاری امووال منقوول در کشوور ،نوه تنهوا از قودرت
تامینمالی به پشتوانه این دو گروه از داراییهای منقول در شرکتهای کوچک و متوسط ،بلکه از ظرفیت تامینمالی به پشوتوانه
این داراییها در شرکتهای بزرگ نیز به مقدار زیادی کاسته شده است .با این وجود اثر کلی این عدم توسوعهیافتگی قوانونی و
حقوقی در کل اقتصاد چشمگیر است و بیشترین ضربه به شرکتهای کوچک و متوسط وارد شده در سال  135۴حودود نیموی
از داراییهای آنها (  ۴5درصد) در این گروه قرار گرفته است.
البته در صورت توجه به حجم انباشتشده این داراییها در ترازنامه شرکتهای فوق در طوول سوالهای گذشوته ،بوا حجوم
زیادتر فرصتهای از دست رفته تامینمالی مواجه میشویم .همچنین توجه به این نکته ضوروری اسوت کوه اقوالم فووق ،مسولماً
حجم بیشتری از ترازناموه شورکتهای کوچوک و متوسوطی را بوه خوود اختصواص خواهنود داد کوه از توانوایی حضوور در بوازار
سرمایه برای تامینمالی برخوردار نبودهاند .بنابراین ظرفیت بالقوه تامینمالی مغفول در نظام مالی کشور ،بسیار بزرگتر از ارقوام
مندرج در نمودار  5است.

 1توجه به این نکته ضروری است که در مورد این قلم از اقالم دارایی شرکتها ،چون صرف ارزش امووال ،ماشوینآالت و تجهیوزات بورای وثیقهسوپاری و
تامینمالی وثیقهای مورد توجه است؛ بنابراین خالص داراییهای ثابت که از اضافه کردن ذخیره استهالک داراییها به قلم اموال ،ماشینآالت و تجهیوزات
در ترازنامه حاصل میشود را در ارزیابی و تحلیلها مورد استفاده قرار نمیدهیم.
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نمودار  -۹سهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه شرکتها

ماخذ :اطالعات موجود در نرمافزار رهاورد نوین شرکت نوین ایده ،محاسبات محقق.

در این خصوص در صورت دسترسی به اطالعات تعداد کارکنوان شورکتهای فووق ،امکوان ارائوه تفسویر دقیوقتری از ایون
نتایج در زمینه نزدیک بودن به رفتار واقعی شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط فراهم میشد .در این خصوص در مطالعوهای
که در مورد رفتار بنگاههای صنعتی انجامشده ،به این مساله اشاره شده است که  ۶6درصد بنگاههای صنعتی ایران زیر  13نفور
کارکن دارند ،در حالیکه به نظر میرسد تعداد کارکنان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس بیش از این باشد (پژوهشکده پولی و
بانکی .)115 ،135۲ ،از این رو انتظار بر آن است که تصویر واقعی ترازنامه این شرکتها در مقایسه با شرکتهای منودرج در
نمودار  5با تمرکز بیشتری بر داراییهای منقول شکل گرفته باشد.
با این وجود ،تمرکز بر شرکتهای فوق نیز با اندکی تقریب ،آخرین تصویر ایستا از ظرفیوت بوالقوه تامینموالی وثیقوهای بوه
پشتوانه وثایق منقول در انواع مختلفی از شرکتها را در زمان انجام این تحقیق در اختیوار قورار میدهود .در بررسوی دقیوقتر و
در راستای به تصویر کشیدن فرصتهای تامینمالی انباشته سوختشده در انواع مختلف شرکتها ،میتوان بوه نتوایج مطالعوه
برآورد تقاضای نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد که در سال  135۲در پژوهشکده انجام شده است.
در این طرح بوه جوای تمرکوز بور یوک سوال ،یوک دوره زموانی موورد توجوه قورار گرفتوه و از صوورتهای موالی شورکتهای
فهرستشده در بورس اوراقبهادار و دیگر منابع در دسترس برای یک دوره زمانی بلندمدت استفاده شده اسوت .در ایون راسوتا
بر صورتهای مالی پایان دوره مجموعهای از شرکتهای فعال مندرج در مراکوز اطالعواتی مختلوف تمرکوز شوده کوه در گوروه
صنعت واسطهگری مالی ،شرکتهای مادر و شرکتهای خدمات عمومی طبقهبندی نمیشوند.
مجموعه اطالعات فوق مشتمل بر  ۵۴36شرکت  -سوال مشواهده اسوت کوه بهصوورت پنول نوامتوازنی از  ۴۴۲شورکت در
طول دوره  137۵تا  1353تبدیل شده است .این اطالعات برای دسترسی به ترازنامه همجموع ،تجمیوع شوده و بوا جودا کوردن
شرکتهای سالم از شرکتهای ناسالم و طبقهبندی مشاهدات باقیمانده ( 3513شرکت  -سال مشاهده) براسواس دهکبنودی
بر پایه اندازه دارایی؛ ترازنامه هم جمع دو گروه شرکتهای سالم کوچک و متوسط ،و شرکتهای سالم بزرگ از آن اسوتخراج
شده است.
نتایج حاصل از بررسی اجزای دارایی شرکتهای فوق بورای دوره زموانی بلندمودت  137۵توا  1353در سوه گوروه ،سوالم،
سالم کوچک و متوسط ،و سالم بزرگ و بوا تمرکوز بور داراییهوای منقوول در سوه گوروه دریافتنیهوا ،موجوودی موواد و کواال ،و
داراییهای ثابت ،بیانگر نتایجی مشابه نتایج حاصول از تمرکوز بور شورکتهای بورسوی در سوال  135۴و منودرج در نموودار 5
است.
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دریافتنیها
شرکتهای سالم

نمودار  -۱۱سهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه همجمع شرکتها
ماخذ :پژوهشکده پولی و بانکی.135۲ ،

چون در ترازنامه همجمع ،قلم کلی داراییهای ثابت مشتمل بر مجمووع اقوالم امووال ،ماشوینآالت و تجهیوزات ،و ذخیوره
استهالک دارایی بهصورت یک قلم از داراییهوا گوزارش شوده اسوت؛ بنوابراین در مقایسوه بوا اقوالم گزارششوده در نموودار ،5
انتظار میرود نه تنها مقدار داراییهای ثابت در نمودار  13بیشتر از مقدار اموال ،ماشینآالت و تجهیزات مندرج در نموودار 5
باشد؛ بلکه مقدار سایر داراییها در نمودار  5نیز (به دلیل شومول ذخیوره اسوتهالک دارایوی) بیشوتر از مقودار هموین متغیور در
نموودار  13باشود .از ایون رو بوورای مقایسوه وضوعیت ایسوتا و انباشووت شوده ظرفیوت تامینموالی مغفووول ،بور بررسوی وضووعیت
دریافتنیها و موجودی موواد و کواال بوهعنوان مهمتورین اقوالم منقوول در ترازناموه شورکتها و قابول مقایسوه در ایون دو نموودار
متمرکز میشویم.
نتایج بیانگر آن است که در هر سه گروه شرکت مورد بررسی ،نتایج دوره بلندمدت انباشتشده بیوانگر بیشوتر بوودن مقودار
این دو قلم دارایی منقول در مقایسه با دوره یکسواله  135۴اسوت .هور چنود مقودار دریافتنیهوا در هور سوه نووع شورکت موورد

بررسی در دوره بلندمدت انباشتشده اندکی کمتر بوده ،1اما مقدار موجودی مواد و کاال در دوره بلندمودت و در هور سوه گوروه
به مقدار زیادی بیشتر بوده ۲و مقدار فزونی در مجموع این دو قلم دارایی منقول در دوره بلندمدت انباشتهشده ،در شورکتهای
با اندازه کوچک و متوسط بیشتر از دو گروه دیگر است.3

از این رو نتایج در مجموع تائیدکننده حجم باالی سورمایه مورده موجوود در ترازناموه شورکتها و بوهویژه در شورکتهای بوا
اندازه کوچک و متوسط است .مقدار باالی این متغیر چه در صورت بررسی فرصتهای انباشته تامینموالی سوختشوده و چوه
در حالت بررسی مقدار ایستای آن ،بیانگر ضرورت توجه به ظرفیت بالقوه و مغفول مانده تامینمالی در بازار مالی و بهویژه در
شبکه بانکی است که بهدلیل عدم وجود زیرساخت حقوقی مربوطه در کنار دیگر زیرساختهای موورد نیواز ،زیوان زیوادی را بور
دو طرف عرضه و تقاضای تامینمالی وثیقهای در کشور وارد کرده است.
مقدار این زیان در شورکتهای بوا انودازه کوچوک و متوسوط کوه از حجوم بیشوتری از داراییهوای منقوول نیوز برخوردارنود،
چشمگیرتر است .بنابراین با توجه به مشکل اصلی دسترسی به منابع مالی در این گروه از شرکتها ،ارتقوای سواختار حقووقی و
مقرراتی ناظر بر توثیق اموال منقول برای رفع مشوکل تامینموالی ایون شورکتها بایود در اولویوت اصوالحات موالی کشوور قورار
گیرد.
 1مقدار میانگین دریافتنیها در ترازنامه همجمع برای شرکتهای سالم ،سالم بزرگ و سالم کوچک و متوسط به ترتیب برابر بوا  33درصود ۲5 ،درصود و
 3۲درصد است؛ در حالیکه در دوره یکساله  135۴مقدار این متغیر در شرکتهای فوق برابر با  33درصد است.
 ۲مقدار میانگین موجودی مواد و کاال در ترازنامه همجمع برای شرکتهای سالم ،سالم بزرگ و سالم کوچک و متوسط به ترتیب برابر با  15درصود17 ،
درصد و  ۲۴درصد است؛ در حالیکه در دوره یکساله  135۴مقدار این متغیر به ترتیب در شورکتهای فووق برابور بوا  13درصود 7 ،درصود و  1۶درصود
است.
 3مقدار میانگین مجموع دریافتنیها و موجودی مواد و کاال در ترازنامه همجمع برای شرکتهای سالم ،سالم بزرگ و سالم کوچوک و متوسوط بوه ترتیوب
برابر با  ۴5درصد ۴۶ ،درصد و  ۵۶درصد است؛ در حالیکه در دوره یکساله  135۴مقدار این متغیر به ترتیب در شرکتهای فوق برابر با  ۴3درصد35 ،
درصد و  ۴5درصد است.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

 .۲.۱جمعبندی
هرچند بیش از دو دهه از توجه بینالمللی به ضرورت پیادهسازی ساختار حقوقی و قانونی الزم در معامالت وثیقوهای میگوذرد
و ابعاد آن در بسیاری از شاخصهای بینالمللی مورد توجه قرار گرفته؛ اما در ایران نه تنها ضرورت آن به نحو مناسبی بررسوی
نشده؛ بلکه هیچ گام موثری برای ارتقای ساختار حقوقی وثیقه براساس الگوی جهانی ذیربط برداشته نشده است.
با وجودیکه در عرصه بینالمللی ،حرکتی در گذر از طرحهای تضمین دولتوی و یوا تامینموالی توسوط موسسوات توسوعهای
برای بسیاری از طرحهای تامینمالی به سمت تامینمالی وثیقهای به پشوتوانه وثوایق منقوول مشواهده میشوود؛ بوا ایون حوال در
ایران همچنان طرحهای تامینمالی توسط بانکهای توسعهای و در قالب نسخههای مختلف برای تامینمالی بنگاهها و به ویژه
بنگاههای کوچک و متوسط مورد توجه است.
در این راستا و برای بررسی ضرورت ارتقای نظام حقوقی وثایق و بوا تاکیود بور وثوایق منقوول ،دو حووزه حتمواً بایود موورد
بررسی قرار گیرد :تعامل با بانکداری بینالملل و ارتقای ظرفیت بانکداری داخلی .در ارتباط با تعامول بوا بانکوداری بینالملول،
ارزیابی وضعیت ایران بر پایه دو شاخص رقابتپذیری جهانی و سوهولت انجوام کسوبوکار ،در مجمووع بیوانگر سوطح انودک
توسعه مالی و شاخص دریافت اعتبار و از ایون رو اولویوت ارتقوای زیرسواخت حقووقی بوه عنووان مهمتورین عامول اثرگوذار بور
کارایی بازار و قابلیت افزایش اعتبار در بازار مالی است.
در ارتقای این زیرساخت نیز که در کل مشتمل بر قوانین ناظر بر ایجاد حوق وثیقوه (زیرسواخت مقرراتوی) ،ثبوت و اعوالم
حق وثیقه (زیرساخت سامانهای) ،و اعمال حق وثیقه در صورت نکول اعتبارگیرنده (زیرساخت اجرایوی) اسوت؛ در گوام اول
ضرورت تمرکز بر ارتقای زیرساخت مقرراتی و در گام بعد توجه به زیرساخت سامانهای بوا طراحوی و راهانودازی سوامانه ثبوت
وثایق منقول مشاهده میشود.
در حوزه بانکداری داخلی و ساختار حقوقی وثایق منقول نیز براساس بررسی نتایج مطالعات تجربی ،مشاهده میشود کوه
پیادهسازی این ساختار در کشور میتواند ابعاد مختلف نیازهای طرف عرضه و تقاضای تامینمالی وثیقهای بوه پشوتوانه وثوایق
منقول را تامین نمایود .بررسوی ظرفیوت بوالقوه مغفوول مانوده ایون شویوه تامینموالی براسواس ارزیوابی ترازناموه مجموعوهای از
شرکتها ،تاییدکننده ابعاد ناگوار ناشی از عدم تامین منافع فوق در کشور برای دو طرف عرضه و تقاضای تامینمالی وثیقوهای
به پشتوانه وثایق منقول ،نه تنها در حوزه شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط ،بلکه در شرکتهای با اندازه بوزرگ اسوت .از
این رو شواهد تجربی در عرصه بانکداری داخلی نیز تائیدکننده ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول در کشور است.
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 .۱.۲مقدمه
در ایران به دلیل اقتصاد بوزرگ دولتوی و تمرکوز بور طرحهوای تضومینی انجامشوده توسوط دولوت و یوا الوزام تامینموالی توسوط
بانکهای توسعهای و توسل به تسهیالت تکلیفی ،به ضورورت تامینموالی وثیقوهای بور پایوه بسوتر گسوتردهای از وثوایق منقوول
توجه کافی نشده و از این رو سطح دسترسی به تامینمالی در سطح مورد انتظار نیست .این مساله حتی براساس تحلیول آمواری
انجامشده در فصل قبل به خوبی به تصویر کشیده شده است؛ بهنحویکه نه تنها شرکتهای با انودازه کوچوک و متوسوط ،بلکوه
شرکتهای بزرگ نیز با حجم باالیی از ظرفیت مغفول در این شیوه تامینمالی مواجه هستند.
بنابراین با توجه به بانکمحور بودن نظام مالی کشور ،ارتقای زیرساختهای مورد نیاز در طراحوی و پیادهسوازی ایون روش
تامینمالی و با تمرکز بر دامنه وسیعی از داراییهای منقول ،میتواند با گسترش دسترسی به منابع مالی منجر به رشود و توسوعه
اقتصادی پایدار در کشور شود .با توجه به آنکه در بررسی ابعاد مختلف شاخص دسترسی به اعتبار در شاخص سوهولت انجوام
کسبوکار در فصل قبل ،ضرورت تمرکز اولیه بر ارتقای زیرساخت مقرراتی ناظر بر معامالت وثیقهای به تصویر کشیده شود،
بنابراین در این قسمت بر ساختار تامینمالی وثیقهای در کشور متمرکوز میشوویم توا بوا بررسوی ابعواد مختلوف آن ،کاسوتیهای
موجود بهنحو مناسبی شناسایی شده و با بررسی زیرساختهای الزم در این روش تامینمالی در دیگر کشورها ،بتوان گامهوای
الزم برای ارتقای آن را بهنحو مناسبتری برداشت.
از این رو در این فصل برای دستیابی به شناخت اولیه از زیرساخت مقرراتوی وثیقهسوپاری و تامینموالی وثیقوهای در شوبکه
بانکی کشور ،با وجود گسترده بودن زیرساخت مقرراتوی ،بوا اتخواذ رویکوردی محودود ،بور بخشونامههای نظوارت بانوکمرکزی
متمرکز میشویم .این بخشنامهها که در زمان انجام تحقیق برای دوره زموانی  1375-135۶بوه صوورت الکترونیوک در سوایت
بانکمرکزی در دسوترس هسوتند ،میتواننود در گوام اول دامنوه امووال منقوول قابول توثیوق و سوپ

برخوی دیگور از ابعواد شویوه

تامینمالی وثیقهای را در شبکه بانکی کشور به تصویر بکشند.
به این ترتیب با مطالعه بخشنامههای فوق ،ابتدا ساختار کلی وثیقهسپاری و مدیریت وثیقه در شبکه بانکی بررسی میشوود
و در مرحله بعد ،انوواع داراییهوای واجود شورایط وثیقهسوپاری از بخشونامههای فووق اسوتخراج میشوود .در ایون راسوتا بورای
دستیابی به معیار مناسبی جهت ارزیابی گستره نسبی وثایق منقول در کشوور ،بور نمونوهای از کشوورهای مختلوف جهوان و دو
نمونه از کشورهای آسیایی متمرکز میشویم که در زمینه تامینمالی وثیقهای در حدی پیشرفت کردهاند که از سامانه ثبت وثوایق
برای مدیریت بهتر این فرآیند استفاده میکنند .البته در ادامه و با تمرکز بور مجموعوه بخشونامههای حووزه نظوارت بانوکمرکزی
برای سالهای ( 13۶۲-1366والینژاد  - )135۲در کنار توجه ویژه به برخی مصوبات شورای پول و اعتبار و هیروت دولوت
که در کتاب فوق موجود هستند  -دامنه بررسی و مقایسه فوق گسترش داده میشود.
در گام بعد ضرورت تامینمالی وثیقهای براساس ابعاد مختلف بخشنامههای تنظیمشده در ایون زمینوه بوا تمرکوز بور حووزه
عرضهکننده و تقاضا کننده اعتبار و دولت در زیر بخشهای مدیریت مناسب ریسک و مطالبات غیرجواری ،ارتقوای تامینموالی
خرد ،کاهش هزینه اعتبار و کاهش هزینه دولت در حمایت از تامینمالی بخشهوای خواص موورد توجوه قورار میگیورد .سوپ
زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای این روش تامینمالی در دو قالوب کلوی زیرسواخت اجرایوی و سوامانهای براسواس فضوای
مقرراتی محدود به بخشنامههای نظارتی بانکمرکزی در تامینمالی وثیقهای به تصویر کشیده شده و در ادامه اصوالحات موورد
نیاز در این بخشنامهها در صورت ارتقای الگوی تامینمالی وثیقهای به گسترهای از وثایق منقول واجدشورایط متعوارف بررسوی
میشود.
به این ترتیب بررسی فضای موجود در این روش تامینمالی ،براساس دامنه محدودی از زیرسواخت مقرراتوی و متمرکوز بور
بخشنامههای نظارتی حاکم بر بخش بانکی ،کموک مووثری در ارزیوابی زیرسواختهای تامینموالی بوه پشوتوانه امووال منقوول و
غیرمنقول در ایران در مقایسه با دیگر کشورها کرده و امکان ارائه پیشونهادات مووثرتر بورای ارتقوای آن در شوبکه بوانکی کشوور
فراهم میشود.

 .۲.۲وثیقهسپاری و مدیریت وثیقه
قبول از پوورداختن بووه انووواع وثووایق واجدشورایط در شووبکه بووانکی کشووور ،ضووروری اسووت در گوام اول بوور مقووررات کلووی نوواظر بوور
وثیقهسووپاری ،براسوواس فضووای مقرراتووی محوودود منووتج از بخشوونامههای نظووارتی بانووکمرکزی متمرکووز شوود و مووواردی شووامل
خصوصیات داراییهای واجد وثیقهسپاری ،رویه وثیقهسپاری ،بیموه وثوایق ،تصومیمگیری در صوورت وقووع تغییور در ماهیوت
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وثیقه ،بررسی کرد .در مرحله بعد باید در فضای مقرراتی فوق ،مقررات ناظر بر مدیریت وثیقه مشوتمل بور اوراقبهادارسوازی،
بازیافت وثیقه ،فروش وثیقه تملیکی ،آزادسازی وثیقه موازاد و ارزیوابی مجودد وثیقوه در کنوار سناریوسوازی در ارزیوابی وثیقوه
مطالعه شود (جدول  ،)6تا تصویر کلی فضای تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی کشور به تصویر کشیده شود.
با توجه به دامنه بخشنامههای فوق در دوره زمانی  1375-135۶مشاهده میشود که در بین این بخشونامهها صورفاً در سوه
بخشنامه ،ویژگیهای داراییهای قابل پذیرش بهعنوان وثیقه معرفی شده است و مسلماً در بخشنامههای قدیمیتر ،ایون مسواله
مورد توجه قرار گرفته است .بوه بیوان دقیوقتر در دسوتورالعملهای نواظر بور تسوهیالت سوندیکایی 1و ضومانتنامههای بوانکی

ریالی ۲و همچنین در دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه ،3عنوانشده که وثایق ماخوذه باید معتبور ،قابول نقلوانتقوال قوانونی ،و
دارای نقدشوندگی باال بوده و بالمعارض باشند و به سهلالبیع بودن وثیقه نیز اشاره شوده اسوت .توجوه بوه ایون نکتوه ضوروری
است که در مجموع ،این ویژگیها منجر به استیفای حقوق موسسوه اعتبواری در حوداقل زموان و بوا کمتورین هزینوه در صوورت
نکول طرفمقابل خواهند شد.
در رویه توثیوق نیوز براسواس مقوررات ذیربوط ،دریافوت وکالوت بالعوزل از تسوهیالتگیرندگان بابوت وثیقوههای در رهون
بانکها و موسسات مالی و اعتبواری دولتوی و خصوصوی ممنووع شوده اسوت و وثیقهگیرنودگان موظوف هسوتند فقوط در قالوب
قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقهها عمل کنند.
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در مورد ضرورت بیمه وثایق نیز میتووان بوه بخشونامه دسوتورالعمل اجرایوی عقود مرابحوه اشواره کورد کوه بور ایون اسواس،
اعتبارگیرنده ملزم به بیمه وثیقه نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه به نفع موسسه اعتباری شده است و انتخواب شورکت بیموه و

پرداخت هزینه ،به تسهیالتگیرنده واگوذار شوده اسوت 6.البتوه ایون مسواله در بخشونامه یکنواختسوازی فورم عقوود تسوهیالت

بانکی 7به صورت کاملتر مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس ،تسهیالتگیرنده تعهد میکند هر آنچه مورد وثیقه قرار میگیرد را بالفاصله پ

از امضای قرارداد ،همه ساله

به مبلغی که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباری است ،در برابر آتشسوزی ،انفجوار ،زلزلوه ،سویل ،صواعقه و سوایر خطورات
مرتبطی که بانک/مؤسسه اعتباری تعیین میکند ،نزد یکی از شرکتهای بیموه مجواز ،بوه هزینوه خوود و بوه نفوع بانوک/مؤسسوه
اعتباری بیمه نماید و بیمهنامه را بالدرنگ به بانک/مؤسسه اعتباری تسلیم کند .همچنین  1۵روز قبل از انقضوای مودت بیموه،
باید مدارک تجدید بیمه را به بانک/مؤسسه اعتباری ارایه دهد .در صورتی که تسهیالتگیرنده ،تعهدات خود را بوه شورح فووق
انجام ندهد؛ بانک/مؤسسه اعتباری میتواند وثایق را وکالتاً از طرف خریدار به هزینه خود بیموه نمووده و مبلوغ هزینهشوده را از
خریدار مطالبه یا به حساب وی منظور نماید .بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسورولیتهای خریودار نخواهود بوود.
ضمناً خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به مووارد بیموه شوده ،سوریعاً بوه بیموهگر و بانوک/مؤسسوه اعتبواری اطوالع
دهد.
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 1به بخشنامه شماره  53.۲353۵3مور  ،1353.36.3۴در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 ۲به بخشنامه شماره  53.5۴۶۴7مور  ،1353.3۴.13در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 3به بخشنامه شماره  5۴.3۴7۲76مور  ،135۴.11.۲7در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 3به بخشنامه شماره  51/517۲6مو  ،1351/3۴/11در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 5این مساله مجدداً در بند ب ماده  15بخشنامه «رفع موانع تولید رقابتپوذیر و ارتقوای نظوام موالی کشوور» بوه شوماره  5۴.۶33۵1موور 135۴.33.13
عنوان شده است.
 6به بخشنامه شماره  5۴.3۴7۲76مور  ،135۴.11.۲7در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 7به بخشنامه شماره  53.1۲3۲6۵مور  ،1353.3۵.3۲در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 6این مساله بهصورت کامالً مشابه در بخشنامه ناظر بر یکنواختسازی فرم قورارداد مشوارکتمدتی عنووان شوده اسوت .در ایون زمینوه بوه بخشونامه شوماره
 5۲.۲3۶۵۴۶مور  ،135۲.37.11در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 5البته توجه به این نکته ضروری است که براساس بخشنامه شماره  53/۲3۶۶67مور  1353/35/33بهمنظور جلوگیری از دریافت هزینههای نامتعارف
از مشتریان بانکها و کاهش هزینه ارایه خدمات بانکی ،اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیالت جهت بیمه تسهیالت و نیز اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان
مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده ،از مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع اعالم شوده اسوت .از ایون رو در مووارد فووق
وظیفه بیمه کردن وثیقه به تسهیالتگیرنده محول شده و صرفاً در شرایطی که وی این وظیفه را انجام ندهد و برای جلوگیری از وارد شدن هزینه به بانوک،
انجام این امر به هزینه تسهیالتگیرنده ،به بانک محول شده است.
 13توجه به این نکته ضروری است که در ماده  11بخشنامه شماره  5۴.3۴7۲76مور  135۴.11.۲7به این مساله اشواره شوده کوه بیموه وثوایق میتوانود
معادل مانده مطالبات باقیمانده باشد.
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در بخشنامههای ناظر بر یکسانسازی فرم عقود تسهیالت بانکی 1نیز عدم انجام معامله ناقلوه نسوبت بوه عوین وثیقوه موورد
اشاره قرار گرفته است .عالوهبراین به این مساله توجه شده که خریدار یا مالک ذیربط ،یا مالک وثیقه (برحسب نووع قورارداد
اعتبار) باید به این مساله اقرار کند که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ نوع معاملهای انجام نداده است و بودون موافقوت
بانک/مؤسسه اعتباری نبایود تغییوری در وثیقوه ایجواد نمووده و از انجوام هور اقودامی کوه موجوب نقصوان بهوای وثیقوه میشوود
خودداری نماید.
جدول  -6اصو اولیه ناظر عر وثیقهسپاری و مدیری

وثیقه

ویژگی
خصوصیات وثیقه
وثیقهسپاری

توضیحات
معتبر ،قابل نقل و انتقال قانونی ،دارای نقدشوندگی باال ،بالمعارض
ممنوعیووت دریافووت وکالووت بالعووزل از تسووهیالت گیرنوودگان بابووت وثیقووههای بووهرهن

گذاشتهشده

الزام بیمه وثیقه توسوط اعتبارگیرنوده نوزد یکوی از شورکتهای بیموه معتبور بوه نفوع موسسوه
اصول اولیه ناظر بر وثیقهسپاری

اعتباری
بیمه وثیقه

پرداخت هزینه بیمه توسط اعتبارگیرنده
تجدید بیمه  1۵روز قبل از انقضای بیمه توسط اعتبارگیرنده
ضرورت بیمه وثیقه بهصورت وکالتی از طرف موسسه اعتباری و به هزینه اعتبارگیرنده ،در
صورت عدم بیمه وثیقه توسط اعتبارگیرنده
عدم انجام معامله ناقله نسبت به عین وثیقه
عدم انجام تغییر در مورد وثیقه بدون موافقت اعتباردهنده

معاملووووه و تغییوووور در ماهیووووت
وثیقه

عدم انجام اقدامات منجر به کاهش بهای وثیقه
لحاظ مستحدثات ،تاسیسات و تجهیزات جدید اضافهشوده بوه مسوتحدثات ،تاسیسوات و

تجهیزات وثیقهسپاریشده جزو وثیقه قبلی

الزام اطالعرسانی کتبی هرگونه نقلوانتقال قبلی نسبت به منافع وثیقه به اعتباردهنده
اخذ تائیدیه از اعتباردهنده قبل از انتقال منافع مورد وثیقه
اوراقبهادارسازی
بازیافت وثیقه

باقیماندن تضمینات و وثایق تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه موسسه اعتباردهنده ،در

صورت انتقال مطالبات به اشخاص دیگر

امکووان احووراز تمووام حقوووق اعتباردهنووده ،در صووورت واقعشوودن وثیقووه در معوورض اجوورای

طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و ...
الزام فروش سریع وثایق تملیکشده

مدیریت وثیقه

لحاظ نر باالی مالیات برای درآمد حاصل از وثیقوه تملیکشوده در صوورت عودم فوروش
فروش سریع

سریع ،و محدودیت پنج ساله عضویت در هیرت مودیره و تصودی سومت مودیر عواملی در

بانکها و موسسات اعتباری برای مدیر عامل و اعضای هیرتمدیره ذیربط

عدم امکان انتقال اموال غیرمنقول بوه شورکتهای تابعوه (جهوت حفوظ دارایوی موازاد و یوا
حفظ وثایق تملیکشده)
آزادسازی مازاد

الزام آزادسازی وثیقه مازاد در صورت درخواست متقاضی و یا تبدیل وثیقه
از ارزیابی مجدد وثیقه در قراردادهای مرابحه

ارزیابی مجدد

تجدید اعتبار پ

سناریوسازی

جهت بررسی کفایت ارزش وثیقه و اطمینان از ضمانتاجرایی آن

ماخذ :جمعبندی محقق از مطالعه بخشنامههای نظارت بانکمرکزی (.)1375-135۶

عالوهبراین ،در صورتی که در مورد وثیقه عالوه بر مستحدثات ،تأسیسات و تجهیوزات فعلوی ،مسوتحدثات ،تأسیسوات و
تجهیزات دیگری اضافه شود ،جزء موارد وثیقه خواهند بود .هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقوه (ولوو اینکوه
 1به بخشنامه شماره  5۲.۲3۶۵۴۶مور  135۲.37.11و به بخشنامه شماره  53.1۲3۲6۵مور  ،1353.3۵.3۲در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی

ضمن سند عادی باشد) را کتباً به اطالع بانک/مؤسسه اعتباری رسانده 1و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان،
از بانک/مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نماید.

۲

همچنین در هر دو بخشنامه مورد بحث عنوان شده که خریدار و وثیقهگذار/گذاران طی قرارداد نواظر بور عقود ذیربوط (در
اعطای تسهیالت مورد اشاره) قبول مینمایند در صورتیکه بانک /مؤسسه اعتباری به منظور رونق بازار ثانویه مطالبوات رهنوی،
مطالبات قرارداد ذیربط را به اشخاص دیگر منتقل نمود ،تضومینات و وثوایق قورارداد ،بوه تعهودات الحوق نیوز منتقول شوده و

کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه بانک باقی بمانند .3از این رو مشکلی از نظر استفاده از این نووع تسوهیالت
در اوراقبهادارسازی داراییها موجود نخواهد بود.
عالوهبراین در دو بخشنامه فووق ایون مسواله موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت کوه در صوورتیکه قبول از فوک سوند دارایوی بوه
وثیقهسپردهشده ،تمام یا قسمتی از وثیقه در معرض اجرای طرحهای مؤسسوات و شورکتهای دولتوی و شوهرداری و امثوال آن
قرار گیرد ،بانک/مؤسسه اعتباری ،قائم مقام و وکیل بالعزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین موورد وثیقوه اسوت و تموامی
تشریفات قانونی را در این زمینه انجام داده و با امضای اسناد و دفاتر مربوطه ،وجوهی را که از طرف مؤسسه ذیربط در قبوال
تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد ،به صورت نقدی یا قسطی دریافت کرده و پو

از احتسواب و کسور

هزینههای متعلقه ،مطالبات خوود را از محول باقیمانوده وجوه ،وصوول خواهود نموود .هرگواه بهوای ملوک ،در صوندوق ثبوت یوا
دادگستری سپرده شده باشد ،بانک/مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میوزان هزینوههای متعلقوه و مطالبوات خوود
خواهد داشت .در صورتیکه وجوه وصولشده و یا موارد وثیقه موضوع این بند ،تکوافوی مطالبوات بانوک/مؤسسوه اعتبواری را
ننماید ،خریدار/شریک متعهد میشود کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک/مؤسسه اعتباری ،فوراً بپردازد.
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در خصوص وثایق تملیکی نیز این مساله در مقررات مورد توجه قرار گرفته که بانکهوا در صوورت تملیوک وثوایق تووثیقی
نزد خود موظفند در اسرع وقت نسبت به فروش آنها اقدام نمووده و از درگیور شودن در مودیریت واحودهای تملیکوی خوودداری

کنند 5.در این خصوص در قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظوام موالی کشوور» نیوز مقوررات خاصوی بورای وثوایق

تملیکی بانکها و الزام فروش هرچه سریعتر آنها درنظر گرفته شده است 6.بنابراین براساس ماده  1۶قانون فوق ،کلیه بانکهوا

و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون تا مدت سه سال ،حوداقل سواالنه  ٪33امووال خوود اعوم از
منقووول ،غیرمنقووول و سوورقفلی را کووه بووه تملووک آنهووا و شوورکتهای تابعووه آنهووا درآمووده و بووه تشووخیص شووورای پووول و اعتبووار و
بانکمرکزی مازاد است را واگذار نمایند.
از این رو حتی در صورت نکول و تملک وثیقه ،بانک باید از فرآیند مناسبی جهت فروش این داراییهوا برخووردار باشود و
در صورت عدم موفقیت در فروش این داراییها ،بر اساس ماده  17قانون فوق ،مشمول مجازاتهای قوانونی ذیربوط منودرج
در قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد .همچنین سود بانکها و موسسات اعتبواری بوا منشوا فعالیتهوای غیربوانکی ،شوامل
بنگاهداری و نگهداری سهام ،در سال  135۵با نور  ٪۲6مشومول مالیوات شوده و هور سوال ،سوه واحود بوه ایون نور افوزوده
میشود تا به نر  ٪۵۵برسد.
براساس ماده فوق ،عایدی امالک غیرمنقول بانکها و موسسات اعتباری نیز در سال  135۵با نر  ٪۲6مشمول مالیوات
شده و پ

از آن هر سال ،سه واحد درصد به نر مذکور اضافه میشود تا بوه نور  ٪۵۵برسود .در صوورت تخطوی بانکهوا و

موسسات اعتباری از موارد فوق ،مدیر عامل و اعضای هیات مودیره آنهوا بوه مودت پونج سوال از عضوویت در هیروت مودیره و
تصدی سمت مدیر عاملی بانکها و موسسات اعتباری محروم میشوند.
بنابراین مدیریت وثیقه نه تنها شامل در نظر داشتن راهبرد موثر در انتخاب دارایی وثیقهای مناسب است ،بلکه بایود مبتنوی
بر راهکارهای مناسب و سریع در تملک دارایی وثیقهای در صورت نکول طرفمقابل ،در کنار مهارت و راهکوار کواربردی در
فروش سریع و بهموقع داراییهای تملیکی باشد.
 1به بخشنامه شماره  53.1۲3۲6۵مور  ،1353.3۵.3۲در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 ۲به بخشنامه شماره  5۲.۲3۶۵۴۶مور  135۲.37.11و به بخشنامه شماره  53.1۲3۲6۵مور  ،1353.3۵.3۲در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 3همان.
 3همان.
 5به بخشنامه شماره مب 367۶ /مور  ،136۶/35/11مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 6به بخشنامه شماره  5۴.۶33۵مور  ،135۴.33.13مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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البتوه در ایوون خصوووص بووا توجوه بووه توسوول بانکهووا و موسسوات اعتبوواری بووه انتقووال ایون داراییهووا بووه شوورکتهای تابعووه،
بانکمرکزی طی بخشنامهای هرگونه خرید و فروش اموال غیرمنقول بین بانکهوا  /مؤسسوات اعتبواری بوا شورکتهای تابعوه و
فرعی خود ،بانکها  /مؤسسات اعتباری با یکدیگر ،بانکها  /مؤسسات اعتباری با شرکتهای فرعی و تابعوه سوایر بانکهوا /

مؤسسات اعتباری و همچنین شرکتهای فرعی و تابعه سایر بانکها  /مؤسسات اعتباری با یکدیگر که فاقود ماهیوت تجواری
باشند را اکیداً ممنوع نموده است .بر این اساس در صورت انجام اینگونه معامالت ،درآمدهای شناسایی شده در سوود و زیوان
بانک  /مؤسسه اعتباری لحاظ نخواهد شد و باید از حسابها خارج شود.

1

مساله دیگوری کوه براسواس مقوررات ذیربوط بایود در بانکهوا جهوت مودیریت وثیقوه موورد توجوه قورار بگیورد ،ضورورت
آزادسازی وثیقه مازاد در صورت درخواست متقاضی اعتبار و یا تبدیل وثیقه ،متناسب با میزان باقیمانوده تسوهیالت اسوت.

3۲

 3از این رو توانایی مدیریت وثیقه در ارزشگذاری مداوم دارایی وثیقهای نه تنها در سرعت بخشیدن بوه آزادسوازی آن ،بلکوه بوه
الزام درخواست وثیقه بیشتر در صورت افت شدید ارزش یک دارایی وثیقهای و کاهش احتمال بازیافت وام در صورت نکوول

قرضگیرنده بهواسطه تحوالت حاصله در بازارهای مختلوف دارایوی ،از اهمیوت کلیودی برخووردار اسوت .البتوه ایون مسواله در
قرارداد کارت اعتباری مرابحه 5که میتواند در فواصل زموانی کوتواه مشومول درخواسوت تجدیود شوود ،منجور بوه اضوافه شودن
ارزیابی مجدد وثیقه به مجموعه وظایف مدیریت وثیقه میشود.
البته در کنار موارد فوق ،در اعطای تسهیالت بینالمللی ،وظیفه بررسی امکان بهرسمیت شناختن وثوایق تحوت چوارچوب
قوانین ملی؛ و در مورد تمامی تسهیالت دیگر ،بررسی کفایت و ضمانت اجرایی وثوایق و ضومانتنامهها براسواس سوناریوهای
مختلف ،از جمله وظایف مدیریت وثیقه شناخته میشود.
توجه به این نکته ضروری است که هر چند بانکها میتواننود از وثوایق و تضومینها بوهعنوان ابوزاری بورای کواهش ریسوک
اعتباری استفاده کنند ،اما در وهله اول بانکها باید براساس قدرت بازپرداخت تسهیالتگیرنده بوه تصومیمگیری در خصووص
اعطای تسهیالت بپردازند .در حقیقت وثایق نه میتوانند جایگزین ارزیابی جامع و کامل متقاضی اعتبار شووند و نوه میتواننود
کاستیهای اطالعاتی در ارزیابی اعتبار متقاضی اعتبار را بهصورت کامل جبران کنند .به بیان دقیقتر ،نه تنها عواملی که ممکن
است باعث عدم تحقق بازیافت وام شوند میتوانند الزاماً باعث افت ارزش وثیقوه شووند؛ بلکوه عودم ضومانت اجرایوی سوریع
وثیقه و توسل به دعاوی حقوقی ،حتی میتواند ارزش وثیقه را به شدت کاهش دهد.

6

 .۲.۲انواع وثایق
در نظامهای مالی بانکمحور عموماً نحوه مدیریت وثیقه برپایه گستره داراییهای واجد شرایط وثیقهسپاری ،نقشوی کلیودی در
میزان دسترسی به تامینمالی ایفا میکند .در حقیقت دامنه وسیع داراییهای واجد شرایط وثیقهسپاری ،امکان دسترسی بیشوتر
به تامینمالی و رفع تنگنای مالی را بهخصوص در شرکتهای با انودازه کوچوک و متوسوط و یوا افوراد بوا سوطح درآمود پوایینتر
فراهم میآورد و در این بین ،وثایق منقول براساس نوع داراییهای در تملک دو گروه فوق ،از اهمیتی کلیدی برخووردار اسوت.
به بیان دقیقتر ،گستره بیشتر دامنه وثایق منقول ،میزان دسترسی به تامینمالی را افزایش خواهد داد.
از این رو دسترسی به فهرستی از وثایق واجد شرایط تامینمالی در شبکه بانکی بهواسوطه بانوکمحوری نظوام موالی کشوور،
امکان بررسی دقیقتر شکافهای موجوود در ارتقوای زیرسواخت تامینموالی را فوراهم میسوازد .البتوه صورف دسترسوی بوه ایون
فهرست از کفایت الزم برخوردار نبوده و مقایسه آن با فهرست مشابه در کشورهای دیگر میتواند موثرتر واقوع شوود .بنوابراین

 1به بخشنامه شماره  173535/5۵مور  ،31 /3۵/135۵مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 ۲در این خصوص بوه بخشونامه شوماره  5۴.3۴7۲76موور  ،135۴.11.۲7و بوه بخشونامه شوماره  5۴.۶33۵موور  ،135۴.33.13منودرج در سوایت
بانکمرکزی رجوع شود.
 3البته در بخشنامه شماره  5۴.3۴7۲76و در خصووص امووال غیرمنقوول ،آزادسوازی وثوایق موازاد منووط بوه تشوخیص موسسوه اعتبواری شوده اسوت .در
بخشنامه شماره  ۶33۵1/5۴نیز انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین ،به بانک محول شده است.
 3براساس بخشنامه  53/1۵۴17۲مور  ،1353/37/3۴تصمیمگیری در خصوص تغییر وثیقه در تسهیالت سندیکایی توسط کمیته تسهیالت سندیکایی
اتخاذ خواهد شد.
 5در این خصوص به بخشنامه شماره  5۵.15۴۲۲7مور  ،135۵.3۶.16مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 6در این خصوص به بخشنامه شماره مب ۶۶5/مور  136۴/3۴/37مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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در گام اول دستیابی به فهرست ذیربط را در نمونهای از کشوورهای جهوان موورد توجوه قورار داده و بور نمونوهای از کشوورهای

مختلف در مطالعه آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ )۲31۲( 1متمرکز میشویم .در این مطالعوه کوه بوه سوازوکار ثبوت وثوایق و
سامانه ثبت وثایق در  3۶کشور جهوان پرداختوه ،امکوان اسوتخراج اطالعوات وثوایق منقوول واجود شورایط ،بور اسواس جوداول
تفصیلی مندرج در مقاله موجود است.
در این راستا براساس جدول  5استخراجی از مطالعه آنها مشاهده میشوود کوه در بوین کشوورهای مختلوف موجوود در ایون
نمونه ،از بین وثایق منقول ،ماشینآالت و تجهیزات ،در کنار وسیله نقلیه موتوی در رتبوه اول مقبولیوت قورار دارنود .تولیودات
کشاورزی در جایگاه دوم قرار دارد و دام و طیور ،چندین حساب دریافتنی و موجودی انبوار مقوام سووم را بوه خوود اختصواص
میدهند .مقام چهارم توسط محصوالت کشتشده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی و یوک حسواب دریوافتنی کسوب میشوود.
مالکیت فکری و دارایی آتی نیز جایگاه پنجم را به خود اختصاص میدهند.
در این گوروه از کشوورها تضومین کلوی نسوبت بوه داراییهوای حوال و آینود ،دارایوی سورمایهگذاری ،اسوناد مبتنوی بور حوق و
ابزارهای مالی و در نهایت ،سهام موسسات تجاری و شرکتهای تعواونی ،از کمتورین مقبولیوت در وثیقهسوپاری برخوردارنود.
برای بررسی دقیقتر میتوان به نمودار  11نیز مراجعه نمود .براساس این نمودار مشاهده میشود که اختالف بین دامنه پوذیرش
انواع مختلف داراییها در کل کشورهای نمونه نیز چشمگیر نیست.
این در حالی است که اگر برای دستیابی به اطالعاتی همگنتر با ساختار مالی ایوران ،از بوین کشوورهای نمونوه ایون مطالعوه
صرفاً بر کشورهای آسیایی متمرکز شویم و اطالعات آنها را از جداول تفصیلی موجود در این مطالعوه اسوتخراج کنویم ،فرآینود
متفاوتی مشاهده میشود .در این راستا بور اسواس اطالعوات پوردازش شوده در جودول  13مشواهده میشوود کوه در کشوورهای
آسیایی فوق مشتمل بر بنگالدش ،کامبوج ،چین ،هنگکنگ ،مالزی و سنگاپور ،برخالف کل کشوورهای نمونوه ،ماشوینآالت و
تجهیزات ،و وسیله نقلیه موتوری از جایگاه اول به جایگاه دوم منتقل شده و برخی از داراییهایی کوه در گوروه سووم و چهوارم
قرار داشتند ،در کشورهای آسیایی به گروه اول انتقال پیدا کردند.
در حقیقت در کشورهای آسیایی نمونوه ،حسوابهای دریوافتنی از جایگواه اول برخوردارنود و جایگواه دوم بوه داراییهوایی
مشتمل بر تضمین کلی نسوبت بوه تموامی داراییهوای حوال و آینوده ،ماشوینآالت و تجهیوزات ،وسویله نقلیوه موتووری ،دارایوی
سرمایهگذاری ،مالکیت فکری و موجوودی انبوار اختصواص یافتوه اسوت .تولیودات کشواورزی ،محصووالت کشتشوده و دیگور
عواید ناشی از کشاورزی ،دام و طیور ،و اسناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی از جایگاه سوم برخوردارند و در مقام چهوارم نیوز
سهام موسسات تجاری و شرکتهای تعاونی و دارایی آتی قرار میگیرند .برای بررسی دقیوقتر میتووان بوه نموودار  1۲مراجعوه
نمود.
هرچند مطالعه آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیوگ ( ،)۲31۲مطالعوه جوامعی از سوامانههای ثبوت وثوایق و انوواع داراییهوای
منقول قابل وثیقهسپاری را در دسترس قرار میدهد؛ اما برای بررسی بیشتر در کشورهای آسیایی ،مطالعوه دیگوری را نیوز موورد
بررسی قرار میدهیم .در این مطالعه که توسط یک شرکت تحقیقاتی حقوقی با عنوان لِک

مونودی ۲انجوام شوده اسوت ،نظوام

حق وثیقه در بیش از  ۵3کشور مورد بررسی قرار گرفته است 3.با استخراج اطالعات مربوط به کشورهای آسیایی در این گوروه
از کشورهای نمونه که مشتمل بر کشورهای فیلیپین ،پاکستان ،سریالنکا ،تایوان ،تایلند ،و ترکیه است ،به نمونهای متفواوت از

کشورهای آسیایی دسوت پیودا مویکنیم و از ایون منظور ،اطالعوات تکمیلوی در خصووص وثوایق واجود شورایط در اختیوار قورار
میگیرد.
با اطالعات استخراجشده از این مطالعه مندرج در جدول  11مشاهده میشوود کوه طبقهبنودی متفواوتی از داراییهوا موورد
توجه قرار گرفته و در کنار مجموعه گستردهای از داراییهای منقول ،به داراییهوای غیرمنقوول نیوز اشواره شوده اسوت .در ایون
راستا در کنار اموالک و مسوتغالت کوه بوهعنوان امووال غیرمنقوول از بواالترین درجوه مقبولیوت در تامینموالی وثیقوهای در بوین
کشورهای آسیایی فوق برخوردار است ،سفته و اسناد قابل انتقوال ،موجوودی انبوار ،سوهام ،حیوانوات ،محصووالت و الووار ،و
کشتی ،رتبه اول مقبولیت و استفاده در تامینمالی وثیقهای را به خود اختصاص میدهند.

17

Alvarez de la Campa, Downes and Hennig.

1

Lex Mundi.

2

Lex Mundi Bank Finance and Regulation (2012).

3

طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

پ

از این داراییها ،حسابهای بانکی ،دریافتنیها ،تجهیوزات ،وسوایل نقلیوه و هواپیموا از جایگواه دوم برخوردارنود .در

مقووام سوووم نیووز مالکیووت فکووری ،حقوووق قووراردادی ،مووواد معودنی و مشووتقات هیوودروکربن قوورار دارنوود .جایگوواه چهووارم نیووز بووه
داراییهووای اجووارهای اختصوواص یافتووه اسووت .از بووین داراییهووای مووورد اشوواره در ایوون مطالعووه ،در کشووورهای آسوویایی نمونووه،
کسبوکار با فرض تداوم فعالیت در تامینمالی وثیقهای مورد استفاده قرار نگرفته اسوت .بورای بررسوی دقیوقتر در ایون زمینوه
میتوان به نمودار  13رجوع نمود.
در ادامه برای دستیابی به تصویری گویاتر از اموال منقول مورد استفاده در تامینمالی وثیقوهای در کشوورهای دیگور ،صورفاً
بر داراییهای با درجه اولویت یک تا سه مورد اشواره در دو مطالعوه فووق متمرکوز میشوویم .در ایون زمینوه بوا تمرکوز بور انوواع
مختلف وثایق منقول به رسمیت شناختهشده در سوه گوروه کول کشوورها و دو گوروه مختلوف از کشوورهای آسویایی منودرج در
جوودول  1۲مشوواهده میشووود کووه ماشووینآالت ،تجهیووزات و وسووایل نقلیووه موتوووری کووه در گووروه کوول کشووورها از جایگوواه اول
برخوردارند؛ در هر دو گروه کشورهای آسیایی در اولویت دوم قرار میگیرند و درجه مقبولیوت آنهوا در مقایسوه بوا حسوابهای
دریافتنی -در گروه اول کشورهای آسیایی -و در مقایسه با حیوانات ،محصووالت ،الووار ،موجوودی انبوار ،سوفته ،اسوناد قابول
انتقال ،سهام و حتی کشتی - 1در گروه دوم کشورهای آسیایی -کمتر است.

در گام بعد بر نقاط اشتراک داراییهای وثیقهای در سه گروه موورد بررسوی ،در کنوار دو گوروه مختلوف کشوورهای آسویایی
مورد مطالعه متمرکز میشویم .به این ترتیب مشاهده میشود که نقطه اشتراک داراییهای منقول با رتبه یک تا سه مقبولیت در
تامینمالی وثیقهای شامل ماشینآالت و تجهیزات ،وسایل نقلیه ،محصوالت کشاورزی ،دام و طیوور ،دریافتنیهوا و موجوودی
انبار است .این در حالی است که با تمرکز صرف بر کشورهای آسیایی ،دامنه وسیعتری از داراییهای منقول موورد توجوه قورار
میگیرند و به مجموعه داراییهای منقول فوق ،سهام ،اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی و مالکیت فکری اضافه میشوند.
از این رو در کشورهای آسیایی مورد بررسی که عموماً از بازارهوای موالی توسوعهیافتهای برخووردار هسوتند ،در کنوار وثوایق
منقول سنتی که مبتنی بر ماشینآالت و تجهیزات ،وسایل نقلیوه ،محصووالت کشواورزی ،دام و طیوور ،دریافتنیهوا و موجوودی
انبار میباشند ،داراییهای مالی در کنار مالکیت فکری از مقبولیت باالیی در تامینمالی وثیقهای برخوردار شدهاند.
جدول  -5انواع وثایق واجد شرایط در نمونه مش مل عر کل کشورها

۱و۲

میزان بهرسمیت شناختهشدن دارایی در تامینمالی وثیقهای
بله

خیر

عدم گزارش

نوع دارایی
تضمین کلی نسبت به تمامی داراییهای حال و آینده

۲3

6

۲

ماشینآالت و تجهیزات

۲۶

۴

3

وسیله نقلیه موتوری

۲۶

۴

3

تولیدات کشاورزی

۲۵

۵

3

محصوالت کشتشده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی

۲3

7

3

دام ،طیور و غیره

۲۴

۶

3

دارایی سرمایهگذاری

۲3

13

3

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

15

11

3

مالکیت فکری

۲۲

6

3

یک حساب دریافتنی

۲3

7

3

چندین حساب دریافتنی

۲۴

۶

3

موجودی انبار

۲۴

۶

3

سهام موسسات تجاری و شرکتهای تعاونی

17

1۲

1

دارایی آتی

۲۲

6

3

 -1میزان بهرسمیت شناختهشدن ،براساس تعداد کشورهایی گزارش شده که از دارایی مورد نظر در تامینمالی استفاده کردهاند.
 -۲در این جدول برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیقتری به شرح زیر میباشند:

محصوووالت کشتشووده و دیگوور عوایوود ناشووی از کشوواورزی شووامل گیاهووان و درختووان موجووود در روی زمووین نیووز میباشوود .دارایووی

سرمایهگذاریشده شامل سهام ،اوراق بهادار ،اوراق اختیار معاملوه ،اوراق آتوی ،محصووالت مشوتقه و غیوره اسوت .اسوناد مبتنوی بور حوق و
ابزارهای مالی شامل اس کناس ،برات ،اوراق تجاری و غیره است .مالکیت فکری مشتمل بر حق اختراع ،عالمت تجاری یوا نوام بازرگوانی

 1از آنجا که تمرکز بر داراییهای منقول است ،از از ذکر امالک و مستغالت در این گروه امتتناع میشود.

18

واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی
است .موجودی انبار متمرکز بر کاالی آماده برای فروش است .دارایوی آتوی شوامل محصووالت آتوی موزارع ،باغوات ،تصواحب آتوی وثیقوه

توصیفشده در قرارداد و دام بهدنیا نیامده است.

ماخذ :اطالعات استخراج و پردازششده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ (.)۲31۲
30
25
20
15
10
5
0

نمودار  -11میزان بهرسمیتشناختهشدن دارایی در تامینمالی وثیقهای در نمونهای مشتمل بر کل کشورها

توضیحات -1 :میزان بهرسمیت شناختهشدن ،براسواس تعوداد کشوورهایی گوزارش شوده کوه از دارایوی موورد نظور در تامینموالی اسوتفاده

کردهاند.

 -۲در این نمودار برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیقتری به شرح زیر میباشند:

محصوووالت کشتشووده و دیگوور عوایوود ناشووی از کشوواورزی شووامل گیاهووان و درختووان موجووود در روی زمووین نیووز میباشوود .دارایووی

سرمایهگذاریشده شامل سهام ،اوراقبهادار ،اوراق اختیار معاملوه ،اوراق آتوی ،محصووالت مشوتقه و غیوره اسوت .اسوناد مبتنوی بور حوق و

ابزارهای مالی شامل اسکناس ،برات ،اوراق تجاری و غیره است .مالکیت فکری مشتمل بر حق اختراع ،عالمت تجاری یوا نوام بازرگوانی
است .موجودی انبار متمرکز بر کاالی آماده برای فروش است .دارایوی آتوی شوامل محصووالت آتوی موزارع ،باغوات ،تصواحب آتوی وثیقوه

توصیفشده در قرارداد و دام بهدنیا نیامده است.

ماخذ :اطالعات استخراج و پردازششده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ (.)۲31۲
جدول  -13انواع وثایق واجد شرایط در نمونهای از کشورهای آسیایی

۱و۲

میزان به رسمیت شناختهشدن دارایی در تامینمالی

نام کشور

وثیقهای (تعداد)

بنگالد

کام

چ

هنگ

مالز

سنگا

ش

بوج

ین

کنگ

ی

پور

*

*

-

*

*

*

۵

ماشینآالت و تجهیزات

*

*

-

*

*

*

۵

1

وسیله نقلیه موتوری

*

*

-

*

*

*

۵

1

تولیدات کشاورزی

*

*

-

-

*

*

۴

۲

*

*

-

-

*

*

۴

۲

نوع دارایی
تضمین کلی نسبت به تمامی داراییهای
حال و آینده

محصوالت کشتشده و دیگر عواید
ناشی از کشاورزی

19

بله

خیر
1

طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

دام ،طیور و غیره

*

*

-

-

*

*

۴

۲

دارایی سرمایهگذاری

*

*

-

*

*

*

۵

1

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

*

*

-

-

*

*

۴

۲

مالکیت فکری

*

*

-

*

*

*

۵

1

یک حساب دریافتنی

*

*

*

*

*

*

۶

3

چندین حساب دریافتنی

*

*

*

*

*

*

۶

3

موجودی انبار

*

*

-

*

*

*

۵

1

سهام موسسات تجاری و شرکتهای تعاونی

-

*

-

-

*

*

3

3

دارایی آتی

*

*

-

-

-

*

3

3

تعداد گروه داراییهای پذیرفته شده

11

1۲

۲

6

11

1۲

 -1میزان بهرسمیت شناختهشدن ،براساس تعداد کشورهایی گزارش شده که از دارایی مورد نظر در تامینمالی استفاده کردهاند.
 -۲در این نمودار برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیقتری به شرح زیر میباشند:

محصوووالت کشتشووده و دیگوور عوایوود ناشووی از کشوواورزی شووامل گیاهووان و درختووان موجووود در روی زمووین نیووز میباشوود .دارایووی

سرمایهگذاریشده شامل سهام ،اوراقبهادار ،اورا ق اختیار معاملوه ،اوراق آتوی ،محصووالت مشوتقه و غیوره اسوت .اسوناد مبتنوی بور حوق و
ابزارهای مالی شامل اسکناس ،برات ،اوراق تجاری و غیره است .مالکیت فکری مشتمل بر حق اختراع ،عالمت تجاری یوا نوام بازرگوانی

است .موجودی انبار متمرکز بر کاالی آماده برای فروش است .دارایوی آتوی شوامل محصووالت آتوی موزارع ،باغوات ،تصواحب آتوی وثیقوه

توصیفشده در قرارداد و دام بهدنیا نیامده است.

ماخذ :اطالعات استخراج و پردازششده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ (.)۲31۲
7
6
5
4
3
2
1
0

نمودار  -۱۲میزان بهرسمیت شناختهشدن دارایی در تامینمالی وثیقهای

توضیحات -1 :میزان بهرسمیت شناختهشدن ،براسواس تعوداد کشوورهایی گوزارش شوده کوه از دارایوی موورد نظور در تامینموالی اسوتفاده

کردهاند.

 -۲در این نمودار برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیقتری به شرح زیر میباشند:

محصوووالت کشتشووده و دیگوور عوایوود ناشووی از کشوواورزی شووامل گیاهووان و درختووان موجووود در روی زمووین نیووز میباشوود .دارایووی

سرمایهگذاریشده شامل سهام ،اوراقبهادار ،اوراق اختیار معاملوه ،اوراق آتوی ،محصووالت مشوتقه و غیوره اسوت .اسوناد مبتنوی بور حوق و

ابزارهای مالی شامل اسکناس ،برات ،اوراق تجاری و غیره است .مالکیت فکری مشتمل بر حق اختراع ،عالمت تجاری یوا نوام بازرگوانی
است .موجودی انبار متمرکز بر کاالی آماده برای فروش است .دارایوی آتوی شوامل محصووالت آتوی موزارع ،باغوات ،تصواحب آتوی وثیقوه

توصیفشده در قرارداد و دام بهدنیا نیامده است.

ماخذ :اطالعات استخراج و پردازششده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ (.)۲31۲
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واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی
جدول  -11انواع وثایق واجد شرایط در نمونه دیگری از کشورهای آسیایی
نام کشور
نوع دارایی

کل گروه

فیلیپین

پاکستان

سریالنکا

تایوان

تایلند

ترکیه

مقدار فراوانی

*

*

*

*

-

*

۵

حسابهای بانکی

*

*

*

*

-

*

۵

حیوانات ،محصوالت ،الوار

*

*

*

*

*

*

۶

تجهیزات

-

*

*

*

*

*

۵

مالکیت فکری

-

*

*

*

-

*

۴

هواپیما

موجودی انبار

*

*

*

*

*

*

۶

داراییهای اجارهای

-

*

*

*

-

-

3

مواد معدنی ،مشتقات هیدروکربن

-

*

*

*

-

*

۴

سفته ،اسناد قابل انتقال

*

*

*

*

*

*

۶

امالک و مستغالت

*

*

*

*

*

*

۶

دریافتنیها

*

*

*

*

-

*

۵

حقوق قراردادی

*

*

*

*

-

-

۴

سهام

*

*

*

*

*

*

۶

کشتی

*

*

*

*

*

*

۶

وسایل نقلیه

*

*

*

*

-

*

۵

کسبوکار با فرض تداوم فعالیت

-

-

-

-

-

-

3

تعداد گروه داراییهای پذیرفتهشده

11

1۵

1۵

1۵

7

13

موندی (.)۲31۲

ماخذ :اطالعات استخراج و پردازششده محقق از مطالعه شرکت لِک

7
6
5
4
3
2
1
0

نمودار  -۱۳میزان به رسمیت شناختهشدن دارایی در تامینمالی وثیقهای در کشورهای گروه دوم

توضیحات :میزان بهرسمیت شناختهشدن براساس مقدار فراوانی در نمونه مورد بررسی حاصل شده است.
موندی (.)۲31۲

ماخذ :اطالعات استخراج و پردازششده محقق از مطالعه شرکت لِک

10

طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

جدول  -1۲رت هعندی داراییهای عهرسمی

شناخ هشده در تامینمالی وثیقهای در سه گروه مورد عررسی

۱

نقوواط اشووتراک در

کل

گروه اول آسیا

گروه دوم آسیا

ماشووووووینآالت و

یک حساب دریافتنی

حیوانووات ،محصوووالت،

ماشووووووووینآالت و

الوار

تجهیزات

موجودی انبار

وسایل نقلیه

نقطه اشتراک در آسیا

سه گروه
تجهیزات
وسووووویله نقلیوووووه

چندین حساب دریافتنی

ماشینآالت و تجهیزات
وسایل نقلیه

رتبه 1

موتوری
امالک و مستغالت

محصوووووووووووووالت

محصوالت کشاورزی

کشاورزی
سهام

دریافتنیها

دریافتنیها

موجودی انبار

موجودی انبار

کشتی
تولیوووووووووووووودات

تضمین کلی نسبت بوه داراییهوای حوال

هواپیما

کشاورزی

و آینده
ماشینآالت و تجهیزات

حسابهای بانکی

وسیله نقلیه موتوری

تجهیزات

دارایی سرمایهگذاری

دریافتنیها

مالکیت فکری

وسایل نقلیه

دارایووووی سوووورمایهگذاری
(سهام)
اسوووناد مبتنوووی بووور حوووق،
ابزارهای مالی

رتبه ۲

داراییهای با مقبولیت بیشتر

سفته ،اسناد قابل انتقال

دام و طیور

دام و طیور

مالکیت فکری

موجودی انبار

رتبه 3

دام ،طیور و غیره

تولیدات کشاورزی

مالکیت فکری

چنوودین حسوواب

محصوووالت کشتشووده و دیگوور عوایوود

مووواد معوودنی ،مشووتقات

دریافتنی

ناشی از کشاورزی

هیدروکربن

موجودی انبار

دام ،طیور و غیره

حقوق قراردادی

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

 -1گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  5و  ،13و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول  11استخراج شدهاند.

مآخووذ :اطالعووات اسووتخراج و پردازششووده محقووق از مطالعووههای آلوووارز دمال کمپووا ،دَونووز و هنینیووگ ( ،)۲31۲و شوورکت لِک و

(.)۲31۲

مونوودی

حال با توجه به شناخت و تصویر کلی حاصول از داراییهوای منقوول قابول وثیقهسوپاری در کشوورهای جهوان و گروههوای
مختلفی از کشورهای آسیایی ،بهنحو بهتری میتوان به ارزیابی این حوزه در کشور پرداخت .البته از آنجوا کوه در بررسوی انوواع
وثایق واجد شرایط در تامینمالی وثیقهای در کشور ،فهرست کاملی بهصورت یک مجموعه مدون در دسترس نیست؛ بنوابراین
با بررسی بخشنامههای نظارتی دوره زمانی  1375-135۶مندرج در سایت بانکمرکزی ،فهرسوتی از ایون وثوایق را اسوتخراج
میکنیم .البته از آنجا که در برخی بخشنامهها بهصورت مستقیم به وثیقه و در برخی دیگر به تضمین اشاره شده است ،بنوابراین
براساس موارد اشارهشده در بخشنامه ذیربط ،کاربرد دارایی منقول و یا غیرمنقول در دو قالب وثیقوه و تضومین در اطالعوات
مندرج در جدول  13تفکیک شده است.
با این وجود ،از آنجا که اطالعات مندرج در جدول  13کلی بوده و بیشتر ،فضای مقرراتی الوزام وثیقهسوپاری و تضومین را
بهتصویر میکشد و از قابلیت مقایسه الزم با اطالعات مندرج در جداول  5-1۲برخوردار نیست ،بنوابراین در اداموه اطالعوات
جدول  13را در قالب جدول  1۴و براساس الگویی قابل مقایسه با جداول ذیربط طبقهبنودی مویکنیم .هرچنود موضووع کلوی
این طرح وثایق است و در کشورهای نمونه نیز بر وثایق منقول تمرکز شده است ،با این وجود برای ارائه تصویر بهتر از فضای
تامینمالی در شبکه بانکی کشور ،انواع داراییهوای منقوول و غیرمنقوول موورد اشواره در تامینموالی مشوتمل بور وثیقهسوپاری و
تضمین مورد توجه قرار گرفتهاند.
از این رو براساس اطالعات مندرج در جدول  1۴مشاهده میشود که از بین گسوتره داراییهوای منقوول و غیرمنقوول موورد
استفاده در تامینمالی ،داراییهای منقول نقش بیشتری را در این دو روش تامینمالی در کشور ایفا کرده و دامنوه متنووعتری از
ایوون داراییهووا در وثیقهسووپاری در مقایسووه بووا تضوومین بهرسوومیت شووناخته شوودهاند .انووواع ایوون داراییهووای منقووول را براسوواس
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واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی

طبقهبندی کلی میتوان در  1۲گروه زیور در کشوور طبقهبنودی کورد :وجوه نقود ،حسوابهای بوانکی ،طوال ،اوراقبهوادار ،سوفته،
ضمانتنامه ،سند دریافتنی ،قرارداد ،بیمهنامه ،رسید انبار و کاال ،ماشینآالت و تجهیزات ،وسایل نقلیه.
از این رو براساس جدول  1۴مشاهده میشود که از بین داراییهای منقول موورد اشواره ،صورفاً سوند دریوافتنی  -مبتنوی بور
گواهی خالص مطالبات قطعی تائیدشوده قراردادهوا از سووی دسوتگاههای اجرایوی و ذیحسوابان مربووط بورای هموان دسوتگاه
اجرایی -در تامینمالی توسط ضمانت مورد استفاده قرار میگیرد اما در تامینمالی وثیقهای به رسمیت شناخته نشده است .در
حقیقت مهمترین دارایی منقول با حجم باال در دارایی بنگاههای تولیدی  -اسناد دریافتنی -صورفاً در قالوب تضومین میتوانود
مورد استفاده واقع شود که ایون کاسوتی بزرگوی در نظوام تامینموالی را بوه تصوویر میکشود .عالوهبوراین در گروههوایی از انوواع
دارایی که در هر دو روش تامینمالی توسط تضمین و وثیقهسپاری مورد استفاده قرار میگیرند نیز گستره انواع دارایی ذیربوط
در تامینمالی وثیقهای چشمگیرتر است .این مساله در ارتباط با امووال غیرمنقوول نیوز صوادق اسوت .در حالیکوه در تامینموالی
توسط تضمین صرفاً وثیقه ملکی مورد توجه قرار گرفته است؛ در تامینمالی وثیقهای ،انواع مختلفی از وثایق غیرمنقول شوامل
امالک و مستغالت ،اسناد منازل روستایی ،اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشواع اراضوی کشواورزی و محول اجورای طرحهوای
کشاورزی ،امالک مزروعی و باغات ،محل طرح و دیگر اموال غیرمنقوول سوهلالبیع بوه تشوخیص بانوک بوه رسومیت شوناخته
شدهاند.
به این ترتیب با وجود دامنه گسترده داراییهای منقول بهرسمیت شناختهشده در تامینمالی وثیقهای در مقایسه بوا تضومین
در کشور ،ضروری است مقایسهای بین ایون داراییهوا بوا کشوورهای نمونوه نیوز انجوام شوود توا تصوویر مناسوبی از کاسوتیهای
موجود در زیرساخت این روش تامینمالی در دسترس قرار گیرد.
در مقایسووه داراییهووای بهرسوومیت شناختهشووده در تامینمووالی وثیقووهای براسوواس بخشوونامههای نظووارت بووانکی بووا الگوووی
استخراجشده در کشورهای نمونه در جدول  1۵مشاهده میشود که تعداد اشتراک انواع این داراییها با داراییهای کول نمونوه
 3۵کشوری مستخرج از مطالعه آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیوگ ( ،)۲31۲در کمتورین مقودار قورار دارد و نقطوه اشوتراک ،در
ماشینآالت و تجهیزات و موجودی انبار است.
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در مووورد کشووورهای گووروه اول آسوویا ،ایوون نقطووه اشووتراک بووه چهووار مووورد میرسوود و عووالوه بوور دو مووورد قبوول ،دارایووی
سرمایهگذاری ،اسناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی نیز به گوروه فووق اضوافه میشووند .ایون در حوالی اسوت کوه بیشوترین نقطوه
اشتراک مربوط به گروه دوم مشتمل بر کشورهای آسیایی مستخرج از مطالعوه انجامشوده توسوط شورکت لِکو

مونودی اسوت.

صرفنظر از امالک و مستغالت مورد اشاره در این گروه که جزو اموال غیرمنقول بوده و در گروه اموال منقول موورد بحوث ایون
قسمت قرار نمیگیرد ،مشاهده میشود که نقاط اشتراک موجود به  6مورد که باالترین مقدار است میرسد .این نقاط اشوتراک
مشتمل بر موجودی انبار ،سفته و اسناد قابل انتقال ،سهام ،کشتی ،هواپیما ،حسابهای بانکی ،تجهیوزات و حقووق قوراردادی
است.
البته در صورت تمرکز بر نقاط اشتراک وثایق منقوول بهرسومیت شناختهشوده بوین سوه گوروه موورد بررسوی و شوبکه بوانکی
کشور ،مشاهده میشود که نقاط اشتراک در حد همان دو مورد ماشینآالت و تجهیزات ،و موجودی انبار است .ایون در حوالی
است که در صورت تمرکز بر نقاط اشتراک با دو گروه کشورهای آسیایی مورد بررسی ،این اشتراک بوه چهوار موورد میرسود و
اسناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی در کنار دارایی سرمایهگذاری به گروه فوق اضافه میشوند.
توجه به این نکته ضروری است که در این طبقهبندی ،سفته و انواع مختلف قورارداد کوه  -براسواس جودول  - 1۴از جملوه
وثایق منقول متداول و واجد شرایط در شبکه بانکی کشور هستند را در گروه اسناد مبتنی بور حوق و ابزارهوای موالی طبقهبنودی
کردهایم .البته براساس اطالعات مندرج در جدول  1۵مشاهده میشود که برخی از اقالم دارایی صرفاً در شبکه بانکی ایوران در
تامینمالی وثیقهای مورد استفاده قرار گرفتهاند و در کشورهای نمونه به آنها اشاره نشده و یا در قالب جزئی از طبقهبندی اقوالم
دارایی مورد اشاره قرار گرفتهاند که بهدلیل عدم اشاره به اقالم جزئی ،امکان جداسازی آنها موجود نبوده اسوت .ایون داراییهوا
که در جدول  1۵اشاره شدهاند عبارتند از وجه نقد ،طال ،ضمانتنامه و بیمهنامه.

 1وسیله نقلیه موتوری به این دلیل در نقاط اشتراک منظور نشده که براساس مقوررات در دسوترس در دوره موورد بررسوی ،امکوان تامینموالی بهوسویله ایون
دارایی در خارج از شکل لیزینگ وسایل نقلیه دست اول فراهم نیست.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

جدول  -13انواع دارایی مورد اس فاده در تامینمالی در ش که عانکی کشور
سال

شماره

عنوان بخشنامه

کاربرد

دارایی

۱۲۵1

5۶/۲۵۵7۵۵ 56/56۲3۲

اقوووودامات و تمهیوووودات الزم بوووورای
صدور و عرضوه یوارا کوارت اعتبواری

وثیقه کوارت اعتبواری

یارانه نقدی

مرابحه

برای سرپرستان خانوارها
دسوووووتورالعمل نووووواظر بووووور صووووودور
ضمانتنامه ریالی

سووپردههووای ارزی (سووپرده قوورضالحسووونه پووو انوووداز ،سوووپرده
سووورمایهگوووذاری موودتدار و یووا گووواهی سووپرده موودتدار ویووژه
سرمایهگذاری عام و

خاص)1

وثیقووووووووه صوووووووودور
ضمانتنامه ریالی

وجه نقد ،سپرده مدتدار ارزی و ریالی ،طال ،۲ضومانتنامههای
موسسووات اعتبوواری داخل وی ،ضوومانتنامههای اعتبوواری (ارزی-

۱۲۵۹

5۵/۲16۵۴۶

تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر
کووارمزد خوودمات بووانکی و بووازنگری
سوووالیانه آن توسوووط بانوووک مرکوووزی
جمهوری اسالمی ایران

ریالی) صادره توسوط صوندوق ضومانت صوادرات ایوران و سوایر
صووووندوقهایی کووووه بووووه موجووووب قووووانون تاسووووی

میشوووووند،

ضوومانتنامههای بانکهووای خووارجی معتبوور ،اوراقبهووادار بوودون
ریسووک ،3سووایر اوراقبهووادار ،۴سووهام پذیرفتهشووده در بووورس،۵
اموووال غیرمنقووول سووهلالبیع بووه تشووخیص بانووک ،سووایر اموووال

وثیقوووه بووورای صووودور
ضوومانتنامه شوورکت
در مناقصووه ،مزایووده و
سایر ضمانتنامهها

غیرمنقوول ،سوند هواپیمووا و کشوتی دارای بیمهنامووه معتبور ،سووفته
معتبر ،رسید انبارهای عمومی

۱۲۵۲

5۴/63351

اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشواع اراضوی کشواورزی و محول
قانون رفع موانوع تولیود رقابتپوذیر و

اجرای طرحهای کشاورزی ،قراردادهای واگذاری اراضوی ملوی و

وثیقه وامهوای بخوش

ارتقای نظام مالی کشور

دولتوووی وزارت جهووواد کشووواورزی ،صووونایع تبووودیلی و تکمیلوووی

کشاورزی و روستایی

کشاورزی و اسناد منازل روستایی

۱۲۵۲

5۴

/65633

شرح بند (ب) تبصوره (  ) 11قوانون

قرارداد های خرید تضومین کاالهوا و خودمات تولیدشوده بخوش

تضوووووومین اعطووووووای

بودجه سال  135۴کل کشور

غیردولتی و بیعمتقابل منعقدشده با دستگاههای اجرایی

تسهیالت بانکی

ضوومانتنامههای بووانکی و یووا ضوومانتنامههای صووادره از سوووی
موسسووات اعتبوواری غیربووانکی دارای مجوووز فعالیووت از سوووی
بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران ،اصل فیش واریز وجوه نقود
بووه حسوواب سووپرده بووانکی مجوواز ،ضوومانتنامه صووادره از سوووی
موسسووات بیمووهگر دارای مجوووز الزم بوورای فعالیووت و صوودور

۱۲۵۲

5۴/337663

ضوومانتنامه از سوووی بیمووهمرکزی ،سووفته بووا امضووای صوواحبان
آییننامه تضمین معامالت دولتی

امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معوادل هشوتاد
درصد ارزش اسمی آن ،گواهی خالص مطالبات قطعی تائیدشوده
قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط برای
هموووان دسوووتگاه اجرایوووی ،اوراقمشوووارکت بینوووام تضمینشوووده
بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید ،وثیقه ملکی

ضووووووووومانتنامههای
موضوووع آییننامووه در
تضووووووومین انجوووووووام
تعهوووودات ،تضوووومین
پیشپرداختهووووووووا و
تضمین حسن اجورای
کار

معادل  6۵٪ارزش کارشناسی رسمی آن ،ضمانتنامههای صادره
توسوووط صوووندوقهای ضووومانت دولتوووی ،صوووندوق نووووآوری و
شکوفایی ،صندوقهای پژوهش و فناوری غیر دولتی
وثیقوووه نقووودی مشوووتمل بووور سوووپرده قرضالحسووونه پ انوووداز،
سوورمایهگذاری کوتاهموودت ،سوورمایهگذاری بلندموودت و گووواهی

۱۲۵۱

51/۲1۲73

۱۲۵۱

51/6۲666

دستورالعمل نحوه تشوخیص ،حوذف

سپرده بانکی (اعم از ریالی و ارزی)؛ اوراق مشوارکت منتشوره بوا

مطالبووات غیرقابوول وصووول از دفوواتر

تضمین دولوت یوا اوراق مشوارکت منتشوره توسوط بانوکمرکزی؛

مؤسسووووه اعتبوووواری و افشووووای آن در

اوراق مشووارکت بووا تضوومین سیسووتم بووانکی کشووور؛ امووالک و

صورتهای مالی

مسووتغالت؛ سووهام پذیرفتهشووده در بووورس اوراقبهووادار ،اسووناد

محاسووبه ارزش وثیقووه
در تخمووووین ذخیووووره
اختصاصی

معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسونادی معاملهشوده ،ضومانتنامههای
بانکی و موارد مشابه؛ ماشینآالت و تجهیزات.
ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشوتریان،
ابالغ ممنوعیت بلوکوه نموودن بخشوی

در قالب انواع سپردهها (اعم از قرضالحسنه و سرمایهگذاری) با

از تسهیالت اعطایی بهعنوان سپرده

هدف جلوگیری از خروج منوابع و یوا توامین وثوایق معتبور جهوت
پوشش ریسک اعتباری
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تامین وثیقه

واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی
سال

عنوان بخشنامه

شماره

کاربرد

دارایی
سپرده بلندمدت (ریالی و ارزی) ،سفته ،اموال غیرمنقول ،اوراق

۱۲۵۱

51/6۵331

ابالغ جودول کوارمزد خودمات بوانکی
ریالی

مشارکت ،سکه ،طال ،سهام (به قیمت اسمی) ،ضومانتنامههای

جهووووووووت صوووووووودور

بانکهووای داخلووی ،ضوومانتنامههای اعتبوواری (ارزی-ریووالی)

ضوومانتنامه شوورکت

صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران ،ضمانتنامههای

در مناقصووه و مزایووده،

بانکهای خارجی ،رسید انبارهوای عموومی ،کشوتی و هواپیموا،۶

و جهت صودور سوایر

حسوواب قرضالحسوونه جوواری ،پ انووداز و سووپرده سوورمایهگذاری

ضمانتنامهها

کوتاهمدت ریالی
ارزیابی امووال منقوول
ماشینآالت منصوبه و کاال ،امالک و ساختمان ،امالک مزروعی

و غیرمنقووول (نسووبت

و باغات

بوووه مبلوووغ تسوووهیالت
اعطایی)

اوراقبهوووادار تضمینشوووده توسوووط دولوووت یوووا بانوووکمرکزی،

۱۲۵۱

51/1۲۲33۲

نسووخه جدیوود آییننامووه تسووهیالت و
تعهدات کالن

اوراقبهووووادار تضمینشووووده توسووووط دولتهووووای مرکووووزی یووووا

معرفوووی تسوووهیالت و

بانکهووایمرکزی کشووورهای گووروه الووف ،7سووپرده نووزد مؤسسووه

تعهووودات مسوووتثنی از

اعتبوواری ذیربووط ،اوراقبهووادار صووادره و تضمینشووده توسووط

حووودود تسوووهیالت و

موسسه اعتبواری ذیربوط ،ضومانتنامه صادرشوده توسوط سوایر

تعهووووووودات کوووووووالن

موسسوووات اعتبووواری ،اوراقبهوووادار صوووادره توسوووط بانکهوووای

براسوووووووواس نوووووووووع

توسووعهای چندجانبووه کووه نووام آنهووا در فهرسووت اعالمشووده توسووط

تسوووووهیالت و نووووووع

بانووووکمرکزی قوووورار دارد ،6اموووووال غیرمنقووووول ،اوراقبهووووادار

وثایق

تضمینشده توسط سایر موسسات اعتباری ،کاال.5
ابووالغ تصووویبنامه هیووات وزیووران در

۱۲۵۰

53/113663

خصوص تبصره ( )6ماده ( )1قانون
تسووهیل اعطووای تسووهیالت بووانکی و
کاهش هزینوههای طورح و تسوریع در

قووورارداد فیموووابین وزارت جهووواد کشووواورزی و دریافتکننووودگان
اراضی برای پرداخت تسهیالت

بانکی13

اجوورای طرحهووای تولی ودی و افووزایش

پذیرش بهعنوان وثیقه
و تضوومین در اعطووای
تسهیالت

منابع مالی و کارایی بانکها

۱۲۵۰

53/۲65753

امکان قبوول حسواب یارانوه اشوخاص
بهعنوان بخشی از وثایق قابل قبول در
تسووهیالت اعطووایی زیوور  133میلیووون

تامین وثیقه تسهیالت
زیووووور سوووووقف 133

حساب یارانه

میلیون ریال

ریال
ضمانتنامه بانکی ،ضمانتنامههای بانکی صوادر شوده از سووی
موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانوکمرکوزی ،وجوه

۱۲۵۰

53/۲75556

۱۲۵۰

53/۲6۲713

نقد ،سوفته بوا امضوای صواحبان امضوای مجواز بوا مهور شورکت،
آیینناموووه تضووومین بووورای معوووامالت
دولتی

وثیقه ملکی ،انوواع اوراق مشوارکت ،سوهام شورکتهوای سوهامی
عام پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار تهران ،مطالبات تاییدشده

انوووواع ضووومانتهوووای
معتبووور در معوووامالت
دولتی

قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط
ماشووینآالت خریووداری شووده از محوول پ ویش پرداخووت معووامالت

وثیقوووه واریوووز پووویش

دولتی

پرداخت
وثیقووووووووه اعطووووووووای
تسووووووووهیالت بووووووووه

ابالغ سیاستهوای پوولی ،اعتبواری و
نظارتی نظام بانکی کشور

تضمین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت
پ

از موافقت بانکمرکزی

شرکتهای دولتوی در
خریوووووود کاالهووووووای
اساسووی و یارانووهای و
مباشوووورت در تنظوووویم
بازار

11
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سال

عنوان بخشنامه

شماره

کاربرد

دارایی
وجه نقد یا طال یا اسوناد خزانوه یوا اوراق قرضوه دولتوی یوا اوراق
مشوووارکت منتشوووره براسووواس مجووووز بانوووکمرکوووزی یوووا سوووپرده
سرمایهگذاری مدتدار ،یا حسابهوای پو انوداز قورضالحسونه
نزد آن بانک یا حساب سپرده سورمایهگوذاری مودتدار متقاضوی
نووزد سووایر بانووکهووا ی وا گووواهیهووای سووپردههووای سوورمایهگووذاری

۱۲۵۰

53/۲66633

مدتدار ویژه عام و خاص یا اوراق قرضالحسنه یا حسابهوای
آئوووینناموووه صووودور ضووومانتناموووه و
ظهرنویسی از طرف بانکها

ارزی شامل حسابهای سوپرده سورمایهگوذاری مودتدار ارزی و
قوورضالحسوونه جوواری و پ و انووداز ارزی ن وزد بانووک صووادرکننده
ضمانتنامه11؛ تضمین بانکها یا مؤسسات اعتبواری غیربوانکی
مجاز داخلی؛ تضمین بانکهوا یوا مؤسسوات اعتبواری غیربوانکی

انواع وثائق قابل قبول
بووووووووورای صووووووووودور
ضووووووومانتناموووووووه و
ظهرنویسی

معتبر خارجی؛ ضمانتنامههای اعتباری (ارزی  -ریالی) صادره
توسط ”صندوق ضمانت صوادرات ایوران“ ؛ سوفته بوا دو امضواء
قابل قبول بانک ،اموال غیرمنقول ،برگ وثیقه انبارهوای عموومی
مربوط بوه کواال ،سوهام شورکتهوایی کوه در بوورس پذیرفتوهشوده
باشند ،کشتی و هواپیما.

۱۲۹۵

65/۲13577

وثیقوووووه در اعطوووووای

توثیووووق اسووووناد مشوووواعی مووووالکین و
نسووقهای زراعووی زارعووین در اعطووای

قراردادهای اجاره و یا بهرهبرداری و یا حق انتفاع از اراضی ملوی

تسووووووووهیالت بووووووووه

تسووووهیالت بووووانکی بووووه طرحهووووای

و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی

طرحهای کشاورزی و
منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی

ازجملووه وثووایق قابوول

۱۲۹۲

مب1۴33/

۱۲۹۰

مب5۶1/

دسووووتورالعمل اعطووووای تسووووهیالت
اعتباری ریالی به بخش صادرات

تضوومیننامووه صووندوق ضوومانت صووادرات ایوران ،بیمووهنامووههووای

قبول سیستم بانکی در

شرکتهای بیمه معتبر و همچنین تضمیننامههای صوندوقهوای

اعطووووای نسووووهیالت

غیردولتی توسعه صادرات و موسسات مشابه معتبر

اعتبووواری ریوووالی بوووه
بخش صادرات

پویشنوووی

دسووتورالعمل حسووابداری

اعتبارات اسنادی مدتدار

وثیقوووه در اعتبوووارات
محل طرح و ماشینآالت

اسوونادی فاینووان

بووه

جای پیشدریافت

 -1البته در کنار این نوع دارایی که به صراحت در این بخشنامه به آن اشاره شده ،امکان وثیقهسپاری دیگر داراییها نیز موجود است.
 -۲سکه طال ،شمش طال و … (حداکثرتا  63درصد ارزش روز).

 -3انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت ،بانک مرکزی و موسسات اعتباری مجاز ،اوراق گواهی سپرده خاص و
عام.

 -۴انواع اوراق مشارکت بخش خصوصی ،نهادهای عمومی ،صکوک ،اوراق گواهی صندوقهای سرمایهگذاری و غیره .
 -۵حداکثر تا  ۴3درصد ارزش بازار

 -۶در مورد صدور سایر ضمانتنامهها ،کشتی و هواپیما به عنوان وثیقه مورد پذیرش ذکر نشدهاند.

 -7کشورهای گروه الف شامل کشورهایی اسوت کوه بوه عضوویت کامول سوازمان همکاریهوای اقتصوادی و توسوعه درآمدهانود و همچنوین
کشورهایی که با صندوق بینالمللی پول قراردادهای ویژه اعطای وام منعقد نمودهاند مشروط به اینکه کشورهای مذکور از پنج سال گذشته

بدهیهای ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند .مرجع اعالم فهرست کشورهای مذکور بانکمرکزی است.

 -6منوط به آنکه از نظر واحد پولی بین تسهیالت (تعهدات) و سپرده مربوطه تطابق واحد پولی موجود باشد و میزان سپرده حداقل معادل
اصل و سود تسهیالت (تعهدات) باشد.

 -5برخی از مصادیق نهادهای مزبور عبارتند از :بانک جهانی و واحدهای وابسته به آن ،بانک توسعه آسیایی ،بانک توسعه آفریقایی ،بانک
سرمایهگذاری اروپایی ،بانک اروپایی ترمیم و توسعه ،بانک توسعه اسالمی ،صندوق اوپک بورای توسوعه بینالمللوی ،صوندوق عورب بورای
توسعه اجتماعی و اقتصادی ،صندوق پولی عرب ،بانک عرب برای توسعه اقتصادی در آفریقا ،بانوک توسوعه نیمکوره غربوی (کارائیوب) و

بانک سرمایهگذاری نوردیک .مرجع اعالم فهرست نهادهای مزبور ،بانک مرکزی است.

 -13کاالی موضوع اعتبارات اسنادی.

 -11در واگذاری اراضی ملی و دولتی بهصورت حق بهرهبرداری ،حق انتفاع و اجاره این قراردادها بهعنوان وثیقه برای پرداخت تسهیالت
بانکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماخذ :اطالعات استخراج و طبقهبندیشده محقق از بخشنامههای نظارت بانکمرکزی (.)1375-135۶
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واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی
جدول  -1۴ط قهعندی وثایق واجد شرایط در ش که عانکی کشور
نوع دارایی

تضمین

وثیقه
وجه نقد

وجه نقد
وجه نقد

اصل فیش واریز وجه نقد بوه حسواب سوپرده بوانکی

مجاز
حساب سپرده مدتدار ارزی و ریالی
حسووووابهای

بانکی

حساب سپرده قرضالحسنه پ انداز ارزی و ریالی
حساب قرضالحسنه جاری
حساب یارانه
طال شامل سکه طال ،شمش طال و …

طال

اوراقبهادار بدون ریسک داخلوی شوامل :انوواع اوراق
مشارکت و صکوک منتشره یوا دارای تضومین دولوت،

بانوووک مرکوووزی و موسسوووات اعتبووواری مجووواز ،اوراق

گواهی سپرده خاص و عام (ارزی و ریالی)

اوراقمشارکت بینام تضمینشده بانکهوا و دولوت
با قابلیت بازخرید قبل از سررسید

اوراقبهادار تضمینشده توسط دولت یا بانکمرکزی،
اوراقبهادار تضمینشده توسط دولتهای مرکوزی یوا
بانکهایمرکزی کشورهای گروه الف

1

اوراقبهوووادار صوووادره توسوووط بانکهوووای توسوووعهای

اوراقبهادار

چندجانبوه کووه نوام آنهووا در فهرسوت اعالمشووده توسووط

بانکمرکزی قرار دارد
سایر اوراقبهادار شامل انوواع اوراق مشوارکت بخوش

اموال منقول

خصوصی ،نهادهای عموومی ،صوکوک ،اوراق گوواهی
صندوقهای سرمایهگذاری و ...

اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی
سهام شرکتهای سهامی عوام پذیرفتهشوده در بوورس

اوراقبهادار
سفته

برای اشخاص حقوقی

ضمانتنامههای بانکی

ضمانتنامههای بانکی

ضمانتنامههای موسسات اعتباری داخلی
ضووومانتنامههای اعتبووواری (ارزی-ریوووالی) صوووادره
توسووط صووندوق ضوومانت صووادرات ایووران و سووایر

ضمانتنامه

اوراقبهادار

سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر

سفته معتبر

3

سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفتهشده در بورس

صندوقهایی که به موجب قانون تاسی

میشوند

تضوووومیننامههای صووووندوقهای غیردولتووووی توسووووعه
صادرات و موسسات مشابه معتبر

ضمانتنامههای صادره از سوی موسسات اعتبواری
غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانکمرکزی

ضوووومانتنامههای صووووادره توسووووط صووووندوقهای

ضووومانت دولتوووی ،صوووندوق نووووآوری و شوووکوفایی،

صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی

ضمانتنامه صادره از سوی موسسات بیمهگر دارای
مجوووز الزم بوورای فعالیووت و صوودور ضوومانتنامه از

سوی بیمهمرکزی

ضمانتنامههای بانکهای خارجی معتبر
تضمین معاونوت برناموهریوزی و نظوارت راهبوردی یوا
تضمین دولت پ

از موافقت بانکمرکزی

گواهی خالص مطالبات قطعی تائیدشوده قراردادهوا

از سوی دسوتگاههای اجرایوی و ذیحسوابان مربووط

سند دریافتنی

برای همان دستگاه اجرایی
قرارداد

قراردادهووای واگووذاری اراض وی ملووی و دولتووی وزارت

17

قرارداد بیعمتقابل منعقدشده با دستگاههای اجرایی
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نوع دارایی

تضمین

وثیقه
جهاد کشاورزی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
قووووورارداد فیموووووابین وزارت جهووووواد کشووووواورزی و

قوورارداد هووای خریوود تضوومین کاالهووا و خوودمات

دریافتکنندگان اراضی برای پرداخت تسهیالت بانکی

تولیدشده بخش غیردولتی

قراردادهای اجاره و یا بهرهبرداری و یا حوق انتفواع از

اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی
بیمهنامه

بیمهنامههای شرکتهای بیمه معتبر

رسووید انبووار و

رسید انبارهای عمومی

کاال

ماشینآالت و
تجهیزات
وسایل نقلیه

کاال
ماشینآالت منصوبه
ماشینآالت غیر منصوبه
تجهیزات
وسایل نقلیه نو و دست اول

۲

سند هواپیما و کشتی دارای بیمهنامه معتبر
وثیقه ملکی

امالک و مستغالت شهری
اسناد منازل روستایی
اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی

اموال غیرمنقول

و محل اجرای طرحهای کشاورزی
امالک مزروعی و باغات
محل طرح

دیگر اموال غیرمنقول سهلالبیع به تشخیص بانک
 -1کشورهای گروه الف شامل کشورهایی است کوه بوه عضوویت کامول سوازمان همکاریهوای اقتصوادی و توسوعه درآمدهانود و همچنوین
کشورهایی که با صندوق بینالمللی پول قراردادهای ویژه اعطای وام منعقد نمودهاند مشروط به اینکه کشورهای مذکور از پنج سال گذشته
بدهیهای ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند .مرجع اعالم فهرست کشورهای مذکور بانکمرکزی است.

 -۲در بخشنامههای مورد بررسی به امکان به وثیقهسپاری وسایل نقلیه اشارهای نشده است .ذکر موورد فووق در ایون جودول نیوز صورفاً بوه
دلیل تسهیالت لیزینگ است که امکان تامینمالی برای وسایل نقلیه نو و دست اول را فراهم میکند.

 -3البته براساس ماده  ۴3بخشنامه شماره  53/5۴۶۴7مور  1353/۴/13بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر مجاز بوه صودور
ضمانتنامه به منظور تضمین وام یا تسهیالت اعطایی خود و سایر موسسات اعتباری نیستند .با ایون وجوود در مواده  ۵۲بخشونامه شوماره

 5۶/۲۵۵7۵۵مور  135۶/6/1۴این کار در صورتی مجاز شمرده شوده اسوت کوه صود درصود وجوه ضومانتنامه ریوالی از ضومانتخواه
بهصورت سپرده نقدی دریافت شده باشد.

ماخذ :اطالعات استخراج و طبقهبندیشده محقق از بخشنامههای نظارت بانکمرکزی (.)1375-135۶
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جدول  -1۵مقایجه داراییهای عهرسمی

شناخ هشده در تامینمالی وثیقهای در ایران و سه گروه مورد عررسی

کل

۱و۲و۳

گروه دوم آسیا

گروه اول آسیا

نقطه اشتراک در آسیا

نقاط اشتراک در سه گروه

وسیله نقلیه موتوری

×

چندین حساب دریافتنی

×

موجودی انبار

√

وسایل نقلیه

×

وسایل نقلیه

×

امالک و مستغالت

√

محصوالت کشاورزی

×

محصوالت کشاورزی

×

سفته ،اسناد قابل انتقال

√

دام و طیور

×

دام و طیور

×

سهام

√

دریافتنیها

×

دریافتنیها

×

کشتی

√

موجودی انبار

√

موجودی انبار

√

تولیدات کشاورزی

×

تضمین کلی نسبت به داراییهای حال و آینده

×

هواپیما

√

دارایی سرمایهگذاری (سهام)

√

ماشینآالت و تجهیزات

√

حسابهای بانکی

√

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

√

وسیله نقلیه موتوری

×

تجهیزات

√

مالکیت فکری

×

دارایی سرمایهگذاری

√

دریافتنیها

×

مالکیت فکری

×

وسایل نقلیه

×

موجودی انبار

√

دام ،طیور و غیره

×

رتبه 1

ماشینآالت و تجهیزات

√

یک حساب دریافتنی

×

حیوانات ،محصوالت ،الوار

×

ماشینآالت و تجهیزات

√

ماشینآالت و تجهیزات

√

داراییهای با مقبولیت بیشتر

رتبه ۲
رتبه 3

چندین حساب دریافتنی
موجودی انبار

×
√

داراییهای صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی ایران
وجه نقد

تولیدات کشاورزی

×

مالکیت فکری

×

محصوالت کشتشده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی

×

موووووووواد معووووووودنی ،مشوووووووتقات

×

دام ،طیور و غیره

×

حقوق قراردادی

√

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

√

هیدروکربن

طال
ضمانتنامه
بیمهنامه

تعوووووووووووووداد
اشوووتراک بوووا

۲

6

۴

۲

۴

هر گروه

 -1گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  5و  ،13و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول  11استخراج شدهاند.

 -۲نقاط اشتراک داراییهای مندرج در هر گروه با داراییهای واجد شرایط وثیقهسپاری در شبکه بانکی کشور  -جدول  -1۴با عالمت √ و عدم اشتراک با عالمت × در این جدول مشخص شدهاند.

 -3وسیله نقلیه موتوری به این دلیل در نقاط اشتراک جدول ذکر نشده که براساس بخشنامههای دوره زمانی مورد مطالعه ،در ایران امکان تامینمالی به وسیله این دارایی در خارج از فرم لیزینگ وسایل نقلیه دسوت

اول فراهم نیست.

مآخذ :اطالعات استخراج و پردازششده محقق از مطالعههای آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ ( ،)۲31۲شرکت لِک
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موندی ( ،)۲31۲و بخشنامههای نظارت بانکمرکزی (.)135۶-1375

جدول  -1۶نقاط اش راک و اف راق وثایق منقو در ایران در مقایجه عا سه گروه مورد عررسی
کل

۱و۲و۳

گروه دوم آسیا

گروه اول آسیا

نقطه اشتراک در آسیا

نقاط اشتراک در سه گروه

نقاط افتراق با ایران

با تمرکز بر داراییهای با مقبولیت بیشتر

نقاط اشتراک با ایران

ماشینآالت و تجهیزات

√

ماشینآالت و تجهیزات

√

موجودی انبار

√

موجودی انبار

√

دارایی سرمایهگذاری

√

سفته ،اسناد قابل انتقال

√

موجودی انبار

√

سهام

√

دارایی سرمایهگذاری (سهام)

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

√

کشتی

√

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

حسابهای بانکی

√

وسیله نقلیه موتوری

×

یک حساب دریافتنی

تجهیزات

√

حقوق قراردادی

√

×

حیوانات ،محصوالت ،الوار

ماشینآالت و تجهیزات

√

موجودی انبار

√

ماشینآالت و تجهیزات

√

موجودی انبار

√
√
√

×

وسایل نقلیه

×

وسایل نقلیه

×

تولیدات کشاورزی

×

چندین حساب دریافتنی

×

دریافتنیها

×

محصوالت کشاورزی

×

محصوالت کشاورزی

×

دام ،طیور و غیره

×

تضمین کلی نسبت به داراییهای حال و آینده

×

وسایل نقلیه

×

دام و طیور

×

دام و طیور

×

چندین حساب دریافتنی

×

وسیله نقلیه موتوری

×

×

دریافتنیها

×

دریافتنیها

×

تولیدات کشاورزی

×

محصوالت کشتشده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی

×

دام ،طیور و غیره

×

مالکیت فکری

×

موووووووواد معووووووودنی ،مشوووووووتقات
هیدروکربن
مالکیت فکری

×

مالکیت فکری

×

داراییهای صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی ایران
وجه نقد ،طال ،ضمانتنامه ،بیمهنامه

 -1گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  5و  ،13و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول  11استخراج شدهاند .در این جدول بهدلیل تمرکز بر داراییهای منقول ،امالک و مستغالت از داراییهای منودرج در
گروه دوم آسیا حذف شدند.

 -۲نقاط اشتراک داراییهای مندرج در هر گروه با داراییهای واجد شرایط وثیقهسپاری در شبکه بانکی کشور  -جدول  - 1۴با عالمت √ و عدم اشتراک با عالمت × در این جدول مشخص شدهاند.
 -3وسیله نقلیه موتوری به این دلیل در نقاط اشتراک جدول ذکر نشده که براساس بخشنامههای دوره زمانی مورد مطالعه ،در ایران امکان تامینمالی به وسیله این دارایی در خارج از فرم لیزینگ وسایل نقلیه دسوت

اول فراهم نیست.

مآخذ :اطالعات استخراج و پردازششده محقق از مطالعههای آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ ( ،)۲31۲شرکت لِک
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موندی ( )۲31۲و بخشنامههای نظارت بانکمرکزی (.)135۶-1375

واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی

البته در خصوص وجه نقد ،با توجه به آنکه در وثیقهسوپاری ایون دارایوی ،در نهایوت صورفاً فرموت سوپردهپذیری آن ممکون

است مطرح باشد؛ میتوان این دو قلم دارایی منقول را در قالب صرف انواع مختلف حسابهای بانکی 1در نظر گرفوت .البتوه
ضمانتنامه و بیمه اعتبار نیز حتماً در قالب انواع دیگری از داراییهای موالی در نمونوههای موورد بررسوی طبقهبنودی شودهاند.
بنابراین با حذف این داراییها از گروه فوق ،مشاهده میشود که عوالوه بور شوکاف گسوترده همچنوان موجوود بوین داراییهوای
منقول قابل وثیقهسپاری برای تامینمالی در بخش بانکی کشور با کشورهای نمونه؛ وجود طال بهعنوان دارایوی خوارج از عورف
در دیگر نظامهوای موالی ،میتوانود توا حودودی بیوانگر محودودیت دسترسوی بوه تامینموالی در بخوش بوانکی بوه پشوتوانه انوواع
گستردهای از وثایق منقول واجدشرایط مورد انتظار و متعارف باشد .از ایون رو در صوورت افوزایش دامنوه داراییهوای منقوول،
حتی شاید امکان کاهش تمرکز بخش بانکی کشور بر استفاده از طال با نوع متفاوتی از آن در فرمت غیرفیزیکی در آینده موجود
باشد.
در این خصوص با تمرکز بیشتر بر طبقهبندی نقاط اشتراک و افتراق وثایق منقوول در ایوران در مقایسوه بوا گروههوای موورد
بررسی در جدول  ، 1۶مشاهده میشود که ماشینآالت و تجهیزات و موجودی انبار در بین انواع مختلف داراییهای منقول از
مقبولیت بیشتری در تامینمالی وثیقهای برخوردارند .البته این در حالی است که در ایران ماشوینآالت و تجهیوزات نیوز عمومواً
در صورت تامینمالی برای خرید دست اول ،بهعنوان وثیقه مورد استفاده قورار میگیرنود .همچنوین صورفنظر از سوهام و اسوناد
مبتنی بر حق و تعداد متنوعی از ابزارهای متداول مالی ،همچنان و با استناد به اطالعات موجود در این جودول امکوان اسوتفاده
از وسایل نقلیه ،محصوالت کشاورزی ،دام و طیور ،دریافتنیها و مالکیت فکری بوهعنوان متوداولترین داراییهوای منقوول ،در
شبکه بانکی ایران موجود نیست.
با این وجود اگر دامنه بخشنامههای مورد مطالعه را به بخشنامههای تا سال  13۶۲بسط دهیم و از اطالعات گردآوریشوده
در این زمینه توسط والینژاد ( )135۲استفاده کنیم ،مشاهده میشود که دامنه اموال منقول واجد وثیقهسپاری در شوبکه بوانکی
کشور گستردهتر خواهد بود .۲در حقیقت حق مالکیت معنوی ،اعتبوارات اسونادی صوادره توسوط بانکهوای معتبور بینالمللوی،
قرارداد واگذاری اراضی و دیگر اسناد صوادره (توسوط شورکت صونعتی ایوران ،سووازمان اموور اراضوی ،سوازمان زموین شوهری،
سازمان جنگلها و مراتع کشور) ،پروانه بهرهبرداری از معادن ،دامنه گستردهای از کاال (شامل کاالی مصرفی بادوام ،مواد اولیه
و لوازم یدکی) ،ابزار کار مصرفی ،وسایل حمل و نقل و حیوانوات زنوده مولود و غیور مولود ،بوه مجموعوه وثوایق منقوول واجود
شرایط تامینمالی در شبکه بانکی اضافه خواهند شد (جداول  17و .)16
به بیان دقیقتر با بازنگری اطالعات جدول  1۴با توجه به موارد فوق ،بوه طبقهبنودی جوامعتری از وثوایق واجود شورایط در
شبکه بانکی کشور دست پیدا میکنیم (جدول  )16که منجر به اضافه شدن حق مالکیت معنوی ،اعتبوارات اسونادی و حتوی دام
و طیور به انواع کلی وثایق منقول شبکه بانکی شده؛ و حتی دامنه انوواع داراییهوای منقوول موجوود در گوروه قراردادهوا ،رسوید
انبار و کاال ،و ماشینآالت و تجهیزات و وسایل نقلیه را افزایش میدهد.
حال اگر دوباره براسواس اطالعوات منودرج در جودول  16و در مقایسوه بوا داراییهوای منقوول بهرسومیت شناختهشوده در
تامینمالی وثیقهای در کشورهای نمونه به بررسی بپردازیم ،براساس اطالعات مندرج در جدول  15مشاهده میشود کوه تعوداد
اشتراک انواع این داراییها با داراییهای کل نمونه  3۵کشور مستخرج از مطالعه آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیوگ ( )۲31۲از
دو مورد در جدول  1۵به چهار مورد در این جدول افوزایش یافتوه و وسوایل نقلیوه موتووری در کنوار دام ،طیوور و غیوره بوه ایون
مجموعه اضافه شدهاند .در حقیقت در بخشنامههای قودیمیتر ،امکوان توثیوق دامنوه گسوتردهای از وسوایل نقلیوه و صورفنظر از
دست اول بودن منظور شده است.
در ارتباط با گروه دوم آسیا نیز با اضافهشدن دو دارایی فوق به نقاط اشتراک دو گروه ،در کنار منظور شدن توثیق مالکیوت
فکری ،تعداد داراییهای منقول واجد شرایط وثیقهسپاری در ایران در مقایسه با این گروه ،از  ۴مورد در جدول  1۵به  7موورد
 1از آنجا که امکان توثیق حسابهای بانکی در گروه دوم آسیا منظور شده است ،بنابراین با طبقهبنودی وجوه نقود در قالوب حسواب بوانکی ،ایون دارایوی از
گروه داراییهای صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی کشور میتواند خارج شود.
 ۲از آنجا که مقررات گردآوریشده در این مجموعه صرفاً شوامل بخشونامههای نظوارتی نبووده و مجموعوهای مشوتمل بور مصووبات شوورای پوول و اعتبوار،
مصوبات هیرت وزیران ،شورای عالی اداری و دیگر نهادهای ذیربوط بووده ،و از ایون رو مجموعوه همگنوی را در مقایسوه بوا اطالعوات منودرج در سوایت
بانووکمرکزی در قسوومت بخشوونامههای نظووارتی در اختیووار قوورار نمیدهوود؛ امووا بووه دلیوول مرجووع بووودن ایوون کتوواب در قالووب مجموعووه بخشوونامههای قوودیمی
بانکمرکزی ،بنابراین بهصورت جداگانه در این قسمت مقررات مندرج در آن مورد بررسی قرار میگیرند.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

در جدول  15میرسد .با این وجود در مورد گروه دوم آسیا و مستخرج از مطالعه لِک

موندی صرفاً دو دارایوی و مشوتمل بور

وسایل نقلیه و مالکیت فکری به نقاط اشتراک ذیربط اضافه میشوند .در حقیقت ،از آنجا که براساس مقررات مورد بررسوی،
صرفاً امکان وثیقهسپاری حیوانات (دام و طیور) در کشور فراهم است؛ بنوابراین نمیتووان ترکیوب سوه نووع دارایوی حیوانوات،
محصوالت و الوار را در گروه دوم آسیا ،جزو داراییهای منقول واجود وثیقهسوپاری در کشوور در نظور گرفوت .1از ایون رو در

مجموع ،نقاط اشتراک وثایق منقول بهرسمیت شناختهشده بین سه گروه مورد بررسی و شبکه بانکی کشوور نیوز بوا اضافهشودن
وسایل نقلیه ،و دام و طیور از  ۲مورد به  ۴مورد افزایش یافته ،و نقطه اشتراک در دو گروه آسیایی در مقایسوه بوا شوبکه بوانکی
کشور با توجه به دو دارایی فوق در کنار مالکیت فکری از  ۴مورد به  7مورد افزایش یافته است.
همچنین براساس اطالعات منودرج در جوداول  15و  ۲3در خصووص داراییهوای صورفاً موورد اشواره در وثیقهسوپاری در
شبکه بانکی کشور مشاهده میشود که تعداد این داراییها با اضافهشدن اعتبار اسنادی به مجموعه فوق از  ۴به  ۵مورد افزایش
یافته است که حتی با صرفنظر کردن از وجه نقد ،ضمانتنامه بانکی ،بیمهنامه و حتی اعتبار اسنادی بوه دالیلوی کوه قوبالً اشواره
شد؛ همچنان پذیرش طال در فرمت فیزیکی بهعنوان وثیقه واجد شرایط ،داللت بر کاستیهایی در نظام تامینمالی کشور دارد.
حال با تمرکز بیشتر بر طبقهبندی نقاط اشتراک و افتراق وثایق منقول در ایران در مقایسوه بوا گروههوای ذیربوط در جودول
 ۲3مشاهده میشود که در مجموع ماشینآالت و تجهیزات ،موجودی انبار ،وسایل نقلیه ،و دام و طیور ،دارایی سورمایهگذاری
(سهام) و اسناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی در کنار مالکیت فکری براساس مقررات مورد مطالعه همانند گروههای همتوا از
قابلیت وثیقهسپاری در شبکه بانکی کشور برخوردارند .با این وجود براساس مقایسههای انجامشده ،عودم امکوان وثیقهسوپاری
اسناد دریافتنی و محصوالت کشاورزی  ،همچنان بهعنوان عوامل بالقوه محدودکننده دسترسی به منوابع موالی در شوبکه بوانکی
کشور شناخته میشوند؛ هر چند عدم امکان توثیق درآمد آتی را نیز میتوان به مجموعه فوق اضافه کرد.

۲

 1در گروه کشورهای فوق به امالک و مستغالت بهعنوان وثایق واجد شرایط اشاره شده که هر چند در ایران نیز این دارایی در تامینمالی مورد استفاده قرار
میگیرد ،اما چون تمرکز بر وثایق منقول است ،بنابراین در تعداد اشتراک موجود در ردیف آخر جدول  15این قلم دارایی منظور نشده است.
 ۲این دارایی صرفاً بهدلیل منظور نشدن در نقاط اشتراک بین گروههای مورد بررسی در جداول ذیربط ،مغفول واقع شده بود.
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جدول  -17انواع دارایی منقو مورد اس فاده در تامینمالی در ش که عانکی کشور عراساس دیگر مصوعات
سال

عنوان مقرره

شماره

۱۲۱۱

 15663ه

 / 3516ت

مصوووبه هیرووت وزی وران در تعیووین سیاسووتهووای
اجرایی در زمینوه تجوارت خوارجی ،توأمین منوابع

ارزی و توسعه تولید

۱۲۱1

 / 7536نب

مصوبه شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیالت

توسط سیستم بانکی جهت فعالیتهای معدنی

۱۲۱۲

/ 3333د ش

مصوبه شوورای عوالی اداری در ارائوه خودمات بوه
موقوووع ،موووؤثر و تووووسریع در امووووور متقاضوووویان

صووونعت و فوووراهم نمووودن تسووهیالت الزم جهووت
سرمایهگذاری در ایجاد واحدهای صنعتی

۱۲11
۱۲۲۲

نب 66/۲363/نب16/۲۲56/

مصوووبه شووورای پووول و اعتبووار در نحوووه اعطووای
تسهیالت ویژه به طرحهای اختراعی و ابتکاری

دارایی
اعتبارات اسنادی صادره از طرف بانکهای معتبر بینالمللوی
پروانه بهرهبرداری ،با در نظر گورفتن ذخیوره معودن و ماشوینآالت و تأسیسوات و تجهیوزات

معدن

قرارداد واگذاری اراضی و سوایر اسوناد صوادره از سووی مراجوع قوانونی واگذارکننوده ،نظیور:

شرکتهوای صونعتی ایوران ،سوازمان امور اراضی ،سازمان زمین شهری ،سازمان جنگلهوا و
مراتع کشور

داراییهای موجود در طرح و دارایهایی که در اثر اجرای طرح بهوجود خواهند آمد

مصوووووبه شووووورای پووووول و اعتبووووار در قالووووب
لوازم یدکی و ابزار کار

میشوند

۱۲1۲

نب16/۲۲56/

مصوووووبه شووووورای پووووول و اعتبووووار در قالووووب

دسووتورالعمل اجرایووی فووروش اقسوواطی وسووائل
تولیووود ،ماشوووینآالت ،وسوووایل حمووول و نقووول،

کاالهای مصرفی بوادوام سواخت داخول کشوور و
تأسیسات

وثیقوووه واجووود شووورایط در پرداخوووت وام و
اعتبار به صادرکنندگان

وثیقووووه اعطووووای تسووووهیالت مووووالی بووووه
معدنکاران

وثیقه تسهیالت اعطایی به

متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی

وثیقه تسهیالت ویژه بانکی

مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها

دستورالعمل اجرایی فروش اقسواطی موواد اولیوه،

کاربرد

حیوانات زنده غیرمولد که از جملوه نیازهوای اولیوه واحودهای تولیودی کشواورزی محسووب

طرحهوای ابتکواری و اختراعوی در مرحلوه
تولید صنعتی

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

وسایل تولید ،ماشینآالت ،وسایل حمل و نقل ،کاالهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور

وثیقه تسهیالت در قرارداد فروش اقساطی

و تاسیساتی که عمر مفید آنها بیش از یک سال است

وسائل تولید ،ماشینآالت ،وسایل

حیوانات مولد نظیر گاو شیرده ،گوسفند داشتی ،مرغ تخمگذار ،زنبور عسل و نظایر آن نیز از
جمله وسایل تولید محسوب میشوند

ماخذ :اطالعات استخراجشده محقق از بخشنامههای نظارت بانکمرکزی ( )1375 -135۶و والینژاد (.)135۲
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حموول ونقوول ،کاالهووای مصوورفی بووادوام
ساخت داخل کشور و تأسیسات

جدول  -16ط قهعندی جامعتر وثایق واجد شرایط در ش که عانکی کشور
نوع دارایی

تضمین

وثیقه
وجه نقد

وجه نقد

وجه نقد
اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز

حساب سپرده مدتدار ارزی و ریالی
حسابهای
بانکی

حساب سپرده قرضالحسنه پ انداز ارزی و ریالی
حساب قرضالحسنه جاری
حساب یارانه

طال

طال شامل سکه طال ،شمش طال و …
اوراقبهادار بودون ریسوک داخلوی شوامل :انوواع اوراق مشوارکت و صوکوک منتشوره یوا دارای
تضمین دولت ،بانک مرکزی و موسسات اعتباری مجواز ،اوراق گوواهی سوپرده خواص و عوام
(ارزی و ریالی)

اوراقمشارکت بینام تضمینشده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید

اوراقبهووادار تضمینشووده توسووط دولووت یووا بانووکمرکزی ،اوراقبهووادار تضمینشووده توسووط

اموال منقول

دولتهای مرکزی یا بانکهایمرکزی کشورهای گروه الف
اوراقبهادار

1

اوراقبهادار صادره توسط بانکهای توسوعهای چندجانبوه کوه نوام آنهوا در فهرسوت اعالمشوده
توسط بانکمرکزی قرار دارد

سایر اوراقبهادار شامل انواع اوراق مشارکت بخش خصوصوی ،نهادهوای عموومی ،صوکوک،

اوراق گواهی صندوقهای سرمایهگذاری و ...
اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی
سفته
حق مالکیت
۲

معنوی

سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار

سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار

سفته معتبر

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

داراییهای حاصل از طرح در طرحهای اختراعی و ابتکاری
ضمانتنامههای بانکی

3

ضمانتنامه

ضمانتنامههای بانکی
ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیوت از

ضمانتنامههای موسسات اعتباری داخلی

سوی بانکمرکزی

ضمانتنامههای اعتباری (ارزی-ریوالی) صوادره توسوط صوندوق ضومانت صوادرات ایوران و

11

ضوومانتنامههای صووادره توسووط صووندوقهای ضوومانت دولتووی ،صووندوق نوووآوری و

نوع دارایی

وثیقه
سایر صندوقهایی که به موجب قانون تاسی

تضمین
شکوفایی ،صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی

میشوند

تضمیننامههای صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات و موسسات مشابه معتبر

ضمانتنامه صادره از سوی موسسات بیمهگر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور
ضمانتنامه از سوی بیمهمرکزی

ضمانتنامههای بانکهای خارجی معتبر
تضمین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت پ
اعتبارات
اسنادی

از موافقت بانکمرکزی

اعتبارات اسنادی دریافتی از بانکهای معتبر بینالمللی
گواهی خالص مطالبات قطعوی تائیدشوده قراردادهوا از سووی دسوتگاههای اجرایوی و

سند دریافتنی

ذیحسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی
قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی ،صونایع تبودیلی و تکمیلوی

کشاورزی

قرارداد فیمابین وزارت جهاد کشواورزی و دریافتکننودگان اراضوی بورای پرداخوت تسوهیالت
بانکی
قرارداد

قراردادهای اجاره و یا بهرهبورداری و یوا حوق انتفواع از اراضوی ملوی و دولتوی و سوند مالکیوت
اعیانی احداثی
قرارداد واگوذاری اراضوی و سوایر اسوناد صوادره از سووی مراجوع قوانونی واگذارکننوده ،نظیور:
شرکتهوای صونعتی ایوران ،سوازمان امور اراضی ،سازمان زمین شهری ،سوازمان جنگولهوا و
مراتع کشور

پروانه بهرهبرداری از معدن
بیمهنامه
رسید انبار و
کاال
ماشینآالت و
تجهیزات

وسایل نقلیه

بیمهنامههای شرکتهای بیمه معتبر
رسید انبارهای عمومی
کاال (کاالی مصرفی بادوام ،مواد اولیه ،لوازم یدکی)
ماشینآالت (منصوبه)
ماشینآالت (غیر منصوبه)
ابزار کار مصرفی
وسایل نقلیه نو و دست اول
وسایل حمل و نقل

11

قرارداد بیعمتقابل منعقدشده با دستگاههای اجرایی
قرارداد های خرید تضمین کاالها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی

نوع دارایی

تضمین

وثیقه
سند هواپیما و کشتی دارای بیمهنامه معتبر

دام وطیور

حیوانات زنده غیرمولد
حیوانات زنده مولد
وثیقه ملکی

امالک و مستغالت شهری
اسناد منازل روستایی
اموال غیرمنقول

اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی
امالک مزروعی و باغات
محل طرح
دیگر اموال غیرمنقول سهلالبیع به تشخیص بانک

 -1کشورهای گروه الف شامل کشورهایی است که به عضویت کامل سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه درآمدهاند و همچنین کشوورهایی کوه بوا صوندوق بینالمللوی پوول قراردادهوای ویوژه اعطوای وام منعقود
نمودهاند مشروط به اینکه کشورهای مذکور از پنج سال گذشته بدهیهای ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند .مرجع اعالم فهرست کشورهای مذکور بانکمرکزی است.

 -۲بهصورت غیرمستقیم متمرکز بر وثیقهسپاری حق مالکیت معنوی ناشی از اختراع یا ابتکار است.

 -3البته براساس ماده  ۴3بخشنامه شماره  53/5۴۶۴7مور  1353/۴/13بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر مجاز به صدور ضمانتنامه بهمنظور تضمین وام یا تسهیالت اعطایی خود و سایر موسسات
اعتباری نیستند .با این وجود در ماده  ۵۲بخشنامه شماره  5۶/۲۵۵7۵۵مور  135۶/6/1۴این کار در صورتی مجاز شمرده شده است که صد درصد وجه ضمانتنامه ریالی از ضمانتخواه بهصورت سپرده نقدی

دریافت شده باشد.

مآخذ :اطالعات استخراج و طبقهبندیشده محقق از بخشنامههای نظارت بانکمرکزی ( )1375 -135۶و والینژاد (.)135۲
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جدول  -15مقایجه م دد داراییهای عهرسمی

شناخ هشده در تامینمالی وثیقهای در ایران و سه گروه مورد عررسی
گروه اول آسیا

کل

۱و۲

نقاط اشتراک در سه گروه

گروه دوم آسیا
الوار3

وسیله نقلیه موتوری

√

چندین حساب دریافتنی

×

موجودی انبار

√

امالک و مستغالت

√

سفته ،اسناد قابل انتقال

√

دام و طیور

سهام

√

دریافتنیها

کشتی

√

موجودی انبار

تولیدات کشاورزی

×

دام ،طیور و غیره

√

چندین حساب دریافتنی

×

موجودی انبار

√

رتبه 1

ماشینآالت و تجهیزات

√

یک حساب دریافتنی

×

حیوانات ،محصوالت،

نقطه اشتراک در آسیا

رتبه ۲

داراییهای با مقبولیت بیشتر

×

ماشینآالت و تجهیزات
وسایل نقلیه

√

محصوالت کشاورزی

×
√

دام و طیور

×

دریافتنیها

√

موجودی انبار

√

√

ماشینآالت و تجهیزات
وسایل نقلیه

√

محصوالت کشاورزی

×
√
×
√

تضمین کلی نسبت به داراییهای حال و آینده

×

هواپیما

√

دارایی سرمایهگذاری (سهام)

√

ماشینآالت و تجهیزات

√

حسابهای بانکی

√

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

√

وسیله نقلیه موتوری

√

تجهیزات

√

مالکیت فکری

دارایی سرمایهگذاری

√

دریافتنیها

×

داراییهای صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی ایران

مالکیت فکری

√

وسایل نقلیه

√

وجه نقد

موجودی انبار

√

تولیدات کشاورزی

×

رتبه 3

محصوالت کشتشده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی

×

دام ،طیور و غیره

√

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

√

√

طال
مالکیت فکری
موووووووواد معووووووودنی ،مشوووووووتقات
هیدروکربن
حقوق قراردادی

√

ضمانتنامه

×

اعتبار اسنادی

√

بیمهنامه

تعوووووووووووووداد
اشتراک با هر

۴

13

7

۴

7

گروه

 -1گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  5و  ،13و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول  11استخراج شدهاند.

 -۲نقاط اشتراک داراییهای مندرج در هر گروه با داراییهای واجد شرایط وثیقهسپاری در شبکه بانکی کشور  -جدول  - 16با عالمت √ و عدم اشتراک با عالمت × در این جدول مشخص شدهاند.

 -3از آنجا که در مورد این سه نوع دارایی صرفاً امکان وثیقهسپاری حیوانات (دام و طیور) در کشور فراهم است ،بنابراین نمیتوان ترکیب سه نوع دارایی فوق را جزو داراییهای منقول واجد وثیقهسپاری در کشور
در نظر گرفت.

مآخذ :اطالعات استخراجشده و پردازششده محقوق از مطالعوههای آلووارز دمال کمپوا ،دَونوز و هنینیوگ ( ،)۲31۲شورکت لِکو

(.)135۲
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مونودی ( ،)۲31۲بخشونامههای نظوارت بانوکمرکزی ( )135۶-1375و والینوژاد

جدول  –۲3عازنگری در نقاط اش راک و اف راق وثایق منقو در ایران در مقایجه عا سه گروه مورد عررسی
کل
ماشینآالت و تجهیزات

۱و۲

گروه دوم آسیا

گروه اول آسیا

نقطه اشتراک در آسیا

نقاط اشتراک در سه گروه

نقاط افتراق با ایران

با تمرکز بر داراییهای با مقبولیت بیشتر

نقاط اشتراک با ایران

√

ماشینآالت و تجهیزات

√

موجودی انبار

√

ماشینآالت و تجهیزات

√

ماشینآالت و تجهیزات

موجودی انبار

√

دارایی سرمایهگذاری

√

سفته ،اسناد قابل انتقال

√

موجودی انبار

√

موجودی انبار

√

وسیله نقلیه موتوری

√

موجودی انبار

√

سهام

√

وسایل نقلیه

√

دارایی سرمایهگذاری (سهام)

√

دام ،طیور و غیره

√

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

√

کشتی

√

دام و طیور

√

اسناد مبتنی بر حق ،ابزارهای مالی

√

وسیله نقلیه موتوری

√

هواپیما

√

وسایل نقلیه

√

دام ،طیور و غیره

√

حسابهای بانکی

√

دام و طیور

√

مالکیت فکری

√

تجهیزات

√

مالکیت فکری

√

حقوق قراردادی

√

وسایل نقلیه

√

مالکیت فکری
تولیدات کشاورزی

×

یک حساب دریافتنی

×

حیوانات ،محصوالت،

چندین حساب دریافتنی

×

چندین حساب دریافتنی

×

دریافتنیها

تضمین کلی نسبت به داراییهای حال و آینده

×

تولیدات کشاورزی

×

محصوالت کشتشده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی

×

√

√
الوار3

موووووووواد معووووووودنی ،مشوووووووتقات
هیدروکربن

×

محصوالت کشاورزی

×

محصوالت کشاورزی

×

×

دریافتنیها

×

دریافتنیها

×

×
داراییهای صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی ایران
وجه نقد ،طال ،ضمانتنامه ،اعتبار اسنادی ،بیمهنامه

 -1گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  5و  ،13و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول  11استخراج شدهاند .در این جدول با تمرکز بر داراییهای منقول ،امالک و مستغالت از داراییهای مندرج در گروه

دوم آسیا حذف شدند.

 -۲نقاط اشتراک داراییهای مندرج در هر گروه با داراییهای واجد شرایط وثیقهسپاری در شبکه بانکی کشور  -جدول  -1۴با عالمت √ و عدم اشتراک با عالمت × در این جدول مشخص شدهاند.

 -3از آنجا که در مورد این سه نوع دارایی صرفاً امکان وثیقهسپاری حیوانات (دام و طیور) در کشور فراهم است ،بنابراین نمیتوان ترکیب سه نوع دارایی فوق را جزو داراییهای منقول واجد وثیقهسپاری در کشور

در نظر گرفت.

مآخذ :اطالعات استخراجشده و پردازششوده محقوق از مطالعوههای آلووارز دمال کمپوا ،دَونوز و هنینیوگ ( ،)۲31۲شورکت لِکو

(.)135۲
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مونودی( ،)۲31۲بخشونامههای نظوارت بانوکمرکزی ( )135۶-1375و والینوژاد

واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی

در این راستا با انجام مقایسه سادهای بین جداول  15و  ۲3با اقالم مختلف دارایی در ترازنامه شورکتهای ایرانوی منودرج
در نمودار  5از فصل اول که متمرکز بر سهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه هم جمع کلیه شرکتهای سالم در کنوار دو گوروه
شرکتهای کوچک و متوسط و بزرگ سالم است ،مشاهده میشود مهمترین دارایی منقولی که در شبکه بانکی ایوران نمیتوانود
وثیقهسپاری شود ،از سهم باالیی در داراییهای این شرکتها برخوردار است.
به بیان دقیقتر ،دریافتنیها که در بین انواع مختلوف شورکتها بیشوترین حجوم از دارایوی را بوه خوود اختصواص میدهنود،
بهصورت کلی نمیتوانند در شبکه بانکی ایران بهعنوان وثیقه واجد شرایط شناخته شوند.
از این رو با توجه به آنکه از گروه سه قلم دارایی منقول فاقد شرایط وثیقهسپاری در کشوور ،دریافتنیهوا بخوش بیشوتری از

داراییهای شرکتها را به خود اختصاص میدهند1؛ بنابراین برای برطرفکوردن خوال موجوود ،در گوام اول بایود بور راهانودازی
زیرساختهای الزم برای استفاده از ایون دارایوی در تامینموالی وثیقوهای متمرکوز شود .در گوام بعود بوهنظر میرسود کوه فوراهم
ساختن زیرساخت مربوطه در استفاده از محصوالت کشاورزی به دلیل تعلق داشتن به بخش مهمی در اقتصواد و اثربخشوی بور
ارتقای ظرفیت تامینمالی در این بخش ضروری است مورد توجه قرار گیرد .در گام آخر نیز پرداختن به زیرسواخت موورد نیواز
در تامینمالی وثیقهای به پشتوانه دارایی آتی میتواند در دستور کار قرار گیرد.
در حقیقت از بین سه قلم دارایی منقول مورد اشاره ،دارایی آتی به دلیل نوین بودن بحوث و مشوخص نبوودن تموامی ابعواد
حقوقی آن در ایران ،میتواند در اولویت آخر توجه مقامات ذیربط در بسط ظرفیوت تامینموالی وثیقوهای قورار گیورد .بوه بیوان
دقیقتر دیگر داراییهای موجود در گروه سه قلم مورد اشاره ،بهعنوان یک دارایی در نظام مالی ایران بهرسمیت شناختهشودهاند
و صرفاً به دلیل عدم وجود زیرساختهای الزم در وثیقهسپاری ،مورد استفاده قرار نگرفتهاند و از این رو بهنظر میرسد دولوت
هزینه کمتری برای پیادهسازی زیرساخت الزم در وثیقهسپاری آنها باید پرداخت کند.
بنابراین در مجموع ضرورت گسترش دامنه داراییهای منقول قابل استفاده در تامینموالی وثیقوهای در شوبکه بوانکی کشوور
براساس مقایسههای انجامشده مشاهده میشود و باید اقودامات زیرسواختی الزم قبول از بهرسومیت شوناختن ایون داراییهوا در
تامینمالی ،در کشور انجام شود.

 .۲.۲ضرورت تامینمالی وثیقهای و زیرساختهای مورد نیاز آن
در این قسمت ،صرفنظر از الگوی مطلوب تامینمالی وثیقهای ،صرفاً براسواس الگووی تامینموالی موجوود در کشوور و بور پایوه
سوواختار مقرراتووی شووبکه بووانکی و مبتنووی بوور بخشوونامههای نظووارتی بانووکمرکزی در دوره زمووانی  ،1375-135۶بووه بررسووی
میپردازیم .به این ترتیب با وجود تمرکز بر دامنوه محودودی از مقوررات نواظر بور ایون روش تامینموالی ،برخوی از ظرفیتهوای
مغفول آن در بازار مالی کشور را به تصویر کشیده و با محدود کردن تمرکز بر دو زیرساخت اجرایی و سامانهای بالقوه منبعوث
از این بخشنامهها ،به برخی از کاستیهای مورد نظر اشاره میشود.
هر چند با معرفی شکاف دامنه اموال منقول واجدشرایط وثیقهسپاری در شبکه بانکی کشور در زیربخش قبلوی ،توا حودودی
کاستی موجود در زیرساخت مقرراتی و حقوقی عنوان شده ،اموا در فصوول بعود و بوا گسوترش دامنوه قووانین و مقوررات موورد
بررسی در کنار اشاره به ابعاد مختلف زیرساخت سامانهای ،به نحوو بهتوری ایون کاسوتیها در سوه زیرسواخت فووق طبقهبنودی
خواهند شد.

 .۱.۲.۲ضرورت توجه به تامینمالی وثیقهای
در بررسی بخشنامههای نظارتی نافذ بر شبکه بانکی مشاهده میشود که پ

از اوج گرفتن مشکل مطالبات غیرجاری در کشوور

و تنظیم و ابالغ «آیینناموه وصوول مطالبوات سررسوید گذشوته ،معووق و مشوکوک الوصوول ریوالی و ارزی موسسوات اعتبواری

) ،۲»(136۶راهکارهای متنوعی جهت کواهش مطالبوات غیرجواری در شوبکه بوانکی (مشوتمل بور اعموال محودودیت در ارائوه
خدمات بانکی به مشتریان برخوردار از تسهیالت غیرجاری ،و بهخصوص عدم ارائه تسهیالت جدید بانکی به آنها و غیوره) در
کنار راهکارهای نهادی خارج از شبکه بانکی (شامل ممنوعیت در تنظیم سند رسمی نقل و انتقال امووال منقوول و غیرمنقوول،
ممنوعیت خرید سهام این افراد در بورس اوراق بهادار ،اعالم ممنوعالخروج شدن آنها ،ایجاد موسسات تضومین اعتبوار ،ارائوه
 1برای توضیح بیشتر به نمودار  5در فصل اول رجوع شود.
 ۲در این خصوص به بخشنامه شماره مب 537۲/مور  ،136۶/1۲/۶مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

طرح جامع بیمه تسهیالت و اقدام بوه راهانودازی و کوار موسسوه رتبهبنودی و اعتبارسونجی مشوتریان و غیوره) موورد توجوه قورار
گرفت.

 1و۲

در حقیقووت ارزیووابی سووطحی آییننامووه فوووق و حتووی نسووخه جووایگزین ( )1366و سووپ

اصووالحیه آن ( 3)135۲در کنووار

دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبوات غیرقابول وصوول از دفواتر مؤسسوه اعتبواری و افشوای آن در صوورتهای موالی

( ،3)1351این مساله را جلوهگر میسوازد کوه در طراحوی راهکارهوای موورد نیواز بورای کواهش زیوان بانکهوا در اثور مطالبوات
غیرجاری ،به ظرفیتهای موجود در تامینمالی وثیقهای و زیرساختهای الزم برای کارکرد موثر آن توجه نشوده اسوت .ایون در
حالی است که اتکا به دامنه گستردهای از وثایق در تامینمالی ،البته به پشتوانه نظام حقوقی و دیگور زیرسواختهای موورد نیواز،
میتواند نر بازیافت وامها و زیانهای وارد بر بانکها در اثر شکلگیری مطالبات غیرجاری را به مقدار زیادی کاهش دهد.

5

با این وجود با توجه به بخشنامههای فوق مشاهده میشود که در ایون راسوتا در مقرراتگوذاری در حووزه وثوایق ،صورفاً بوه
ضرورت اخذ وثایق الزم در کاهش ریسک اعتباری توجه شده است .در حقیقت با توجه به تبصره ماده  ۲۲آیینناموه «وصوول

مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری» 6مشاهده میشود ،بوا اذعوان بوه ایون مسواله کوه انجوام
اقداماتی برای پوشش ریسک تسهیالت اعطایی در قالب راهکارهای نهادی خارج از شبکه بوانکی و فراسوازمانی  -مشوتمل بور
ایجاد موسسات بیمه و تضمین اعتبار ،طرح جامع بیمه انواع تسهیالت و تاسی

موسسه رتبهبندی و اعتبارسونجی مشوتریان-

نمیتواند ریسک منتج از شکلگیری تسهیالت غیرجاری را به صفر برساند ،اخذ وثایق و تضمینات الزم بهعنوان جوز وظوایف
الینفک موسسات اعتباری دانسته شده است.
از این رو به این مساله اهمیت الزم داده نشده است که در کنار اقدامات فوق ،با بهکارگیری زیرساخت مناسب در گسوترش
قدرت اجرایی تملک دامنه وسیعی از وثایق منقول در صورت نکوول ،میتووان بوه مقودار زیوادی از حجوم مطالبوات غیرجواری
کاست .در این خصوص حتی مشاهده میشود که در متن اصالحشده «آیینناموه وصوول مطالبوات سررسوید گذشوته ،معووق و
مشکوکالوصول موسسات اعتباری» 7راهکارهایی برای تسهیل تسویه مطالبات غیرجاری درنظر گرفتهشده که عمومواً منوتج از

عدم وجود زیرساختهای مناسب تامینمالی وثیقهای در کشور است .بهعنوان مثال امهال بدهی به مودت حوداکثر شوش مواه،
بیشتر در شرایطی میتواند از توجیه برخوردار باشد که نتوان به سرعت وثایق را تملیک و نقد نمود .این در حالی اسوت کوه در
صورت وجود زیرساخت مناسب در تملیک سریع و نقد کردن آنی وثیقه ،که بهویژه در خصوص وثایق منقول در کشورهای با
زیرساخت مالی پیشرفته پیادهسازیشده ،میتوان از انجام راهکارهای فوق اجتناب نموود و حتوی بهصوورت ضومنی از احتموال
نکول مشتری به واسطه قدرت باالی تملک دارایی توسط موسسات مالی کاست.6

همچنین ظرفیت بالقوه سامانه ثبوت وثوایق ،بوهعنوان مهمتورین زیرسواخت تامینموالی وثیقوهای ،در شناسوایی داراییهوای
منقول و غیرمنقول مشتری و ضامنین مورد توجه قرار نگرفته اسوت .هموانطور کوه در «دسوتورالعمل نحووه تشوخیص و حوذف
مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر موسسه اعتبواری و افشوای آن در صوورتهای موالی» عنووان شوده اسوت ،عودم شناسوایی یوا
دسترسی به اموال مشتری ،ضوامن یوا ضوامنین بوه عنووان یکوی از دالیول موتقن غیرقابول وصوول بوودن مطالبوات توسوط کمیتوه
تشخیص مطالبات غیرقابل وصول در نظر گرفته میشود 9.این در حالی اسوت کوه در صوورت وجوود چنوین سوامانهای ،امکوان
 1در این خصوص در کنار منبع قبلی ،بخشنامه شماره  66/17۵۲36مور  ،1366/6/16مندرج در سایت بانکمرکزی نیز مدنظر قرار گرفته است.
 ۲البته برخی از این راهکارهای نهادی خارج از شبکه بانکی ،شامل :ممنوعیت در تنظیم سند رسمی نقول و انتقوال امووال منقوول و غیرمنقوول ،ممنوعیوت
خرید سهام این افراد در بورس اوراق بهادار و اعالم ممنوعالخروج شودن آنهوا ،در نسوخه جدیود آیینناموه ذیربوط موور  1366/6/16موورد توجوه قورار
نگرفته است.
 3در این خصوص به بخشنامه شماره  92/377540مور  ،1392/12/22مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 3در این خصوص به بخشنامه شماره  51/۲1۲73مور  ،1351/31/31مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 5در این خصوص میتوان به مطالعه انجامشوده توسوط شورکت مشواوران توسوعه جهوانی دالبورگ ) (Dalberg Global Development Advisorsدر
سال  ۲311و در خصوص طرح معامالت وثیقهای در چین اشاره نمود .نتایج ایون مطالعوه بیوانگر آن اسوت کوه بهواسوطه ایون طورح ،نور نکوول وامهوای
اعطایی بهپشتوانه دریافتنیها برابر یا کمتر از نر نکول وامهای اعطایی به پشتوانه منابع غیرمنقول شده است.
 6در این خصوص به بخشنامه شماره  88/175208مور  ،1388/8/18مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 7در این خصوص به بخشنامه شماره  92/377540مور  ،1392/12/22مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 6راهکارهای دیگر اشاره شده در این آییننامه مشتمل بر بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین و تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال است.
 5در این خصوص به بخشنامه شماره  51/۲1۲73مور  ،1351/31/31مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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رهگیری داراییهای بهوثیقهسپردهشده و از این رو امکان کاهش مطالبوات غیرجواری در بانکهوا و موسسوات اعتبواری فوراهم
میشود.
البته عالوه بر مورد فوق ،بررسی بسیاری از دیگور اقودامات مقرراتوی بانوکمرکزی در شوبکه بوانکی ،بیوانگر عودم توجوه بوه
ظرفیتهای بالقوه این روش تامینمالی بر پایه داراییهای منقول ،صرفنظر از توانایی کاهش مطالبات غیرجاری است .در ایون
زمینه میتوان به امکان بالقوه کاهش هزینههای دولت در پشتیبانی تامینمالی اقشار آسیبپذیر و تضمین تسهیالت ارائهشده بوه
آنها اشاره کرد.
در مورد این هزینهها میتوان به الزام ارائوه حوداقل  ٪۲۵از مجمووع تسوهیالت پرداختوی بانکهوا و موسسوات اعتبواری بوه
بخش کشاورزی ،منابع طبیعی و صنایع وابسته با نر ترجیحی در سوال  135۴اشواره نموود کوه در صوورت تخلوف ،منجور بوه

افزایش سپرده قانونی متناسب با تخلف خواهد شود 1.البتوه در راسوتای مهیوا نموودن تمایول بانکهوا و موسسوات اعتبواری بوه
اعطای این تسهیالت نیز صرف شمول تسهیالت غیرمشارکتی در کنار الزام تائید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوور ،توامین

مابهالتفاوت سود توسط یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت مورد اشاره قرار گرفت ۲.در حقیقت هزینه کمک بوه تامینموالی
بخش آسیبپذیر کشاورزی به دولت محول شد ،در حالیکه این بخش از داراییهای منقولی برخوردار است کوه در بسویاری از
کشورها به رسمیت شناخته شده و براساس این داراییها و بودون نیواز بوه دخالوت دولوت و بوار کوردن هزینوه بوه آن ،میتوانود
دسترسی الزم را به بازار تامینمالی داشته باشد.
همچنین در صورت وجود زیرساختهای الزم در بهرسمیت شناختن گسترهای از وثایق منقول در تامینمالی ،حتی شورایط
اعطای تسهیالت خرد میتواند بهبود یابد؛ بهنحوی که با استفاده از وثوایق منقوول کوه در شورایط فعلوی بهصوورت دارایوی غیور
مولد از توانایی تامینمالی برخوردار نیستند ،دیگور نیوازی بوه اسوتفاده از یوک ضوامن معتبور بورای تسوهیالت زیور سوقف 133

میلیون ریال نباشود .3همچنوین در ارائوه کارتهوای اعتبواری مرابحوه بوهعنوان بخشوی از تسوهیالت خورد ،بهواسوطه بهرسومیت

شناختهشدن دامنه گستردهای از وثایق منقوول و فراهمشودن امکوان ثبوت آنهوا در سوامانه ثبوت وثوایق ،امکوان ارزیوابی اعتبواری
دقیقتر و اطمینان بیشتر در بازیافت اعتبار بهوجود میآید .بوه بیوان دقیوقتر بوا ثبوت اطالعوات وثیقوه در سوامانه ثبوت وثوایق و
برقراری ارتباط آن با سامانه مکنا کوه وظیفوه سونجش اعتبوار مشوتری قبول از صودور کوارت اعتبواری را بور عهوده دارد ،امکوان
ارزیابی اعتباری دقیقتر و لحظ نمودن سقف اعتباری باالتر برای مشتری فراهم میشود.

3

عالوهبراین همواره بهعنوان یک رویکورد تامینموالی حموایتی از بخوش آب و کشواورزی مشواهده میشوود کوه در سوالهای
مختلف بخشنامههایی در خصوص ضرورت حفظ سقف خاصی از تسهیالت به این بخشها از طرف بانکمرکزی ابالغ شده
است .بهعنوان مثال در سال  1353الزام شده که حداقل  ٪۲۵تسهیالت اعطایی کلیه بانکهای دولتی و غیردولتوی کوه حوداقل

 ۴3درصد سهام آنها متعلق به دولت است ،باید به بخوش آب و کشواورزی اختصواص یابود 5.در سوالهای قبول ،ایون الوزام در
سطوح کموبیش مشابهی حتی برای کلیه بانکهای دولتی و غیردولتوی در نظور گرفتوه میشود 6.ایون در حوالی اسوت کوه اعموال

سیاست حمایتی فوق میتواند بهصورت کواراتر و بوا گسوترش ابعواد تامینموالی وثیقوهای بوه پشوتوانه انوواع داراییهوای منقوول
موجود در این بخش و بدون اعمال هزینه حمایتی بر دولت پیادهسازی شود.

 1در این خصوص به بخشنامه شماره  94/116364مور  ،1394/05/07مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 ۲در این خصوص بهعنوان مثال میتوان به بخشنامه شماره  53/۲۶۲713مور  1353/11/3۵و بخشنامه شوماره  94/162644موور ،1394/06/19
مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع نمود.
 3براساس بخشنامه شماره  53/161167مور  ،1353/36/33بانکها و موسسات اعتباری ملزم شدهاند برای تسهیالت زیر سقف  133میلیوون ریوال،
فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیالت استفاده نمایند.
 3در خصوص شرایط اعطای کارتهای اعتباری مرابحه به بخشنامه شوماره  95/194227موور  ،1395/06/18منودرج در سوایت بانوکمرکزی رجووع
شود.
 5در این خصوص به بخشنامه شماره  93/72057مور  ،1393/03/20مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 6در ایووون خصووووص میتووووان بوووه بخشووونامههای شوووماره  53/۲6۲713موووور  ،1353/11/3۵موووب 733/موووور  136۵/33/31و موووب 7۴۵/موووور
 136۴/3۴/۲1رجوع شود .در بخشنامه شماره مب 11۴۶/مور  1363/37/33این الزام صرفاً برای بانکهای تجاری درنظر گرفته شده است.
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جدول  -۲1نمونههایی از تواناییهای مغفو تامینمالی وثیقهای م مرکز عر وثایق منقو
توانایی مغفول

بُعد

۱

توضیحات
نقدشوندگی باال و زمان اندک مورد نیاز برای تصاحب و فوروش وثوایق
منقول و قدرت اجرایی بسیار باالی آنهوا تمایول فورد بورای نکوول را در

عرضهکننده اعتبار

مووودیریت مناسوووب

مقایسه با وثایق غیرمنقول بهشدت کاهش میدهد

کاهش بالقوه مطالبات غیرجاری

سهولت و سورعت در شناسوایی امووال از طریوق رهگیوری داراییهوای

ریسووک و مطالبووات

وثیقهسپاری شده مندرج در سامانه ثبت وثایق

غیرجاری

نقدشوندگی سریع این وثایق براساس زیرساخت موورد نیواز ،منجور بوه
عوودم نیوواز بانووک بووه توسوول بووه امهووال وام بووهعنوان راهکووار متووداول در

حذف سریع این مطالبات از ترازنامه

تامینمالی وثیقهای بهپشتوانه وثایق غیرمنقول میشود

تقاضاکننده اعتبار

ارتقووای تامینمووالی
خرد

تمرکز بر انواع مختلفی از داراییهای منقول افراد بهجای الوزام معرفوی

تسهیل شرایط اخذ اعتبار

ضامن معتبر برای اعتبارات خرد
بووا امکووان برقووراری ارتبوواط بووین سووامانه مکنووا و سووامانه ثبووت وثووایق ،و

ارتقای سقف کارتهای اعتباری مرابحه

اطمینان از نقدشوندگی سریع وثایق منقول
با لحاظ اثر حق تملیوک سوریع و نقدشووندگی بواالی وثوایق منقوول در

کاهش هزینه اعتبار
کاهش هزینه دولت

دولت

در حمایوووووووووووت از
تامینمووووووووووووووووالی
بخشهای خاص

محاسبه هزینه اعتبار (در صورت وجود زیرساخت اجرایی مورد نیاز)
عدم نیاز به ارائه حجم وسیعی از وامهای یارانهای به هزینه دولت

کوواهش هزینووه تووامین تسووهیالت بوورای
دولت

بهعنوان مثال عدم نیاز بوه ملوزم کوردن مسوتقیم بانکهوا بوه اختصواص

عوووودم دخالووووت مسووووتقیم در الگوووووی

بخشی از تسهیالت به بخشهایی مانند کشاورزی و

اعتباردهی بانکها

آب۲

 -1موارد مندرج در این جدول براساس وضعیت فعلی فضای مقررات نظارتی حاکم بور تامینموالی در بخوش بوانکی اسوتخراج شوده و بوا
توجه به بانکمحور بودن نظام تامینمالی کشور میتواند نیاز به ارتقای ساختار تامینمالی وثیقهای را به نحو مناسوبی هور چنود محودود بوه

تصویر بکشد.

 -۲در حقیقت با تمرکز بور دامنوه وسویعی از وثوای ق منقوول ،سوطح دسترسوی متقاضویان اعتبوار در ایون بخوش بوه منوابع بوانکی بهصوورت
غیرمستقیم افزایش خواهد یافت.

ماخذ :جمعبندی محقق از مطالعه بخشنامههای نظارت بانکمرکزی (.)1375-135۶

از دیگر مسایل تبیینکننده عدم توجه به ماهیت تامینمالی وثیقهای در کشور ،تحت تاثیر قرار نگرفتن نر سوود تسوهیالت
اعطایی براساس نوع ،مقدار و ارزش دارایی بهوثیقه سوپرده شوده اسوت .در حقیقوت بوا گسوترش دامنوه تامینموالی وثیقوهای و
حرکت از داراییها و اموال غیرمنقول و با درجه نقدشوندگی اندک به سمت داراییهوای منقوول و بوا درجوه نقدشووندگی بواال،
میتوانیم شاهد کاهش نر بهره تسهیالت در کشورهای مختلف باشیم .این در حالی است که براساس بخشونامههای نظوارتی
بانکمرکزی ،عموماً سقف و یا کفی برای نر سود تسهیالت در دو گروه مبادلهای وغیرمبادلهای در نظر گرفتوه شوده اسوت 1و

از این منظر زیانی بر تسهیالتگیرنده وارد میشود زیرا ارزش وثیقه و میوزان نقدشووندگی آن بهصوورت مسوتقیم بور نور سوود
تسهیالت اثرگذار نخواهد بود.
به این ترتیب با توجه به بررسی ابعاد مختلف ویژگیها و تواناییهای تامینموالی وثیقوهای کوه پیشتور در فصول قبول موورد
بررسووی قوورار گرفتووه بووود و انطبوواق آنهووا بووا بخشنامووههای نظووارت بانووکمرکزی متمرکووز بوور الگوووی تامینمووالی در نظووام مووالی
بانکمحور کشور در سالهای مختلف (جدول  ،)۲1مشاهده میشود کوه فرصوتهای زیوادی بهواسوطه عودم اتکوا بوه ظرفیوت
تامینمالی توسط گستره متنوعی از داراییهای منقول ،از دست رفته و هزینههای قابلتوجهی نیز نه تنها بوه دو طورف عرضوه و

 1در این خصوص میتوان به بخشنامه شماره  94/351189مور  1394/11/29اشاره نمود که در آن حداکثر نر سود تسهیالت عنوان شوده اسوت .بوا
این وجود در بخشنامه شماره  53/۲6۲713مور  1353/11/3۵مقدار نر سود قطعی عقود غیرمشارکتی در کنار دامنوه نور سوود موورد انتظوار عقوود
مشارکتی اعالم شده است .در بخشنامه شماره موب 13۶5/موور  136۶/3۴/13نیوز نور سوود قطعوی عقوود مبادلوهای متفواوتی در بانکهوای دولتوی و
غیردولتی ابالغ شده و در سال قبل و در بخشنامه مب 1۴6/مور  136۵/31/۲5نر سود تسهیالت اعطایی بانکهوای دولتوی و غیردولتوی صورفنظر از
نوع عقود در دو مقدار متقاوت در نظر گرفته شد .در بخشنامه شماره مب 3۲3/مور  1363/33/35حداقل نر سود موورد انتظوار تسوهیالت براسواس
عقود مختلف در بانکهای دولتی مورد توجه قرار گرفته است.
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واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی

تقاضای تامینمالی وارد شده؛ بلکه دولت نیز در این زمینه متقبل هزینههای زیادی شده است .بنابراین برای کواهش هزینوههای
فوق و ارتقای الگوی تامینمالی ،بهویژه در شبکه بانکی ،ضروری است با شناسایی زیرساختهای موورد نیواز بورای ایون روش
تامینمالی ،با تمرکز ویژه بر ساختار تامینمالی موجود در شبکه بانکی ایران که کشوری با نظاممالی بانکمحور اسوت؛ گامهوای
الزم برای فراهمساختن پیشنیازهای اجرایی و عملیاتی نمودن این روش برداشته شود.

 .۲.۲.۲زیرساختهای مورد نیاز منبعث از بخشنامههای مورد بررسی
استفاده مناسب از روش تامینمالی وثیقهای در کشور نیازمند پایهریزی زیرساختهای بههم پیوستهای است کوه عودم وجوود و
یا عدم طراحی و کارکرد نامناسب هریک از آنها ،منجر به کارکرد ناقص این روش تامینمالی خواهود شود .بوه بیوان دقیوقتر ،در

طراحووی ایوون روش تامینمووالی ،عموم واً زیرسوواختهای حقوووقی ،اجرایووی و سووامانهای مووورد توجووه قوورار میگیرنوود .1براسوواس
زیرساخت حقوقی ،امکان استفاده از انواع مختلفی از داراییها و بهویژه گروههای متنوعی از داراییهای منقول در تامینموالی،
از جایگاه قانونی الزم برخوردار میشود .در زیرساخت اجرایی ،قودرت اعموال حوق وثیقوه بوه اثبوات میرسود و در زیرسواخت
سامانهای ،با تمرکز بر سامانه ثبت وثایق ،زیربنای عملیاتی برای ثبت ،اعالم و امکان اعمال حق وثیقه پیادهسازی میشود.
با توجه به آنکه با شناسایی شکاف موجوود در وثوایق منقوول واجود شورایط در تامینموالی وثیقوهای در کشوور ،زیرسواخت
حقوقی الزم در مورد تعدادی از وثایق منقول در کشور موجود نیست ،بنابراین صرفنظر از این زیرساخت ،دو زیرساخت دیگر
مورد نیاز مشتمل بر زیرساختهای اجرایی و سامانهای را با تمرکوز بور بخشونامههای نظوارتی بانوکمرکزی موورد بررسوی قورار
میدهیم .هدف از این بررسی نیز عنوان کردن فضای کلی مقرراتی فعلی مبتنی بر بخشنامههایی است که بهصوورت ضومنی ایون
زیرساختها را مورد اشاره قرار دادهاند و نیاز به پیادهسازی آنهوا را حتوی بودون پایوهریزی نظوام تامینموالی وثیقوهای مبتنوی بور
گستره متداول و متعارف وثایق منقول در دیگر کشورها ،بهنوعی بهتصویر کشیدهاند.

۲

البته از آنجا که کارکرد موثر زیرساخت سامانهای که نقش مهمی در عملیاتی شدن ثبت و اجرای حق وثیقوه دارد ،مبتنوی بور
ارتباط آن با دیگر سامانههای ذیربط است ،بنابراین در ادامه به نیاز ارتبواطی ضومنی ایون سوامانه بوا دیگور سوامانههای موجوود
میپردازیم .توجه به این نکته ضروری است که این ارتباط ،صرفاً براساس بخشنامههای نظارتی شوبکه بوانکی بهتصوویر کشویده
میشود و نافی دربرگرفتن پیوند با دیگر سامانههای مورد توجه در کشورهای دیگر نمیباشد .به بیان دقیقتر ،این بررسوی بورای
صرف عنوان کردن نیاز بالقوه به ارتباطات فوق ،براساس الگوی مقرراتی موجود ،و نوه الگووی مقرراتوی و زیرسواخت حقووقی
بهینه و مورد انتظار در کارکرد موثر تامینمالی وثیقهای است.
 .۱.۲.۲.۲زیرساخت اجرایی
در زمینه این زیرساخت که عموماً اطمینان از امکان اعمال سریع حق وثیقه را بهدنبال دارد ،نظور بوه آنکوه ایون مقولوه بیشوتر در
آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و دیگر مقررات خارج از حیطه مقرراتگذاری بانکمرکزی تصوریح شوده اسوت،
میتوان در این قسمت بهصورت محدود به ماده  ۲1آیینناموه وصوول مطالبوات سررسوید گذشوته ،معووق و مشوکوک الوصوول
موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) اشاره نمود 3که تشکیل دادگاههوای خواص و ایجواد عنووان کارشوناس رسومی دادگسوتری در
امور بانکی و غیره را جهت تسهیل رسیدگی به پروندههای سیستم بانکی جهت وصول مطالبات مد نظر قرار داده است.
به بیان دقیقتر ،برخورداری از دادگاههای تخصصی فوق که باید در طول چند سال گذشته در کشور پایوهریزی شوده باشود،
در کنار مقررات دیگر تنظیمی خوارج از حیطوه مقرراتگوذاری بانوکمرکزی ،میتوانسوت کموک مووثری در ارتقوای زیرسواخت
اجرایی در به اجرا گذاشتن حق وثیقه در داراییهای منقول نماید .از ایون رو بهصوورت ضومنی نیواز بوه زیرسواخت اجرایوی در
سطح تشکیل دادگاههای خاص که منجر به کوتاهشدن رویه اجرا میشود ،در مقررات شبکه بانکی دیده شده؛ هرچند بهصوورت
الزم تاکنون عملیاتی نشده است .در حقیقت صرفاً تاکنون دادسرای جرائم پولی و بانکی راهاندازی شوده اسوت؛ در حالیکوه در
کنار این مقوله ،شکافهای اجرایی دیگری موجود است که در فصل پنجم با هدفگذاری دامنوه وسویعتری از مقوررات بوه آنهوا
اشاره میشود.

 1براساس مطالب مندرج در فصل اول.
 ۲البته زیرساخت حقوقی فعلی در فضایی گستردهتر از فضای نظارتی بانکمرکزی در فصل چهارم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 3در این خصوص به بخشنامه شماره  88/175208مور  ،1388/8/18مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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 .۲.۲.۲.۲زیرساخت سامانهای
در تامینمالی وثیقهای ،صرفنظر از زیرساخت اجرایی شکلگرفته بر پایه زیرساخت حقوقی ،باید زیرساخت سوامانهای مشوتمل
بر سامانه ثبت وثایق در کشور طراحی و پیادهسازی شده باشد .حتی صرفنظر از نیاز به این زیرسواخت در تامینموالی وثیقوهای
متمرکز بر گسترهای از وثایق منقول که هنوز در کشور امکان استفاده از آنها فراهم نشده ،با این حال با توجه بوه رویکورد فعلوی
استفاده از دامنه محدود وثایق در تامینمالی نیز ،همچنان الزام وجود این زیرساخت سامانهای مشاهده میشود.
بووه بیووان دقیووقتر همووانطور کووه بانکهووا براسوواس موواده پوونج آییننامووه «وصووول مطالبووات سررسووید گذشووته ،معوووق و

مشکوکالوصول موسسات اعتباری» 1موظف به طراحوی سوامانهای بورای گزارشدهوی بوهموقع از پرتفووی مطالبوات (جواری و
غیرجاری) شدهاند که صورت وضعیت بالفعل مطالبات غیرجاری را به نمایش میگوذارد؛ نوه تنهوا در بانکهوا بایود سوامانهای
برای ثبت و ارائه گزارش وثایق براسواس نووع داراییهوای وثیقوهای جهوت مودیریت مناسوب وثوایق و ریسوک تمرکوز در انوواع
مختلف وثیقه و ارائه صورت وضعیت بالقوه مطالبات غیرجاری غیور قابول بازیافوت موجوود باشود ،بلکوه ایون سوامانه بایود از
ارتباط و پیوند الزم با سامانه متمرکز ثبت وثایق برخوردار باشد تا امکوان رهگیوری مناسوب وثوایق بورای بانکهوا و موسسوات
اعتباری و حتی عموم ،از منظر انواع گوناگون اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول قابل معامله ،از منظر در رهن ،توثیق و یا
آزاد بودن فراهم شده باشد .به این ترتیب به نحو مناسوبتری میتووان از حوق تقودم در تملیوک وثیقوه و میوزان پوشوش واقعوی
ریسک اعتباری توسط ارزش باقیمانده وثیقه اطمینان حاصل نمود و حداقل از ارائوه دو حوق تملیوک اولیوه صووری در قورارداد
وثیقه جلوگیری نمود و بهصورت موثری به مدیریت مطالبات غیرجاری پرداخت.
بهعنوان مثال بازرتر در این زمینه میتوان به ماده  6آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشوته ،معووق و مشوکوک الوصوول

موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) اشاره نمود .۲در این ماده به محو

شناسوایی مطالبوات غیرجواری بویش از پانصود میلیوون

ریال ،الزام ارائه اطالعات تکمیلی در مورد مشتری مشتمل بر شناسایی امووال وی در دسوتور کوار بانوک قورار میگیورد .ایون در
حالی است که صرف دسترسی به اطالعات داراییهای مشتری نمیتواند از کفایت الزم برخوردار باشود ،زیورا بسویاری از ایون
داراییها میتوانند موضوع وثیقه بوده و صرفاً براساس نووع اولویوت و تقودم در حوق تصورف و تملیوک میتواننود در بازیافوت
مطالبات غیرجاری مورد استفاده الزم قرار گیرند .با این وجود در صورت وجود سامانه یکپارچه و متمرکز ثبوت وثوایق ،دیگور
مشکل موثری در این زمینه موجود نخواهد بود و بانک میتواند براساس نام تسهیالتگیرنده ،به صورت وضوعیت داراییهوای
وثیقهای فرد دسترسی داشته باشد .از این رو ارتباط بین این سامانه و سوامانه تسوهیالت بانکهوا میتوانود نوه تنهوا در بازیافوت
مطالبات غیرجاری ،بلکه در ارزیابی مناسبتر اعتباری وثوایق از منظور توانوایی بوالقوه پوشوش ریسوک اعتبواری کموک مووثری
نماید.
همچنین در ماده  1۴آییننامه فوق این امکان برای موسسوات اعتبواری در نظور گرفتوه شوده کوه بوهمنظور کواهش مطالبوات
معوق و افزایش امکان وصول اقساط ،با درنظر گرفتن شورط ضومن عقود بوهطور غیرقابول رجووع ،موسسوه اعتبواری از اختیوار
برداشت هرگونه مطالبات غیرجاری خود از موجودی هر یک از حسابهای ریالی و ارزی ،اموال و اسناد مشتری ،افوراد تحوت
تکفل وی ،ضامن و یا ضامنین نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری ،راساً و بدون نیاز به حکوم قضوایی یوا اجرایوی،
برخوردار خواهد بود .از آنجا که این حسابها میتوانند موضوع وثیقه قرار گرفته باشند ،لذا وجود سامانه ثبت وثایق میتوانود
اطالعات جامعتری در خصوص فرآیند و راهکارهای بازیافت تسهیالت غیرجاری را در اختیار بانکهوا و موسسوات اعتبواری
قرار دهد .از این رو این مورد بهعنوان نمونه دیگوری از کواربرد حیواتی سوامانه ثبوت وثوایق در شناسوایی داراییهوای آزاد قابول
رجوع در بازیافت تسهیالت غیرجاری میتواند مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین با توجه به موارد فوق مشاهده میشود که تمرکز بخشنامههای نظارت بر صرف ارزیابی اعتبواری و اهلیوت مشوتری

با تاکید ویژه بر اخذ استعالم از سامانههای تسهیالت و تعهدات و چکهای برگشتی 3نمیتواند تضمینکننده کواهش مطالبوات
غیرجاری باشد زیرا این راهکار در نهایت به کارایی وثیقه دریافتی در بازیافت تسهیالت متکی است ،در حالیکوه اطمینوان الزم
از کارایی مربوطه در نظام فعلی حاکم بر وثیقه موجود نیست و بانک به اطمینان کامل از اهلیت دقیق دارایی وثیقهسپاریشوده

 1همان.
 ۲همان.
 3در این خصوص به بخشنامه شماره  92/130375مور  ،1392/05/02مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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واکاوی ساختار تامینمالی وثیقهای در شبکه بانکی

نمیرسد .از این رو در این قسمت و حتی براساس فضای مقرراتی حاکم بر شبکه بانکی براسواس بخشونامههای نظوارتی موورد
بررسی ،ضرورت وجود سامانه ثبت وثایق (جدول  )۲۲در تسوهیل ارزیوابی حوق تصورف و تملیوک اولیوه در وثیقوه و سورعت
بخشیدن به ارزیابی و اعمال حق وثیقه در کاهش مطالبات غیرجاری ،صرفنظر از دیگر کاراییهای آن ،حتی در صوورت عودم
تمرکز بر دامنه وسیعی از وثایق منقول در تامینمالی ،مشاهده میشود.
جدول  -۲۲مزایای زیرساخ

سامانه ث

وثایق

حوزه
مدیریت وثیقه

توضیحات
ثبت و رهگیری حق وثیقه انواع مختلف داراییهای منقول و غیرمنقول
ارزیابی دقیق حق تصرفو تملیکهای قبلی و با اولویت و تقدم باالتر در وثیقه
تخمین مناسبتر میزان پوشش ریسک اعتباری توسط پذیرش وثیقه

مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت مناسبتر مطالبات غیرجاری در تصرف دیگر داراییهای مشتری
امکان دسترسی به صورت وضعیت مطالبات غیرجاری غیرقابل بازیافت

ماخذ :جمعبندی محقق از مطالعه بخشنامههای نظارت بانکمرکزی (.)1375-135۶

 .۲.۲.۲.۲الزام ارتباط با دیگر سامانهها
توجه به این نکته ضروری است که در بیشتر بخشنامههای ناظر بر اعطای انواع مختلفی از تسهیالت ،مسالهای کوه موورد توجوه
ویژه قرار گرفته ،ارزیابی اهلیت مشتری و سپ

ارزیابی وثیقه ذیربط است .با این وجوود براسواس ضورورت بررسوی اهلیوت

مشتری برپایه اطالعات مندرج در سامانههای مختلف و ارتبواط تنگاتنوگ موجوود بوین اطالعوات منودرج در ایون سوامانهها بوا
داراییهای واجد شرایط وثیقهسپاری در شبکه بانکی کشور ،مالحظه میشود که در طراحی سامانه ثبت وثایق باید به ضورورت
برقراری ارتباط بین این سامانه و یک سری از سامانههای موجود ،توجه دقیقی شوود .از ایون رو آنچوه در اداموه در ایون قسومت
مورد توجه قرار میگیورد ،صورفاً براسواس سوامانههای موورد اشواره در بخشونامههای نظوارتی دوره زموانی موورد بررسوی اسوت.
هرچند در صورت توجه به کارکردهای دقیق و جزیی سامانه ثبت وثایق ،مسلماً ارتباط آن با دیگر سامانههای موجوود نیوز بایود
مورد توجه قرار گیرد ،اما این مساله در فصول بعدی موورد بررسوی قورار خواهود گرفوت و در اداموه صورفاً نیواز ضومنی ارتبواط
سامانهای براساس فضای نظارتی فعلی تحلیل میشود.
در این خصوص میتوان در گام اول به سامانه تسهیالت در بانکها و موسسات اعتباری اشاره کرد .هر نووع سوامانهای کوه
در شبکه بانکی بورای تصومیمگیری در خصووص ارائوه وام و اعتبوار موورد اسوتفاده قورار میگیورد بایود جهوت ارزیوابی وثیقوه و
مدیریت وثیقه ذیربط بوا سوامانه ثبوت وثوایق در ارتبواط باشود .هور چنود در موورد سوامانه تسوهیالت بوه سوامانه مشخصوی در
بخشنامههای نظارتی اشاره نشده است ،اموا در موورد اعطوای اعتبوار و تعهود ،سوامانههایی در ایون بخشونامه موورد توجوه قورار
گرفتهاند که در ادامه به آنها اشاره میشود.
به عنوان مثال در ارائه اعتبار ،سامانه مکنا (مرکز کنترل و نظارت اعتباری) موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت کوه در گسوترش
زیرساخت کارتهای اعتباری در کشور نقش موثری ایفا نماید .در حقیقت ضرورت وجودی این سوامانه براسواس نسوخه اول
دستورالعمل اجرایی صدور و خرید کارت اعتباری ،مبتنی بر سنجش اعتبار مشتری قبول از صودور کوارت اعتبواری و دریافوت

گزارش اعتباری از بانک است .1از این رو برقراری ارتباط بین ایون سوامانه و سوامانه ثبوت وثوایق میتوانود بوا ارزیوابی دقیوقتر
داراییهای وثیقهسپاریشده متقاضی کارت اعتباری ،نقش موثری در ارزیابی موقعیت اعتباری وی و سوطح مجواز اعتبواردهی
به وی ایفا نماید.

 1به فایل زیر رجوع شود:
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
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

از دیگر سامانههای مورد توجه در این زمینه میتوان به سامانه سپام اشاره نمود .از آنجا که استفاده از این سامانه برای ثبوت

صدور ،اصالح ،تمدید ،پرداخت ،خاتمه و ابطال ضمانتنامههای بانکی ریالی مورد استفاده قرار گرفته 1و براسواس بخشونامه
«تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بوازنگری سوالیانه آن توسوط بانوک مرکوزی جمهووری اسوالمی

ایران» ،۲دامنه وسیعی از وثایق در صدور این ضمانتنامهها به رسمیت شناختهشده است؛ بنابراین برای کنترل ریسک اعتبواری
این ضمانتنامهها ،ضروری است سامانه سپام از ارتباط و پیوند به سامانه ثبت وثایق برخوردار باشد.
سامانه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ،سامانه حساب یارانه افراد مشمول دریافت یارانه است .از آنجا که به بانکها
اجازه داده شده است در خصوص تسهیالت زیر سقف  133میلیون ریال ،عالوه بر اخذ ضوامن معتبور ،بخشوی از وثوایق را از

محل حساب یارانه آنها تامین نمایند ،3ضروری است بین سامانه حسواب یارانوه و سوامانه ثبوت وثوایق نیوز ارتبواط الزم برقورار
شود.
سامانه ثبت اسناد و امالک کشور از دیگر سوامانههای موورد توجوه اسوت .در حقیقوت در دسوتورالعملهای اجرایوی عقوود

استصناع و مرابحه ،3به ضرورت انجام برخی معامالت وثایق دریافتی در دفاتر اسوناد رسومی اشواره شوده اسوت .از ایون رو نوه
تنها در مورد وثایق ذیل این عقود ،بلکه در مورد دیگر عقود و بهخصوص تسهیالت فروش اقساطی مسوکن و اجواره بوه شورط
تملیک ماشینآالت و تجهیزات ،ضروری است ارتبواط الزم بوین سوامانه ثبوت اسوناد و اموالک کشوور در موورد ثبوت بوا اعوالم
عمومی ترهین یا توثیق گسترهای از اموال منقول و غیرمنقول ،و سامانههای ثبت وثایق منقول و غیرمنقول به وجود آید.
همچنین با توجه به ضرورت فروش دارایی وثیقهای یوا ترهینوی در صوورت نکوول تسوهیالتگیرنده ،ضورورت ارتبواط ایون
سامانه با سامانههایی مطرح میشود که در فروش دارایی بدهکار در بخشنامههای نظوارت موورد توجوه قورار گرفتهانود .در ایون
خصوص ،بوا توجوه بوه آنکوه در «قوانون رفوع موانوع تولیود رقابتپوذیر و ارتقوای نظوام موالی کشوور» ،5راهکوار امکوان بازیافوت
تسهیالت سررسید گذشته در صورت درخواست بدهکار بانکی از طریق مناقصه اموال و داراییهوای وی در بوازار فرابوورس و
یا بورس کاال در نظر گرفته شده است؛ از این رو وجود ارتباط و پیوند بین سامانههای معوامالتی فووق بوا سوامانه ثبوت وثوایق،
کمک موثری در سرعت بخشیدن به فرآیند فروش داراییهای ذیربط در بازار فوق و فرآیند بازیافت وام مینماید.
از این رو هرچند در بخشنامههای مورد بررسی به مقوله فروش اوراقبهادار قابلمعامله مشتری در بازار بورس اوراقبهوادار
اشاره نشده است؛ اما باید ارتباط بین سامانه ذیربط در شرکت بورس اوراقبهادار تهران و سامانه ثبت وثایق برای اطمینوان از
درجه نقدشوندگی سریع این داراییها برقرار شود .البته در این راستا با توجه به نقش شرکت سپردهگذاری مرکوزی اوراقبهوادار
در نقل و انتقال و ثبت الکترونیک اوراقبهادار در کنار امکان توثیق اوراقبهادار در این شرکت؛ به بیان دقیقتر ضوروری اسوت
ارتباط منسجمی بین سامانه الکترونیک این شورکت و سوامانه ثبوت وثوایق برقورار شوود؛ توا نوهتنها اطالعوات مربووط بوه سوهام
وثیقهسپاریشده بهعنوان یک نوع از دارایی قابل توثیق در کنار دیگر انواع دارایی در سامانه ثبت وثایق تجمیوع شوود؛ بلکوه بوا
اعمال حق تملیک اوراقبهادار فرد نکول نموده ،عملیات ثبت نقل و انتقال مالکیت این دارایوی بوه سورعت انجوام شوود توا در
ادامه بتوان با فروش آنها در بازار بورس اوراقبهادار ،مقداری از مطالبات سوختشده را وصول نمود.
در مرحله بعد از الزام ارتباط سامانه ثبت وثایق با سامانههای ذینفع در ثبت مالکیت یا مبادلوه وثیقوه ،مقولوه بیموه دارایوی

وثیقهای مطرح میشود .از آنجا که براساس دستورالعملهای ناظر بر موضوع یکنواختسوازی فورم عقوود تسوهیالت بوانکی 6و

دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه 7مشتریان ملزم به بیموه دارایوی موضووع وثیقوه شودهاند ،بنوابراین ارتبواط بوین سوامانه بیموه و

سامانه ثبت وثایق میتواند در یادآوری زمان بیمه وثایق به ذینفعان و ارائه راهکار برای انجام خودکار آن در صوورت ارتبواط بوا
حسابهای معرفیشده توسط وثیقهگذار ،موثر واقع شود.
 1در این خصوص به بخشنامه شماره  94/31595مور  ،1394/02/10مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 ۲در این خصوص به بخشنامه شماره  95/ 218546مور  ،1395/ 07/ 11مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 3به بخشنامه شماره  53/۲65753مور  ،1353/11/35مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 3به بخشنامه شماره  53/131656مور  ،1353/3۶/۲3مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 5در این خصوص به بخشنامه شماره  94/60351مور  ،1394/03/10مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 6در این خصوص بوه بخشونامههای شوماره  92/206546موور  1392/07/11و شوماره  93/120285موور  ،1393/05/02در سوایت بانوکمرکزی
رجوع شود.
 7در این خصوص به بخشنامه شماره  94/347278مور  ،1394/11/27در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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-

سووووووووووووووامانه

تسهیالت
 سامانه سپام -سامانه مکنا

سامانههای نواظر بور اخوذ تصومیم در
اعطای وام یا اعتبار براساس ارزیوابی
اعتباری و ارزش وثیقه

سامانههای شرکتهای بیمه

 سامانه حسوابیارانه

سامانه ثبت وثایق
 سوووووامانه اطالعووووواتمشووووووتریان محووووووروم از
خدمات بانکی

 -سامانه روادید

سوووامانههای اتخووواذ کننوووده اقووودام

 -سامانه ثبت اسناد و امالک

تنبیهی برای فرد نکول کننده

 سوووووامانه شووووورکت سوووووپردهگذاری مرکوووووزیاوراقبهادار
سامانه سامانههای نواظر بور

معامله داراییهای وثیقهای

 سامانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران -سامانه شرکت فرابورس ایران

 -سامانه شرکت بورس کاالی ایران

شکل  -۱ارتباطات سامانهای پیشنهادی با سامانه ثبت وثایق
ماخذ :جمعبندی محقق از مطالعه بخشنامههای نظارت بانکمرکزی (.)1375-135۶

در گام بعد ،باید به این مساله توجه شود که براساس «دستورالعمل نحووه تشوخیص و حوذف مطالبوات غیرقابول وصوول از
دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی» ،موسسوات اعتبواری موظوف بوه درج اطالعوات مربووط بوه مطالبوات
سوختشده خود در سامانه جامع اطالعات مشتریان بانکمرکزی شدهاند و ایون افوراد از دریافوت برخوی خودمات بوانکی منوع

شدهاند 1.در حقیقت براساس بسته سیاستهای پولی ،اعتبواری و نظوارتی بورای سوال  ،1351بانوکمرکزی موظوف بوه ایجواد
بانک اطالعات مشتریان محروم از خدمات بانکی شد ۲.در این راستا نکول مشتری در بازپرداخت وام ،مشومول محرومیوت از
برخی خدمات بانکی از جمله عدم امکان دریافوت کوارت اعتبواری مرابحوه 3شوده اسوت .البتوه در کنوار محرومیوت از خودمات

بانکی ،اخیراً محرومیت از برخی حقووق اجتمواعی از جملوه امکوان خوروج از کشوور براسواس میوزان بودهی غیرجواری نیوز بوه
مجموعه اقدامات فوق ،افزوده شده است.

3

از این رو جهت اعمال محدودیت بیشتر و سوریعتر بور فورد نکولکننوده ،برقوراری ارتبواط بوین سوامانه اطالعوات مشوتریان
محروم از خدمات بانکی و سامانه ثبت وثایق میتواند حتی امکان اعمال محدودیتهای شدیدتر بر بدهکار بانکی ،شامل منوع
وثیقهسپاری دیگر داراییهای منقول و غیرمنقول و یا خرید و فروش این داراییها به جز با هدف بازپرداخت بودهی بوانکی توا
زمان تسویه بدهی فوق را فراهم نموده و از این رو کمک موثری به کاهش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی نماید.
بهاین ترتیب براساس بخشنامههای نظارت بانکی و عموماً متمرکز بر فرآیند تامینمالی در شبکه بانکی (شکل  ،)1مشواهده
میشود که برقراری ارتباط بین سامانه ثبت وثایق با مجموعهای از سامانههای اثرگذار بر اخذ تصومیم در اعطوای وام یوا اعتبوار
براساس ارزیابی اعتباری متقاضی و وثیقوه وی ،سوامانههای بیموه ،سوامانههای ثبتکننوده معاملوه دارایوی وثیقوهای و همچنوین
سامانههای مرتبط به اتخاذ اقدامات تنبیهی برای نکولکننده میتواند منجر به ارتقای زیرساخت سوامانهای تامینموالی شوود .بوه
بیان دقیقتر ،برقراری ارتباط بین سامانههای فوق ،نه تنها قدرت اجرایوی حوق وثیقوه را براسواس سواختار تامینموالی در شوبکه
 1در این خصوص به بخشنامه شماره  51/۲1۲73مور  ،1351/31/31مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 ۲در این خصوص به بخشنامه شماره  53/۲6۲713مور  ،1353/11/3۵مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 3در این خصوص به بخشنامه شماره  5۵/15۴۲۲7مور  ،135۵/3۶/16مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 3در ایوون خصوووص بووه نامووه ریووی

کوول بانووکمرکزی بووه موودیران عاموول بانکهووا در اسووتفاده از الیحووه قووانونی ممنوعیووت خووروج بوودهکاران بووانکی مووور

 135۵/11/13مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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بانکی افزایش خواهد داد؛ بلکه منجر به پیادهسازی موثر این روش تامینمالی در اطمینان از کاهش مطالبات غیرجاری خواهود
شد.

 .۹.۲اصالحات مورد نیاز در بخشنامههای نظارتی بانکمرکزی
بررسی بخشنامههای نظارتی بانکمرکزی نه تنها کمک موثری در ارائه ضرورت تامینمالی وثیقهای به پشوتوانه انوواع مختلفوی
از اموال منقول در کنار اموال غیرمنقول مورد استفاده و پررنگ نمودن زیرسواختهای موورد نیواز بورای بسترسوازی ایون روش
تامینمالی میکن؛ ،بلکه ضرورت اعمال اصالحاتی در رویکرد سیاستگذاری نظارتی در تامینمالی وثیقهای در شبکه بوانکی را
نیز برای کارکرد موثر و حتی استقبال از این روش تامینمالی بهدنبال خواهد داشت (جدول .)۲3
در این راستا با بررسی بخشنامههای نظارتی بانوکمرکزی آنچوه کوه بوهعنوان اولوین گوام در پیشوبرد تامینموالی وثیقوهای بوه
پشتوانه وثایق منقول باید مورد توجه قرار داد ،ضرورت لحواظ اثور مسوتقیم ارزش وثیقوه نسوبت بوه مبلوغ تسوهیالت ،در کنوار
میزان سهولت نقدشوندگی آن در نر سود تسهیالت اعطایی است .در غیر اینصورت ،این روش تامینموالی منجور بوه کواهش
نر سود تسهیالت خرد اعطا شده به پشتوانه این وثایق نخواهد شد .از این رو ،هور چنود همچنوان اعوالم حوداکثر نور سوود
تسهیالت مشارکتی و غیرمشارکتی میتواند از توجیه بررخوردار باشد؛ اما باید از ارایه بخشنامههای مبتنی بر حداقل نور سوود
تسهیالت اکیداً اجتناب نمود.
عالوهبراین توجه به این نکته ضروری است که گسترش دامنه وثوایق بوه انوواع مختلوف داراییهوای منقوول ،هرچنود سوطح
دسترسی به اعتبار را افزایش میدهد؛ اما بهواسطه سامانه ثبت وثایق و ارتباط آن با دیگر سوامانهها ،میتووان حتوی راهکارهوای
موثرتری در کاهش مطالبات غیرجاری در مقایسه با راهکارهای موجود اعموال نموود .بوه عنووان مثوال در ایون زمینوه بهواسوطه
ضرورت ارتباط بین سامانه ثبت وثایق و سامانه شرکت سوپردهگذاری مرکوزی اورقبهوادار؛ عوالوه بور امکوان فعلوی برداشوت -
راساً و بدون نیاز به حکم قضایی و صدور اجرائیه  -از هر یک از حسابهای ریوالی و ارزی ،امووال و اسوناد فورد نوزد موسسوه
اعتباری یا سایر موسسات اعتباری ،در صورت عدم پرداخت مطالبات پ

از سررسید توسط مشتری1؛ حتی در آینوده میتووان

امکان تملیک سریع اوراقبهوادار و داراییهوای بوا درجوه نقدشووندگی بواالی مشوتری در سوامانه شورکت سوپردهگذاری مرکوزی
اوراقبهادار را نیز در مواده « 1۴آیینناموه وصوول مطالبوات سررسوید گذشوته ،معووق و مشکوکالوصوول موسسوات اعتبواری»
منظور و از این رو راهکارهای متنوعتری را در وصول سریع مطالبات غیرجاری مورد توجه قرار داد.
از سوی دیگر ،توجه به این نکته ضروری است که گسترش تامینمالی وثیقهای حتی با وجود اتکا بوه ظرفیتهوای حقووقی،
اجرایی و سامانهای مورد نیاز در کاهش احتمال شکلگیری مطالبات غیرجاری ،اما به دلیل گسترش حجم اعتبواردهی؛ نیواز بوه
همکاری با بخش خصوصی در وصول مطالبات غیرجاری را به صفر نمیرساند .از آنجا که از زمان ابالغ امکان استفاده از این

همکاری ،۲مدت زمانی طوالنی میگذرد؛ بنابراین ضروری است قبل از بهرهبرداری از ظرفیوت تامینموالی وثیقوهای بوه پشوتوانه
وثایق منقول ،اقدامات الزم در خصوص راهاندازی و ارتقای سطح فعالیت نهادهای خصوصی ذیربوط در ایون زمینوه برداشوته
شود.
در خصوص تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراقبهادار نیز مشواهده میشوود کوه در بخشونامه مربوطوه ،صورفاً
مطالبات ناشوی از اعطوای تسوهیالت فوروش اقسواطی و اجواره بوه شورط تملیوک ،از قابلیوت تبودیل بوه اوراقبهوادار برخووردار

شدهاند .3از این رو با توجه به آنکه گسترش دامنه تامینمالی وثیقهای به انواع مختلوف امووال منقوولی کوه مسولماً نمیتواننود در
زمره روشهای تامینمالی فوق قرار گیرند ،محدودیتهایی را در اوراقبهادارسازی داراییها بر بانکها بار کورده و از ایون رو
ممکن است منجر به عدم تمایل آنها در اسوتفاده مووثر از تامینموالی وثیقوهای بوه پشوتوانه انوواع مختلوف وثوایق منقوول شوود؛
بنابراین چارهاندیشی در این زمینه از ضرورت باالیی برخوردار است.
همچنووین توجووه بووه ایوون نکتووه ضووروری اسووت کووه موسسووات اعتبوواری صوورفاً زمانیکووه دیووون آنهووا از مشووتری بووه طبقووه
مشکوکالوصول منتقل شده باشند ،از امکان تبدیل به حال کردن مطالبات خود برخووردار هسوتند؛ و صورفاً زمانیکوه تواخیر در

 1به بخشنامه شماره  66/17۵۲36مور  ،1366/36/16مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 ۲همان ،تبصره ماده .۶
 3به بخشنامه شماره  67/15۲63مور  ،1367/37/۲1مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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پرداخت مطالبات بیش از  16ماه باشد ،مطالبه به طبقه مذکور منتقل میشوود 1.ایون در حوالی اسوت کوه عمومواً در تامینموالی
وثیقهای به پشتوانه اموال منقول ،تسهیالت کوتاهمدت به متقاضی ارائه میشود و وثایق نیز در برخی موارد از طول عمور مفیود
کوتاهی برخوردارند .از این رو دستورالعمل ناظر بر طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری ،با در نظر گرفتن فواصول زموانی
طوالنیتر از عرف بینالمللی در طبقهبندی مطالبات غیرجاری ،حتی با کوارکرد مناسوب زیرسواختهای مختلوف موورد نیواز در
تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقوول ،نمیتوانود منجور بوه ثمور نشسوتن هودف موورد انتظوار از ایون روش تامینموالی در
کاهش مطالبات غیرجاری شود .از این رو ضروری است بازنگری الزم در این دستورالعمل نیز صورت پذیرد.
جدول  -۲3اص حات مورد نیاز در عخشنامههای نظارتی عانکمرکزی
حوزه
اعطای تسهیالت

توضیحات
الزام اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نر سود تسهیالت
امکان تنوع بخشیدن به راهکارهای کاهش مطالبات غیرجاری بهواسطه دسترسی به گسترهای از وثایق منقول

مطالبات غیرجاری

ضرورت افزایش همکاری بیشتر بخش خصوصی در وصول مطالبات غیرجاری
الزام گسترش روشهای اوراقبهادارسازی داراییها
ضرورت بازنگری در دستورالعمل ناظر بر طبقهبندی داراییهای بانکها و موسسات اعتباری

مدیریت دارایی

اتخاذ تدابیری در مدیریت مناسب داراییهای ثابت بانکها و موسسات اعتباری

ماخذ :جمعبندی محقق از مطالعه بخشنامههای نظارت بانکمرکزی (.)1375-135۶

همچنین از آنجا که بهواسطه این روش تامینمالی و با تاکید بر داراییهای منقول ،ممکن است در دورههای زمانی خاصوی
بر انواع داراییهای بانکها و موسسات اعتباری به واسطه نکول مشتری به سطحی فراتر از سطوح فعلی افزوده شود ،بنوابراین
ضروری است در خصوص چگونگی رعایت نسبتهای تعیینشده توسط بانوکمرکزی در زمینوه داراییهوای ثابوت و گسوترش

ابعاد آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضروری موسسات اعتباری ۲نیز بازنگریهای الزم انجام شود.

 .۲.۲جمعبندی
از آنجا که نظام مالی کشور بانکمحور است و بخش اعظمی از تامینمالی توسط شبکه بانکی انجوام میشوود ،بنوابراین بررسوی
ساختار کلی مقررات حاکم بر تامینمالی وثیقهای در کشور براساس بخشنامههای اداره نظارت بانوکمرکزی ،میتوانود کموک
موثری به واکاوی ابعاد مختلف این روش تامینمالی در شبکه بانکی نماید.
در این راستا با مطالعه بخشنامههای الکترونیک فووق منودرج در سوایت بانوکمرکزی بورای دوره زموانی  1375-135۶در
کنار رجوع به مجموعوه غیرالکترونیوک بخشونامههای حووزه نظوارت بورای دوره زموانی  13۶۲-1366و گردآوریشوده توسوط
والینژاد ( ،)135۲و البته با تمرکز بر بخشنامههای ناظر بر وثیقهسپاری در تامینموالی ،اطالعوات دقیقوی در خصووص فرآینود
مدیریت وثیقه در شبکه بانکی کشور به تصویر کشیده میشود .از ایون رو در بررسوی انوواع داراییهوای وثیقوهای واجود شورایط
تامینمالی وثیقهای در کشور در مقایسه با کشورهای مختلف ،شکاف موجوود در گسوتره داراییهوای منقوول واجود شورایط در
شبکه بانکی کشور به تصویر کشیده شد .شکاف فوق ضرورت برداشتن گامهایی جهوت طراحوی و پیادهسوازی زیرسواختهای
الزم برای به رسمیت شناختن دامنهای از داراییهای منقول مشتمل بر دریافتنیها ،محصووالت کشواورزی و دارایوی آتوی را بوه
تصویر میکشد .البته به گروه فوق باید انواع دیگری از داراییهای منقول که در نمونوههای موورد بررسوی اشواره نشودهاند را نیوز
اضافه نمود .با این وجوود در بوین ایون داراییهوا ،اسوناد دریوافتنی بوهدلیل مقبولیوت اسوتفاده در دیگور کشوورها و مهمتور از آن
اختصاص بخش اعظمی از داراییهای بنگاههای فعال در کشور به آن ،باید در صدر توجه مسرولین قرار گیرد و در مرحلوه اول
راهکارهای اجرایی برای قابلیت وثیقهسپاری آن طراحی شود.
واکاوی دقیقتر بخشنامههای فوق ،بهویژه در حوزه زیرساخت اجرایی و سامانهای ،تصویر دقیقتر؛ و هر چنود محودود ،از
ابعاد مورد نیاز این زیرساختها را که تاکنون در کشور پیادهسازی نشدهاند ،در اختیار قرار میدهد .البته ایون بررسوی ،الگوویی
 1در این خصوص به بخشنامه شماره مب 777/مور  ،136۶/33/3۵مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
 ۲در این خصوص به بخشنامه شماره مب ۵37۲/مور  ،136۶/1۲/3۶مندرج در سایت بانکمرکزی رجوع شود.
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از الزام ارتباط بین زیرساختهای سامانهای مرتبط به فرآیند تامینمالی وثیقهای را نیز به تصویر میکشد .همچنین در پایوان ،بوا
واکوواوی بخشوونامههای فوووق در تامینمووالی وثیقووهای ،بووه اصووالحات مووورد نیوواز در ایوون بخشوونامهها بوورای ارتقووای زیرسوواخت
تامینمالی وثیقهای در حوزههای مختلف اشاره میشود.
با این وجود توجه به این نکته ضروری اسوت کوه در فصوول بعود و بوا گسوترش دامنوه مقوررات موورد بررسوی (صورفنظر از
بخشوونامههای نظووارتی بانووکمرکزی) و همچنووین توجوه بووه تجربیووات دیگوور کشووورها در حوووزه سووامانه ثبووت وثووایق ،اطالعووات
دقیقتری در خصوص ابعاد مورد انتظار از هر یک از سه زیرساخت فوق ،در دسترس قرار خواهد گرفت.
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 .۱.۲مقدمه
تامینمالی وثیقهای با استفاده از حق وثیقه اموال منقول ،هر چند بهعنوان راهکاری برای افزایش دسترسی بوه اعتبوار و ارتقوای
سالمت بانکی و حتی توسعه بازار سرمایه شوناخته میشوود؛ اموا دسوتیابی بوه مجموعوه ایون آرمانهوا صورفاً در صوورت وجوود
چهارچوبها و زیرساختهای مورد نیاز تامین خواهد شد .از این رو با درک ارزش اعتبار وثیقهای در فصول قبل و به تصوویر
کشیدن دامنه محدود اموال منقول قابل وثیقهسپاری در شبکه بانکی کشور ،در این قسومت بوه ضورورت توسوعه اسوتانداردها و
زیرساختهای الزم برای طراحی نظام موثر حق وثیقه اشاره میشود.
در این راستا ابتدا زیرساختهای کلی مورد نیاز برای کارکرد موثر ایون روش تامینموالی را شناسوایی کورده و سوپ

جهوت

پیادهسازی موثر آن در کشور ،بر ابعاد مختلف زیرساختهای اصلی ،براساس تجربه پیادهسازی آن در دیگر کشوورها ،متمرکوز
میشویم.
هر چنود زیرسواختهای اصولی مشوتمل بور زیرسواختهای حقووقی  -مقرراتوی ،سوامانهای و اجرایوی اسوت؛ اموا ایون سوه
زیرساخت برای کارکرد موثر ،نیاز به ابعاد دیگری نیز دارند که وجود آنها در کنار سه زیرساخت فوق ،امکان شکلگیری کوارا و
پایدار تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقول را مهیا میسازد .از این رو هر چند در ادامه سه زیرساخت فوق مورد بررسوی
قرار میگیرند ،اما نباید از اهمیت دیگر زیرساختها در پیادهسازی این روش تامینمالی غفلت کرد.
عالوهبراین با توجه به آنکه ابعاد مختلف زیرساخت اجرایی عموماً در زیرساخت حقوقی و سامانهای مورد توجه الزم قورار
میگیرد ،بنابراین در ادامه از اختصاص زیربخش جداگانهای برای این مقوله اجتناب شده است .از این رو در این فصل پو

از

پرداختن به زیرساختهای کلی مورد نیاز در این روش تامینمالی ،بر فرآیند کلی تامینمالی وثیقوهای از منظور رقابوت بوین ایون
روش و دیگر روشهای تامینمالی و قواعد کلی ناظر بر آن متمرکز میشویم .بررسی این قواعد کلی ،بوه صوورت ضومنی ابعواد
مختلف زیرساختهای حقوقی  -مقرراتی ،سامانهای و اجرایی موورد نیواز را در کوارکرد مووثر تامینموالی وثیقوهای بوه تصوویر
میکشد.
در ادامه برای درک بهتر دو زیرساخت مقرراتی و سامانهای ،پ

از تمرکز بر ضرورت زیرساخت مقرراتی ،الگوی کلی ایون
1

زیرساخت براساس چارچوب کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) مورد توجوه قورار گرفتوه و در
ادامه به معرفوی الگووی کلوی زیرسواخت سوامانهای میپوردازیم .در خصووص ایون زیرسواخت نیوز ،بوه دلیول عودم وجوود چنوین
سامانهای در کشور ،ابتودا بور نقوش و ضورورت آن در تامینموالی وثیقوهای بوه پشوتوانه امووال منقوول تمرکوز نمووده و در اداموه
براساس رهنمود معرفی شده توسط آنسیترال ،رویکرد کلی در پیادهسازی چنین سوامانهای موشوکافی شوده و در اداموه براسواس
اصول بهترین عملکرد ،تجربه پیادهسازی این سامانه در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
از این رو انتظار میرود با تمرکز این فصول بور معرفوی ابعواد کلوی تامینموالی وثیقوهای بوه پشوتوانه امووال منقوول مبتنوی بور
زیرسوواختهای مووورد نیوواز آن براسوواس رهنمودهووای بینالمللووی و تجربووه کشووورها ،شووناخت الزم بوورای پیادهسووازی برخووی
زیرساختها و برطرف کردن شکافهای عمیق موجوود در اصوول زیربنوایی بورای اسوتفاده از ظرفیوت بواالی امووال منقوول در
تامینمالی وثیقهای در کشور فراهم شود.

 .۲.۲زیرساختهای مورد نیاز در تامینمالی وثیقهای
با توجه به مطالب ارائهشده در فصل یک مبتنی بر تمرکز شاخص قدرت حقوق قانونی بر ابعاد مختلف تامینمالی وثیقوهای بوه
پشتوانه اموال منقول ،در این قسمت نیز برای شناسایی زیرساختهای مختلف تامینمالی وثیقهای بر پرسوشهای موورد توجوه
در محاسبه این شاخص متمرکز میشویم .در حقیقت طبقهبندی این سواالت ،درک مناسبتری حتوی از ابعواد زیرسواختهای
مورد نیاز را در اختیار قرار میدهد.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
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جدول  -۲۴اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی و زیرساخ های تامینمالی وثیقهای
شماره
1

3
۴
۵

موضوع
وجود ساختار قانونی برای معامالت وثیقهای در ایجاد ،اعالم و اجرای حق وثیقه داراییهای منقول
امکان استفاده از حق وثیقه بدون حق تصرف در یک گروه واحد از اموال منقوول و بودون توصویف مشوخص

وثیقه

امکان استفاده از حق وثیقه بدون حق تصرف برای همه اموال منقول و بدون توصیف مشخص وثیقه
امکان لحاظ حق وثیقه برای داراییهای آتی یا بعوداً خریداریشوده ،و یوا تسوری آن بوه محصووالت ،عوایود و
جایگزینهای داراییهای اولیه
مجاز بودن توصیف کلی بدهیها و تعهدات در توافقنامه وثایق برای همه انوواع بودهیها و تعهودات بوا ذکور
حداکثر میزان دارایی به رهن گذاشته شده در توافقنامه وثیقه
وجود صرفاً یک سامانه ثبت وثایق در کل کشور و برای انواع مختلف دارایی با پایگواه داده الکترونیوک قابول

بازیابی براساس نام وامگیرنده

سامانهای

۶

زیرساخت

7

ضرورت وجود سامانه ثبت وثایق مبتنی بر انتشار آ گهی

6

وجود سامانه ثبت وثایق پیشرفته با امکان ثبت ،اصالح ،حذف و جستجوی آنالین توسط افراد ثالث ذینفع

5

برخورداری از حق تقدم طلبکاران با وثیقه خارج از فرآیند ورشکستگی

13

برخورداری از حق تقدم طلبکاران با وثیقه در فرآیند انحالل

1۲

در معرض توقف یا تعلیق قرار نگرفتن مطالبات اعتباردهنده دارای وثیقه در فرآیند بازسازی بدهکار ،و یوا در

نظر گرفتن بازه زمانی برای آن

اجرایی

11

حقوقی  -مقرراتی

۲

1

درج امکان اعمال حق وثیقه در فرآیند خارج از دادگاه در توافقنامه وثیقه ،قانونی بودن فوروش وثیقوه توسوط
اعتباردهنده به پشتوانه وثیقه توسط حراج عمومی یا مزایده خصوصی و یا حتی قب

وثیقه در عوض بدهی

 -1اطالعووات مربوووط بووه اجووزای شوواخص قوودرت حقوووق قووانونی از  www.doingbusiness.org/reportsاسووتخراج و توسووط محقووق

طبقهبندی شده است.

براساس جدول  ۲۴مشاهده میشود که برای کارکرد مناسب تامینمالی وثیقهای ،در مجمووع بایود سوه زیرسواخت مشوتمل
بر :زیرساختهای مقرراتی (حقووقی) ،رسوامانهای و اجرایوی فوراهم شوده باشود .در حقیقوت پرسوشهای  1توا  ۵در محاسوبه
شاخص قدرت حقوق قانونی و مبتنی بر ضرورت برخورداری از سااخبار حقالقی  -اقرراتای جااا نواظر بور سوه فرآینود مهوم
ایجاد ،اعالم و اجرای حق وثیقه در دارایی منقول به وثیقه سپرده شده است .1به بیان دقیقتر در اولین زیرساخت ،صورفنظر از

فراهمشوودن امکووان وثیقهسووپاری دامنووه گسووتردهای از اموووال منقووول بووا تمرکووز بوور ضوورورت تسووهیل شناسووایی دارایووی بووه
وثیقهسپردهشده و با تاکید بر صرف معرفی کلی دارایی ،صرفاً زیربنای اولیه مقرراتی مورد نیاز در استفاده بوالقوه از ایون روش
تامینمالی فراهم میشود.
این در حالی است که برای کارکرد موثر تامینمالی وثیقهای که در ادامه مورد بحث و بررسوی دقیوقتر قورار خواهود گرفوت،
نیاز به زیرساخت سامانهای برای ثبت و اعالم عمومی و سریع حق وثیقه بر دارایوی وثیقوهای موجوود اسوت و در کنوار آن بایود
زیرسوواخت الزم در اعمووال سووریع حووق وثیقووه در صووورت نکووول اعتبارگیرنووده و بهخصوووص در فرآینوودی خووارج از مراحوول
طوالنیمدت دادگاه در نظر گرفته شده باشد.

 1هر چند فرآیندهای اعالم ،حق تقدم و اجرای حق وثیقه در قالب زیرساختهای سامانهای و اجرایی در ادامه مورد توجه قرار مویگیرنود ،اموا زیرسواخت
حقوقی الزم و اولیه برای انجام موثر آنها باید در قالب زیرساخت حقوقی و مقرراتی تامین شده باشد.
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تامینمالی وثیقهای به حالوت
بالفعل

(سامانه الکترونیک ثبت وثایق)

ظرفیتسووووازی بووووالقوه تامینمووووالی

زیرساخت مقرراتی

وثیقهای

اجرایی

اطمینان از کارکرد موثر تامینمالی وثیقهای

تبوودیل ظرفیتسووازی بووالقوه

زیرساخت سامانهای

زیرسووووووووووووواخت

شکل  -۲زیرساختهای اصلی مورد نیاز در تامینمالی وثیقهای
ماخذ :محقق.

البته توجه به این نکتوه ضوروری اسوت کوه زیرسواخت حقووقی و مقرراتوی بوهعنوان سواختار زیربنوایی و کلیودی تامینموالی
وثیقهای بهشمار میرود .در حقیقت هر آنچه که در این زیرساخت در ارتباط با حقوق طورفین ذینفوع در معاملوه وثیقوهای و در
ارتباط با انواع گستردهای از داراییهای منقول و غیرمنقول تبیین شود ،فرآیند طراحی و راهانودازی مناسوب و کاربردیترسوامانه
ثبت وثایق و تدوین حوزه قضوایی موورد نیواز در اعموال حوق وثیقوه را مهیوا میکنود .در حقیقوت برپایوه زیرسواخت حقووقی و
مقرراتی ،سامانه ثبت وثایق و ارتقا حوزه اجرایی مورد نیاز برای استفاده موثر از تامینمالی وثیقهای شوکل خواهنود گرفوت .از
این رو طراحی مناسب زیرساخت حقوقی و تبیین قواعود و مقوررات مناسوب نواظر بور حوق وثیقوه جهوت دسوتیابی بوه اهوداف
ذیربط ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
در این راستا برای دستیابی به تصویری دقیقتر از این زیرساختها میتوان به مطالعه انجامشده توسوط شورکت تامینموالی

بینالمللی در سال  ۲313در ارزیابی میزان موثر بودن نظام معامالت وثیقهای در کشورهای منا( 1جودول  )۲۵نیوز اشواره کورد
که نمونههایی از کاستیهای موجود در هر یک از این زیرساختها برای کشورهای موجود در این گوروه را بوه تصوویر میکشود
(آلوارز دمال کمپا ژوئن  .)۲313البته در زمان تنظیم گزارش فوق ،در بین کشورهای منطقوه منوا ،صورفاً افغانسوتان از مقوررات،
چارچوب و سامانه پیشرفته معامالت وثیقهای برخوردار بوده است.

MENA Countries.
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جدول  -۲۵ارزیاعی نظا حاکم عر م ام ت وثیقهای در کشورهای منا

حقوقی  -مقرراتی

زیرساخت

ابعاد مورد توجه در شاخص حقوق
قانونی

 -به رسمیت شناختن انواع داراییها

 -تمرکز زیاد بر داراییهوای مشوهود و

عدم استفاده از داراییهای نامشهود

 بووووووه رسوووووومیت شووووووناختن انووووووواع -بووه رسوومیت شووناختن انووواع توافقووات

کشورها

طرفهایمقابل
قراردادی

شخصوووویتهای حقوووووقی در برخووووی

 -ثبت انوواع مختلوف حقووق وثیقوه در

 -ثبت حوق وثیقوه دامنوه محودودی از

انواع مختلف اموال منقول

اموال منقول

 -قابلیت جستجوی آسان

 -عدم جستجوی آسان

داوری

 -فرآیندهای سریع داوری در دادگاه

وثیقهای

توافقات قراردادی

 -وجووود سووامانه ثبووت وثووایق متمرکووز

 -اعمووال حووق وثیقووه خووارج از فرآینوود

گسووووترش دادن حوووووزه معووووامالت

 عدم وجود شواهدی مبتنی بور انوواع -صرف وجود یک سوامانه ثبتکننوده

 -ساده بودن فرآیند ثبت

اجرایی

منا

 -محووودودیت در ثبوووت حوووق وثیقوووه

الکترونیک مبتنی بر وب و ارائه آگهی

سامانهای

در حوزه عمل در کشورهای منطقه

توصیههای ارائه شده

آ گهی (افغانستان)

مدرنسازی سامانههای ثبت وثایق

 -دست و پاگیر بودن فرآیند ثبت

 صرفاً در چهار کشور امکوان اعموالحق وثیقه خارج از فرآیند داوری

بهبوووود سوووازوکارهای اعموووال حوووق

وثیقه

 حق تقدم اولیهماخذ :آلوارز دمال کمپا (ژوئن .)۲313

از این رو مشاهده میشوود کوه زیرسااخت اقرراتای باا گسابرز حالزم ا ااا ت وثیقاهای ،بسابر اولیاه بارای تااینااالی
وثیقهای را فراهم اینمایی .این در حالی است که دو زیرساخت دیگار ساااانهای و اجرایا ،،اایاان تققاق تینای اساباادم از
ظرفیت تاایناالی وثیقهای بر ابنای بسبر اولیه زیرساخت اقرراتی را فراهم کردم؛ و در حقیقت ،ظرفیت افزایشیافته باالقلم
تامینمالی وثیقهای به پشتوانه دامنه گسترده اموال منقول قابل وثیقهسپاری را به ظرفیت بالا ل تامینمالی وثیقهای بوه پشوتوانه
اموال منقول تبدیل میکنند.
البته توجه به این نکته ضروری است که صرف در نظور گورفتن و تمرکوز بور سوه حلقوه فووق در شورایطی مناسوب اسوت کوه
کشوری به زیرساخت الزم دست پیدا کرده باشد .به بیان دقیوقتر در شورایط پیادهسوازی اولیوه زیرسواخت تامینموالی وثیقوهای
مشتمل بر سه حلقه عنوانشده ،باید اجزای دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد؛ اجزایی که دو طرف عرضوه و تقاضوای اعتبوار را
در بر گرفته و ظرفیت بهکارگیری این روش تامینمالی را در آنها ارتقا میبخشد.
به بیان دقیقتر در کشوری که اسوتفاده زیوادی از امووال منقوول در تامینموالی نمیشوود ،بورای پیادهسوازی مووثر تامینموالی
وثیقهای در کنوار فراهمکوردن زیرسواختهای فووق ،در حووزه تقاضوای اعتبوار ،آگاهیبخشای تمالای باه گرومهاای های

از

اهمیت وافری برخوردار است .در طرف عرضه اعتبار نیز حتی در مطالعوه آلووارز دمال کمپوا (ژوئون  ،) ۲313الااا آاالزز باه
السسات االی در استفاده از این روش تامینمالی در توصیههای شرکت تامینمالی بینالمللی به کشورهای گوروه منوا گنجانوده
شده است.
البته در صورت بررسی برنامههای پیادهسازی چارچوب معامالت وثیقهای مبتنی بر وثایق منقول در کشورهای مختلف کوه
عموماً با همکاری شرکت تامینمالی بینالمللی اجرا میشود ،ابعواد دقیوقتری از زیرسواختهای موورد نیواز بوه تصوویر کشویده
خواهد شد .بهعنوان مثال در ابزار و چارچوب کلی پیشنهادی این سازمان برای کشورهای نوظهور که در جودول  ۲۶ارائوه شوده
و حتی با توجه به هزینههای پیشنهادی آن میتوان به درک بهتری از ابعاد عملیاتی این مساله دست یافت.
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جدول  -۲۶اع اد عرنامه پیادهسازی چارچوب م ام ت وثیقهای توسط شرک
توالی

تامینمالی عینالم ی
فعالیتها

بخش

هزینه تقریبی (دالر)

موجود

فاز اول :شناسایی وضعیت

 تجزیه و تحلیل دقیق معامالت وثیقهای در کشور -تمرکز بر گروههای هدف

 -1شناسایی اولیه حوزه کار

 -برگزاری جلسات با گروههای هدف و ذینفعان

63333

 ارائه گزارش و توصیهها -۲چارچوب حقوقی معامالت وثیقهای

 بررسی چارچوب حقوقی موجود -برگزاری جلسات با حقوقدانان

33333

 برگزاری کارگاه با ذینفعان -3برقراری اجماع و افزایش آگاهی

 -ایجاد گروههای کاری

53333

فاز دوم :پیادهسازی ،پایش و ارزیابی

 برگزاری جلساتی برای افزایش آگاهی عموم -3نگووارش قووانون و مقووررات جدیوود یووا

 -تنظیم نسخههای مورد نیاز

اعمووال اصووالحاتی در قووانون و مقووررات

 -بووازبینی و بررسووی نسووخههای تنظیمشووده در گروههووای کوواری

موجود

متشکل از ذینفعان

 -5ایجاد سامانه ثبت وثایق
 -6آموزش کارمندان سامانه و ذینفعان
 -7پایش و ارزیابی

63333

طراحی سامانه و عملکردهای مورد انتظار آن

53333

طراحی و توسعه نرم افزارهای مورد نیاز

133333

سخت افزارها و تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی آن

53333

 آموزش کاربران نهایی سامانه (موسسات مالی) آموزش کارمندان سامانه -پایش کارکرد مناسب ساختار پیادهسازی شده

کل هزینه تقریبی پیشبینیشده طرح

63333
53333
633333

ماخذ :شرکت تامینمالی بینالمللی (.)۲313

در جدول  ۲۶صرفنظر از فاز اولیه طرح که مبتنی بر شناسایی وضعیت موجود است ،در فاز دوم کوه تمرکوز بور پیادهسوازی
است؛ دو جزء کلی ،مشتمل بر :پیادهسازی زیرساختها در کنار پایش و ارزیابی کارکرد ساختار طراحیشده ،مورد توجوه قورار
گرفتووه اسووت .در حقیقووت در ایوون طوورح ،زیرسوواختهای مووورد نیوواز فراتوور از زیرسوواختهای مووورد توجووه و مسووتخرج از
پرسشنامههای تعیینکننده شاخص قدرت قانونی است .به بیان دقیقتر در پیادهسازی چارچوب کلی مورد نیاز در کشوری که از
ساختار مطلوب مبتنی بر سه زیرساخت کلیدی برخوردار نیست ،و در مقایسه با کشوری که این ساختار در آن پیادهسوازی شوده
است ،ابعاد بیشتری برای نهادینه شدن آن باید مورد توجه قرار گیرد.
البته با توجه به آنکه در طرح فوق مسولماً زیرسااخت االرد انبراار در اتماال حاق وثیقاه (زیرسااخت اجرایا ،در قالوب
زیرساخت مقرراتی و تدوین قوانین و مقررات و رویههای قضایی جدید در ذیل این مقررات و یا ت ییل و اتماال االا حات
در قلانین و اقررات و رویههای ف لی شکل خواهود گرفوت ،بنوابراین زیرسواخت اجرایوی در قالوب زیرسواخت مقرراتوی و در
بخش  ۴از جدول فوق به صوورت ضومنی دیوده شوده اسوت .از ایون رو مشواهده میشوود کوه در کنوار سوه زیرسواخت متوداول
مقرراتی ،سامانهای و اجرایی ،به دو زیرساخت دیگر اببنی بر افاایش آگاهی تملای و آالزز ذینا ان  -به ویژم السساات
االی  -توجه شده است.
اهمیت این دو زیرساخت در حدی است که مجموع هزینوه درخواستشوده بورای پیادهسوازی آنهوا بویش از دو برابور هزینوه
درخواستی برای نگارش قوانین و مقررات جدید و یا اعمال اصالحات در قوانین و مقررات جواری اسوت .بوه نظور ایون نهواد،
برگزاری کارگاههای آگاهیبخشی عمومی بورای ذینفعوان در بخشهوای دولتوی و خصوصوی ،دنبوال کوردن راهبورد ارتبواطی بوا
هدفگذاری ذینفعان اصلی (کسبوکارها و نهادهای مالی) ،آموزش قضات و حقوقدانان در کنار موسسات مالی و کارکنوان
آنها از اهمیت وافری برخوردار است .آموزش موسسات مالی نیز از این منظر با اهمیت است کوه منجور بوه جهوتگیری آنهوا در
اتخاذ سیاستهای اعتباردهی داخلی نووین در طراحوی خطووط اعتبواری جدیود تامینموالی وثیقوهای بوه پشوتوانه امووال منقوول
خواهد شد (آلوارز دمال کمپا نوامبر .)۲313
ضرورت افزایش آگاهی عمومی و آموزش ذینفعان در حودی اسوت کوه در برناموه زموانی پیادهسوازی چوارچوب معوامالت
وثیقهای توسوط شورکت تامینموالی بینالمللوی نیوز کوه بورای دوره زموانی پونج سواله طراحوی شوده اسوت ،مودت زموان در نظور
گرفتهشده برای ارتقای این زیرساخت ،تقریباً معادل دیگر زیرساختهای کلیدی این سازوکار است .به بیان دقیوقتر در برناموه
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پیادهسازی که در بند چهارم جدول  ۲7اجزای آن به تصویر کشیده شده است 7 ،جز در نظر گرفته شده و بیشترین تمرکز دوره
زمانی این برنامه نیز در قسمت پیادهسازی طرح است.
البته با طبقهبندی و تحلیل دقیقتر اجزای پیادهسازی طرح و زمان اختصاص داده شده به آن در قالوب جودول  ۲6مشواهده
میشود که صرفنظر از قسمت اجماعسازی ،بقیه اجزا در قالب  ۴زیرساخت کلی حقووقی و مقرراتوی ،سوامانهای ،آگاهسوازی و
آموزش از قابلیت طبقهبندیشدن برخوردارند .با توجوه بوه آنکوه زیرسواخت حقووقی و مقرراتوی عمومواً مشوتمل بور زیرسواخت
اجرایی و مقررات ناظر بر آن نیز میباشد ،میتوان به این جمعبندی رسید که چهار زیرساخت مورد نظر مشتمل بر :حقووقی و
مقرراتی ،سوامانهای ،اجرایوی ،آمووزش و آگاهسوازی در ایون طورح موورد توجوه قورار گرفتوه و از منظور زموان تخصویص یافتوه،
آ گاهسازی عمومی 1با  ۲۴ماه ،از بیشترین زمان اختصاصی؛ و آموزش ۲با  1۶ماه ،از کمترین زمان اختصواص یافتوه برخووردار
است .همچنین مجموع زمان اختصاص یافته به سه زیرساخت اصلی حقوقی و مقرراتی ،اجرایوی و سوامانهای معوادل  ۴1مواه
است که از این نظر تقریباً با تعداد ماههای اختصاص یافته برای زیرساخت آموزش و آگاهسازی عمومی ( ۴3ماه) برابور اسوت.
از این رو این مساله نیز تائید کننده نقش کلیدی زیرساخت آموزش و آگاهسازی در کنار دیگر زیرسواختهای موورد نیواز بورای
پیادهسازی موثر تامینمالی وثیقهای به پشتوانه دامنه گسترده اموال منقول است.
در خصوص اهمیت این دو زیرساخت حتی میتوان به شواهد تجربی پیادهسازی چوارچوب تامینموالی وثیقوهای در دیگور
کشورها نیز اشاره کرد .بهعنوان مثال در کشور اندونزی در سال  1555چارچوب تامینمالی وثیقوهای پیادهسوازی شود ،اموا بوه
دلیل مشکالت موجود و عدم کارایی آن ،در سال  ۲31۲حرکت به سمت تغییر رویوه موجوود جهوتگیری شود و در نهایوت در
سال  ۲313تفاهمنامهای با بانک جهانی منعقد شد تا چارچوب موجود ارتقا پیدا کند.
در این راستا و براساس مطالعات بانک جهانی مشخص شد که در این کشور ،کمپینهای اطالعرسانی اولیه ،جامعه هودف
را پوشش نداده بودند .همچنین دانش اندک کارکنان بانک در تامینمالی وثیقهای به پشتوانه امووال منقوول ،در کنوار ظرفیات و
تلانای ،تکنییی اقیود بانکها در ارززگذاری داانه اقیودی از ااالال انقالل و از ایون رو سیاسوتهای داخلوی بانوک در
تامینمالی وثیقهای به پشتوانه دامنه محدودی از داراییها ،امکان استفاده موثر از ظرفیتهوای بوالقوه موجوود را فوراهم نکورده
بود .البته روزشناسی بانکارکای در اقاسبه دارای،های الزون به ریسک نیز در این زمینه منجر بوه گورایش بانکهوای ایون
کشور به استفاده از دامنه محدودی از اموال منقول شده بود (گروه بانک جهانی .)۲317
در این راستا در مطالعه بانک توسعه آسیا در مورد کشورهای اقیانوسیه ،مشاهده شده است تا هنگامی کوه موسسوات موالی
اعتباردهنده از مزایای چارچوب تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقول آگاهی الزم را کسب نکننود ،نوه تنهوا از آن اسوتفاده
الزم را نمیکنند؛ بلکه به ایجاد و طراحی محصوالت جدید در این چارچوب نمیپردازند و در نهایت ،افزایش موورد انتظوار در
دسترسی به اعتبار حاصل نخواهد شد .در این مطالعه ،تی دریافت دسبلرال ملهای الز در خصلص این روز تاایناالی
در ش

 ،از دالیل عدم موفقیت آن در برخی کشورهای ایون منطقوه توصویف شوده اسوت؛ بوهنحوی کوه در کشوورهای منطقوه

اقیانوسیه که اطالعات الزم درخصوص نحوه استفاده از آن ،از واحدهای صف در اختیار ستاد قرار نگرفته بود ،منجر بوه عودم
استفاده از این روش تامینمالی و عدم تلفیق آن در سیاستهای بانک شد (بانک توسعه آسیایی .)۲31۴

3

از این رو مشاهده میشود که در کنار توجه به ضرورت آموزش دو طرف تامینمالی وثیقوهای مشوتمل بور قرضگیرنودگان و
قرضدهندگان ،نهادهای ذیربط نیز باید برخی هموارسازیهای الزم را در این حوزه انجام دهنود .بوهعنوان مثوال وظاای

زیار

در گزارش شرکت تامینمالی بینالمللوی بورای باناکارکای در ایون فرآینود در نظور گرفتوه شوده اسوت (آلووارز دمال کمپوا ژوئون
 .)۲313در گووام اول بایوود اایااان ارزشااگذاری دارایاا ،در بااازار بااه الاالرت تیناای وجاالد داشاابه باشاای و بهالاالرت ااایاو

 1آ گاهسازی عمومی مبتنی بر آموزش طرف تقاضا در تامینمالی وثیقهای است.
 ۲آموزش در این طرح که مشتمل بر آموزش کارکنان سامانه ثبت وثایق و کاربران آن است ،آموزش طرف عرضه تامینمالی وثیقهای را تحوت پوشوش قورار
میدهد.
 3این مساله در کشور کلمبیا نیز مورد اشاره قرار گرفته است .به نحویکه در صوورت عودم وجوود دانوش الزم در موسسوات موالی در اسوتفاده از ایون روش
تامینمالی ،اهداف مورد انتظار طرح حاصل نخواهد شد .برای اطالعات بیشتر به ماخذ زیر مراجعه شود:
- 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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ارزشگذاری اجید شلد .از این رو در فرآیندهای تامینمالی وثیقهای تدوین شده توسط بانوکمرکزی بایود زیرسااخت الز در
قیمتگذاری انلاع اخبل

االال انقلل واجی شرایط تیارک دییم شیم باشی و بانکها الا به پایش ایاو وثایق شلنی.
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تامینمالی عینالم ی
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 -۲آمادهسازی طرح
 -3تشخیص تمامی ابعاد طرح
 -۴پیادهسازی
 -1-۴اجماعسازی
 -۲-۴طراحی و تدوین قانون
 -3-۴طراحی مقررات و آییننامهها
 -۴-۴طراحی و پیادهسازی سامانه ثبت

وثایق

 -۵-۴آگاهسازی عمومی
 -۶-۴آمووووزش کارکنوووان سوووامانه ثبوووت
وثایق
 -7-۴آموزش کاربران
 -۵دوره آزمون سامانه
 -۶پایش و ارزیابی
 -7تکمیل طرح و خروج
ماخذ :شرکت تامینمالی بینالمللی (.)۲313
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سال ۴

 -1شناسایی طرح

سال ۵

سال 1

اجزای طرح

سال ۲

سال 3

زیرساختهای مورد نیاز در تامینمالی وثیقهای

جدول  -۲6زیرساخ های ک یدی تامینمالی وثیقهای در عرنامه پیادهسازی آن توسط شرک
طبقهبندی در قالب زیرساخت

ابعاد پیادهسازی تامینمالی وثیقهای

زمان مورد

اجماعسازی

-

17

طراحی و تدوین قانون

حقوقی و مقرراتی

13

طراحی مقررات و آییننامهها

حقوقی و مقرراتی

5

نیاز1

تامینمالی عینالم ی
تجمیع زیرساختها
-

تجمیع زمان مورد

نیاز1

17

حقوقی و

مقرراتی۲

۲۲

طراحی و پیادهسازی سامانه ثبت وثایق

سامانهای

15

سامانهای

15

آ گاهسازی عمومی

آ گاهسازی

۲۴

آ گاهسازی

۲۴

آموزش کارکنان سامانه ثبت وثایق

آموزش

۶

آموزش کاربران

آموزش

13

1۶

آموزش

 -1زمان مورد نیاز برحسب ماه در نظر گرفته شده است.

 -۲این زیرساخت دربرگیرنده زیرساخت اجرایی نیز است.
ماخذ :استخراج محقق از جدول .۲7

همچنین دولت باید بازارهای ثانلیه با درجه نقیشالنیگی بااال را بورای فوروش ایون داراییهوا طراحوی و پیادهسوازی کورده
باشد .در غیر اینصورت با متورم شدن ترازنامه بانکها توسط این داراییها و عدم امکان فروش به موقع آنهوا در بوازاری نقود،

بانکها با انجماد بیشتر دارایی مواجه خواهند شد 1.در مورد اسناد دریافتنی نیز بانکمرکزی باید بازم زاانی سررسیی این نالع
دارای،ها برای واجی شرایط شناخبهشین در تاایناالی وثیقهای براساس دورم زاانی بازپرداخت وا را ت یین کنی.

همچنین بانکمرکزی برای تسهیل فرآیند تصمیمگیری در خصووص تصومیم مقودار اعتبواردهی بوه پشوتوانه انوواع مختلوف
داراییها میتواند نسبتهایی در خصوص اقیار ارزز وا به ارزز وثیقه را پیشنهاد دهد .برای مثال در برخوی کشوورها ایون
نسبت برای اموال غیرمنقول معادل  %63و برای وام دهی به پشتوانه دریافتنیها معادل  %73توسط بانکمرکزی تعیوین شوده
.

است (آلوارز دمال کمپا ژوئن )۲313

البته برخورداری از زیرساختهای الزم و نهادینهشدن آن نقشوی کلیودی در مقودار ایون نسوبت ایفوا میکنود .بورای مثوال در
کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که از سالها قبل از زیرساختهای فوق بهرهمنود هسوتند ،مقودار نسوبت ارزش
وام به وثیقه در خصوص وسایل نقلیه تا  133٪و تجهیزات  63٪است .در کشورهای نوظهوری که نظام حقوقی خود را بورای
افزایش دسترسی به اعتبار اصالح نمودهاند ،این نسبت برای وسایل نقلیوه بوین  73توا  133درصود و بورای تجهیوزات توا 63٪
گزارش شده است .این در حالی است که در کشورهای نوظهوری که به اصالح در نظام حقوقی نپرداختهاند ،مقدار ایون متغیور
برای وسایل نقلیه بین  ۶3تا  6۵درصد و برای تجهیزات بین  ۶3تا  63درصد اعالم شده است.

۲

از این رو در مجموع در کنار زیرساختهای سه گانه و اهمیت وافر آموزش و آگاهیبخشی عموومی در دو طورف عرضوه و
تقاضا ،بانکمرکزی و دیگر نهادهای ذیربط باید اقدامات الزم را در خصوص تسهیل رویهها و فرآیندهای الزم در تامینموالی
وثیقهای انجام دهند تا در عمل ،این روش تامینمالی با مشکل و مانع محدود کنندهای مواجه نباشد .در ایون خصووص وجوود
بازار نقد برای اموال منقول و توانایی ارزشگذاری مناسب این داراییها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است (شکل .)۲
با این وجود به دلیل آنکه برای درک الگووی بنیوادین و زیربنوایی تامینموالی وثیقوهای ،عمومواً زیرسواختهای اصولی موورد
توجه قرار میگیرنود و در ادبیوات موجوود نیوز اطالعوات زیوادی در خصووص زیرسواختهای تکمیلوی فووق در دسوت نیسوت،
 1در این خصوص امکان فروش دارایی در بازارهای مناقصه عمومی و خصوصی در نظر گرفته میشود.
Asian Development Bank (2014).
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بنابراین در ادامه صرفاً به تفسیر و توضیح کلی این زیرساخت میپردازیم .البته با توجه به ادغام بیشتر ابعاد زیرساخت اجرایوی
در حوزه مقررات و زیرساخت مقرراتی مورد نیاز ،در اداموه پو

از توصویف کلوی فرآینود تامینموالی وثیقوهای ،صورفاً بور ارائوه

مطالبی در خصوص زیرساختهای مقرراتی و سامانهای تمرکز میشود.

(سامانه الکترونیک ثبت وثایق)

آموزش و
آ گاهیبخشی

آموزش طرف عرضه

آ گاهیبخشی طرف تقاضا

بانکمرکزی

منقول

در حوزههووووووووای

وجووود بووازاری

جانبی اثرگذار بور

تمایوول و گوورایش
بانکهووووووا بوووووووه

تامینموووووووووووووالی

وثیقهای

نقد با سوهولت

امکووووووووووووووووان

ارزشووووووگذاری

زیرساختهای تکمیلی

عمومی

مقرراتگذاری

بازار ثانویه اموال

اطمینان از پیادهسازی و کارکرد موثر تامینمالی وثیقهای

زیرساخت مقرراتی

زیرساختهای اصلی

زیرساخت سامانهای

زیرساخت اجرایی

اموال منقول

شکل  -۳زیرساختهای اصلی و تکمیلی مورد نیاز در تامینمالی وثیقهای
ماخذ :محقق.

 .۲.۲فرآیند کلی تامینمالی وثیقهای
برای درک بهتر زیرساختهای مورد نیاز تامینمالی وثیقهای ،ضروری است شناخت کوافی از فرآینود کلوی آن از هنگوام اعطوای
اعتبار تا زمان تصرف مال منقول در صورت نکول اعتبارگیرنده موجود باشد .در حقیقت بدون اطالع از این فرآینود ،نمیتووان
اهمیت هر یوک از زیرسواختها را در پیادهسوازی ایون روشتامینموالی متوجوه شود .از ایون رو در اداموه ،ابتودا نکواتی کلوی در
خصوووص ایوون روش تامینمووالی در مقایسووه بووا روش تامینمووالی غیروثیقووهای ارائووه میشووود تووا در هنگووام تصوومیمگیری بوورای
پیادهسازی و تمرکز بر وثایق منقول و وثیقهپوذیری ایون امووال در تامینموالی ،ظرفیوت موجوود در دیگور روشهوای تامینموالی
بهشدت مخدوش نشود .سپ

در ادامه قواعد کلی ناظر بر این روش تامینمالی ارائه میشود.

1

 .۱.۲.۲نکات عمومی در گسترش تامینمالی وثیقهای
هر چند توجه به تامینمالی وثیقهای ممکن است به مزیت و ارجحیت آن در مقایسه با دیگر روشهای تامینمالی منتهوی شوود،
اما نبایی تااوت الجلد بین جایگام حقلقی این دو نلع روز اتبباردهی چنان وسی باشی که ارزز اتببار غیروثیقهای را از
بین ببرد .در حقیقت به دلیل تمرکز بیشتر قرضدهنده به وضعیت و ارزش وثیقه در تامینمالی وثیقهای ،ممکن اسوت ارزیوابی
 1در توصیف نکات عمومی و قواعد کلی در بهکارگیری و استفاده از تامینمالی وثیقهای ،از نظرات دمبوئِک و الریوی ( )De Boeck & Laryeaاسوتفاده
شده است.
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مناسبی از ریسک اعتباری وی انجام ندهد .این در حالی است کوه در صوورت تامینموالی غیروثیقوهای ،الوزام ارزیوابی مناسوب
ریسک اعتباری قرضگیرنده موجود است و این مدیریت و ارزیابی مناسوب ریسوک اعتبواری ،نقوش مهموی در سوالمت شوبکه
بانکی ایفا میکند.
صرفنظر از مورد فوق ،اگر در نظامی ،تامینمالی وثیقوهای از رواج بیشوتری برخووردار شوود؛ گروهوی از قرضگیرنودگان کوه
وثیقه در اختیار ندارند اما شرایط مالی کسبوکار آنهوا امکوان بازپرداخوت بوه موقوع بودهی را دارد؛ ممکون اسوت دسترسوی بوه
اعتبار پیدا نکنند .از این رو در برخی نظامهای حقوقی ،سازوکارهای غیرتوافقی در ارائه وامهای غیروثیقهای دنبال میشود کوه
به نوعی رفتار تبعی

آمیز در قبال دیگر اعتباردهندهها را به دنبال دارد ،مانند ارائه حق امتیازها یا حق تقودمها و یوا حتوی حوق

حب های قانونی و قضایی .حتی در برخی موارد ایون حقووق بور حوق وثیقوه نیوز برتوری پیودا میکننود و از کوارایی حوق وثیقوه
قراردادی میکاهد .در حقیقت هر چه اوللیتها و اابیازهای دادمشیم به اتبباردهنیگان در سازوکارهای غیرتالافقی افااایش
پییا کنی ،قیرت اجرا و کارای ،اتببار وثیقهای کاهش اییابی.
بنابراین مدیریت ساختار الگوی تامینمالی وثیقوهای طراحیشوده بورای جلووگیری از ایجواد تونش ناکارآمود بوین روشهوای
مختلووف تامینموالی از اهمیووت زیووادی برخوووردار اسووت و در گسووترش تامینمووالی وثیقووهای ،بایوود اثوورات خووارجی آن بوور دیگوور
روشهای تامینمالی مورد توجه قرار گیرد.

 .۲.۲.۲قواعد کلی ناظر بر تامینمالی وثیقهای
در تامینمالی وثیقهای عموماً فرآیندی مشتمل بر چهار جزء شکل میگیرد (شکل  .)۴در جزء یا مرحله اول ،ایجواد حوق وثیقوه
بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده و عموماً در قالب توافقناموه وثیقهسوپاری مطورح میشوود .در مرحلوه دوم ،اعوالم ایون حوق بوه
طرفهایمقابل سوم از طریق ثبت آن در سامانه ثبت وثایق مورد توجه قرار میگیرد تا دیگور افوراد از وجوود آن اطوالع حاصول
کنند .البته این حق در صورت تقدم و اولویت داشتن نسبت به دیگر حقوق وارد بر دارایی منقول ،و امکان برخورداری از حوق
تقدم اولیه در تصرف و تملیک وثیقه در صورت نکول ،کمککننده به گسترش تامینمالی وثیقهای خواهد بود که این مقوله نیوز
عموماً جزء سوم ایون روش توامینموالی را تشوکیل میدهود .در مرحلوه آخور ،ایون حوق بایود از قودرت اعموال یوا اجورای سوریع
برخوردار باشد تا بر کارایی تامینمالی وثیقهای در صورت نکول اعتبارگیرنده بیافزاید .در ادامه این اجزا به صورت کامل مورد
بررسی قرار میگیرند تا درک دقیقی از زیرساختهای الزم برای پوشش این ابعاد در پیادهسازی کوارای تامینموالی وثیقوهای بوه
پشتوانه اموال منقول حاصل شود.

زیرساخت

زیرساخت مقرراتی

ایجاد حق وثیقه

اعالم حق وثیقه

سامانهای

زیرساخت مقرراتی

حق تقدم در حق وثیقه

اجرا یا اعمال حق وثیقه

زیرساخت اجرایی

اجزای تامینمالی وثیقهای
شکل  -۴اجزای اصلی تامینمالی وثیقهای
ماخذ  :محقق.

 .۱.۲.۲.۲ایجاد حق وثیقه
به صورت کلی باید قلاتی سادمای برای ایجاد حق وثیقه بهکار گرفتوه شوود و تشوریفات اداری در ایجواد آن بوه حوداقل ممکون
برسد .همچنین یکسانسازی تشریفات در ایجاد انواع مختلف حق وثیقه ،هزینه کلی ایجاد آن را به حداقل میرساند .براساس
ماهیت حق وثیقه ،ایجاد آن وابسته به توافق بین بدهکار و بستانکار است .از این رو دیگر الزامات رسمی در این زمینه مشتمل
بر :تنظیم سند کتبی ،سند عادی یا محضری ،ثبت یا تحویل مالکیت دارایی به وثیقوه گذاشوته شوده ،الزامواً موورد نیواز نبووده و
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عموماً تحمیلی هستند .این الزامات و تشریفات اضافی ،در بیشتر موارد منجر به کاهش استفاده از وثایق منقول در تامینموالی
و یا افزایش انگیزه برای دورزدن این تشریفات و از این رو کاهش شفافیت و قابلیت پیشبینوی در چوارچوب حقووقی ذیربوط
خواهند شد.
چارچوب مربوطه باید امکان وثیقهسپاری داانه گسبردمای از االال انقلل مشتمل بر داراییهوای حوال و آینوده را در کنوار
اموال غیرمنقول فراهم نماید تا از حداکثر ظرفیت بالقوه ایون روش تامینموالی اسوتفاده شوود و بوا تصوریح دقیوق انوواع امووال
منقول واجدشرایط توثیق ،کاهش هزینه معامالتی در تامینموالی وثیقوهای میسور شوود .بوا ایون وجوود در عرصوه عمول ،برخوی
محدودیتها در زمینه واجدشرایط شناختن وثیقهسپاری اموال منقول مشاهده میشود .برای مثال در خصوص بدهی مصرفی،
اعمال محدودیتهایی در این زمینه شاید توجیهپذیر باشد.
به بیان دقیقتر و بهعنوان یک قاعده کلی ،چارچوب حقوقی ذیربط نباید براساس خصوصیات بدهکاران محودودیتهایی
را در ایجاد حوق وثیقوه بوه وجوود آورد .بوا ایون وجوود ،عمومواً مشواهده میشوود کوه سیاسوت حمایوت اقتصوادی از بودهکاران
ضعیفتر در مقابل مخاطرات ناشی از بدهی بیشاز اندازه ،اغلب منجر به تنظیم قواعدی خاص در خصوص بدهکاران اعتبار
مص ورفی میشووود .ایوون قواعوود عموم واً منجوور بووه حمایووت از مصوورفکننده در خصوووص موووارد زیوور میشووود و بووه ایوون ترتیووب
محدودیتهایی در تامینمالی وثیقهای در اعتبار مصرفی به دنبال خواهد داشت:


داراییهای وثیقهای که برای معیشت آنها مورد نیاز است (مانند درآمد آتی ،درآمد بازنشستگی و لوازم منزل).



ایجاد حق وثیقههای غیرمالکانه در خصوص کاالهای به دست آمده از وثیقه (مشتمل بر کلیت داراییها).



تضمین تعهدات بدهی آتی.
البته در برخی نظامها نیوز حمایوت از حقووق طورفین ممکون اسوت حتوی بوه دلیول اعموال برخوی اهوداف مهوم اقتصوادی و

اجتماعی به گروهی از بدهکاران اعتبار غیرمصرفی مانند کشاورزان نیز تسری پیدا کند.
از طرف دیگر برخی محدودیتها در ایجاد حق وثیقه میتواند در خصوص اعتباردهندگان خارجی یوا موسسوات غیرموالی
اعمال شود .البته اعمال این سیاستها باید با توجه ویژه به اثورات منفوی آنهوا در خصووص کواهش میوزان دسترسوی بوه اعتبوار
اتخوواذ شووود .بهصووورت کلووی جهووت رشوود اعتبووار بینالمللووی و سوورمایهگذاری ،نبایوود در چارچوبهووای حقوووقی ،تمووایزی بووین
اعتباردهنودگان داخلووی و خووارجی در حووق وثیقوه در نظوور گرفتووه شووود .بوا ایوون وجووود ،ایوون تموایز در قبووال موسسووات غیرمووالی
توجیهپذیر است ،زیرا از گرایش متقاضیان اعتبار بهسمت اعتباردهندگان غیر رسمی خواهد کاست .البته باید توجه داشوت کوه
اعمال این محدودیتها نباید به اثر خارجی کاهش شدید تعداد اعتباردهندگان و مجاری اعطای اعتبار منتهی شود.

1

در خصوص مشوکالت ناشوی از عودم تصوریح دامنوه گسوتردهای از امووال منقوول قابول توثیوق ،میتووان بوه مقولوه لووازم و
تجهیوزات نصبشوده در امووال غیرمنقوول اشواره کورد .در نظامهوای حقووقی مودرن ،ایون نووع داراییهوا بهصوراحت در قالووب
داراییهای منقول طبقهبندیشده و ساختار حقوقی متفاوتی در مورد آنها در مقایسه با داراییهوای غیرمنقوول اعموال میشوود.
این در حالی است که در برخی نظامهای حقوقی ،از ساختار رهن برای این تامینمالی استفاده میکنند و در این شرایط اگر فرد
ملک را اجاره کرده باشد ،از توانایی تامینمالی به پشتوانه تجهیزاتی که خودش در آن ملک نصب کرده برخوردار نیسوت .حتوی
در صورتی که خود فرد مالک ملک باشد ،در صورت مجاز نبودن اعمال رهن ثانویه ،متقاضی در صورت ترهین قبلی ملوک بوه
اعتبار دسترسی نخواهد داشت .در صورت مجاز بودن رهن ثانویه در نظام حقوقی نیز این فرآیند منجر به اعمال هزینه بواال در
تامینمالی خواهد شد زیرا در نهایت باید ملک با ارزش باال بهعنوان وثیقه بانک در نظر گرفته شود که هزینه باالی ثبوت وثیقوه
غیرمنقول در دفترخانه را بر قرضگیرنده تحمیل خواهد کرد (فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا .)۲33۶
بنابراین مشاهده میشود که گسترش نوع وثیقه منقول ،در کنار توجوه بوه دیگور شورایط حقووقی نواظر بور معاملوه آن دارایوی
میتواند امکان استفاده مناسب از ظرفیت تامینمالی وثیقهای را بههمراه داشته باشد.
در انتخاب دامنه داراییهای منقول نیز عموماً تلالی

وثیقه ۲نقشوی کلیودی در بوه رسومیت شوناختن وثوایق ایفوا میکنود.

شناسایی خاص و دقیق دارایی در این روش تامینمالی عموماً تکنیکی و سخت است .عالوه براین از آنجا که در بیشوتر مووارد
هدف از شناسایی دارایی ،بهوجود آوردن مبنایی برای طرفهای سوم از منظر در وثیقه بودن دارایوی اسوت ،بنوابراین توصویف
 1در خصوص محدودیتهای فوق به دمبوئِک و یارلی ( )۲333رجوع شود.
Collateral Description.
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کلی دارایی جهت شناسایی در قالب ارائه یک آگهی مفهووم از کفایوت الزم برخووردار اسوت .از ایون رو الوزام شناسوایی دقیوق
دارایی ،بیش از حد محدودکننده خواهد بود (دمبوئِک و یارلی .)۲333
بنابراین برخالف فرآیند متداول در وثیقهسپاری اموال غیرمنقول ،بایود بوه توصویف کلوی دارایوی منقوول بهوثیقهسپردهشوده
بسنده کرد .در حقیقت ،تمرکز بر توصیف دقیق وثیقه ،منتج از معامالت وثیقهای به پشتوانه داراییهوای غیرمنقوول اسوت؛ در
حالیکه اصرار بر این امر در معوامالت وثیقوهای بوه پشوتوانه داراییهوای منقوول ،منجور بوه محودودیت در حووزه وثوایق منقوول
واجدشرایط خواهد شد (فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا .)۲33۶
به بیان دقیقتر بسیاری از اموال منقول بنگاهها ،مانند موجودی انبار ،صرفاً برای اطمینان از فرآیند تولید نگهداری میشوند
و جهت کسب سود و درآمد باید به سرعت در فرآیند تولید مورد استفاده قرار بگیرند .از ایون رو در صوورت تمرکوز بور ویژگوی
کاالی به وثیقهسپرده شده براساس رسید انبار که بهدلیل ضرورت بهکارگیری سریع در فرآیند تولید از عمر فوقالعاده کوتاهتری
در مقایسه با دوره اخذ اعتبار برخوردار است ،بانک با مشکل در ضبط وثیقه در صورت نکول قرضگیرنده مواجه خواهد شد.
این در حالی است که عدم تمرکز بر ویژگی و خصوصیات دقیق موجودی انبار توثیقی و تمرکوز بور ویژگوی و خصوصویات کلوی
آن ،امکان شناور شدن وثیقه و تسری حق وثیقه به داراییهای مشابه را فراهم میسازد؛ داراییهایی که در طوول فرآینود تولیود،

جایگزین دارایی اولیه توثیقی در فرآیند تامینمالی میشوند .1در این شرایط ،زیرسواخت حقووقی بوه نحووی تنظویم میشوود کوه
منجر به تدوین قرارداد اعتبار بهگونهای شود که نیازی به تنظیم توافقنامه جدید وثیقه در هر زموان کوه کواالی جدیودی بوه انبوار
وارد میشود نبوده و امکان تسهیل چرخش موجودی انبار در کنار حفظ قدرت تامینموالی فوراهم شوود (فالیسویگ ،صوفویان،
دمالپمنا .)۲33۶
مقوله دیگری که در ایجاد حق وثیقه اهمیت دارد ،تی ضرورت تملک دارای ،در وثیقهسپاری است .بهصورت سنتی حق
وثیقه در دو قالب حق وثیقه غیرمالکانه در اموال غیرمنقول و حق وثیقه مالکانه در اموال منقول ارائه میشوود .تمرکوز بور الوزام
تملک کاال قبل از وثیقهسپاری ،منجر به محودودیت ظرفیوت تامینموالی وثیقوهای میشوود؛ زیورا بوهعنوان مثوال در ایون فرآینود
شرکتهایی که به واردات کاال و خودمات میپردازنود ،نمیتواننود بهپشوتوانه کواال و خودمات وارداتوی کوه هنووز بوه تملوک آنهوا
درنیامده ،بوه تامینموالی بپردازنود .ایون مسواله در موورد شورکتهایی کوه میخواهنود بهپشوتوانه کاالهوای تولیودی آتوی خوود بوه
تامینمالی بپردازند نیز صادق است (فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا .)۲33۶
همچنین دمبوئِک و یارلی ( )۲333در ایون خصووص معتقدنود کوه حوذف امکوان ایجواد حوق وثیقوه غیرمالکانوه در امووال
منقول ،به صورت کلی بر تامینمالی از طریق اعتباردهندگان خارجی اثرگوذار اسوت .بوه بیوان دقیوقتر ،در تملوک گورفتن امووال
منقول برای یک تامینمالیکننده خارجی ،از قابلیت اعمال کمتری در مقایسه با تامینمالیکننده داخلی برخووردار اسوت و حتوی
هزینهها و تشریفات اعمال این حق وثیقه برای تامینمالیکننده خارجی در اموال غیرمنقول در کشور دیگر ممکن اسوت خیلوی
زیوواد باشوود .از ایوون رو کشووورهایی کووه امکووان اعمووال حووق وثیقووههای غیرمالکانووه را فووراهم نمیکننوود ،جووذابیت کمتوور بوورای
سرمایهگذاری خارجی در مقایسه با کشورهای اعمالکننده حق وثیقه غیرمالکانه خواهند داشت.
در بسیاری مووارد حتوی امکوان ایجواد حوق وثیقوه غیرمالکانوه بورای امووال منقوول توسوط قانونگوذاری خواص چندگانوه یوا
تصمیمات قضایی غیررسمی بهواسطه استفاده از حقوق شبه حق وثیقه فراهم شده تا بهواسطه آن ،محودودیتهای موجوود در
نظام رسمی حق وثیقه برطرف شود .از این رو در بسیاری از کشورها ،چارچوبهای حقوقی متنوعی در این زمینه با تشریفات
متمایز در ایجاد ،تکمیل ،حق تقدم و اعمال حق وثیقه ایجاد شودهاند کوه برخوی از آنهوا حتوی از پیچیودگی ،کمبوود شوفافیت و
غیرقابل پیشبینی بودن رنج میبرند .از این رو در گسترش حوزه حق وثیقه ،مقررات ذیربط در حووزه حوق وثیقوه غیرمالکانوه
اموال منقول باید بهصورت نظاممند و با رویکرد حفظ انسجام در چارچوب حقوقی حق وثیقه تنظیم شود.
همچنین تجربه نشانگر آن است که در شرایط سفت و سخت بودن شدید نظام مقرراتی برحسب اعمال محدودیت در حق
وثیقه غیرمالکانه در اموال منقول ،یا اعموال محودودیتها و تشوریفات سونگین و دسوتوپاگیر در ایجواد حوق وثیقوه ،طراحوی

 1این امر در حقیقت منجر به کاهش هزینه پایش وام و کاهش ریسک وامدهی میشود .زیرا در صورت نکوول قرضگیرنوده ،نیواز نیسوت کواالیی بوا هموان
شماره سریال درجشده در قرارداد وام براساس رسید انبار به تصرف قرضگیرنده درآید؛ زیرا این کاال مسلماً در طول فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفتوه
و دیگر نمیتواند در انبار موجود باشد .بنابراین در ساختار حقووقی متمرکوز بور توصویف کلوی وثیقوه ،احتموال بازیافوت وام بهپشوتوانه ایون وثوایق بهشودت
افزایش خواهد یافت.
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معامالت مالی برای دور زدن محدودیتهای اعمالشده در قانون دنبال خواهد شد .این معوامالت اشوکال مختلفوی دارنود اموا
عموماً در قالب انتقال مالکیت سریع ،یا انتقال امانی مالکیت یا حق انتقال مالکیت فیزیکی تحقق پیدا میکنند.

تا زمانیکه رویکرد کاربردی 1دنبال نشده و سازوکارهای مبتنی بر مالکیوت ۲مشوابه حوق وثیقوه رفتوار نشووند ،سوازوکارهای

حفظ مالکیت 3فوق با مشکل عدم تبعیت از تشریفات رسمی و یوا الوزام اعوالم عموومی مواجوه خواهنود بوود .البتوه عودم الوزام
عمومی بودن ،منجر به عدم اطمینان حقوقی در این روش می شوود؛ زیورا دیگور اعتباردهنودگان توانوایی الزم را در بررسوی ایون
مساله نخواهند داشت که آیا دارایوی در تملوک بودهکار واقعواً بوه آنهوا تعلوق دارد یوا بوه دیگوران .سوازوکارهای حفوظ مالکیوت
میتوانند بر فرآیند و رویه ورشکستگی نیز اثرگذار باشند زیورا دارایوی ذیربوط ،دیگور بخشوی از امووال بودهکار نخواهود بوود و
دارنده عنوان آن میتواند مانع طلب دیگران نسبت به این مال شود .بنابراین هرچند هدف از این سازوکار نیز مشابه حق وثیقوه

است ،3حمایت اعطا شده به دارندگان آن ممکن است حتی خیلی زیاد باشد و در برخی موارد قدرتی بسیار بیشتر از آنچه کوه از
نظر اقتصادی بورای حمایوت از مطالبوات الزم اسوت در اختیوار دارنوده آن قورار دهود و از امکوان دسترسوی بوه ارزش باقیمانوده
بدهکار در داراییها جلوگیری کند.
افزایش استفاده از مالکیت به عنوان تضمین بازپرداخت اعتبار منجر به آن شده که بسیاری از کشورها تقابول بوین مالکیوت
و حقوق قراردادها (به ویژه قراردادهای فروش) را از یک سو ،و از سوی دیگر نیز قواعد قابول کواربرد در حووزه حوق وثیقوه را
مورد بررسی قرار دهند و رویکردهای مختلفی را دنبال کنند .برخی مالکیت حقوقی را معادل حق وثیقه در نظر گرفته و قواعود
مربوط به مالکیت حقوقی را به وثیقه تسری بخشیدهاند؛ در حالیکه در دیگر کشورها یا در شرایط محودودی اجوازه اسوتفاده از
مالکیت به عنوان تضمین بازپرداخت اعتبار در نظر گرفته شده و یا به صورت کلی امکان استفاده از آن ممنووع شوده اسوت .در
مجموع ،گرایش کلی در این شرایط به سمت کاهش رتبه اثر مالکیت بوه عنووان تضومین در مقابول حوق وثیقوه برحسوب درجوه
تقدم و اولویت ،در اعمال حق وثیقه و در فرآیند ورشکستگی است.
عالوه بر موارد فوق ،در برخی نظامها نیز حق ا االه در وثیقه رد شده است .در این شرایط ،بوه نووعی امکوان اعموال حوق
تقدم ثانویه در دارایی به وثیقه سپرده شده رد میشود .در حقیقت این مساله منجر به آن میشوود کوه امکوان اوراقبهادارسوازی
پرتفویی از وامهای ارائهشده به پشتوانه وثایق ،با مشکالتی مواجه شود و از این رو امکان تسری اثور انبسواطی بوازار تامینموالی
وثیقهای به بازار بدهی محدود شود (فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا .)۲33۶
بنابراین در مجموع و با توجه به شکل  ۵جهت فراهم کردن زیرساخت مناسب در ایجاد حق وثیقه باید در گوام اول قواعود
سووادهای در ایجوواد حووق وثیقوه مووورد توجووه قوورار گیوورد .سووپ

معرفووی دامنووه گسووتردهای از داراییهووای منقووول بووهعنوان وثووایق

واجدشرایط ،با تکیه بر توصیف کلی وثیقه در کنار عدم الزام به تملک دارایی به وثیقهسپردهشوده از اهمیوت کلیودی برخووردار
اسووت .در حقیقووت توجووه بووه موووارد فوووق میتوانوود نقووش موووثر و زیربنووایی در امکووان گسووترش دامنووه داراییهووای واجدشوورایط
وثیقهسپاری ایفا نماید .در کنار این موارد ،لحاظ حق معامله در وثیقه نیز نقش موثری در امکان اوراقبهادارسازی پرتفوویی از
وامهای ارائهشده بهپشتوانه وثایق منقول ایفا میکند.

 3در این سازوکار نیز ارتقای احتمال بازپرداخت با تقدم و اولویت در قبال دیگر اعتباردهندگان دنبال میشود.
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Title-based Mechanisms.
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Title Retention Mechanisms.
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فراهمشدن تامینمالی مجدد به وسیله وثیقه

حق معامله در وثیقه
توصیف وثیقه

عدم تملک

امکان گسترش عملی دامنه وثایق منقول

دامنه گسترده وثایق منقول
قواعد ساده در ایجاد حق وثیقه

ایجاد تمایل اولیه در وثیقهسپاری اموال منقول

شکل  -۵اجزای زیربنایی در ایجاد مناسب حق وثیقه
ماخذ :محقق.

 .۲.۲.۲.۲تکمیل ۱یا اعالم حق وثیقه
هر چند مفهوم تکمیل جدا از ایجاد حق وثیقوه اسوت ،اموا در برخوی مووارد بوه محو

ایجواد حوق وثیقوه ،تکمیول هوم اعموال

میشود .با تکمیل ،حق وثیقه از تقدم و اولویت برخوردار خواهد شد .با توجه به اهمیت تکمیول ،در بیشوتر نظامهوا ،نشوانهای
عینی از تکمیل ارائه میکنند .ثبت عمومی حق وثیقه در سامانه ثبت عموماً به این منظور دنبال شده اسوت .البتوه ثبوت عموومی
نیز از امکان معرفی دارایی نادرست توسط بدهکاران جلوگیری میکند .حوق وثیقوههوای مالکانوه ،عمومواً بورای تکمیول از ثبوت
معاف هستند .در این موارد ،نگهداری و حفظ مالکیت دارنده حق وثیقه برای دارنده آن کفایت میکند.
در این زمینه نیز عموماً این سوال مطرح میشود که آیا عالوه بر حق وثیقه در سامانه ثبت باید دیگر حقوق ناظر بر دارایوی
درج شود؟ این مساله با ضرورت اختصاص منابع اضافی به حفوظ و نگهوداری سیسوتم بورای جسوتجو و تاییود حوق مالکیوت،
ممکن است کارآیی سامانه ثبت را کاهش دهد زیرا این تشریفات اضافی میتوانند هزینههای بیشتری را بر سیسوتم بوار کورده و
بر تاخیر آن بیافزایند.
عالوهبر مورد فوق ،فراهم شدن امکان ثبت سازوکارهای غیرتوافقی در کنار ثبت حق وثیقه ممکن اسوت مشوکالت ناشوی
از عدم شفافیت در این حوزه را کاهش دهد .در برخی نظامهای مدرن نیز سازوکارهای غیرتوافقی در حد اعوالم عموومی حوق
تقدم نسبت به حقوق اعتباردهندگان غیروثیقهای ،ملزم به ثبت شدهاند .با این وجود در مجموع باید به این مساله توجه کرد که
نباید بهنحوی بار اضافی بر سامانه ثبت بار شود که از کارایی عملیاتی آن کاسته شود (دمبوئِک و یارلی .۲)۲333

 .۲.۲.۲.۲حق تقدم در حق وثیقه
حق تقدم یا حق تصرف و تملیک اولیه ،به جایگاه نسبی در بین دارندگان حق وثیقه اشاره دارد .با توجه بوه تعوداد بسویار زیواد
منافع و حقوق موجود ،این مساله تا حدودی پیچیده است .با این وجود شفافیت و سادگی باید جزو اهوداف اولیوه هور سوامانه
ثبتی در ایجاد حق تقدم قرار گیرد تا دامنه مشکالت احتمالی به مقدار زیادی کاهش یابد .در حقیقت ،تامینموالی وثیقوهای در
سایه برخورداری قرضدهنده از حوق تقودم اولیوه در تملیوک و تصورف وثیقوه میتوانود انگیوزه الزم را در وی بورای تامینموالی
بهوجود آورد .در این شرایط ،قرضدهنده از امکان تخمین دقیق ارزش وثیقه در هنگام اعطای اعتبوار برخووردار خواهود بوود و
تورش کمتری در ارزش وثیقه با حق تقدم اولیه در مقایسوه بوا پوذیرش وثیقوه بوا حوق تقودم ثانویوه بورای اعتباردهنوده بوهوجود
خواهد آمد.
همچنین حق تقدم اولیه ،احتمال بازیافت وثیقوه را بورای قرضدهنوده افوزایش میدهود .بوه بیوان دقیوقتر در صوورت عودم
برخورداری قرضدهنده از حق تقدم اولیوه در وثیقوه ،بورای بازیافوت اعتبوار سوختشوده بایود بوه دادگواه رجووع کنود و پو
دریافت حکم دادگاه در اجازه تصرف دارایی ،پ

از

از خواهان دیگری با حق تقودم اولیوه در دارایوی ذیربوط ،از امکوان تصورف

دارایی برخوردار خواهد بود.

Perfection.

1

 ۲از آنجا که در ادامه فرآیند ثبت حق وثیقه در سامانه ثبت وثایق بهصورت کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،از توضیح بیشتر در این قسمت اجتنواب
میشود.
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از این رو برای ارتقای جایگاه قدرت حق تقدم در اعمال حق وثیقه ،در هر چارچوب حقووقی بایود سوازوکارهای مناسوبی
برای تصمیمگیری بین حوق وثیقوههوای قوراردادی ایجواد شوده بور یوک دارایوی و یوا حوق تقودم بوین دارنودگان منوافع تووافقی و

غیرتوافقی 1تنظیم شود .۲در کنار آن ضروری است دیگر ابعاد عملیاتی در استفاده از حق تقدم در تصرف دارایی توثیقی موورد
توجه قرار گیرد.3

الف .حق تقدم بین دارندگان حق وثیقه
سادهسازی قواعد تقدم و اولویت با توجه به انواع مختلف حقوق وثیقوه اهمیوت زیوادی دارد ،بوه خصووص در آن گوروه از
چارچوبهای حقوقی که به واسطه قوانین خاص و گوناگون ،از انواع مختلفی از حق وثیقه برخوردارند .هر چه در یک نظوامی
تعداد حق وثیقههای ممکن بیشتر باشد ،احتمال تضاد بین این منافع بیشتر خواهد بود .مسواله وقتوی جودیتور خواهود بوود کوه
قوانین مختلف ناظر بر آنها نتوانند حق تقدم بین انواع مختلف حق وثیقه را تعیین کنند .در این مواقع عمومواً تصومیمگیری بوه
مقام قضایی محول میشود که این امر نیز منجر به نتایج غیرقابل پیشبینی و در برخی موارد ناسازگار میشود .این مساله خوود
منجر به عدم اطمینان حقوقی بیشتر اعتباردهندگان شده و در نهایت سطح حمایت از اعتباردهندگان کاهش مییابد.
رویکرد مطلوب معمول در این زمینه ،سادهسازی قاعده تقدم و اولویوتبخشوی بوا اتخواذ ایون قاعوده کلوی اسوت کوه اولوین
ثبتکننده حق وثیقه ،صرفنظر از نوع دارایی به وثیقه سپرده شده ،از حق تقدم برخوردار خواهد بود .از این رو تقودم براسواس
تاریخ ایجاد حق وثیقه مشخص خواهد شد .به این ترتیب در صورتیکه ایجواد حوق وثیقوه نیوز بوا الوزام اطوالع عموومی و ثبوت
همراه باشد ،اجرای آن نیز ساده خواهد بود .در حالت بهترین عملکرد ،صرفاً برخی استثناها را برای این قاعده کلی میتوان در
نظر گرفت که باید محدود به موارد اعمال شده با لغو و نادیده انگاشتن سیاستهای اجتماعی یا تجاری باشد.
ب .حق تقدم بین دارندگان منافع توافقی و دیگر سازوکارها
از اهداف چهارچوبهای کلی ،تنظیم قواعدی در خصوص تضاد منافع احتمالی ناشی از وجود سوازوکارهای غیور تووافقی
است .همانند حق وثیقه ،سازوکارهای غیرتوافقی نیز به دنبال فراهم کردن ارجحیت در قبال دیگور اعتباردهنودگان بوه ذینفعوان
خود هستند .در برخی موارد آنها حتی از حق تقدم نسبت به اعتباردهندگانی که زودتر حق وثیقه خود را ثبت کردهاند برخووردار
میشوند که این مساله اطمینان قوی و قابلیت پیشبینی در حمایت از اعتبار وثیقهای را به چالش میکشد.
بهترین راهکار در مقابله با این مساله ،حذف سازوکارهای غیرتوافقی است .البته در این زمینه نیز استثنا منظور میشود بوه
این نحو که صرفاً سازوکارهای غیرتوافقی ضروری در حووزه اجتمواعی یوا اقتصوادی ماننود دسوتمزد کوارگران یوا رجحوانهوای
مالیاتی از قابلیت اعمال برخوردارند .عالوه براین ،قانونگذاران باید به این مساله نیوز توجوه کننود کوه انوواع جدیودی از مووارد
استثنا در این زمینه ایجاد نکنند و شفافیت و قابلیت پیشبینی با الوزام اعوالم عموومی ایون حقووق غیور تووافقی در سوامانههای
مربوطه دنبال شود.
ج .دیگر ابعاد عملیاتی
در تدوین قوانین و مقررات ذیربط ،عموماً تی الاا در تصر

داشبن دارای ،برای اتمال حاق تقای اولیاه موورد توجوه

قرار گیرد زیرا الزام تصرف دارایی منجر به کاهش گستره تامینمالی وثیقهای میشود؛ هرچند برای اجرا و اعموال ایون حوق نیوز
باید زیرساختهای الزم در نظر گرفته شده باشد.
عالوهبراین ،در تنظیم مقررات ناظر بر حق تقدم اولیه در وثیقه ،عموماً اسبمرار آن مورد توجه قرار میگیرد .محودودیت و
عدم استمرار حق وثیقه به محصوالت و عواید وثیقه ،عموماً در صورت نکول وثیقهگذار مشکالتی را برای وثیقهپوذیر بوهدنبال
خواهد داشت .در حقیقت از آنجوا کوه در بسوط ظرفیوت تامینموالی وثیقوهای بوا بوهکارگیری رویکردهوای نووین حقووقی ،انوواع
مختلفی از داراییهای منقول بهعنوان وثایق واجدشرایط مورد پذیرش قرار میگیرند؛ و بوا توجوه بوه آنکوه وثیقهگوذار در برخوی
موارد ،دارایی منقول به وثیقهسپردهشده را قبل از آزاد شدن وثیقوه بوه کواالی دیگوری تبودیل میکنود و دارایوی اولیوه و یوا حتوی
دارایی ثانویه تولید شده را در برخی نظامهای حقوقی ممکن است بتوانود بفوروش برسواند؛ بنوابراین ضوروری اسوت راهکواری
برای حفظ حقوق وثیقهپذیر در این شرایط خاص در نظام حقوقی وثیقه مورد توجه قرار گرفته باشد.

Consensual and Non-Consensual Interests.
 ۲مطالب ناظر بر موارد فوق از دمبوئِک و یارلی ( )۲333استخراج شدهاند.
 3در تشریح ابعاد عملیاتی در استفاده از حق تقدم در تصرف دارایی بهوثیقه سپردهشده از فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا ( )۲33۶استفاده شده است.
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زیرساختهای مورد نیاز در تامینمالی وثیقهای

در این موارد عموماً رویکرد تی شیسبهشین زنجیرم حق وثیقه مورد توجه قرار میگیرد .به این ترتیوب حتوی بوا فوروش و
یا با تبدیل دارایی توثیقی به دارایی دیگر و حتی به وجه نقد سپردهگذاریشده در بانک ،مجدداً وثیقهپذیر از حق تقودم اولیوه و
حتی برداشت از موجودی نقد سپردهگذاریشده در بانک برخووردار اسوت .در حقیقوت در صوورت شکستهشودن زنجیوره حوق
وثیقه ،هزینه تامینمالی بهشدت افزایش خواهد یافت.
جهت توصیف دقیقتر ضرورت استمرار زنجیره اعمال حق وثیقه ،میتوان به این مساله اشواره کورد کوه بانوک در بازیافوت
وام در صورت نکول طرفمقابل ،ملزم به رجوع به وی برای مذاکره قبل از طوی کوردن فرآینود رسومی رجووع بوه دادگواه جهوت
اعاده حق تقدم اولیه خود در وثیقه خواهد شد .در صورت عدم موفقیت مذاکره ،هزینه رجوع به دادگاه و انجوام فرآینود داوری
بر هزینه تامینمالی انجامشده توسط بانک خواهد افزود و در نهایت نیز بهدلیل تبودیل وثیقوه ممکون اسوت رای دادگواه از حوق
تقدم اولیه در دارایی بهوثیقهسپردهشده به حق غیر اولیه در دارایی تبدیلیافته تغییر یابد که ایون مسواله خوود احتموال بازیافوت
وام را کاهش خواهد داد.
عالوهبراین در این شرایط ،قرضدهنده باید احتیاط زیادی را در نظارت بر نحوه تبدیل وثیقه بهخرج دهد .اموا بوا توجوه بوه
آنکه تجهیزات یا محصوالت برخی قرضگیرندگان میتوانند با سرعت به داراییهای دیگر تبدیل شوند ،از این رو هزینه اعمال
احتیاط توسط قرضدهنده نیز چشمگیر خواهد بود و در مجموع هزینه این نوع تسهیالت وثیقهای بهشدت افزایش مییابد؛ در
حدی که تمایل به اعطای این نوع تسهیالت بهشدت کاهش خواهد یافت و بانوک ملوزم بوه لحواظ نور بهوره بواال ،دوره کوتواه
بازپرداخت و کاهش شدید ارزش این نوع تسهیالت وثیقهای در صورت عدم شکستهشدن زنجیره حق وثیقه خواهد شد.
بنابراین در صورتیکه با هدف گسترش ظرفیت تامینموالی و تمرکوز بور افوزایش تعوداد داراییهوایی منقوول واجدشورایط در
وثیقهسپاری ،حق اعمال دخل و تصرف در دارایی منقول و غیرمنقول بهوثیقهسپردهشده برای وثیقهسپار در نظور گرفتوه شوود،
ضروری است این زیرساخت با زیرساخت حقوقی عدم محدودیت و استمرار حق وثیقه به محصوالت و عوایود وثیقوه تجهیوز
شود.

1

بهعنوان مثالی خاص از ضرورت استمرار حق وثیقه میتووان باه تساری حاق تقای اولیاه در وثیقاه در وا هاای گاردان در
نظامهای حقوقی پیشرفته اشاره کورد .در حقیقوت در ایون نظامهوا ،حوق تقودم اولیوه وثیقوه بوا ارایوه وامهوای گوردان بهصوورت
خودکار به وامهای جدید ارائهشده توسط تسهیالتدهنده به متقاضی تسری مییابد و عموماً سقفی برای اعتبار گردان در نظور
گرفته میشود که وثیقه باید از امکان پوشش ریسک اعتباری این سقف از اعتبار برخوردار باشود .همچنوین بوا در نظور گورفتن
سقف فوق برای اعتبار گردان ،امکان ارزشگذاری دارایی بهوثیقهسپردهشوده بورای وثیقهسوپاری بوا حوق تقودم ثانویوه در دیگور
معامالت فراهم خواهد شد .از این رو امکان تسری حق تقدم اولیه وثیقه ،خود فرآیند اعطای اعتبار گردان را تسهیل میبخشد
و هزینه معامالتی این نوع اعتبار را در تنظیم قرارداد جدید وثیقه بهشدت کاهش میدهد.
از این رو در کنار ضرورت تصریح حق تقدم دارنده حق وثیقهای که زودتور از دیگوران حوق خوود را در سوامانه ثبوت وثوایق
ثبت کرده و همچنین شفافسازی جایگاه آن نسبت به دارندگان منافع توافقی و غیرتوافقی در وثیقه ،باید تصریح استمرار حق
تقدم اولیه و عدم شکستهشدن زنجیره حق وثیقه ،بههمراه عدم الزام در تصرف دارایی برای اعمال حق تقدم اولیه ،در طراحوی
نظام حقوقی زیربنایی الزم جهت کارکرد مناسب وثیقهسپاری اموال منقول مورد توجه قرار گیرند (شکل .)۶

Revolving Loans.

90

1

طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

تسری حق تقدم در تصرف در وامهای گردان
استمرار و عدم شکستهشدن زنجیره حق وثیقه

دیگر ابعاد عملیاتی

عدم الزام در تصرف دارایی برای اعمال حق تقدم اولیه
جایگاه نسبت به دارندگان منافع توافقی و غیرتوافقی در
وثیقه

جایگاه نسبت به دیگران

حق تقدم نسبت به دیگر دارندگان حق وثیقه
شکل  -۶ابعاد ضروری در طراحی چارچوب حق تقدم در اعمال حق وثیقه
ماخذ :محقق.

 ۲.۲.۲.۲اجرا یا اعمال حق وثیقه
هدف اصلی از اعتبار وثیقهای ،کاهش ریسک اعتباری با افزایش احتموال بازپرداخوت ،نوه تنهوا در سررسوید ،بلکوه در صوورت
نکول بدهکاران است که با طراحی سازوکارهای مناسب در اعمال حق وثیقه ،تامین خواهد شد .البته این مسواله از دو بعود در
کاهش ریسک موثر خواهد بود .بعد اول ،مبتنی بر کاهش ریسوکهای اعموال تعهود ذیربوط در قبوال بودهکاران یوا حوداقل از
طریق کاهش فشار سازوکارهای اتمال حق وثیقه در اللرت نکلل است .به بیان دقیقتر ،با ارائه حق وثیقوه بور یوک دارایوی
به اعتباردهنده ،و اعوالم عموومی ایون مسواله کوه در صوورت نکوول ،دارایوی ذیربوط از مالکیوت اعتبارگیرنوده خارجشوده و بوه
مالکیت اعتباردهنده در خواهد آمد؛ انگیزهای در اعتبارگیرندگان به وجود خواهد آمد تا بدهی خود را به موقع پرداخوت کورده و
ریسک اعتباری خود را کاهش دهند .این مساله حتی بر میزان ریسکپذیری اعتبارگیرندگان و پرداخت آنها به کسبوکارهای بوا
ریسک باال نیز اثرگذار خواهد بود و به کاهش ریسک اعتبواری آنهوا منجور خواهود شود .البتوه در صوورت نکوول نیوز بوهواسوطه
فرآیندهای سریع اعمال حق وثیقه ،اعتباردهندگان از پشتیبانی باالیی برخوردار خواهند شد.
بعد دوم نیز مبتنی بر کاهش ریسکهای اتمال حق وثیقه در ارتباط با دیگر بسبانکاران رقیب است .از آنجوا کوه بوا نکوول
اعتبارگیرنده در قبال یک اعتباردهنده ،احتمال نکول وی در مقابل دیگر قرضدهندگان نیز وجود خواهد داشت؛ با اعطای حق
تقدم در اعمال حق وثیقه به یوک اعتباردهنوده ،وی از احتموال بازیافوت بودهی خوود در مقایسوه بوا دیگور اعتباردهنودگان (چوه
اعتباردهندگان وثیقهای و چه غیروثیقهای) برخوردار خواهد شد (دمبوئِک و یارلی .)۲333
با این وجود فرآیندهای فوق در صورت وجود الزامات قضایی خاصی بورای اطمینوان از تملوک و تصورف ،در کنوار امکوان
فروش سریع وثیقه موثر خواهد بود .بهنحوی که در صورت نکول طرفمقابل ،اعتبارگیرنده بتواند بهسرعت با تملک و فوروش
وثیقه از میزان ریسک اعتباری ناشی از اعطای تسهیالت وثیقهای بکاهد .این مساله بهخصوص در مورد داراییهای منقول کوه
عموماً عمر بسیار کوتواهی دارنود ،از اهمیوت حیواتی برخووردار اسوت .در حقیقوت بسویاری از ایون داراییهوای منقوول شوامل
کاالهای فاسد شدنی یا اسناد اعتباری کوتاهمدت و یا کاالهایی هستند که با گذر زمان و تغییر فصل ،دیگر از مشوتری در بوازار
برخوردار نخواهند بود و یا با فاسد شدن و یا حتی با کاهش مزیت تکنولوژیکی و بوهروز بوودن ،قابلیوت عرضوه در بوازار بورای
فروش ندارند .بنابراین اگر فرآیند تصاحب و فروش آنها مانند داراییهای غیرمنقول ،دوره زمانی بلندمدتی را طلب نماید -کوه
عموماً برای داراییهای غیرمنقول یک تا سه سوال تخموینزده میشووند (فالیسویگ ،صوفویان ،دمالپمنوا  - )۲33۶دیگور امکوان
بازیافت وام برای اعتباردهنده به پشوتوانه ایون امووال وجوود نداشوته و وی ملوزم بوه تقبول ریسوک اعتبواری نکوول قرضگیرنوده
میشود.
بنابراین در کاهش ریسوک فووق در تامینموالی وثیقوهای ،عمومواً زیرسواختهای موورد نیواز بوهنحوی طراحوی میشووند توا
اعتباردهنده به مح

نکول اعتبارگیرنده از توانایی اعمال سریع حق وثیقه برخوردار شده و ریسک ناشی از اعمال حوق وثیقوه

توسط دیگر بستانکارن برای وی به حداقل ممکن برسد (شکل .)7
الف .قدرت اعمال در قبال بدهکاران
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در اعمال حق وثیقه اموال منقول ،عموماً فرآیند مرسوم رجوع به دادگاه نمیتواند کارا باشود .در حقیقوت در کنوار طووالنی
بودن این فرآیند و برخی خطاهای موجود در اعالم حکم ،مشکالت زیادی بورای اعتباردهنوده بوهوجود خواهود آمود و منجور بوه
طوالنیشدن دوره اعمال حق وثیقه خواهد شد .عاله بر فرآیند طوالنیمدت اخذ رای نهوایی از دادگواه ،ارزیوابی و ارزشوگذاری
دارایووی و حووراج آن در رویووههای مشووخصشووده توسووط دادگوواه ،بوور پیچیووده ،نامشووخص و طوالنیشوودن نتیجووه نهووایی داوری
میافزاید.
در کنار مسائل فوق ،باال بودن هزینههای اجرایی دادگاه مبتنی بر پرداخت درصدی از ارزش مطالبه هنگام تنظیم الیحوه ،در
کنار ضرورت پرداخت کارمزد وکیل و انحصاری بودن فرآیند قیمتگذاری و فروش دارایی ،در نهایت هزینه مالی اعموال حوق
وثیقه را افزایش میدهد .از این رو در بسیاری از کشورها عدم وجود دادگاه تخصصی در حوزه بوانکی و عودم اشوراف قضوات
به حقوق وثیقه در سالهای ابتدایی استفاده از تامینمالی وثیقهای میتواند بر مشکالت موجود در اعمال حق وثیقه بیافزاید.
عالوهبراین ضرورت اخذ حکم دادگاه در تملک وثیقه در صورت طوالنی بودن ایون فرآینود ،انگیوزه تامینموالی وثیقوهای را
کاهش خواهد داد .از این رو در برخی نظامهای حقوقی سعیشده در حد امکان اتکوا بوه رویوه دادگواه حوذف شوود و رویوههای

جایگزین مورد استفاده قرار گیرد .بهعنوان مثال در برخی کشورها حق تصرف شخصی وثیقه 1را ،تا جایی که منجور بوه نقو

آرامش ۲نشود ،مجاز میدانند (فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا .)۲33۶

در این راستا مهمترین مسالهای که توسط دمبوئِک و یارلی ( )۲333نیز مطرح میشود میزان توانایی بودهکاران در اسوتفاده

از راهکارهای خودیاری 3است .به نظر آنها این سوال در تمامی مراحل اعمال حق وثیقه ،از شناسایی نکول تا فروش دارایوی و
توزیع عواید ناشی از فروش ،مطرح است .در این خصوص چارچوب حقوقی باید تعادل بین تضادهای موجود در منوافع را از
طریق حمایت از بستانکار در مقابل سوء استفاده از حقوق توسط بدهکاران و اجتناب از دخالت بیش از حد دولت یا مقامات
قضایی ،فراهم نماید.
یکی از ابتداییترین سواالت در این زمینه ،الزام رجوع به دادگاه قبل از اعمال حق وثیقه اسوت .وضوع چنوین الزاموی منجور
به ممانعت شدید در عواید ناشی از اعمال حق وثیقه خواهد شد .از این رو در بسویاری از کشوورها ،خوود بودهکار بوه صوورت
مستقیم به اعمال این حق میپردازد .حتی اگر نیاز به قضاوت باشد ،این امر بوه نحووی انجوام میشوود کوه تواخیر و هزینوههوای
وارده بر اعتباردهندگان محدود شود و از رویههای قضایی کوتاه براساس شواهد خاص ناظر بر طلب استفاده میشود.
در طراحی چارچوب حقوقی مربوطه به این مساله توجه میشوود کوه آیوا ضورورت دارد اعتباردهنوده بورای تملوک و فوروش
دارایی توثیقی از دادگاه حکم دریافت کند یا بدون نیاز به حکم و مجوزی از مقامات ذیربط میتواند این اموور را انجوام دهود.
در صورتیکه به حکم از مراجع ذیربط نیاز باشد ،ضروری است مبتنی بر دفاعیه محدود و حداقل تشریفات الزم باشود (بورای
مثال مدارک دال بر حق وثیقه و نکول طرفمقابل) .3هر چه نظام قضایی ناکارآمدتر باشود ،اسوتفاده از راهکارهوای خودیواری

متقاعدکنندهتر است .با این وجود در این راهکار نیوز ممکون اسوت اعتبارگیرنودگان بوه مقودار زیوادی در معورض سووء اسوتفاده
اعتباردهندگان قرار گیرند .از این رو اعمال این راهکارها باید در کنار حمایت از اتببارگیرنیگان انجوام شوود کوه از جملوه ایون
راهکارها میتوان به موارد زیور اشواره نموود :اطوالع قبلوی ،دوره انتظوار اعموال حوق وثیقوه ،حوق برطورف کوردن نکوول و الوزام
اعتباردهنده به استفاده از راهکارهای قابل قبول تجاری در اعمال حق وثیقه 5.اعتباردهندگان نیز قبل از جلسه دادگاه باید سوند
مبتنی بر مالکیت حق اعمال را به دادگاه تسلیم کنند .هور چنود ایون حوق بایود بودون نقو

صولح اتفواق بیافتود ،بوا ایون وجوود

اعتباردهندگان میتوانند در صورت امتناع اعتبارگیرنده از تسلیم مسوالمتآمیز دارایوی و انصوراف از تملوک دارایوی تووثیقی ،از
دخالت دادگاه استفاده کنند.

Private Repossession of Collateral.

1

Breach of the Peace

2

Self-Help Remedies.

3

 3در حد امکان سعیشده در شرایطی که امکان حذف رای دادگاه موجود نیست ،فرآیند داوری بهصورت سریع انجام شود تا از اعمال هزینه بر قرضدهنده
بهواسطه کاهش ارزش وثیقه در طول زمان جلوگیری شود (فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا .)۲33۶
 5عموماً در صورت تخلف اعتباردهنده از شرایط در نظر گرفته شده در تملک و تصرف شخصی وثیقه و یا سوء استفاده از حقوق در نظر گرفتوه شوده در
قانون ،مجازاتهای سنگینی برای وی منظور خواهد شد (فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا .)۲33۶
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البته اعمال حق وثیقه بدون نق

صلح در نظامهای حقوقی متفاوت تفاسیر گوناگونی دارد .به صورت کلی بر این اساس

طلبکار نمیتواند از زور یا به زور وارد شدن به ملک خصوصی برای اعاده حق خوود اسوتفاده کنود .معمووالد فورد میتوانود موثالً
موتور سیکلت توثیقی را از خیابان یا از پارکینگ عمومی به تصرف خود درآورد .در برخی کشورها نیز میتواند بودون شکسوتن
قفل ،وارد ملک خصوصی شود و مال را به تصرف درآورد .عالوهبراین ،صرفنظر از اینکوه دارایوی بوا حفوظ توداوم در عوایود و
شناور بودن برای دامنه وسیعی از داراییها در تصرف چه فردی است؛ حتی در صورت تصرف دارایوی توسوط طرفسووم ،بواز
طلبکار میتواند بهصورت شخصی نسبت بوه تصورف آن موال اقودام کنود و آن فورد نیوز بایود در فرآینود تصورف موال بوا طلبکوار
همکاری نماید .برای مثال با استناد به قاعده تداوم در عواید ،قرضدهنده میتواند با رجوع به بانوک و ارائوه دسوتور دادگواه بوه
ادعای طلب نسبت به پول سپرده شده ناشی از فروش وثیقه در حساب بدهکار بپردازد (فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا .)۲33۶
در فرآینوود فووروش ،سوورعت حفووظ ارزش دارایووی از اهمیووت بوواالیی برخوووردار اسووت .اغلووب سوورعت بوواال از طریووق فووروش
خصوصی به دست میآید ،هر چند به ضرر اعتبارگیرنده تمام میشود و دارایی وی زیر قیمت فروخته خواهود شود .در رویکورد
جایگزین نیز اگر فروش دارایی به دادگاه واگذار شد ،بایود قواعود حواکم بور آن شوفاف بووده و اختیوارات مقاموات قضوایی در
تفسیر محدود شود (دمبوئِک و یارلی .)۲333
قدرت اعمال حق وثیقه در قبال بدهکار

راهکار اول

راهکار دوم

کوتاهشدن زمان الزم برای تصاحب و فروش دارایی

ضرورت امکان اعمال حق تصرف شخصی وثیقه

ضرورت عدم نق

عدم نیاز به رای نامعلوم و پر هزینه دادگاه

آرامش

انحصاری نشدن فرآیند فروش و قیمتگذاری دارایی

ضرورت وجود قواعد شفاف در فروش دارایی

رجوع به دادگاه با دفاعیه محدود و تشریفات حداقل

محدود شدن اختیارات مقامات قضایی در قیمتگذاری

قدرت اعمال حق وثیقه در قبال دیگر بستانکاران

با اعطای حق تقدم اولیه وثیقه با ثبت زودتر حق وثیقه در سامانه ثبت وثایق

تدوین راهکارهای تامین حمایت از اعتبارگیرنده در قبال سوءاستفاده از قدرت اعمال سریع حق وثیقه

شکل  –۷ابعاد ضروری در طراحی چارچوب قدرت اعمال مورد انتظار حق وثیقه
ماخذ :محقق.

ب .قدرت اعمال در قبال دیگر اعتباردهندگان
در چوارچوب در نظور گرفتوه شوده بایود مشوخص شوود کوه چقودر عمول فوردی یوک اعتباردهنوده وثیقوهای بور رفتوار دیگور
اعتباردهندگان وثیقهای اثرگذار خواهد بود .رویکرد ارجح در این زمینه آن است که حق تمامی آنها نباید به مرحلوه اجورا درآیود؛
هرچند همه آنها حق دخالت در رویه ،جهت اطمینان از برخورداری از حمایت الزم در منافع خود را دارند .به بیان دقیقتر یک
اعتباردهنده وثیقهای باید از حق تقدم اولیه در دارایی برخوردار باشد.
در فرآیند ورشکستگی ،اعتباردهندگان وثیقهای میتوانند حکمی مبنی بر به اجرا گذاشتن حوق خوود را بوه جریوان بیاندازنود.
چنین حکمی ارزش حق وثیقه را زمانی که به آن نیاز است ،کاهش میدهد؛ اما حداقل میتواند منجر به حفظ حق آنها در قبوال
دیگر اعتباردهندگان در فرآیند فروش دارایی شود .در چنین شرایطی اعتباردهندگان وثیقهای میتوانند به ازای تواخیر در تحقوق
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ارزش وثیقه نیز جبران شوند که این جبران از طریق اموال اعتبارگیرنده انجام میشود که به نحوو مووثری توسوط اعتباردهنودگان
غیروثیقهای تقبل خواهد شد (دمبوئِک و یارلی .)۲333

 .۲.۲الگوی کلی زیرساخت مقرراتی
 .۱.۲.۲نقش زیرساخت مقرراتی در تامینمالی وثیقهای
از آنجا که در تامینمالی ،روابط حقوقی بین دو طرف در چارچوب حقوقی  -مقرراتی ذیربوط تعریوف میشوود و عمومواً ایون
قواعد حقوقی و مقررات ذیربط ،نووع رابطوه حقووقی ،دامنوه داراییهوای واجود وثیقهسوپاری و چگوونگی ثبوت و اعموال حوق
اعتباردهنده نسبت به وثیقه در صورت نکول اعتبارگیرنده را به تصویر میکشند؛ بنابراین زیرساخت حقوقی-مقرراتوی بوهعنوان
مهمترین زیرساخت در تامینمالی وثیقهای بهشمار میرود و دیگر زیرساختهای کلیدی برپایه آن شکل میگیرند .اهمیوت ایون
زیرسوواخت در حوودی اسووت کووه در صووورت وجووود مشووکالتی در نظووام حقوووقی و مقرراتووی وثووایق ،حتووی بسوویاری از بنگاههووا
درخواست اعتبار نمیدهند ،و در مواردی زنجیوره اعتبواردهی کوتواه میشوود و حتوی برخوی از روشهوای عرضوه اعتبوار ماننود
لیزینگ و عاملیت ،دیگر از توجیه الزم برخوردار نخواهند بود (بانک توسعه آسیایی .)۲31۴
این امر در مطالعه تجربی دیگری که در مورد کشورهای نوظهور توسط کالومیری  ،الرایون ،لیبرتوی و اشوتورگ

در سوال

 ۲31۶انجام شده نیز به تصویر کشیده شده است .در این مطالعه مشاهده شده است که نسوبت ارزش وام بوه وثوایق منقوول در
کشورهای با نظام حقوقی مستحکم و قوی ،بیشتر از مقدار آن در کشوورهای بوا نظوام حقووقی ضوعیف اسوت؛ هرچنود مقودار
نسبت فوق برای وثایق غیرمنقول ،براساس شواهد در هر دو گروه کشوور فووق و بوا نظوام حقووقی متفواوت ،تقریبواً برابور بووده
است .همچنین آنها به این مساله اشاره کردهاند که پوایین بوودن مقودار نسوبت ارزش وام بوه وثیقوه منقوول منجور بوه تخصویص
نادرست منابع شده و در نهایت به گرایش تامینمالی به پشتوانه اموال غیرمنقول به جای اموال منقول منتهی خواهد شد.
از این رو بسیاری از کشورها برای دستیابی به منافع ناشی از تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقول ،انجام اصوالحات
در زیرساخت مقرراتی و حقوقی را مورد توجه قرار دادهاند .البته اصالحات براساس اسوتانداردهای پذیرفتهشوده بینالمللوی در
هر نظام حقوقی میتواند اعمال شود .اما شواهد مبین این نکته است که اعمال این اصالحات در کشورهایی که قانون مدنی بر
نظام حقوقی حاکم است ،خیلی سختتر میتواند پذیرفته شود (سولتانف.)۲317 1

شواهد همچنین حاکی از آن است که در طول دهه گذشته 6۲ ،کشوور نظوام حقووقی حواکم بور معوامالت وثیقوهای خوود را
اصالح کردهاند .در این دوره دو رویکرد کلی در اصالح زیرساخت قانونی -مقرراتی با تاکید بر گسوترش دامنوه حوق وثیقوه بوه
اموال منقول و معادلهای کواربردی ۲آن موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت .در روییارد اول باه جاای قالانین غیرجااا و گسسابه

الجلد ،یک قانلن جاا در خصوص انواع حق وثیقههای مترتب بر اشخاص حقیقی و حقوقی تودوین شود .در ایون اصوالح
قانونی ،پوشش تمامی معادلهای کواربردی حوق وثیقوه مشوتمل بور موواردی ماننود لیزینگهوای موالی ،لیزینگهوای بلندمودت،
فروش با حفظ مالکیت و  ،...در کنار تنظیم دقیق حق تقودم تملیوک دارایوی و اعموال ایون حوق در خوارج از فرآینود دادگواه در
مناقصه عمومی و خصوصی دارایی وثیقهای مورد توجه قرار گرفت .البته در رویکرد اول ،این اال ح قانلنی در کناار االا ح
سااانهای و برخلرداری از سااانه ثبت حق وثیقه دنباال شای .ایون در حوالی اسوت کوه در روییارد دو بورای ایجواد یوک نظوام
حقوقی پیشرفته در معامالت وثیقهای ،ا رفی اقررات خااص بارای پلشاش کاسابیهای الجالد در سااخبار اقرراتای ف لای
اتمال شی.
نتایج حاصل از ارزیابی تغییر در شاخص قدرت حقوق قوانونی در نمونوهای از کشوورهایی کوه یکوی از دو رویکورد فووق را
طول سالهای  ۲31۴تا  ۲31۶اعمال نمودهاند ،برای زمان قبل و بعد از اعمال اصالحات -مندرج در نموودار  -1۴بیوانگر آن
است که در کشورهایی که رویکرد اول را دنبال کردهاند ،تغییر شگرفی در شاخص قدرت حقوق قانونی بوه وجوود آموده اسوت؛

بهنحوی که در بین کشورهای نمونه ،در کستاریکا 3بیشترین تغییر در شاخص قودرت حقووق قوانونی معوادل  6واحود (بوه ازای
تغییر آن از  ۲به  )13و بنابراین افزایش شگرف دسترسی به اعتبار حاصل شده است .کمترین مقدار تغییور در شواخص قودرت
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حقوق قوانونی بهواسوطه ایون اصوالحات نیوز  ۲واحود بووده اسوت .بوهطور متوسوط نیوز در کشوورهایی کوه اصوالحات زیواد در
زیرساخت قانونی در کنار اصالح سامانه ثبت وثایق منقول را دنبال کردهاند ۵ ،واحد تغییر در شواخص قودرت حقووق قوانونی
(به ازای تغییر از  ۴به  )5حاصل شده است.
این درحالی است که در کشورهایی که اصالحات اندک در زیرساخت قانونی را دنبال کردهاند ،در مکزیوک بیشوترین تغییور
در شاخص قدرت حقوق قانونی و معادل  ۴واحد (به ازای تغییر از  ۶به  )13و کمترین تغییر نیز در کشورهای جمهوری چک
و اندونزی معادل  1واحد اتفاق افتاده است .از این رو بهطور متوسط در کشورهایی که رویکرد دوم را دنبال کردهاند 3 ،واحود
تغییر در شاخص قدرت حقوق قانونی اعمال شده است.1

در بین کشورهایی که در نمودار  1۴اصالحات زیادی در زیرساختهای تامینمالی وثیقهای اعمال نمودهاند ،حضور کشور
افغانستان از کشورهای منطقه منا و امتیاز به نسبت باالی آن در شاخص قدرت حقوق قانونی در مقایسه با امتیاز ایوران بسویار

قابل توجه است ۲.در سال  ۲313از بین کشورهای عضو منطقه منا فقط افغانستان از یک قانون مودرن در معوامالت وثیقوهای
برخوردار بود و دیگر کشورهای این منطقه ،چارچوب حقوقی غیرمنسجم و گسستهای داشوتند کوه مقوررات ذیربوط در تعوداد
بیشماری قانون متمایز درج شده بود (آلوارز دمال کمپا ژوئن .)۲313
البته توجه به این نکته ضروری است که این کشور در سال  ۲335قانون جدید تامینمالی وثیقهای را تصویب کرد و سامانه
ثبت وثایق آن نیز در سال  ۲313راهاندازی شد .از این رو در بین کشورهای حوزه منا و همسایه ایران ،از بیش از  13سال قبول
به ضرورت اعمال اصالحات در این زمینه پی برده و اقدامات الزم را طراحوی و پیادهسوازی کورده اسوت .بوا نگواهی کلیتور بوه
وضعیت اصالحات در کشورهای همسایه ایران نیز مشاهده میشود که براساس اطالعات آنهوا مبتنوی بور مطالعوات قبلوی و در
قالب طبقهبندی کشورهای حوزه منا و کشورهای اروپا و آسویای مرکوزی در جودول  ، ۲5کشوورهای اروپوا و آسویای مرکوزی در
مقایسه با کشورهای حوزه منا بیشتر تمایل به اعموال اصوالحات در ایون حووزه داشوتهاند ،بهنحویکوه از سوال  ۲313توا ۲317
تعداد آنها در حوزه منا از  ۵به  7کشور و در حوزه اروپا و آسیای مرکزی از  3به  7کشور تغییر کرده است.

 1برای مطالعه بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه شود:

- 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/gclegal-rights
 ۲امتیاز ایران در این شاخص از سال  ۲31۴عدد  ۲گزارش شده است.
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نمودار  -۱۴تغییر شاخص قدرت حقوق قانونی در اقتصادهایی که دست به اصالحات زدند
توضیحات :اصالحات در قالب دو رویکرد ذیربط ،در دورههای زمانی  ۲31۴تا  ۲31۶بررسی شده است.

ماخذ )(Doing Business 2017

در مورد کشورهای همسایه ایران نیز براساس دیگور اطالعوات موجوود در کنوار اطالعوات منودرج در جودول  ۲5مشواهده
میشود که از بین مجموع  7کشور افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان ،آذربایجان ،ارمنستان ،عراق و ترکیه ،صرفاً کشور عراق که
مقدار شاخص قدرت حقوق قانونی آن از سال  ۲31۴مقدار صفر گزارش شده است ،1دیگر کشورها دست بوه اصوالحاتی در

زمینه تامینمالی وثیقهای با تاکید بر زیرساخت مقرراتی مورد نیواز زدهانود .بوه عنووان مثوال در ترکیوه در سوال  ۲316تصوویب
قانون جدید ناظر بر معامالت وثیقهای مبتنی بر تاسی
دادگاه مشاهده میشود.

۲

سامانه جامع وثوایق و امکوان اعموال حوق وثیقوه در فرآینودی خوارج از

http://www.doingbusiness.org/data.

1

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-credit/reforms.

2
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جدول  –۲5گج ره کشورهای اعما کننده اص حات در تامینمالی وثیقهای در حوزه منا و اروپا و آسیای مرکزی

کشورهای منا

1

۲313۲

۲31۵

۲31۴

۲317

۲31۶

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

تعداد کشورهای اروپا و آسیای مرکزی 1تعداد

پاکستان
۵

۵

۵

7

۶

آذربایجان

آذربایجان

آذربایجان

آذربایجان

آذربایجان

بالروس

بالروس

بالروس

بالروس

بالروس

ازبکستان

تاجیکستان

تاجیکستان

تاجیکستان

تاجیکستان

ازبکستان

ازبکستان

ازبکستان

ازبکستان

قرقیزستان

قرقیزستان
ارمنستان
گرجستان

3

۴

۴

۵

7

 –1در هر سال کشوری که دست به اصالحات در زیرساختهای تامینمالی وثیقهای زده به گروه کشورهای مربوطه اضافه شده است.
 -۲در استخراج اطالعات این سال از اسالیدهای آلوارز دمال کمپا در نوامبر  ۲313استفاده شده است.

مآخذ :آلوارز دمال کمپا (نوامبر  ۲313و  ،)۲31۴برسکلی ) ،۲31۵ (Barsklyمک ایچرن و کونیوداری )(MacEachern & Konidari

 ۲31۶و سولتانف (.)۲317

از این رو در طول سالهای گذشته در بسیاری از کشورهایی که از زیرساخت حقوقی الزم در تامینمالی وثیقهای برخوردار
نبودند ،اصالحاتی انجام شده تا کاستیهای موجود برطرف شود و با تکیه بر ظرفیت اموال منقوول ،میوزان دسترسوی بوه اعتبوار
افزایش یابد .حتی هزلمن ،پیسوتور و ویوگ ( )۲313در مطالعوه اصوالحات حقووقی انجامشوده در اقتصوادهای در حوال گوذار
اروپای شرقی به این نتیجه رسیدند که تغییر در قلانین ناظر بر وثیقه در اقایسه با تغییر در قلانین ناظر بر ورشیسبگی ،نقاش
اهمتری در ترضه اتببار ایاا نملدم است .بنابراین اصالحات حقوقی و اعمال تغییرات در نظام حقوقی ناظر بر وثایق منقوول
نقش مهمی در ارتقا زیرساخت این روش تامینمالی ایفوا میکنود .در ایون زمینوه میتووان بوه کشوور انودونزی اشواره کورد کوه بوا
وجودیکه از سال  1555تامینمالی وثیقهای را مورد استفاده قرار داده بود ،اما به دلیل کاستیهای چارچوب حقوقی ،مقرراتوی
و نهادی این روش تامینمالی ،در سالهای  ۲313و  ۲31۴تفاهمنامههای مختلف همکاری بین بانک جهانی و وزارت قوانون
و حقوق انسانی این کشور منعقد شد تا چارچوب حقوقی و قانونی موجود بهبود پیدا کند (گروه بانک جهانی .)۲317
از جمله کاستیهای چارچوب فوق در این کشور میتوان به تمرکز آن بر قوانون مودنی و قوانون شورکتها و برخوی قووانین و
مقررات دیگر اشاره کرد .این تی ییپارچگی و انسجا در قلانین و اقررات ناظر بر تاایناالی وثیقهای و تکه تکه بالدن آن،
انجر به تی شاافیت چارچلب حقلقی ،تای تقاارن اع تااتی و در برخای االارد تاااد قاانلنی و شایلگیری پیچیایگی و
الاااات غیر ضروری شیم بلد .حبی در برخی الارد ،قلانین و اقررات از پشبلانه اجرای ،الز برخلردار نبلدنی .بورای مثوال
قسمت اجرا به ضرورت تصرف مال بعد از نکول بدون نیاز به حکم دادگاه اشراف نداشت و این مساله اعمال حق وثیقوه را بوا
مشکل مواجه کرده بود .از این رو اعمال اصالحات در قوانین و مقررات ذیربط با قابلیت پیادهسازی کوارا بوا همکواری بانوک
جهانی در این کشور دنبال شد (گروه بانک جهانی.)۲317
نقش زیرساخت قانونی و مقرراتی در پیادهسازی موفق تامینمالی وثیقهای در کشورهای مجمعالجزایر اقیانوس آرام نیز بوه
اثبات رسیده است .در مطالعه انجامشده در این کشورها ،نظام حقوقی ضعیف و بدون وجود زیرساخت قانونی الزم در اعمال
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حق وثیقه در صورت ورشکستگی اعتبارگیرنده ،در کنار سازوکارهای مقرراتی و اجرایی ضعیف و نیاز وافر به دخالوت دادگواه
در تصرف و تملیک وثیقه با مدت زمان طووالنی اجورای حکوم ،از جملوه مشوکالت موجوود در افوزایش دسترسوی بوه اعتبوار از
طریق تامینمالی وثیقهای عنوان شده است (بانک توسعه آسیایی .)۲31۴
از این رو با توجه به نقش کلیدی زیرساخت مقرراتی در پیادهسازی موثر تامینمالی وثیقوهای بوه پشوتوانه امووال منقوول ،در
ادامه رویکرد استاندارد در پیادهسازی این زیرساخت بررسی میشود.

 .۲.۲.۲رویکرد استاندارد در پیادهسازی زیرساخت مقرراتی
بهعنوان الگویی کلی و استاندارد در پیادهسازی زیرساخت مقرراتی ،بر چارچوب معرفیشده توسوط کمیسویون حقووق تجوارت
بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) متمرکز میشویم .1در حقیقت این کمیسیون از سال  ۲33۲به تنظویم رهنمودهوایی در
این زمینوه پرداختوه و کموک مووثری بوه دیگور کشوورها بورای پیادهسوازی آن نمووده اسوت .البتوه ایون کمیسویون در کنوار تنظویم
رهنمودهای مقرراتی و کمک به دیگر کشورها در پوشش زیرساخت مقرراتی مورد نیاز ،زیرساخت عملیاتی ناظر بور راهانودازی
سامانه ثبت وثایق در اعمال حق وثیقه را نیز مورد توجه قرار داده است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در تنظویم
این رهنمودها عموماً سعیشده از واژگان حقوقی عمومی و متداولی استفاده شود .از این رو این رهنمودها از قابلیوت اسوتفاده
و انطباقپذیری در کشورهای مختلف برخوردار است .همچنین ایون رهنمودهوا بهصوورت منعطفوی تنظویم شوده و میتووان بوه
راحتی آن را با مقررات داخلی تطبیق داده و پیادهسازی کرد.
در خصوص زیرساخت مقرراتی مبتنی بر رهنمود قانونی معامالت وثیقوهای منتشرشوده توسوط کمیسویون حقووق تجوارت
بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال  ،)۲313توجه به این نکته ضروری است که این زیرساخت در کشوورهایی مفیود واقوع
خواهد شد که در حال پیادهسازی مقرراتی برای ثبت حق وثیقه براساس ثبت آگهی هستند؛ بهنحویکه ثبت حوق وثیقوه در ایون
کشورها بهعنوان ابزاری برای اعمال حق وثیقه در مقابل طرفهای سوم استفاده شود و یا بوهعنوان ابوزاری بورای تعیوین درجوه
تقدم و اولویت در حق تصرف و تملیک مال منظور شود.
برای آشنایی بیشتر با این زیرساخت ،در ادامه بررسی اصوول کلوی نواظر بور رهنموود قوانونی معوامالت وثیقوهای منتشرشوده
توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال  )۲313با تمرکز بر دو مقوله ثبت و سامانه ثبت موورد
توجه قرار میگیرد .البته ابعاد کلی ناظر بر راهاندازی و تاسی

سامانه ثبت وثایق از منظر رهنمودهای بینالمللی منتشره توسوط

آنسیترال ،در ادامه و در رویکرد استاندارد مندرج در زیر بخش معطوف به الگوی کلوی زیرسواخت سوامانهای موورد توجوه قورار
خواهد گرفت.

 .۱.۲.۲.۲مفهوم حق وثیقه
حق وثیقه یک حق مالکیت محدود و متمایز از مالکیت دارایی منقوولی اسوت کوه توسوط قورارداد ایجواد شوده و بازپرداخوت و
عملکرد تعهد را تضمین میکند .عملکرد آن کاهش ریسک زیوان ناشوی از نکوول در پرداخوت و از ایون رو اعطوای ایون حوق بوه
اعتباردهنده است که به واسطه حق وثیقه ،ارزش داراییهای وثیقهای را در صورت نکول مطالبه کند.
حق وثیقه از رویکردی کاربردی توسط آنسیترال برخوردار است و شامل هر نوع حق مالکیتی در داراییهوای منقوول اسوت
که کارکردی معادل حق وثیقه نسبت به دارایی توثیقی دارد .همچنین این کمیسیون رویکرد جامعی را دنبال کرده تا صورفنظر از
نوع معامالت ،نوع دارایی توثیقی و موقعیت طرفین؛ حقوق قانونی اعتباردهندگان ،اعتبارگیرندگان و طرفهای مقابول ،تحوت
تاثیر یک چارچوب حقوقی واحد قرار گیرد .با این حال تاکید شده گروهی از معوامالت وثیقوهای دربرگیرنوده انوواع خاصوی از

داراییهای توثیقی ،باید جدای از این چارچوب مورد توجه قرار گیرند زیرا عموماً تحت نظارت قانون جداگانهای هستند.۲

 1برای مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به یکی از دو رهنمود زیر که در سایت آنسیترال در دسترس قرار دارد رجوع کنید:
-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.
 ۲این مساله عموماً متمرکز بر حق مالکیت معنوی است.
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 .۲.۲.۲.۲ایجاد حق وثیقه
در رهنمود توصیهشده که باید تفاوتی بین ایجاد حق وثیقه (در مفهوم کارآمدی آن بین اعتبارگیرنده و اعتباردهنوده وثیقوهای) و
کارآمدی آن در مقابل طرفهای سوم موجود باشد .هدف از جدا کردن این دو مورد ،ایجاد حق وثیقه بهصوورت غیرپیچیوده و
کارا است .از این رو حداقل تشریفات برای ایجاد حق وثیقه مورد توجه قرار میگیرد و برای ایجاد آن باید موارد زیر را در نظر
گرفت:


حق وثیقه باید از امکان ایجاد توسط صرف یوک توافوق و قورارداد بوین اعتبارگیرنوده و اعتباردهنوده بودون نیواز بوه انتقوال
مالکیت واقعی دارایی در وثیقه به اعتباردهنده برخوردار باشد.



قرارداد ذیربط ،حداقل باید مبتنی بر قصد طرفین در ایجاد حق وثیقه ،مشخص کردن طرفین ،توصیف تعهود وثیقوهای و
دارایی توثیقی باشد.



توافق اگر با انتقال مالکیت واقعی دارایی توثیقی همراه نیست ،باید بهصورت کتبی باشد.



ضرورت کتبی بودن توافق باید از انعطاف برخوردار باشد و ابزارهای ارتباط جمعی الکترونیک را نیز شامل شود.
بوا الاارفنرر کاردن از انبقااال االییات در وثیقهسااپاری ،ایون رهنمووود امکوان اسووتفاده از داراییهوای آتووی و مجموعووهای از

داراییهای در جریان را در تامینمالی فراهم مینماید .همچنین با مجاز دانستن حق وثیقه برای هور نووع تعهودی ،امکوان ارائوه
وام گردان نیز در قالب معامالت وثیقهای تسهیل بخشیده میشود.
هر چند حق وثیقه غیراالیانه ،دسترسی مصرفکننده به اعتبار را ارتقا میبخشد؛ اما امکان تصاحب سوریع دارایوی را نیوز
در صورت نکول فراهم میکند .از این رو در این رهنمود ،ضرورت حمایت از اصر کننیگان و دیگر اقشار موورد توجوه قورار
میگیرد و به صراحت توصیه میشود که این قانون نباید حقوق مصرفکنندگان تحت قانون حمایت از مصرفکنندگان را تحت
تاثیر قرار دهد یا از محدودیتهای قانونی مربوط به انواع مختلف دارایی قابل انتقال یا وثیقهسپاری تخطی کند.
براساس رهنمود معامالت وثیقهای ،حق وثیقه بهصورت خودکار به هر نوع عواید ناشی از دارایوی وثیقوهای (و عوایود آن)
بدون نیاز به توافق خاصی بین طرفین ،قابل تسری است؛ مگر آنکه خالف آن توافق شده باشد.

 .۲.۲.۲.۲اثربخشی طرفسوم از حق وثیقه
براساس موارد مندرج در رهنمود (جدول  ،)33حق وثیقه در صورتی بین طرفین موثر خواهد شد که الزاموات نواظر بور ایجواد
آن و مندرج در زیربخش قبل تامین شود .با این وجود تا زمانیکه الزامات الزم برای اثربخشی طرف سوم تامین نشود ،این حق
توسط طرفهای سوم قابل اعمال و اثربخشی نخواهد بود.
در این راستا ثبت آگهی در سااانه ثبت وثایق ،عمدهترین روش برای اثربخشی این حق در قبال طرفهای سوم است؛ هور
چند انتقال مالکیت داراییهای وثیقهای به اعتباردهنوده یوا نماینوده وی بوهعنوان روش جوایگزین در دسوتیابی بوه اثربخشوی در

مقابل طرفسوم شناخته میشود .1عالوهبراین اگر برای اموال منقول ،سامانههای مختلف ثبت حق وثیقه در نظور گرفتوه شوده
است ،باید ثبت حق وثیقه در سامانه ذیربط انجام شود تا از اثربخشی در قبال طرف سوم برخوردار شود.

در شرایطی که دارایی منقول توثیقی در زمان انعقاد توافق وثیقوه بوه دارایوی غیرمنقوولی متصول ۲اسوت ،یوا در آینوده بوه آن

متصل خواهد شد؛ صرفاً با ثبت حق وثیقه در هر دو سامانه مربوط به وثایق منقول و غیرمنقول ،این حق در مقابل طرفهوای
سوم موثر خواهد شد.

 1البته در این رهنمود حق کنترل دارایی به وثیقه سپرده شده نیز با ثبت میتواند به فرد اعتباردهنده منتقل شود.
 ۲تجهیزات نصبشدنی با قابلیت نصب در اموال غیرمنقول مورد نظر هستند.
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زیرساختهای مورد نیاز در تامینمالی وثیقهای
جدول  -33ای اد و اثرعخشی حق وثیقه
طرفین
ایجاد حق وثیقه
اثربخشی حق وثیقه

نحوه تحقق
توافقنامه وثیقهسپاری بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده

اعتباردهنده و اعتبارگیرنده
اعتباردهنده و طرف سوم ذینفع در وثیقه

ثبت آگهی در سامانه ثبت ذیربط

1

 -1اگر سامانه های ثبت مختلفی برای اموال منقول موجود باشد ،باید حق وثیقه در سامانه ذیربط براساس نوع دارایی منقول ثبت شوود.
اگر دارایی منقول به مال غیرمنقولی متصل است و در آن نصب شده ،باید حق وثیقه این دارایی منقول در دو سامانه ثبت امووال منقوول و

غیرمنقول ثبت شود.
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 .۲.۲.۲.۲تقدم در حق وثیقه
اگر تمامی حق وثیقهها توسط ثبت از اثربخشی در مقابل طرفهای سوم برخوردار شوند ،تقدم براساس زاان ثبت حق وثیقاه
مشخص میشود .با این وجود اگر حق وثیقهها توسط رویکرد دیگری غیر از ثبت (مانند واگوذاری مالکیوت) ،از اثربخشوی در
قبال طرف سوم برخوردار شوند؛ نرم زاانی کس

اثربخشی عر

سال  ،تقودم را مشوخص خواهود کورد .در شورایطی کوه دو

مورد فوق امکان پذیر باشد ،تقدم عموماً توسط نظوم زموانی ثبوت یوا اثربخشوی توسوط طورف سووم (هرکودام کوه زودتور اتفواق
بیافتد) حاصل خواهد شد.

 .۹.۲.۲.۲ثبت و اعمال حق وثیقه
فرد اتبباردهنیم وثیقهای ،وظیاه جسبجلی سااانه ثبت وثایق و ارسال آگهی در سااانه را در زموان اعموال حوق وثیقوه بورای
دیگر اعتباردهندگان وثیقهای قبلی و طرفهای سوم بر عهده دارد و از این منظر وظیفهای برعهده سامانه نیست.

 .۲.۲.۲.۲مالحظات مربوط به تضاد قانونی
در مواقعی که طرفهای مقابل در بیشتر از یک کشور واقع شده باشند ،اعتباردهندگان وثیقوهای و طرفهوای سووم بایود بداننود
که مقررات ذیربط در کدام کشور نافذ خواهد بود .براسواس توصویه ارائهشوده در رهنموود ،قاانلن قابال کااربرد در خصالص
ایجاد ،اتمال و تقی در حق وثیقه در قبال عر

سل در دارای،های اشهلد ،براساس قاتیم کلای ،برپایاه اقاررات کشالری

خلاهی بلد که دارای ،تلثیقی در آن قرار دارد .از این رو اعتباردهنده وثیقهای که میخواهد حق وثیقه در داراییهای مشوهود را
در مقابل طرفهای سوم اعمال کند باید این حق را در سامانه کشوری ثبت کنود کوه دارایوی در آن واقوع اسوت .از ایون رو اگور
دارایی مشهود توثیقی در چند کشور قرار داشته باشد ،ثبت حق وثیقه در سامانههای ثبت تمامی این کشورها الزامی اسوت .در
خصلص حق وثیقه االال غیرانقلل و االال انقلل نااشهلد ،براساس قاعده کلی ،قانلن کشلری که اتببارگیرنیم در آن قارار
دارد نافذ خلاهی بلد و اعتباردهنده وثیقهای باید حق وثیقه خوود را در سوامانه ثبوت وثوایق آن کشوور ثبوت کنود .در صوورتیکه
دارایی توثیقی ،حق االییت فکری باشد؛ قانلن نافذ ،قانلن کشلری است که دارایا ،فکاری در آن حمایات ایشالد .بوا ایون
وجود در مورد اعسار پذیرنده اعتبار ،قوانین ناظر بر کشووری کوه پذیرنوده در آن قورار دارد موورد اسوتفاده قورار خواهود گرفوت

(شکل .1)6

 1با این وجود توجه به این نکته ضروری است که در این رهنمود برخی استثناها نیز در نظر گرفته شده است.
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دارایی توثیقی در آن قرار دارد

نوع دارایی توثیقی

اموال منقول مشهود

دارایی توثیقی در آن قرار دارد

اموال منقول نامشهود

اعتبارگیرنده در آن قرار دارد

اعتبارگیرنده در آن قرار دارد

دارایی فکری در آن حمایت میشود

دارایی فکری در آن حمایت میشود

مالکیت فکری

انتخاب قانون نافذ بر حق وثیقه براساس قانون کشوری که ..

ضرورت ثبت حق وثیقه در کشوری که ...

شکل  -۸وضعیت نفوذ قانون ناظر بر حق وثیقه در شرایط حضور طرفهای ذینفع در کشورهای مختلف
 -1در صورت وجود دارایی در چند کشور ،در سامانه تمام این کشورها باید حق وثیقه ثبت شود.
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 .۱.۲.۲.۲ثبت آگهی
برخی کشورها برای اموال غیرمنقول و داراییهای منقول با ارزش باال مانند هواپیما و کشتی ،سامانههای ثبت جداگانه در نظور
گرفتهاند که اختالفاتی در رویه ثبت در این سامانهها در مقایسه با سامانه ثبت اموال منقول مورد توجه این رهنمود وجوود دارد
(شکل  .)5برای مثال در سامانه مورد توجوه ایون رهنموود ،تاامینی در خصالص اینکاه اتببارگیرنایم االاک حقیقای دارایا،
انیرج در آگهی است ،نمیشلد .در حقیقت در این سامانه صرفاً ثبت حق وثیقه بالقوه موجود در هر نوع حق مالکیت فعلوی
و یا احتمالی اعتبارگیرنده در دارایی مندرج در آ گهی مورد توجه قرار میگیرد.
عالوهبراین در سامانههای ثبت حق مالکیت ،ثبتکننده باید مستندات ذیربط را برای بررسوی دقیوق در اختیوار قورار دهود.
این در حالی است که در این رهنمود در سامانه ثبت وثایق ،ثبت آگهی کفایت میکند و نیازی به ثبت اسبنیات و ایارک و یاا
ارائه آنها برای بررسی و ارزیاب ،القت نیست؛ هر چند در برخی کشورها در این سوامانه نیوز الوزام ارائوه مودارک مطورح شوده
است .در حقیقت در سیستم ثبت آگهی ،صرف وجود آگهی و ثبت آن این اطالعوات اولیوه را در اختیوار جسوتجوگر در سوامانه
قرار میدهد که حق وثیقه در خصوص دارایی ذیربط ممکن است وجود داشته باشد.
در کشورهایی که ثبت مدارک الزامی است ،این ثبت بهعنوان پیششرط ایجواد حوق وثیقوه شوناخته میشوود .ایون در حوالی
است که در این رهنمود ،ثبت آگهی ربطی به ایجاد حق وثیقاه نایارد و حاق وثیقاه باا تلافاق خصلالای باین دو عار
ایشلد و به مح

ایجااد

بهوجود آمدن از قدرت اعمال برخوردار بوده و موثر است .در حقیقت ثبت حق وثیقاه بارای االثر کاردن

حق ذیربط نسبت به عر های سل و نه عر

اقابل قرارداد انجا ایشلد.

در مقایسه با ثبت مدارک ،سامانه ثبت آگهی مورد نظر رهنمود آنسیترال ،مزایای زیر را دارد:


هزینه معامالتی را برای ثبتکننده کاهش میدهد زیرا نیازی به ارائه مستندات ذیربط در خصوص توافقنامه وثیقه جهوت
ثبت حق وثیقوه نیسوت و هزینوه معوامالتی را بورای جسوتجوگر نیوز کواهش میدهود زیورا نیوازی بوه جسوتجو در مودارک و
مستندات ذیربط برای اطمینان از صحت مطلب ندارد.



فشار اداری و بایگانی را بر اپراتور سامانه ثبت کاهش میدهد.



ریسک اشتباه و خطا در ثبت را کاهش میدهد زیرا با کاهش در میزان اطالعات الزم برای ثبت ،خطا در ثبت نیز کواهش
پیدا میکند.



محرمانگی و حفظ اطالعات خصوصی اعتباردهنده و پذیرنده اعتبار را بههمراه خواهد داشت ،زیرا تنها اطالعواتی کوه در
مورد معامالت وثیقهای بهصورت عمومی در دسترس است ،اطالعاتی است که برای آگاهی بخشی به جستجوگر در مورد
وجود حق وثیقه در یک دارایی کفایت میکند.
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هرچنوود همووواره عر هااای ساال بااا حااق االیانااه در دارایاا ،وثیقااهای میخواهنوود از وجووود توافووق وثیقهسووپاری موووثر در
خصوص دارایی ذیربط اطالع حاصل کنند؛ اما الزاماً ،در تمامی سامانهها اایان دسبرسای ایان افاراد باه ایان اع تاات و یاا
تقاضای آن از اتبباردهنیم وثیقهای الجلد نیست .در رهنمود نیز توصویه خاصوی در ایون زمینوه نشوده ولوی ایون امکوان بورای
اعتبارگیرنده در نظر گرفته شده است که از اعتباردهنده وثیقهای بخواهود اطالعوات ذیربوط را بوه صوورت مسوتقیم در اختیوار
طرف سوم قرار دهد .با این وجود هر یک از دو طرف اعتباردهنده وثیقهای و اعتبارگیرنده ممکن است همکاری الزم را اعمال
نکرده و طرف سوم به حکم قاضی در این زمینه نیاز پیدا کند.
البته در کشورهایی که برای طرف سوم ،اجازه تاییدیه حق وثیقه در نظر گرفته شده است نیز ،این حق به خریوداران بوالقوه
یا اعتباردهندگان وثیقهای بالقوه داده نشده است.
اعتبارگیرنووده نیووز ممکوون اسووت نیاااز بااه اع تااات بااه روز در ااالرد حاالزم ف لاای و ارزز حااق وثیقااه اطالبااه شاایم توسووط
اعتباردهنده وثیقهای داشته باشد .در برخی کشوورها ایون حوق بورای اعتبارگیرنوده در نظور گرفتوه شوده کوه بودون هزینوه بوه ایون
اطالعات دسترسی پیدا کند هر چند برای تناوب دسترسی به این اطالعات محدودیتهایی در نظر گرفته میشود .با ایون حوال
هزینهای برای اعتباردهنده وثیقهای و در سطح معقولی برای دسترسی به این اطالعات در نظر گرفته میشود.
اثربخشی حق وثیقه در قبال طرفهای مقابل سوم و نه اعتبارگیرنده
هدف از ثبت آگهی
ایجاد حق وثیقه با توافق خصوصی بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده
عدم الزام مالکیت دارایی توسط اعتبارگیرنده برای ثبت آگهی در سامانه ثبت اموال منقول

نقاط افتراق ثبت آگهوی
و ثبت اسناد

عدم نیاز به ثبت و ارزیابی مستندات و مدارک در ثبت آگهی در سامانه ثبت اموال منقول

کاربرد قابل انتظار از سامانه

امکان اخذ اطالعات بهروز در مورد ارزش حق وثیقه توسط اعتبارگیرنده

شکل  -۹رویه کلی ثبت آگهی در سامانه ثبت وثایق منقول

ماخذ :استخراج محقق از مطالب مندرج در آنسیترال (.)۲313

 .۹.۲.۲.۲هماهنگی با سامانههای ثبت اموال منقول خاص
در رهنمود توصیه شده هماهنگی بین سااانه ثبت وثایق انقلل با دیگر سااانههای خاص برای گرومهای دیگر ااالال انقالل
مانند کشتی ،وسایل نقلیه موتوری ،هواپیما و مالکیت معنوی در نظر گرفتوه شوود (شوکل  .)11حوداقل بایود از همااهنگی در
اقررات اربلط به اثربخشی عر

سل و حق تقی اطمینان حاصل شود .توجه به این نکته ضروری اسوت کوه براسواس مووارد

مندرج در این رهنمود ،حق وثیقه فعالشده نسبت به طرفهای سوم در یک سامانه ثبت حق وثیقوه عموومی ،از درجوه تقودم و
اولویت نسبت به حق وثیقه موثر در قبال طرفسوم در سامانه ثبت تخصصی ذیربط برخوردار نیست.
در این رهنمود روشهای دیگری برای هماهنگی در این زمینه در نظر گرفته شوده اسوت شوامل ،ارسوال اطالعوات ثبتوی در
یک سامانه به دیگر سامانهها و یوا پیادهسوازی راههوای ورودی مشوترک بورای ثبوت همزموان حوق وثیقوه در تموامی سوامانههای
ذیربط .البته در این زمینه ،توصیه خاصی مبنی بر کاراترین نحوه همکاری ارائه نمیشود .صرفاً بوه ایون مسواله اشواره شوده کوه
سووامانههای ثبووت تخصصووی ،خووود تحووت نظووارت قوووانین جداگانووهای هسووتند و اهووداف ،سووازماندهی و اداره چنووین مراکووز و
سامانههایی از کشوری به کشور دیگر و حتی از سامانهای به سامانه دیگر متفاوت است .از این رو برقراری هماهنگی بین آنهوا،
خود مسایل پیچیدهای را بهوجود میآورد .حتی در برخی کشورها ممکن است اصالحات در این زمینه با اصالح قانون ناظر بور
معامالت وثیقهای و یا تاسی

نظامهای ثبت تخصصی اعمال شود و در برخی دیگر ،رویکرد متفاوتی به کار گرفته شود.
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 .۵.۲.۲.۲هماهنگی با سامانه ثبت اموال غیرمنقول
سامانههای ثبت اموال غیرمنقول در بیشتر کشورها وجود دارند و عموماً به دالیل زیر ،سامانه ثبت امووال منقوول و غیرمنقوول
از یکدیگر متمایز است (شکل :)13


نلع ا اا تی که باید ثبت شود :در سامانه ثبت اموال غیرمنقول ،حق مالکیوت؛ و در سوامانه ثبوت امووال منقوول ،صورفاً
حق وثیقه ثبت میشود.
نقلم ثبت :در سامانه ثبت اموال غیرمنقول ،مدارک ذیربط باید ثبت شود؛ حال آنکه در سامانه ثبوت امووال منقوول ،ثبوت

آ گهی کفایت میکند.
الزامات ناظر بر تلالی

دارای :،در سامانه ثبت اموال غیرمنقول ،توصیف کامل دارایی توثیقی الزاموی اسوت؛ در حالیکوه

در سامانه ثبت اموال منقول ،توصیف کلی یا خاص دارایی کفایت میکند.


قواعد سازماندهی :در سامانه ثبت اموال غیرمنقوول بوا رفرن دهوی بوه شوماره قطعوه زموین انجوام میشوود؛ حوال آنکوه در
سامانه ثبت اموال منقول ،براساس اصول مشخصه پذیرنده اعتبار انجام میشود.
سامانه ثبت اموال غیرمنقول

سامانه ثبت اموال منقول

نوع ثبت

حق مالکیت

حق وثیقه

نحوه ثبت

ثبت مدارک و مستندات

ثبت آگهی

کامل

کلی

نحوه توصیف دارایی
سازماندهی دارایی در سامانه

رفرن

به شماره قطعه زمین

ایجاد حق وثیقه
هدف از ثبت

اثربخشی حق وثیقه

مشخصه اعتبارگیرنده

اثربخشی حق وثیقه
نسبت به طرف سوم

نسبت به طرف سوم
شکل  -۱۱ضرورت تمایز بین دو سامانه ثبت اموال منقول و غیرمنقول
ماخذ :استخراج محقق از مطالب مندرج در آنسیترال (.)۲313

عواقب قانونی ناشی از ثبت یا عدم ثبت در سامانه ثبت اموال غیرمنقول ،نه تنها در ایجاد حق وثیقه ،بلکوه در اثربخشوی و
اعمال آن در مقابل طرفهای سوم جاری است .این در حالی است که در سامانه ثبت اموال منقول ،ثبت حق وثیقه صرفاً برای
اعمال آن در قبال طرفهای سوم از اهمیت برخوردار است.
هر چند حق وثیقه در اموال منقول و غیرمنقول در کل تحت نظر نظامهای ثبت جداگانهای هستند ،با ایون وجوود کشووری
که نظام کلی ثبت حق وثیقه را پیادهسازی میکند باید رهنملدهای ،در خصلص اتمال حق وثیقه در اقابل عر های سال و
تقی حق وثیقه در االال انقلل ابصل به االال غیرانقلل در زمان ایجاد حق وثیقه یوا پو

از آن ،ارایوه کنود (شوکل  .)11در

حقیقت همانطور که قبالً بحث شد ،در حالیکه ثبت چه در سامانه ثبت حق وثیقه عمومی (سامانه ثبت وثایق) یا سوامانه ثبوت
اموال غیرمنقول از درجه کفایت برای اعمال آن درخصوص حق وثیقه اموال منقول متصل به امووال غیرمنقوول در قبوال طورف
سوم برخوردار است؛ اما این حق میتواند در قبال حق ثبت شده در سامانه اموال غیرمنقول فاقد حق تقدم شود.
الزام توصیف دارایی برای الحاقات به دارایی غیرمنقول میتواند بسته به ثبت در سامانه ثبت حق وثیقه عمومی یوا سوامانه
ثبت اموال غیرمنقول متفاوت باشد .براساس این رهنمود ،به منظور ثبت در سامانه ثبت حق وثیقه عمومی ،الحاقات به امووال
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غیرمنقول باید همانند دیگر اموال وثیقهای به نحوی توصیف شوند که صرفاً امکان شناسایی را فراهم نماینود و توصویف کلوی
دارایی منقول کفایت میکند؛ در حالیکه این آگهوی ،بوه صوورت دقیوق موال غیرمنقوول ذیربوط را توصویف نمیکنود .در طورف
مقابل برای ثبت در سامانه ثبت اموال غیرمنقول ،باید به صورت دقیق مشخصات آن قطعه زمین مشخص شود.

طرف سوم و حق تقدم

و هواپیما

سامانه ثبت اموال غیرمنقول در کشور الف

سوووامانه ثبوووت

سووامانه ثبووت

اموال منقول

وسایل نقلیه

سامانه ثبت اموال منقول در کشور ب

سووووووامانه ثبووووووت

سامانه ثبت اموال غیرمنقول در کشور ب

مالکیت معنوی

سامانههای کشور ب

سامانههای ثبت اموال منقول خاص

سامانه ثبت کشتی

سامانههای کشور الف

سامانه ثبت اموال منقول در کشور الف

سامانههای دیگر کشورها

سامانههای ثبت اموال منقول خاص و سامانه ثبت اموال غیرمنقول در همان کشور

هماهنگی در مقوررات مربووط بوه اثربخشوی

سوووووامانه ثبوووووت

..........

اموال غیرمنقول

نحووووه اعموووال حوووق وثیقوووه در

در صورت ضرورت ثبت حق وثیقه در سوامانه دیگور

مقابوول طرفهووای سوووم و تقوودم

کشورها به دلیل وجود دارایی منقول یوا اعتبارگیرنوده

حوووق وثیقوووه در امووووال منقوووول

در دیگر کشورها

متصل به اموال غیرمنقول

شکل  -۱۱ضرورت اطمینان از هماهنگی قبلی بین سامانههای ثبت
ماخذ :استخراج محقق از مطالب مندرج در آنسیترال (.)۲313

 .۱۰.۲.۲.۲هماهنگی بینالمللی بین سامانههای ثبت ملی
همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،در اللرتییه دارای ،به وثیقه سپردمشیم در بایش از یاک کشالر قارار داشابه باشای یاا پذیرنایم
اتببار و دارای ،وثیقهای در کشلرهای اخبلاای واق شایم باشانی ،الز اسات اتبباردهنایم وثیقاهای باه ثبات در ساااانههای
چنیین کشلر بپردازد تا از قدرت اعمال حق وثیقه خود در مقابل طرفهای سوم اطمینان حاصل نماید (شوکل  .)6از ایون رو
برای کاهش هزینههای معامالتی ثبتکنندگان و جستجوگران تحت این سناریو ،کشورها میتوانند از هماهنگکردن و همساانی
قلاتی ثبت و رویههای ذیربط به خوبی استفاده کنند (شکل  .)11بنابراین توصیه شده کشورهایی که دنبال پیادهسازی سامانه
ثبت عمومی وثایق منقول در کشور خود هستند ،از مشاوره با کشورهایی کوه ایون رویوه را پیادهسوازی کردهانود اسوتفاده کننود و
قواعد و رویههای آنها را مورد توجه قرار دهند.

 .۱۱.۲.۲.۲مالحظات دوره گذر :قابلیت کاربرد قانون جدید برای حقوق وثیقه قبلی
در این رهنمود توصیه شده کشلری که نرا حقلقی جییی ا اا ت وثیقهای را در حق وثیقه اتمال ایکنای ،ایان نراا را ناه

تنها برای حق وثیقههای جییی بلیه برای حق وثیقههای قبلی نیا الثر بیانی .1با این وجود برخی مالحظات بورای ایون قاعوده

کلی در نظر گرفته شده است .بهعنوان مثال ،حق وثیقه قبلی که برای طرف سوم و براساس قانون قبلی موثر شده بود ،در زموان
 1در برخی موارد بانکها فکر میکنند در مورد وامهای قبلی خود که در زمان قبل از اصوالحات ارائوه شوده نیوازی بوه ثبوت حوق وثیقوه در سوامانه ذیربوط
نیست .این در حالی است که این امر منجر به عدم تقدم و اولویت این حق در مقایسه با دیگور حقووق ثبوت شوده در سوامانه خواهود شود( .بانوک توسوعه
آسیایی .)۲31۴
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اجرای قانون جدید نیز همچنان موثر خواهد بود؛ البته انلط به آنکه اتبباردهنیگان وثیقهای قبل از پایان دورم گاذر (باهتنلان
اثال یک سال به نقل تصریحشیم در قانلن ،به ثبات یاا اتماال آن حاق در قباال عار

سال براسااس نراا حقالقی جییای

بپردازنی .در نظر گرفتن این دوره گذر برای ثبت حق وثیقه جدید توسط اعتباردهندگان وثیقهای در سوامانه جدیود یوا برداشوتن
قدمهایی برای حفظ اثربخشی حق وثیقههای قبلی براساس قانون جدید ،فشار ناشی از انتقال اطالعات ثبتشده در نظام قبلی
به نظام جدید را برای کشور ذیربط کاهش میدهد .این رویکرد در بسیاری از کشورها با موفقیوت بواالیی انجوام شوده اسوت؛
بهخصوص در شرایطی که این انتقال و ثبت اجید ،بیون اخذ هاینه انجام شود .از آنجا که حق تقدم در حوق وثیقوه در مووارد
فوق عموماً از زمان موثرشدن آنها قابل اعمال است که به زمانی در دوره اجرایی بودن قانون قبلی بر میگوردد؛ بنوابراین توصویه
میشود در آ گهی ثبت مجدد این آگهیها ،امکان درج موثرشدن آنها تحت قانون قبلی در نظر گرفته شود.

 .۱۲.۲.۲.۲مالحظاتی در تنظیم نسخه جدید قانون
کشورهایی که میخواهند قانون جدید در این زمینه تنظیم کنند باید دقت کنند که یا مقررات مورد توجه این رهنمود را در یکوی
از فرمتهای قانون ،مقررات ،دستورالعملها و رهنمودهای اجرایی منظور کنند یا در تعداد بیشتری از انواع این مقوررات آنهوا
را منظور نمایند .تصمیمگیری در این زمینه به خود کشورها واگذار شده است.

 .۹.۲الگوی کلی زیرساخت سامانهای
در این قسمت جهت آشنایی بیشتر با سامانه ثبت وثوایق در تامینموالی وثیقوهای ،بور نقوش آن در پیادهسوازی مووثر تامینموالی
وثیقهای تمرکز میشود .به این ترتیب با شکلگیری شناخت اولیه نسبت به کارکرد کلی این سامانه ،در اداموه رویکورد اسوتاندارد
در پیادهسازی موثر این زیرساخت براساس رویکرد مندرج در یکی از رهنمودهای بینالمللی بررسی میشود .از آنجا که بررسی
این رهنمود ،صرفاً الگوی بهینه اول در راهاندازی سامانه ثبت وثایق را به تصوویر میکشود؛ جهوت آشونایی بوا تجربوه و رویکورد
بینالمللی در این زمینه ،در ادامه بررسی این سامانه در گروهی از کشورها ارائه میشود.

 .۱.۹.۲نقش سامانه ثبت وثایق در پیادهسازی موثر تامینمالی وثیقهای
 .۱.۱.۹.۲ضرورت وجودی
هر چند در بیشتر کشورها ،تامینمالی به پشتوانه اموال غیرمنقول از سابقه زیادی برخوردار است و براسواس ارزش بواالی ایون
داراییها عموماً سامانهای برای ثبت مالکیت و توثیق آنها در نظر گرفتهشده اسوت؛ اموا در بسویاری از کشوورها بهواسوطه عودم
استفاده زیاد از اموال منقول در تامینمالی وثیقهای ،به این مقوله توجه نشده است .با این وجود ،به علت عمر کوتواهتر و تنووع
زیادتر اموال منقول و سرعت باالی امکان تبدیل آنها به داراییهای دیگر ،ضرورت وجود سوامانهای بورای ثبوت حوق وثیقوه در
این اموال در پیادهسازی موفق تامینمالی وثیقهای به پشتوانه آنها مشاهده میشود (شکل .)1۲
در این زمینه در برخی کشورها حتی در خصوص اموال غیرمنقول بهجای اسوتفاده از سوامانههای الکترونیوک در ثبوت حوق
وثیقه از همکاری اداره ثبت امالک و مستغالت و دفاتر ثبت اسناد رسمی استفاده شده است ،که این اداره و دفواتر ذیربوط بوا
هزینه باالی پرسنلی و سرعت عمل اندک هرگز نمیتوانند از کارایی سامانههای ثبت الکترونیک وثایق برخوردار باشند .از ایون
رو حتی اگر در کشوری در تامینمالی وثیقهای صرفاً تمرکز بور وثوایق غیرمنقوول باشود ،توصویه میشوود از سوامانه الکترونیوک
برای ثبت حق وثیقه ذیربط استفاده شود.
البته در بعضی کشورها نیز ادارات و حتی در برخی موارد سامانههای جداگانوهای بورای ثبوت حوق وثیقوه بورای داراییهوای
مختلف و یا براساس انواع معامالت متفاوتی که میتواند بر روی یک دارایی انجام شود و یا براساس وزارتخانوههای نواظر بور
دارایی یا معامله ذیربط در نظر گرفته میشود؛ و از این رو حتی در مواردی برای یک نوع دارایوی ،چنودین دفتور مرکوزی ثبوت
حق وثیقه منطقهای در نظر گرفته شده است که بهصورت غیرمرتبط با یکدیگر فعالیت میکنند .در این شرایط حتی اگور قوانون
در مورد حق تقدم وثیقه شفاف باشد؛ با وجود چندین اداره ثبتم فاقد ارتباط سامانهای با یکودیگر ،فرآینود جسوتجو بوا مشوکل
مواجه میشود .تعدد این سامانهها و حتی در نووع ابتوداییتر ،تعوداد زیواد دفواتر ثبوت حوق وثیقوه بورای یوک نووع دارایوی و یوا
داراییهای مختلف ،نه تنها هزینه زیادی را برای بایگانی این اطالعات بهوجود میآورند ،بلکه منجر بوه هزینوه جسوتجوی زیواد
برای اعتباردهنده بالقوه خواهند شد که خواهان توثیق دارایی ذیربط است .در ایون شورایط ،اعتباردهنوده ملوزم بوه اختصواص
هزینه زمانی زیاد برای بررسی سامانههای مختلف و حتی در صورت وجود دفاتر ثبت ،ملزم به اختصاص هزینه باال برای ارائوه
نماینده به این مراکز جهت بررسی حق وثیقه قبلی ثبتشده نسبت به دارایی ذیربط به صورت حضوری خواهد شد.
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عالوه بر هزینه باالی جستجو در سامانههای غیرالکترونیوک و یوا سوامانههای الکترونیوک غیور بورخط ،و حتوی جداگانوه و
مستقل از یکدیگر که خود منجر به طوالنیشدن دوره زمانی اعطای اعتبار میشود ،هزینه احتمال خطا در ارزیابیهای فوق نیز
به باال رفتن هزینه نهایی اعمال حق وثیقه بر دارایی ذیربط انجامیده و در نهایت منتهی به افزایش هزینوه تامینموالی وثیقوهای
خواهد شد .در این شرایط عدم اطمینان از برخورداری از حق تقدم در دارایی و همچنین عدم اطمینان از دیگر حوق وثیقوههای
قبلی بر دارایی ذیربط ،منجر به تخمین غیر دقیق ارزش وثیقه و از این رو افزایش هزینه تامینمالی میشود.
همچنین مجزا و مستقل بودن این سامانهها میتواند منجر به ریسک ثبت همزمان و یا غیرهمزمان دو حق وثیقوه بوا درجوه
تقدم اولیه بر یک دارایی در سامانههای مختلف شده و از این رو حتی با صوفر بوودن احتموال خطوا در لحظوه جسوتجوی حوق
وثیقه ،میتواند کارایی تامینمالی وثیقهای را به شدت کاهش دهد.
در حقیقت توجه به هزینههای بواالی پرسونلی و سوازمانی ثبوت حوق وثیقوه در سوازمانهای اداری جداگانوه و هزینوه بواالی
جستجوی آن با احتمال باالی خطا برای قرضدهنده و حتی امکان ثبت همزمان دو حق وثیقه با درجه تقدم و اولویوت بواال بور
یک دارایی ،در مجموع منجر به هزینه باالی اجتماعی این روش تامینمالی میشود .این در حالی است کوه در صوورت تجمیوع
ثبت حق وثیقه انواع مختلف اموال منقول در یک سامانه الکترونیکی و برقراری امکان دسترسی برخط به این سوامانه میتوانود
تمامی هزینههای فوق را بهشدت کاهش داده و با تسهیل تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقول ،منجور بوه افوزایش سوطح
دسترسی به اعتبوار در جامعوه شوود .از ایون رو الگوویی کوه صورفاً مبتنوی بور یوک سوامانه ثبوت وثیقوه اسوت ،در ارتقوای سوطح
تامینمالی وثیقهای مورد پذیرش خواهد بود .بنابراین در صورت وجود چندین سامانه ،اطالعوات آنهوا بایود در نهایوت در یوک
پایگاه داده مرکزی تجمیع ،ثبت و نگهداری شود.

اسوووووتفاده از
چندین دفتور

زمانی اعطای اعتبار

قبلی
افزایش ریسک ثبت همزمان یا غیر همزمان و نافذ
حق وثیقه با درجه تقدم اولیه

یووووا سووووامانه
مسووووووتقل و

نهووووووووووووایی

اطالعات

عدم امکان استفاده برخط و بهینه از اطالعات حق
وثیقه

الکترونیک و نامتمرکز

در تجمیوووووع

هزینه اجتماعی سامانه غیر

فاقوود ارتبوواط

هزینه پرسنلی باال در بایگانی حق وثیقه با تقدم اولیه

برای اعتباردهنده

الکترونیک

افزایش احتمال خطا در ارزیابی وجود حق وثیقه

افزایش هزینه تامینمالی وثیقهای برای اعتبارگیرنده

از سووووووامانه

طوالنی شدن دوره

عدم استفاده

افزایش هزینه نهایی تامینمالی وثیقهای

افزایش هزینه جستجوی حق وثیقه

شکل  -۱۲ضرورت وجود سامانه واحد و الکترونیک در ثبت حق وثیقه اموال منقول
ماخذ :محقق.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که هزینه کارمزد ثبت حق وثیقه در این سامانهها عموماً در مقایسه بوا دفواتر ثبوت
اسناد رسمی بسیار کمتر است و از این منظر منجر به کاهش هزینه تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقول میشود .به بیوان
دقیقتر ،عدم نیاز به کمک وکیل در تنظیم آگهی حق وثیقه و انجام الکترونیکی فرآیند ،بدون نیاز به هزینه پرسنلی رویکردهوای
مبتنی بر دفاتر ثبت اسناد رسمی ،نقش موثری در کاهش هزینه فوق ایفا میکنند.
 .۲.۱.۹.۲الزامات اولیه مورد نیاز
در طراحی این سامانهها در کشورهایی که قصد ارتقای ساختار تامینمالی وثیقهای پ

از بسط زیرساخت حقووقی و مقرراتوی

این روش تامینمالی را دارند ،ضروری است به الزامات اولیهای در ایون فرآینود توجوه شوود کوه ایون الزاموات در کنوار الزاموات
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عملیاتی ،کمک موثری به کارکرد مناسب سامانه ثبت وثایق خواهند نمود (شکل  .1)13در این راستا ابتودا بایود بور الااا ثبات
آگهی حق وثیقه بر دامنهای از اموال منقول تاکید کرد .از این رو بورخالف رویوه سونتی ثبوت حوق وثیقوه در دفواتر ثبوت کوه در
نهایت به فرآیند پیچیده حقوقی و زمانبر با هزینه باال میانجامد ،در این روش بر رویه الکترونیکی سوادهای تمرکوز میشوود کوه
اطالعات اندکی را برای ثبت حق وثیقه و در کوتاهترین زمان ممکن درخواست میکند.
بنابراین صرفاً فردی از حق تصرف و تملک در یک دارایی برخوردار است که این حق را در سامانه ذیربط به ثبت رسوانده
باشد .عالوهبراین در سامانههای ثبت وثایق ،حق تقی بر یک دارای ،اشبمل بر حق تصار

و تملیاک اولیاه ،الارفاً باا ثبات

زودتر این حق در مقایسه با دیگران در سامانه به فرد اعطا خواهد شد .همچنوین در قالوب هور نووع روش تامینموالی و معاملوه
انجامشده (رهن ،اجاره به شرط تملیک ،و  ،)...حق تصرف و تملک دارایی ذیربط صرفاً باید در این سامانه به ثبوت برسود و
سامانههای متفاوتی برحسب نوع معامله ذیربط مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
از آنجا که در نظام تامینمالی وثیقهای ،درجوه تقودم در حوق وثیقوه و میوزان تعهودات قبلوی پوشوش دادهشوده توسوط آن در
ارزیابی و ارزشگوذاری وثیقوه از اهمیوت خاصوی برخووردار اسوت؛ بنوابراین ضوروری اسوت دسبرسای باه ساااانه ثبات وثاایق
بهاللرت بر خط برای تمل امکانپذیر باشد .از این رو برقراری دسترسی به این سامانه از طریوق اینترنوت و بوا کواهش شودید
هزینههای جستجوی حق وثیقه با حضور فیزیکی در محل ثبت حق وثیقه در مدلهای مبتنی بر دفتورداری در روشهوای سونتی
و یا شبکههای الکترونیک داخلی درون سازمانی و یا برونسازمانی با دسترسی محودود ،میتوانود هزینوههای اجتمواعی موجوود
در تامینمالی وثیقهای در نظامهای مبتنی بر روشهای سنتی ثبت وثایق را بهشدت کاهش داده و بور افوزایش میوزان گورایش بوه
استفاده از این روش تامینمالی موثر واقع شود.۲

سهولت دسترسی

الزامات عملیاتی

محول کردن مسرولیت بررسی اسناد به وثیقهپذیر

نیاز به درج اطالعات کمتر در آگهی ثبت

اطمینان از کارکرد موثر ثبت

کاهش هزینه عملیاتی ثبت

حق تقدم اولیه بر یک دارایی با صرف ثبت زودتر حق وثیقه در سامانه

نظارت

اطمینووان از امکووان اعمووال

حق وثیقه

امکان ثبت حق وثیقه و رهگیری این حق

امکان ثبت زودهنگام یا رزرو ثبت حق وثیقه

مشخصکردن حق تقدم دولت در مقایسه با دیگر ذینفعان

اثربخشی عملی حق وثیقه

دسترسی برخط عموم به سامانه ثبت

اطمینان از امکان اعمال حق وثیقه در مقابل طرفهای سوم

الزامات اولیه

ثبت آگهی الکترونیکی حق وثیقه

سهولت و سرعت در ثبت

شکل  -۱۳الزامات مورد نیاز در کارکرد موثر سامانه ثبت وثایق در تامینمالی وثیقهای
ماخذ :محقق.

 1جهت آشنایی بیشتر با این الزامات حتی میتوان به مقررات ناظر بر فعالیت و عملکرد این سامانهها در کشورهایی مانند نیجریه ،غنا و برونی رجوع کرد
که با وجود شناختهنشدن بهعنوان کشورهای برخوردار از نظام مالی پیشرفته ،اما بوا بوهکارگیری روش تامینموالی وثیقوهای بوه پشوتوانه امووال منقوول و ایون
سامانهها ،بر سطح دسترسی به اعتبار در کشور خود افزودهاند.
 ۲تجربه کشورهایی که سامانه ثبت را پیادهسازی کردهاند بیانگر این نکته است کوه پیشورفتهای موجوود در تکنولووژی اطالعواتی ،نقوش مووثری در بهبوود
کارایی عملیاتی چنین سامانهای دارد.
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توجه به این نکته ضروری است که نیاز به حضور فیزیکی در مرکز ثبوت اسوناد جهوت اطوالع از حوق وثیقوههای موجوود بور
دارایی ذیربط ،منجر به ضرورت حفظ شعب بسیار برای این مراکز  -نه تنها برای ثبوت ایون حوق ،بلکوه بورای پیگیوری منوافع
ناشی از آن  -خواهد شد که این مساله خود هزینه پرسنلی و سازمانی ایون روش تامینموالی را در صوورت عودم وجوود سوامانه
ثبت وثایق افزایش خواهد داد.1

عالوهبراین اعمال محدودیت در دسترسی عموم به اطالعات سامانه ثبت وثایق ،اثر اقتصادی نظوام حوق تقودم در تصورف
وثیقه را بیاثر میکند .در صورتی که قرضدهنده نه از وجود دین و طلب قبلی نسوبت بوه دارایوی ،و نوه از موقعیوت حوق تقودم
خود نسبت به وثیقه اطالع داشته باشد ،تمایلی به وامدهی نخواهد داشت .همچنین دسترسی محودود بوه اطالعوات ایون دفواتر
که در قالب برنامههای مبتنی بر دسکتاپ و یا شبکه داخلی نگهداری میشوند ،در نهایت منجر به عدم استفاده بهینه اجتمواعی
از منابع سرمایهگذاریشده برای راهاندازی ،نگهداری و بهروزرسانی این سوامانهها میشوود؛ زیورا عمووم موردم کوه ذینفعوان ایون
سامانه هستند ،از امکان دسترسی راحت به آن برخوردار نخواهند بود.
 .۲.۱.۹.۲الزامات عملیاتی
با توجه به گستره کاربرد این سامانهها ،عموماً الزامات عملیاتی خاصی در طراحی آنها در نظر گرفته میشود .در ایون خصووص
مشاهده میشود که در گام اول ،با توجه به انواع داراییهای منقول واجدشرایط در تامینموالی وثیقوهای بایود اایاان ثبات حاق
وثیقه و رهگیری این حق موجود باشد .در کنار نوع داراییها ،براساس الگوی طراحیشده ،باید افرادی که از امکان ثبوت حوق
وثیقه در این سامانه برخوردارند نیز بهصورت صریح مشخص شده باشند.
همچنین در این سامانهها عموماً با اجتناب از فرآیند پرهزینه و طوالنیمدت ثبت حق وثیقه در دفواتر ثبوت اسوناد رسومی و
دیگر دفاتر ذیربط کوه مسورولیت بررسوی اسوناد در آنهوا بوه افوراد واجدشورایط و در برخوی مووارد بوه وکوال محولشوده اسوت،
اسئللیت بررسی اسناد به عرفین ذینا اقلل میشود .از این رو طرفین باید با اشراف کامل به حقوق خود بوه انجوام و ثبوت
حق وثیقه بپردازند.
عالوهبراین ،ثبت اع تات کمبر در مقایسه با اطالعات مورد نیاز در دفتر ثبت اسناد رسمی ،جهوت تنظویم و ثبوت آگهوی
حق وثیقه در این سامانهها مورد توجه قرار میگیرد که عموماً مبتنی بر نام و آدرس طرفهای مقابول ،توصویف وثیقوه و تواریخ
بایگانی حق وثیقه است .در این حالت با بایگانی اطالعات کمتر ،امکان دسترسی عموم به سامانه ذیربط فوراهم شوده ،هزینوه
بایگانی کاهش یافته و فرآیند ثبت حق وثیقه در سامانه سادهتر خواهد شد.
در این سامانهها عموماً اایان ثبت زودهنگا یا رزرو ثبت حق وثیقه (بلوکوهکردن دارایوی بورای نهوایی کوردن فرآینود ثبوت
حق وثیقه بر دارایی ذیربط) در نظر گرفته میشود .در این شرایط در فاصله زمانی که قرضدهنده بهدنبال چک کوردن دیوون و
حقوق قبلی وارد بر یک نوع دارایی خاص قرضگیرنده بالقوه است ،فورد دیگوری نمیتوانود حوق وثیقوهای بوا تقودم و اولویوت
باالتر را بر آن دارایی وضع کند .از این رو ریسک اعمال همزمان دو حق وثیقه با حق تقدم یکسان بر یک دارایی و عدم امکان
ارزیابی دقیق ارزش وثیقهای دارایی کاهش یافته و کمک زیادی به گسترش استفاده از این روش تامینمالی خواهد شد.
در طراحی این سامانهها با توجه به آنکه صرفاً فردی که حق وثیقه خود را زودتور ثبوت کورده از حوق تقودم اولیوه بور دارایوی
ذیربط برخوردار است ،عموماً وزارت دارایی که جمعآوریکننده درآمد مالیاتی دولت است و حتی بانکهای دولتی کوه وام بوه
افراد ارائه نمودهاند ،نمیتوانند بدون ثبت زودهنگام حق وثیقه خود بر داراییهای فرد ذیربط به حق تقدم اولیه دولوت نسوبت
به اموال بدهکار دولتی  -مشتمل بر بدهکار مالیاتی یوا بودهکار بابوت وام اخذشوده از بانکهوا یوا دیگور نهادهوا و سوازمانهای
دولتی  -نسبت به آن مال ادعال حق تقدم کنند .از این رو الزامی است در طراحی این سامانهها ضرورت ثبت حق تقی دولات
در اقایسه با دیگر ذینا ان حتی در مورد نهادهای ذینفع دولتی مورد توجه دقیق قرار بگیرد.
عالوه بر موارد فوق و با توجه به آنکه این سامانهها فعالیتی غیور رقوابتی و بوا منفعوت عموومی را بوه جامعوه ارائوه میکننود،
نرارت بر آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید سازمانی خاصی و الگویی مشخص برای نظارت بر فعالیت این سوامانه
در نظر گرفته شود.
 1با استفاده از سامانه الکترونیک ثبت حق وثیقه مبتنی بر وب ،هزینه سازمانی و اداری ثبت حق وثیقوه بوهنحو چشومگیری کواهش مییابود .در ایون زمینوه
کاهش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز از نقشی کلیدی برخوردار است .بوهعنوان مثوال در سوامانه ثبوت حوق وثیقوه روموانی کوه در زموان راهانودازی در سوال
 ۲333از مدرنترین سامانههای راهاندازیشده بود ،صرفاً یک کارمند وجود داشت (فالیسیگ ،صفویان ،دمالپمنا .)۲33۶
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 .۲.۹.۲رویکرد استاندارد در پیادهسازی زیرساخت سامانهای
با توجه به آنکه در پیادهسازی موثر تامینمالی وثیقهای در کنوار زیرسواخت مقرراتوی بوه زیرسواخت عملیواتی نواظر بور وجوود و
عملکرد مناسب سامانه ثبت وثایق ،ناظر بر ثبت حق وثیقه اموال منقول نیاز است؛ کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان
ملل متحد در سال  ۲31۴رهنمودی در این خصوص ارائه داده است کوه بوا بررسوی ابعواد کلوی آن میتووان بوه شوناخت الزم از

ابعاد کلیدی زیرساخت سامانه ثبت وثایق دست یافت .1توجه به این نکته ضروری است که بررسی ایون رهنموود در راهانودازی
و کارکرد سامانه ثبت وثایق ،صرفاً برای دستیابی به الگلی بهینه اول در این زمینه مورد توجه قرار گرفته اسوت .تجربوه عملوی
کشورها در زمینه راهاندازی و فعالیت این سامانه در ادامه در زیربخش بعدی ارائه خواهد شد.
در رهنمووود فوووق ،اصووول جووامعی بوورای موودیریت سووامانه ثبووت وثووایق در نظوور گرفتووه شووده اسووت .در ایوون راسووتا ابتوودا بووه
رهنمودهای حقوقی و عملیاتی ناظر بر خدمات ثبت ،شامل ثبت و جستجو اشاره شده که باید از منظر تموامی اسوتفادهکنندگانم
بالقوه ،ساده ،شفاف ،مسلم و قطعی باشند .همچنین بهعنوان اصل کلیدی دیگر به این نکته اشاره شده که خدمات ثبت شوامل
ثبت و جستجو باید بهنحوی طراحی شده باشند که در حد امکان سوریع و ارزان قیموت باشوند؛ در حالیکوه بهصوورت همزموان
امنیت و قابلیت جستجوی اطالعات در بین رکوردهای ثبت را نیز فراهم نمایند.
 .۱.۲.۹.۲تاسیس و کارکردهای سامانه ثبت وثایق
الف .راهاندازی و انتصاب مدیر سامانه
در این زمینه باید مقرراتی تنظیم شود تا تاسی

سامانه بورای دریافوت ،انباشوت و در دسوترس عمووم قورار دادن اطالعوات

آ گهیهای ثبتشده در خصوص حق وثیقه در اموال منقول تسهیل شود .همچنین براساس این مقررات باید ویژگیهایی بورای
مدیر سامانه در نظر گرفته شود و وظایف او در نظارت و رهبری سامانه تعیین ،و نحوه پایش عملکردش ،دقیق اشاره شود.
ب .کارکردهای سامانه ثبت وثایق
در این رهنمود در معرفی کارکردهای سامانه ثبت وثایق ،به موارد زیر اشاره شده است:


فراهم کردن دسترسی به سامانه و در صورت عدم فراهم شدن دسترسی ،بیان علت آن به ذینفعان.



فراهم کردن ابزارهای دسترسی به خدمات سامانه و مشخص کردن ساعات و روزهای فعالیت سامانه.



ارائه دلیل رد ثبت یک آگهی یا یک درخواست جستجو.



وارد کردن اطالعات مندرج در یک آگهی ارسال شده به سامانه به یک رکوورد ثبوت و مشوخص کوردن تواریخ و زموان هور
ثبت.



اختصاص یک شماره ثبت به آگهی اولیه.



شاخصسازی و یا استفاده از هر روش دیگری در سوازماندهی اطالعوات موجوود در رکوورد ثبوت ،جهوت برخوورداری از
امکان جستجو.



پشتیبانی از انسجام اطالعات در رکورد ثبت.



ارائه کپی از آ گهی ثبتشده به اعتباردهنده وثیقهای مشخصشده در آ گهی.



وارد کردن اطالعات مندرج در یک آگهی اصالحی به رکورد ثبت.



حذف اطالعات مندرج در یک آگهی ثبتشده از سامانه ثبت عمومی بوا خاتموهیافتن زموان اثربخشوی آن و یوا در صوورت
ثبت یک اطالعیه لغو آ گهی.



بایگانی اطالعات حذفشده از سامانه ثبت.

 .۲.۲.۹.۲دسترسی به خدمات ثبت
الف .دسترسی عمومی ،روزها و ساعات کاری
براساس مقررات ناظر بر راهاندازی و فعالیت سامانه ثبت وثایق ،باید این امکان برای هر فردی فراهم شود که بتواند آ گهی
ثبت در این سامانه صادر کند یا به جستجو در آن بپردازد.
 1برای مطالعه بیشتر در این خصوص میتوان به رهنمود زیر مشتمل بر  3۶توصیه و هفت فصل ،موجود در سایت آنسیترال رجوع نمود:
United Nations Commission on International Trade Law. 2014. UNCITRAL Guide on the Implementation of a
Security Rights Registry.
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زیرساختهای مورد نیاز در تامینمالی وثیقهای

در خصوص روزها و ساعات دسترسی به سامانه نیز دو حالوت موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت .در صوورتیکه دسترسوی بوه
سامانه ثبت بهصورت فیاییی امکانپذیر است ،الزام شده دفاتر سامانه در طول روزها و ساتات اداری اشاخص در آن کشوور
برای عموم باز باشند .همچنین اطالعات مربوط به مکانهای دفاتر سامانه ثبت و روزها و سواعات کواری آنهوا بایود در سوایت
ذیربط در دسترس عموم قرار گیرد .در طورف مقابول در شورایطی کوه دسترسوی بوه سوامانه از طریوق الیبرونیاک مقودور شوده
است ،این دسترسی باید در تما اوقات فراهم باشد.
با این وجود توجه به این نکته ضروری اسوت کوه در برخوی مووارد بورای یوک دوره زموانی کوه بوه انودازه کوافی کوتواه اسوت،
خدمات سامانه میتواند به صورت کامل یا ناقص ،قطع شود .در این شرایط اطالعیه مربوط به قطع خدمات و طوول مودت آن
باید در سایت سامانه درج شود و یا بهصورت عمومی تا زمانیکه سامانه از دسوترس خوارج نشوده ،اطالعرسوانی شوود .در غیور
اینصورت بایود در اسورع وقوت ،اطالعرسوانی انجوام شوود .همچنوین در شورایطی کوه سوامانه بهصوورت فیزیکوی فعوال اسوت،
اطالعیههای ذیربط باید در هر دفتر آن نصب شده باشد.
ب .چگونگی دسترسی به خدمات ثبت
هر فردی میتواند در صورت استفاده از فار آگهای توصیهشوده توسوط سوامانه ثبوت ،معرفوی خوود بوه صوورت منودرج در
سامانه بهعنوان اعتباردهنده و پرداخت یا انجام ترتیبات پرداخت موردنظر ثبت یا هر نوع کارمزد دیگر ،نسوبت بوه ارسوال یوک
آ گهی ثبت اقدام نماید .حال اگر با وجود تامین موارد فوق ،دسترسی کاربر به خدمات ثبت فراهم نشد ،سامانه ثبت باید علوت
را توضیح دهد.
سامانه باید اطالعات مربوط به هویت ثبتکننده را نگهداری کند اما نیازی به تاییی این اع تاات نایارد .همچنوین نیوازی
به کسب شواهدی دال بر کسب اجازه اعتبارگیرنده برای ثبت آگهی ندارد و الزم نیست این سامانه بوه بررسوی دقیوق محتویوات
آ گهی بپردازد .اطمینان حاصل کردن از دقیق یا کافی بودن اطالعات مندرج در آ گهی از نظور حقووقی ،و یوا درج شودن آنهوا در
قسمتهای ذیربط ،از وظایف سامانه نیست .با این وجود اگر هیچ اطالعاتی در یک یا تعداد بیشتر فیلدهای الزم بورای ثبوت
درج نشده باشد ،یا اطالعات درج شده ناخوانا باشد؛ ثبت آگهی توسط سامانه انجام نخواهد شد.1

ج .چگونگی دسترسی به خدمات جستجو
هر فردی میتواند به جستجو در سامانه بپردازد اگر؛ از فرم کاربردی جستجو توصیهشده توسط سامانه ثبوت بورای ایون کوار
استفاده کند و هزینهها و کارمزدهای الزم را برای ثبت نزد سوامانه ثبوت پرداخوت نمایود .سوامانه ثبوت در صوورتی درخواسوت
جستجو را رد میکند که بهنحو خوانا ،معیار جستجو وارد نشده باشد.۲

 .۲.۲.۹.۲ثبت
الف .زمان و دوره اثربخشی ثبت آگهی
ثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن از تاریخ و زمانیکه آگهی در رکورد ثبت وارد و از قابلیت جسوتجو توسوط عمووم برخووردار
شد ،موثر خواهد بود .البته سامانه ثبت ،رکوردی از تاریخ و زمان وارد شدن اطالعات در ثبوت آگهوی اولیوه یوا اصوالحیه آن را
حفظ میکند ،بهنحویکه از قابلیت جستجو برای عموم برخوردار باشد.
در این سامانه ،اطالعات مندرج در آ گهی اولیه یا اصالحیه آن به رکورد ثبت یا هر شاخص دیگری که از قابلیت دسترسوی
برای جستجوگران رکوردهای عمومی ثبت برخوردار است تبدیل میشود و تا جایی که از نظر عملی ممکن است ،بوهسورعت و
براساس ترتیب زمانی که این اطالعات برای سامانه ثبت ارسال شدهاند ،آنها را در دسترس جستجوگران قرار میدهد.
ثبت آگهی لغو از تاریخ و روزی موثر خواهد بود که آگهی ثبتشده ذیربط دیگر از قابلیت دسترسوی جسوتجوگران رکوورد
ثبت عمومی برخوردار نباشد .البته سامانه ثبت ،رکوردی از تاریخ و زمان عدم دسترسوی بوه آگهوی قبلوی و اعوالم لغوو آن بورای
جستجوگران رکورد ثبت عمومی نگهداری میکند.
صرفنظر از زمان اثربخشی آگهی ثبت ،باید به این نکته توجوه کورد کوه میتووان قبول یوا بعود از ایجواد حوق وثیقوه یوا انعقواد
قرارداد توثیق به ثبت آگهی ذیربط پرداخت .همچنین یک آگهوی منفورد از درجوه کفایوت الزم بورای کسوب اثربخشوی یوک یوا
تعداد بیشتری حق وثیقه برای یک اعتباردهنده در دارایی توثیقی در آ گهی برخوردار است؛ چه این حق وثیقهها در زموان ثبوت
 1در این شرایط سامانه ثبت باید در اسرع وقت علت عدم ثبت را عنوان کند.
 ۲در صورت عدم ارائه خدمت جستجو و یا رد ارائه این خدمت به یک کاربر ،علت آن باید توسط سامانه ثبت عنوان شود.
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موجود باشند و چه بعد از آن ایجاد شده باشند؛ چه براساس یک توافقنامه وثیقهسپاری یا چند توافقنامه بوا طرفهوای مشوابه
ایجاد شده باشند.
جدول  –31رویکردهای موجود در اثرعخشی ث
رویکرد
اول
دوم
سوم

آگهی
مدت زمان قابل تمدید

دوره اثربخشی
دوره کوتاهمدتی که باید در قانون تصریح شود

دوره کوتاهمدتی که باید در قانون تصریح شود

دوره مندرج در آ گهی ثبت

دوره مندرج در آ گهی اصالحیه

(مثالً  ۶ماه)

(مثالً  ۵سال)

دوره مندرج در آ گهی ثبت

(حداکثر مقدار آن در قانون تصریح میشود ،مثالً حوداکثر

 ۲3سال)

دوره مندرج در آ گهی اصالحیه
(حداکثر مقدار آن در قانون تصریح میشود مثالً  ۶ماه)

ماخذ :استخراج محقق از مطالب مندرج در آنسیترال (.)۲31۴

در خصوص دوره زمانی اثربخشی ثبوت آگهوی نیوز سوه رویکورد معرفوی شوده اسوت (جودول  )31کوه براسواس صوالحدید
میتوان یکی از این رویکردها را استفاده کرد .در روییرد اول ،ثبت آگهی اولیه برای دوره کوتاهی مثالً  ۵سال که در قانون باید
تصریح شود ،معتبر خواهد بود .البته دوره اثربخشی ثبت میتواند قبل از انقضا برای دوره کوتاهی مثالً  ۶ماه که باید در قوانون
تصریح شود ،تمدید شود .همچنین ثبت آگهی اصالحیه منجر به بسوط دوره اثربخشوی از تواریخ انقضوا میشوود ،البتوه اگور آن
تاریخ تمدید نشده باشد.
در روییرد دو  ،ثبت آگهی اولیه برای دوره مندرج در آ گهی توسط ثبتکننده معتبر خواهود بوود .البتوه در ایون رویکورد نیوز
دوره اثربخشی ثبت میتواند قبل از تاریخ انقضای آن با درج یک آگهی اصوالحیه توسوط ثبتکننوده بورای دوره جدیودی بسوط
پیدا کند .همچنین با ثبت یک آگهی اصالحیه ،دوره اثربخشی آن از تاریخ انقضا فعلی برای مودت منودرج در آ گهوی اصوالحیه
توسط ثبتکننده تمدید میشود ،البته اگر آن تاریخ تمدید نشده باشد.
در روییرد سل  ،ثبت آگهی اولیه برای دوره زمانی مشخصشده توسط ثبتنامکننده در آ گهی معتبر خواهد بوود .البتوه ایون
دوره زمانی نمیتواند از حداکثر مقدار زمانی مندرج در قانون ،مثالً  ۲3سال ،تجاوز کند .البته دوره اثربخشی ثبت میتوانود در
یک بازه زمانی کوتاه و قبول از انقضوای اثربخشوی آگهوی فعلوی  -بورای مثوال براسواس بوازه زموانی مشخصشوده در قوانون کوه
میتواند  ۶ماه باشد  -با ثبت یک آگهی اصالحیه برای دوره زمانی جدیدی که نباید بیشتر از مقودار منودرج در بنود قبلوی باشود
بسط داده شود .همچنین با ثبت یک آگهی اصوالحیه ،دوره اثربخشوی آن از تواریخ انقضوا فعلوی بورای مودت منودرج در آ گهوی
اصالحیه توسط ثبتکننده تمدید خواهد شد ،البته اگر آن تاریخ تمدید نشده باشد.
ب .سازماندهی رکوردهای ثبتی
در مقررات ناظر بر فعالیت سامانه باید زبان یا زبانهای الرد اسباادم برای درج اع تات در آگهی مشخص شده باشود.
سامانه ثبت باید برای هر آ گهی اولیه ،شمارم ثبت واحیی در نظر بگیرد و تمامی آگهیهای حاوی آن شماره را بوه آگهوی اولیوه
ذیربط ارتباط دهد .این سامانه با فهرستبندی یا هر روشدیگری به سازماندهی اطالعات در آ گهی اولیه یوا آگهوی اصوالحیه
مندرج در رکورد ثبت عمومی میپردازد تا به این ترتیب ،اطالعات را بورای جسوتجوگران و براسواس شوماره ثبوت در دسوترس
قرار دهد .این رویکرد در ارتباط با آگهیهای لغوشده نیز اعمال میشود تا این آگهیها نیز از قابلیت بازیابی برخوردار باشند.
سووامانه ثبووت موظووف اسووت از رکوردهووای ثبتووی در مقابوول گمشوودن یووا آسوویب محافظووت کنوود و سووازوکارهای الزم در

کپیبرداری 1از اطالعات برای بازسازی رکوردهای ثبت را دنبال کند .در مقررات بایود بوازه زموانی  ۲3سوالهای بورای بایگوانی
اطالعات حذفشده از رکورد ثبت عمومی برای بازیابی مجدد در نظر گرفته شود.
ج .کپی آگهی ثبتی
سامانه ثبت موظف است در اسرع وقت ،یک کپی از آ گهی ثبت مبتنی بر تاریخ و زمان موثرشودن آن و شوماره ثبوت آگهوی
را باارای فااردی کااه در آگهاای بااهتنلان اتبباردهناایم وثیقااهای اشخصشاایم و بووه آدرس وی ارسووال کنوود .پ و

از آنکووه فوورد
Back up.
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مشخصشده بهعنوان اعتباردهنده وثیقهای کپی آگهی ثبت را براساس بند الف دریافت کرد ،در یک بوازه زموانی مشخصشوده
کوتاهمدت  -برای مثال  13روز که باید در قانون و مقررات ذیربط مشخص شوود -بایود نسوبت بوه ارسوال مووارد زیور اقودام

نماید:1

یک کپی از آ گهی اولیه به آدرس هر فردی که در آ گهی بهعنوان اتببارگیرنیم مشخص شده است.
یک کپی از آ گهی اصالحیه یا حذفی برای افراد مشخصشده تحت عنوان اتببارگیرنیم به جدیدترین آدرس آنها منودرج در
آ گهی ثبت .با این وجود اگر اعتباردهنده وثیقهای از تغییر آدرس وی و جدیودترین آدرس اعتبارگیرنوده مطلوع اسوت بایود کپوی
موارد فوق را برای آن آدرس و یا به آدرسی که فکر میکند آ گهی را در دسترس وی قرار خواهود داد (در صوورتیکه فورد از چنود
آدرس برخوردار است و یا هیچ آدرسی از وی در دسترس نیست) ارسال کند.
د .اصالح یا حذف آگهی ثبتی
سامانه ثبت خود به اصالح یا حذف اطالعات مندرج در یک رکورد ثبت نمیپردازد .اصالح آن الرفاً تلسط اتبباردهنایم
وثیقهای و از عریق آگهی اال حی انجام میشود .البته ثبت یک آگهی اصالحیه منجور بوه پواک شودن یوا حوذف اطالعوات در
آ گهی اولیه ذیربط نخواهد شد .همچنین اطالعات مندرج در یک آگهی ثبتی صرفاً به مح

انقضای دوره اثربخشی آگهی یا

ثبت آگهی لغو ،از رکورد ثبت عمومی حذف خواهد شد.
 .۲.۲.۹.۲ثبت آگهی اولیه
الف .اطالعات مورد نیاز در آگهی اولیه
در آگهی اولیه باید مکانهایی بورای درج ایون مووارد در نظور گرفتوه شوده باشود :شناساه و آدرس اتببارگیرنایم ،شناساه و
آدرس اتبباردهنیم وثیقهای ،تلالی

دارای،های وثیقهای ،دورم اثربخشای ثبات ،و حایاکثر ابلغای کاه حاق وثیقاه بارای آن

ایتلان اتمال شلد .در صورت وجود بیش از یوک اعتبارگیرنوده یوا اعتباردهنوده وثیقوهای ،بایود اطالعوات الزم در مکانهوای
ذیربط برای هر اعتبارگیرنده یا اعتباردهنده درج شود.
ب .شناسه اعتبارگیرنده و اعتباردهنده وثیقهای
در این زمینه رویکردهای جداگانهای باید برای شرایطی که اعتبارگیرنده و اعتباردهنده وثیقهای شخص حقیقوی یوا حقووقی
است در نظر گرفته شود (جدول  .)3۲در صورتیکه اعتبارگیرنده شخص حقیقوی اسوت ،شناسوه او بایود نوامش در نظور گرفتوه
شود .در قانون ناظر بر فعالیت سامانه باید اجزای نام و فیلدهای در نظر گرفته شده بورای آن مشوخص شوود .همچنوین در ایون
قانون باید نوع سند رسومی کوه براسواس آن نوام اعتبارگیرنوده مشوخص میشوود ،و روشوی کوه براسواس آن نوام اعتبارگیرنوده در
صورت تغییر مشخص میشود ،تعیین شود .این موارد دقیقاً در مورد اعتباردهنده وثیقهای حقیقی صادق است.
حال در صورتیکه اعتبارگیرنده شخص حقوقی است ،نامش باید بهعنوان شناسه منظور شود و نام او نیز به نام تصریحشده
در سند فعلی مبتنی بر شخصیت حقوقی وی استناد میشود .این مساله در مورد اعتباردهنده وثیقهای حقوقی نیز صادق اسوت.
البته در قانون ناظر بر فعالیت سامانه و در شرایط خاصی که اعتبارگیرنده در حال گذرانودن فرآینود ورشکسوتگی اسوت یوا فووت
شده ،باید امین یا نماینده وی را بهعنوان اعتبارگیرنده معرفی کند .این مساله در مورد اعتباردهنده وثیقهای نیز صادق است.
جدول  –3۲شناسه اع ارگیرنده و اع اردهنده وثیقهای
نوع

سند ذیربط

شناسه

حقیقی

نام شخص حقیقی

نوع سند تصریحکننده نام باید مشخص شود

حقوقی

نام شخص حقوقی

براساس سند مبین شخصیت حقوقی

فوت یا ورشکسته (حقیقی یا حقوقی)

نام امین یا نماینده وی

نوع سند تصریحکننده نام باید مشخص شود
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 1در حقیقت اعتبارگیرنده توسط اعتباردهنده از درج آگهی حق وثیقه در سوامانه ثبوت بایود مطلوع شوود و در صوورت اعتوراض بوه محتووای منودرج در آن
میتواند با ارائه درخواست به اعتباردهنده ،تقاضای صدور اصالحیه آگهوی ثبوت را نمایود کوه اگور اعتباردهنوده در بوازه زموانی ذیربوط نسوبت بوه صودور
اصالحیه اقدام نکند ،اعتبارگیرنده میتواند از طریق مراجع قضایی پیگیری الزم را نماید (این راهبرد که در راستای حمایت از حقووق اعتبارگیرنوده اسوت
در ادامه اشاره میشود).
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ج .توصیف داراییهای توثیقی
در مقررات ذیربط باید به این مساله اشار شود که داراییهای توثیقی باید در فضای در نظر گرفته شده در آ گهی به نحوی
توصیف شوند که به صورت معقولی امکان شناسایی آنها فراهم شود .تلالی

کلی معطووف بوه تموام داراییهوای موجوود در

یک گروه از اموال منقوول ،شوامل داراییهوای حوال و آتوی اعتبارگیرنوده در آن گوروه مشوخص از دارایوی اسوت .تلالای

کلای

م طوف عه همه داراییهای منقو  ،شامل همه داراییهای منقول حال و آتی اعتبارگیرنده است.
د .اطالعات نادرست یا ناکافی
ثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن که منجر به تغییر شناسه اعتبارگیرنوده میشوود یوا اعتبارگیرنوده جدیودی را بوه آگهوی اضوافه
میکند در شرایطی موثر خواهد بود که شناسه صوحیح اعتبارگیرنوده در آن درج شوده باشود .در صوورتی آگهوی توسوط جسوتجو
بازیابی میشود که شناسه اعتبارگیرنده صحیح باشد.
درج اع تات اشببام یا ناکافی به غیر از درج اشببام یا ناکافی شناساه اتببارگیرنایم در آگهای ،انجار باه ب،اثاری آگهای
نخلاهی شی .در صورتیکه اطالعات اشتباه یا ناکافی منجر به راهنمایی شدیداً اشتباه جستجوگر شود ،آن آگهوی مووثر نخواهود

بود .1البته درج اطالعات اشتباه یک اعتبارگیرنده در آ گهی ثبت ،این آگهی را در خصوص دیگر اعتبارگیرندگانی که نام آنهوا بوه
درستی در آ گهی ذیربط درج شده بیاثر نمیکند .همچنین توصیف ناکافی برخی از داراییهوای آزاد در یوک آگهوی ،منجور بوه
بیاثری آن آگهی در خصوص دیگر داراییهای توثیقی به خوبی توصیف شده در آ گهی نخواهد شد.
 .۹.۲.۹.۲ثبت آگهیهای اصالحیه و لغو
الف .اطالعات ضروری در آگهی اصالحیه و در لغو یک آگهی
آ گهی اصالحیه باید مشتمل بر شماره ثبت آگهی اولیه ذیربط باشد .اگر اطالعاتی باید اضافه یوا حوذف شووند و یوا تغییور
کنند ،این اطالعات باید به نحوی اضافه یا حذف شوند یا تغییر کنند که با اطالعوات موورد نیواز در آگهوی اولیوه تطوابق داشوته
باشند .آگهی اال حیه امین است به یک یا چنی قلم از اع تات انیرج در آگهی اولیه اارتبط باشای .یوک آگهوی لغوو بایود
مبتنی بر شماره ثبت آگهی اولیه باشد که لغو به آن مرتبط میشود.
در صورت نیاز به اصالح کلی اطالعات اعتباردهنده وثیقهای در چند آ گهی ،دو راهکار میتوانود دنبوال شوود .مقوررات یوا
این امکان را برای فرد ذیربط فراهم میکنند که اطالعات خود را شخصاً در تمامی این آگهیها بوا درج یوک آگهوی اصوالحیه
اصالح کند یا صرفاً این فرد با درج یک آگهی اصالحیه ،از سامانه ثبت درخواست اصالح تمامی اطالعات خود در تمامی این
آ گهیها را مینماید تا سامانه به نمایندگی از طرف وی این اصالح را اعمال کند.
ب .اصالحیه یا لغو اجباری
اعتباردهنده وثیقهای در شرایط زیر باید آ گهی اصالحیه یا لغو را ثبت کند:


ثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن در کل یا در سطح مندرج در آ گهی توسط اعتبارگیرنده ،مجاز شناخته نشده باشد.



ثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن توسط اعتبارگیرنده به رسمیت شناخته شده باشد اما مجوز آن لغو شوده باشود و توافقناموه
وثیقهسپاری صادر نشده باشد.



توافقنامه وثیقهسپاری بازنگری شده باشد ،به نحوی که اطالعات مندرج در آن نادرست یا ناکافی باشد.



حق وثیقهای که آگهی به آن مربوط میشود به واسطه پرداخت کامل یا مورد دیگری خاتمه یافته باشد و هیچ تعهد دیگوری
۲

از طرف اعتباردهنده وثیقهای برای بسط اعتبار وجود نداشته باشد .

 1درج مطالب نادرست در آ گهی در خصوص دوره اثربخشی ثبت آگهی یا حوداکثر مقودار قابول اجورا در خصووص حوق وثیقوه ،منجور بوه بیاثوری آگهوی
نمیشود مگر آنکه من ر عه راهنمایی شدیداً اش اه طرفهای سومی شود که عه آن اتکا کردهاند.
 ۲در خصوص موارد دوم به بعد ،اعتباردهنده وثیقهای هر نوع کارمزد مورد توافق اعتبارگیرنده را باید اخذ کند .به غیر از این موورد ،هویچ نووع کوارمزد یوا
هزینه بیشتری از اعتباردهنده وثیقهای اخذ نخواهد شد.
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جدول  –33ث
حالت
اول

آگهی اص حی یا لغو
ثبتکننده

اعتباردهنده وثیقهای

شرایط الزم
 1۵روز پ

از دریافت درخواست کتبی از اعتبارگیرنده مبنی بر مجواز شناختهنشودن آگهوی اولیوه یوا

اصالحیه آن
عدم ثبت آگهوی اصوالحی یوا لغوو توسوط اعتباردهنوده وثیقوهای بوا وجوود گوذر  1۵روز فووق و طوی

دوم

سامانه ثبت یوا موامور

قضایی یا اجرایی

تشریفات قضایی

صرف طی کوردن شورایط قضوایی بورای موواردی کوه در قوانون بایود تصوریح شوود و در کنوار وجوود
سازوکارهای مناسب در حمایت از اعتباردهنده وثیقهای
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پ

از یک دوره کوتاهمدتی بعد از دریافت درخواست کتبی از اعتبارگیرنده ،مانند  1۵روز که باید در قانون تصریح شوود،

اعتباردهنده وثیقهای ملزم به رعایت تعهدات خود در خصوص اصالح یا لغو آ گهی اسوت .البتوه اگور اعتباردهنوده وثیقوهای از
دوره زمانی فوق پیروی نکند ،اعتبارگیرنده از حق ثبت آ گهی اصالحیه یا لغو ،براساس شورایط ذیربوط ،و از طریوق تشوریفات
قضایی یا اداری برخوردار است .همچنین اعتبارگیرنده از حق جستجوی ثبت اصالحیه یا لغو آ گهی ،براساس شرایط ذیربط،
و از طریق تشریفات قضایی یا اداری حتی قبل از دوره زموانی فووق و در صوورت وجوود سوازوکارهای مناسوب در حمایوت از
اعتباردهنده وثیقهای برخوردار است .از این رو آ گهی اصالحیه یا لغو ،براساس شرایط ذیربوط و در تطوابق بوا مووارد فووق یوا
توسط سامانه ثبت و یا توسط مامور قضایی یا اجرایی ثبت خواهد شد (جدول .)33
 .۲٫۲.۹.۲معیار و نتایج جستجو
الف .معیار جستجو
معیار جستجو که توسط آن جستجوی یک رکورد ثبت عمومی انجام میشود ،شناسه اتببارگیرنیم یا شمارم ثبت است.
ب .نتیجه جستجو
ثبت نتیجه جستجو ،اطالعات مربوط به تاریخ و زمان انجام جستجو و تمام اطالعات مندرج در آ گهیهای ثبتی همخووان
با معیار جستجو را در اختیار قرار میدهد یا به این مساله اشاره میکند که هیچ آگهی ثبتی مبتنی بر اطالعات همخوان با معیار
جستجو وجود ندارد .البته بایی ا یار در تطابق کاال بالدن و چگالنگی ت یاین در تطاابق کااال بالدن باا ا یاار جسابجل نیاا
تصریح شلد .در صورت درخواست جستجوگر ،سوامانه ثبوت یوک گوواهی جسوتجوی رسومی مبنوی بور نتیجوه جسوتجو منتشور
میکند.
 .۱.۲.۹.۲کارمزدهای ثبت و جستجو

انواع کارمزدهایی که از قابلیت ثبت در سامانه برخوردارند عبارتنود از کارمزد ثبت آگهی ،جستجو و انتشار گواهیهاا ی ربا

که میتوانند بهصورت کاغذی و یا الکترونیکی انجام شوند .البته خدماتی کوه در سوامانه ثبوت بودون اخوذ هزینوه کوارمزد انجوام
خواهند شد نیز باید معرفی شوند .حال برای پرداخت کارمزدهای ذیربط ،سامانه ثبت میتواند با فرد وارد قرارداد شود تا یک
حساب کاربر ثبت برای وی تنظیم کند و از این طریق پرداختها را تسهیل کند .مقام اجرایی که بایود توسوط قوانون مشوخص
شود ،کارمزدها و سازوکارهای پرداخت خدمات ثبت را توسط حکمی تعیین خواهد کرد.

 .۲.۹.۲اصول بهترین عملکرد در کارکرد عملیاتی موثر سامانه ثبت در دیگر کشورها
در مقایسه با رویکرد استاندارد موجوود در پیادهسوازی و راهانودازی زیرسواخت سوامانهای مبتنوی بور رهنموود کمیسویون حقووق
تجارت بینالملل سازمان ملل متحد ( ،)۲31۴مطالعه اصول بهترین عملکرد در کارکرد عملیاتی و بالفعل این سوامانهها پو
از راهاندازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .در این راستا به سند ارائهشده توسط شورکت تامینموالی بینالمللوی ()۲313
که مبتنی بر معرفی جعبه ابزار این شرکت در پیادهسازی و عملیاتی کردن تامینمالی وثیقهای در دیگر کشورها اسوت و مطالعوه
دیگری که توسط آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ ( )۲31۲در خصوص سوازوکار ثبوت وثوایق منقوول در  3۵کشوور از منواطق

مختلف انجام شده 1متمرکز میشویم .1در حقیقت در کنار توجه به اصول بهترین عملکرد و چارچوب موورد اسوتفاده شورکت
 1این مطالعه در طول فوریه و اکتبر  ۲313در این کشورها انجام شده است.
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تامینمالی بینالمللی در پیادهسازی موثر سامانه ثبت وثایق منقول در دیگر کشورها ،در ادامه به تجربه عملی دیگر کشوورها در
زمینه این سامانهها اشاره میکنیم.
 .۱.۲.۹.۲متمرکز بودن سامانه
رکوردهای ثبت باید در سامانه م مرکزی درج شووند و تموامی ثبتهوای مربووط بوه حوق وثیقوههای انوواع مختلوف داراییهوای
منقول توثیقی و انلاع اخبل

ا اا ت را صرفنظر از ایان جغرافیای ،اباااوت و انالاع اخبلا

اتببارگیرنایم در بربگیورد

(شکل  .)1۴البته حق تصرف با حفظ مالکیت نیازی به ثبت در این سامانه ندارد زیرا عموماً از حق تقدم در مقررات نواظر بور
حفظ ارزش وثیقه برخوردار است.
در خصوص انواع داراییهای منقول ،اگر سامانه براساس نوع دارایی منسجم نباشد ،امکان جستجو در یوک سوامانه بورای
انواع مختلف دارایی در یک سامانه واحد فراهم نمیشود .با این وجود در مورد برخی داراییها به خاطر ماهیوت خواص آنهوا،
در عمل سوامانههای مجزایوی در نظور گرفتوه شوده اسوت .در ایون زمینوه میتووان بوه وسوایل نقلیوه موتووری ،هواپیموا ،کشوتی،
اوراقبهادار سرمایهگذاریشده در بازار سرمایه و مالکیوت معنووی اشواره کورد .در شورایطی کوه ایون سوامانهها بوه نحوو مناسوبی
فعالیت کنند ،پ

از اعمال اصالحات در زیرساخت تامینمالی ،الزاماً نیازی نیست آنها را در سامانه جدید نیز ثبت کورد .البتوه

در این صورت باید این مساله به صراحت در قانون ناظر بر فعالیت سامانه ثبت اموال منقول تشریح شود تا از الوزام ثبوت حوق

وثیقه یک دارایی در سامانه جدید و دوبارهکاری اجتناب شود ۲و.3

در کشورهای مورد بررسی ،در نزدیک به یک سوم آنها تقریباً حق وثیقه همه انواع داراییهای منقوول در یوک سوامانه ثبوت
میشود .البته در چین در زمان انجام این تحقیق ،انسجام در سوامانهها موجوود نبووده و حوق وثیقوه اسوناد دریوافتنی در مرکوزی
وابسته به بانکمرکزی چین و حق وثیقه دیگر انواع دارایی نیز در مراکز ثبت جداگانهای ثبوت میشود کوه ارتبواط و پیونودی بوا
یکدیگر نداشتند و از این رو کارایی ثبت حق وثیقه با کاهش مواجه شده بوود .البتوه در ایون کشوور و قبول از راهانودازی سوامانه
ثبت وثایق ،حق وثیقه در صورت حقیقی بودن بدهکار ،در دفتر خانوه اسوناد رسومی بایود ثبوت میشود؛ و در صوورت حقووقی
بودن ،در اداره دولتی صنعت و معدن .این مساله با توجه به تعداد زیاد دفاتر ثبت اسناد رسمی و عدم وجود ارتباط بوین پایگواه
دادههای ذیربط ،منجر به ایجاد مشکالت زیادی در عملیات تامینمالی وثیقهای شده بود.
همچنین صرفنظر از آنکه دارایی ذیربط به مکان دیگری منتقل شده ،ثبت باید بهاللرت ییپارچه از انرار جغرافیاای ،در
کشلر ذیربط انجام شود .در آمریکا و کانادا در زمان انجام تحقیق توسط آلووارز دمال کمپوا ،دَونوز و هنینیوگ ( ،)۲31۲در هور
ایالوت یووک سوامانه ثبووت متمرکووزی بورای انووواع مختلوف دارایووی موجووود بوود .البتووه مشوکل منووتج از ایوون عودم تمرکووز ،توسووط
شرکتهایی خصوصی کاهش یافته بود که به جستجوی رکوردهای ثبت حق وثیقه در ایالتهای مختلف میپرداختند .البته در
اللرت الاا ثبت براساس اقل جغرافیای ،دارای ،،اشیلی که ایتلانی حاالل شلد؛ انبقال دارای ،از یاک ایاان باه ایاان
جغرافیای ،دیگر و وثیقهسپاری اجید آن است که کارای ،تملیاتی تاایناالی وثیقهای را کاهش خلاهی داد.
در سامانه ثبت وثایق باید امکان جستجو الرفنرر از نلع اتببارگیرنیم (حقیقی یا حقلقی  ،یا نووع حوق وثیقوه در دارایوی
وجود داشته باشود .در کشوورهایی کوه بور پایوه قوانون مودنی سونتی بنوا شودهاند ،عمومواً حوق وثیقوه شورکتها در سوامانه ثبوت
شرکتها؛ و حق وثیقه قرضگیرندگان حقیقی ،در سامانه جداگانه ثبت میشود و یا در بدترین حالت ،اصالً ثبت نمیشوود .در
یک سوم کشورهای مورد بررسی ،ثبت در خصوص شورکتها در سوامانه ثبوت شورکتها انجوام شوده اسوت کوه در ایون مووارد
اشخاص حقیقی به سامانهای برای ثبت حق وثیقه دسترسی ندارند.

 1از این رو هرگاه در این قسمت به کشورهای مورد بررسی یا نمونه اشاره شد ،منظور  3۵کشور مورد توجه در مطالعه فوق است.
 ۲بهعنوان مثال در کشور آذربایجان که سامانه ثبت اوراقبهادار بهنحو مناسبی فرآیند ثبت حق وثیقوههای معطووف بوه اوراقبهوادار را انجوام میدهود ،ایون
سامانه در کنار سامانه دیگر وثایق منقول به فعالیت میپردازد (شرکت تامینمالی بینالمللی .)۲313
 3عموماً در قوانین و مقررات قودیمی نواظر بور تامینموالی وثیقوهای ،سوامانههای جداگانوهای براسواس نووع امووال منقوول در نظور گرفتوه میشود (شورکت
تامینمالی بینالمللی .)۲313
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پوشش تمام استانهای

پوشش انواع مختلف

واقع در کشور

اموال منقول

سووامانه ثبووت
اموال منقول
پوشوووووووش انوووووووواع

پوشش انواع مختلف اعتبارگیرنده
(حقیقی و حقوقی)

مختلف معامالت
همه نوع منافع منتج از اموال منقول
(در قالب حق وثیقه و غیر حق وثیقه)

شکل  -۱۴سامانه متمرکز در ثبت حق وثیقه اموال منقول
ماخذ :محقق.

در حالت بهترین عملکرد ،در کنار این مساله که حق وثیقه اموال منقول صرفنظر از نوع اعتبارگیرنده و نوع حق وثیقه بایود
در یک سامانه متمرکز ثبت شود ،به این مساله نیز توجه شده که حتی برخی اناف انبج از االال انقالل کاه از نرار حقالقی در
قال

حق وثیقه عبقهبنیی نمیشلنی (ااننی ا ادلهای کاربردی نیا بایی در این سااانه درج شلنی .1در این زمینه میتوان به
۲

لیزینگهای بلندمدت ،فروش اسوناد دریوافتنی و قراردادهوای فوروش تضومینی اشواره کورد  .ایون در حوالی اسوت کوه در برخوی
کشورها براساس نوع حقوقی معامله و از این رو منافع حقوقی ذیل اموال منقول ،ثبت در سامانه جداگانهای انجام شده است.
 .۲.۲.۹.۲در دسترس بودن و سادگی سامانه
براساس اصول بهترین عملکرد ،چارچوب قوانونی و نهوادی نواظر بور ایون سوامانهها بایود امکوان ثبات ساادم آگهای را در کنوار
جسبجلی اع تات فراهم کرده باشد .سامانه باید  ۴۲ساتبه و هات روز هابه بدون نیاز بوه اثبوات قصود و نیوت کواربران در
انجام ثبت ،در دسترس عموم باشد 3 3و نیازی به حضور فیزیکی افراد برای دسترسی به اطالعوات سوامانه نباشود .5بایود بورای

کاربران همیشگی (بانکها) و حتی آن گروه از کاربران غیرهمیشگی کوه ممکون اسوت صورفاً یوک بوار بوه سوامانه رجووع کننود،
دسترسی فراهم شده باشد .کااربران همیشاگی ،حسااب کااربری خواهنود داشوت و هزینوههای کوارمزد خودمات سوامانه بورای
حساب کاربری آنها منظور میشوود و الزم نیسوت قبول از دریافوت خودمت بوه پرداخوت کوارمزد و هزینوه ذیربوط بپردازنود .در
حالیکه برای کاربران غیرهمیشوگی ،عمومواً هزینوه کوارمزد از طریوق کوارت اعتبواری یوا بودهی و قبول از ارائوه خودمت دریافوت
میشود.

 1در حقیقت در صورت عدم ثبت دیگر منافع حقوقی ذیل اموال منقول در یک سامانه واحد ،طرف سومی که میخواهد به تامینمالی وثیقهای بوه پشوتوانه
این اموال بپردازد ،بدون اطالع از دیگر منافع حقوقی ناظر بر آن مال ،با ارزشگذاری نامناسب دارایی و حقوق خود در صورت نکول اعتبارگیرنده ،مواجه
خواهد شد (شرکت تامینمالی بینالمللی .)۲313
 ۲از دیگر انواع منافع حقوقی منتج از اموال منقول که در حقیقت نمونههای کاربردی معادلهای کاربردی هستند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
Financial leases, long term operating leases, consignments, sales with reservation of title, the sale of secured sales of
contracts, and liens.
 3عموماً امکان دسترسی به این سامانهها از هر درگاهی در نظر گرفته میشود و محدودیتی در این زمینه منظور نمیشود و حتی از طریق کواربران خوارج از
کشور امکان دسترسی به سامانه فراهم است .کاربرانی که به اینترنت دسترسی ندارند بایود بتواننود از نقواط خواص دسترسوی تعبیهشوده ،بوه اطالعوات ایون
سامانه دسترسی پیدا کنند (شرکت تامینمالی بینالمللی .)۲313
 3اطالعات موجود در سامانه ثبت ،به عنوان یک کاال و اطالعوات عموومی منظوور شوده و بودون اعموال محودودیت بایود در دسوترس همگوان قورار گیورد
(شرکت تامینمالی بینالمللی .)۲313
 5در شرایطی که تعداد زیادی از کاربران به اینترنت دسترسی ندارند ،سامانه باید فرآیند دسترسی به رسید آ گهی ثبت را برای این کاربران از طریق پست یوا
فک

فراهم نماید .حتی در صورت لزوم باید برای نقاط دورافتاده نقاط کاربری خاص تعریف و فعال شود (شرکت تامینمالی بینالمللی .)۲313
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به مح

پرداخت کارااد باید این امکان در دسترس فرد ذیربط قرار بگیرد که صرفنظر از قصد وی در ثبت آگهی و نووع

طرفمقابل مربوطه ،امکان ثبت آگهی برایش فراهم شود .جسبجل در سامانه نیز براساس اصول بهترین عملکرد باید از طریوق
شناسه اتببارگیرنیم یا شمارم سریال دارای ،،در صورتی که طبق قانون برایش شماره سریالی منظور شده ،صورت پذیرد.
در کنار رویوه موورد انتظوار ،براسواس بررسوی آلووارز دمال کمپوا ،دَونوز و هنینیوگ ( )۲31۲در  3۵کشوور ذیربوط ،مشواهده
میشود که روند به سمت فراهم کردن دسبرسی آزاد اسوت ،در حودی کوه سوامانههایی کوه قوبالً تاسوی

شوده بودنود بوه سومت

راهاندازی سامانههای غیرکاغذی و الیبرونیک حرکت کردهاند .با این وجود در زموان انجوام ایون مطالعوه ،در برخوی سوامانهها
(مانند فنالند ،اردن ،ماکائو ،سنگال و جمهوری اسلواک) همچنان نیاز به حضور شخصی فرد در سامانه مشواهده شوده اسوت
که این امر محدودیت امکان استفاده را در مناطق دورافتاده بهدنبال دارد .البته در بین ایون کشوورها ،کشوور جمهووری اسولواک
صرفاً صاحبان دفتر اسناد رسمی از طرف اعتباردهنده میتواننود بوه ثبوت در سوامانه بپردازنود و در کشوورهای سونگاپور ،هنوگ
کنگ ،چین ،جامائیکا طرفهای ذینفع میتوانند به ثبت در سامانه بپردازند.
 .۲.۲.۹.۲فرآیند ثبت
از آنجا که باید هی

اقیودی برای سااانه در نظر گرفته شود ،بنابراین ثبت و ات

تملای حق وثیقاه و از ایون رو اجرایا،

کردن آن در قبال عر های اقابل سل  ،کارکرد اصلی سامانه را شکل میدهد .در این زمینه توجه شود که دو نووع ثبوت وجوود
دارد :ثبت اسناد و ثبت آگهی .در ثبت اسناد ،نیاز به ارائه و ثبت توافق و دیگر مستندات موجود است .در ثبت آگهوی ،نیااز باه
ثبت ایارک نبلدم و الرفاً اع تات اولیه برای هشیار دادن به اتبباردهنیگان یا خرییاران بالقلم از وجلد یک حق وثیقاه در
دارای ،انیرج در آگهی ،موورد اسوتفاده قورار میگیورد کوه ایون روش بورای ثبوت حوق وثیقوه امووال منقوول از کوارکرد مناسوبی
برخوردار است.
این روش هزینههای اداری و بایگانی کمتری در مقابل ثبت اسناد دارد که مستلزم ثبت اسناد بیشمار و بررسی آنهوا در کنوار
وثایق ذیربط توسط افراد متخصص است .حتی خطاهای موجود در ثبوت در ایون روش کمتور اسوت زیورا نیواز بوه وارد کوردن
اطالعات از اسناد به سامانه توسط کارمندان ثبت مشاهده نمیشود.1

با این وجود مشاهده میشود که در بیش از نیمی از کشورهای مورد بررسی توسط شرکت آلوارز دمال کمپا ،دَونوز و هنینیوگ
( ،)۲31۲هنوز ثبت اسناد مورد استفاده قرار میگیرد و این حوزه نیاز به اصالح توسوط دولتهوای ذیربوط دارد .در برخوی از
این کشورها برای ثبت آگهی نیاز به کپی قرارداد اصولی وام در کنوار قورارداد وثیقهسوپاری اسوت .در برخوی دیگور نیواز بوه کپوی
قرارداد محضری وام و وثیقهسپاری موجود است و در چند کشور نیز اثبات پرداخت حق تمبر در کنار دو قرارداد فووق الزاموی
است .با این وجود در یک سری از کشورها ،صرف ارائه فرم آگهی کفایت میکند.
همچنین در تنظیم آگهی نبایی اع تات اضافی ااننی ارزز وثیقاه در آن درج شوود .بورای مثوال در سوامانههای مودرن کوه
عموماً فرم یکسانی برای وارد کردن اطالعات وجود دارد ،اطالعات زیر در آگهوی درج میشووند :ناا اتببارگیرنایم یاا شناساه
تیدی وی ،آدرس وی ،نا و آدرس عر

تامینکننیم اتببار ،اقیار اتببار وثیقهای ،تلالی

تملای یاا کلای وثیقاه .ثبوت

در سامانه نیز عموماً برای یک دورم زاانی اشخصی ا ببر است و میتواند قبل خاتمه این دوره ،مجدد تجدید شود .برای هور
ثبتی نیز شمارهای در نظر گرفته میشود تا امکان بازیابی آن تسهیل شود.
در عرصه عمل و در کشورهای مورد بررسی نیز مشاهده شده که در سامانههای مبتنی بر ثبت آگهی ،عموماً فار اشخصای
برای پرشدن در نظر گرفته میشود .این در حالی است که در سامانههای مبتنی بر ثبت اسوناد و مودارک ،ممکون اسوت حتوی در
برخی موارد بوهغیر از درخواسوت اسوناد و مودارک الزم ،فورم خاصوی بورای پور کوردن موجوود نباشود .بور اسواس نتوایج نیوز در
کشورهایی که ثبت بهصورت آگهی است و براساس اصول بهترین عملکرد فعالیت میکنند ،مقدار ثبت بیشوتری در مقایسوه بوا
کشورهای مشابه و با اندازه برابر انجام شده است.

۲

تکنولوژی مورد استفاده در سامانه در ارائه آ گهی ثبت توسط کواربر ،بایود از قابلیات ساری قبالل یاا رد آن بایون نیااز باه
دخالت کارکنان سااانه برخوردار باشد و به مح

تایید ثبت باید تاییدیه قابل چاپ مشتمل بر تواریخ و زموان ثبوت و شوماره

 1قانون ثبت و دیگر مقررات ذی ربط نباید تشریفات اضافی و غیرضروری مانند ضرورت امضا ،ثبت در دفتر اسناد رسمی یا حضور فیزیکی فرد یا طرفین
ذینفع را مطالبه کند (شرکت تامینمالی بینالمللی .)۲313
 ۲ساده و کاربرپسند بودن از دیگر ویژگیهای کلیدی و مورد انتظار این سامانهها است.
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ثبت آ گهی و تمام اطالعات وارد شده در آ گهی ذیربط را در اختیار کاربر قرار دهد .از آنجا کوه فورد کواربر و اسوتفادهکننده از
سامانه باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که اطالعات جستجو شده در یک جسوتجو تموامی ثبتهوای مووثر انجامشوده توا
لحظه جستجو را در اختیار وی قرار میدهد ،بنابراین تا آگهی برای ثبت در سااانه تاییی نشیم ،نبایی به حالت ات ن تمالای
و قابل اجرا درآیی .همچنین اطالعات آ گهیهای تاییدشده بایود بهسورعت در سوامانه در دسوترس قورار گیرنود .در صوورت در
دسترس قرار نگرفتن ،ممکن است فرد دیگری با تصور امکان برخورداری از حق تقدم اولیه ،آ گهی ثبت بر دارایی ذیربط فورد
بدهکار در سامانه درج کند و حتی بر این اساس نسبت به اعطای اعتبار اقدام نماید (شرکت تامینمالی بینالمللی .)۲313
در فرآینی ثبت الرفاً بایی اایان اضافه کردن اسناد به الضلع ثبت الجلد باشی و اایان حاذ

هاین نالع سانیی اجااز

نیست .به این معنی که اگر تاریخ اثرگذاری یک آگهی توسط اعتباردهنده وثیقهای پایان یافت ،عمل خاتمه منجر به حذف سند
حق وثیقه از پایگاه داده ذیربط نمیشود و این اطالعیه توا سوپری شودن دوره زموانی خاصوی قابول جسوتجو خواهود بوود .ایون
مساله در مورد الحاقیات و اصالحیهها نیز نافذ است زیرا منجر به افزایش درجه اعتماد به سامانه میشوود (شورکت تامینموالی
بینالمللی .)۲313
هدف از ثبت

اعالم عمومی و اجرایی کردن حق وثیقه اموال منقول در قبال طرفهای مقابل سوم
عدم نیاز به ارایه اسناد و مدارک ذیربط

فرآیند کلی ثبت

در نظر گرفتن فرم ساده برای تنظیم آگهی ثبت

آ گهی ثبت

اطالعات مندرج در

فرآیند ثبت در
سامانه

آدرس اعتبارگیرنده

نام اعتبارگیرنده یا شناسه عددی وی

مقدار اعتبار وثیقهای

نام و آدرس تضمینکننده اعتبار

دوره اثربخشی حق وثیقه

توصیف عمومی یا کلی وثیقه

عدم درج ارزش دارایی وثیقهسپاریشده
قابلیت سوریع
رد یوووا قبوووول
آ گهی ثبت

عدم نیاز به دخالوت

کارکنووان سووامانه در
رد یا قبول آگهی

نمایووه شوودن آگهووی
در سووووووامانه بووووووه

مح

تایید شدن

عدم امکان حوذف آگهیهوای

تاییدشده از سوامانه ،حتوی بوا
اتمام دوره اثربخشی

شکل  -۱۵فرآیند ثبت در سامانه ثبت اسناد
ماخذ :محقق.

 .۲.۲.۹.۲الکترونیک و بهروز بودن سامانه
در سامانههای ثبت کاغذی ،اطالعوات بایود در قالوب آگهوی توسوط ثبتکننوده ارسوال شوود .سوپ

اطالعوات آگهوی در قالوب

اطالعات و رکوردهای ثبت درآمده و اطالعات ذیربط از آ گهی به شاخص ثبت تبودیل میشووند .ایون در حوالی اسوت کوه در
سااانه ثبت الیبرونیک ،این الارد همااان و هنگا ثبت تلسط ثبتکننیم انجا ایشلد.
براساس نتایج حاصله نیز در عرصه بینالمللی ،سامانههای الکترونیک در مقایسه با کاغوذی از ارجحیوت برخوردارنود زیورا
نه تنها سرعت دسترسی را فراهم میکنند ،بلکه ریسک اشتباه وارد کردن اطالعات و یا درج اطالعوات نوامربوط در اثور خطوای
انسانی را کاهش میدهند.
در سااانههای الیبرونیک بایی اسئللیت وارد کردن اع تات به ثبتکننیم آن اقلل شلد و اایاان وقالع خطاا در ثبات
اع تات تلسط کارکنان سااانه به الار برسی .برای اطمینان بیشتر از دقت اطالعات وارد شده نیز باید در سامانه ،تکنولووژی
ثبتی به کار گرفته شود که مراحلی را برای تایید اطالعات وارد شده در سامانه در نظر بگیرد و به این ترتیب امکان قبوولی یوا رد
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تصادفی یک آگهی ثبت از بین برود .1حتی در شرایطی که الزام وارد کردن اطالعاتی از کاغذ به سوامانه توسوط کارکنوان سوامانه
وجود دارد ،باید یک نسخه چاپی از این اطالعات در اختیار سامانه قرار گیرد تا صحت اطالعات درجشوده تاییود شوود؛ البتوه
انجام سریع وظایف واگذار شده به کارکنوان سوامانه نیوز بوا اهمیوت اسوت .همچنوین در راسوتای بواال بوردن قودرت وارد کوردن
اطالعات صحیح در سامانه ،باید اایان شناسای ،فیلیهای اجباری پر نشیم و یا حتی توانایی شناسایی نوع اطالعات عوددی
یا حرفی در فیلدهای مختلف موجود باشد .سامانه باید قیرت چک کردن شمارم ثبات آگهای اعطوا شوده را داشوته باشود .ایون
مساله در خصوص اعمال اصالح ،تمدید یا خاتمه آگهی ثبت شده ،اهمیت باالیی دارد زیرا در این شورایط بایود شوماره آگهوی
اولیه که فورد قصود اعموال تغییراتوی در آن دارد بهصوورت صوحیح در سوامانه درج شوده باشود (شورکت تامینموالی بینالمللوی
.)۲313
مشکلی که در سامانههای کاغذی موجود است ،ریسک در تقدم و اولویت بخشی به دلیل عدم افشای موثر ثبت است .اگور
موثر شدن ثبت در سامانه براساس دریافت رسید باشد تا مبتنی بر ورود اطالعات در پایگاه داده ،ایون مشوکل بوهوجود خواهود
آمد .در حقیقت در فاصله زمانی بین مجاز شناخته شدن آگهی توسوط ثبوت توا ورود اطالعوات آن در سوامانه و برخوورداری از
قابلیت جستجو ،اگر فردی به جستجو در سامانه بپردازد به این اطالعات دسترسی پیدا نخواهد کرد .البتوه در برخوی سوامانهها
این مشکل و ریسک به ثبتکننده منتقل شده است و زمان موثر شدن ثبت به زمان وارد شودن اطالعوات بوه سوامانه تغییور داده
شده است .در این شرایط نیز ثبتکنندهها و اعتباردهندگان با موکول کردن پرداخوت اعتبوار بوه وارد شودن اطالعوات در پایگواه
داده ،ریسک خود را کاهش میدهند.

۲

در سووامانههای کاغووذی نیووز ریسووک عوودم شووفافیت و گمشوودن یووا آسوویبدیدن اطالعووات وجووود دارد .عالوهبووراین در ایوون
سامانهها با الا کردن ثبتکننیم به ارائه اع تات شناسای ،،مشکل سامانههای ثبت کاغوذی مبنوی بور امکوان ثبوت یوک حوق
وثیقه غیرواقعی برای وارد کردن خطرات اقتصادی بر اعتبارگیرنده ،کاهش داده خواهد شد.
از مزیتهای دیگر سامانههای ثبت الکترونیک و برخط آن است که اشیل پرداخت نقیی بارای ثبات باه کارکناان ثبات را
حل کردم و اشیل گم شین تصادفی پلل و اخذ رشلم برعر

شیم است زیرا تایید و رد ثبت نیز براساس معیارهوای شوفاف،

مشخص و محدودی انجام میشود و از این رو امکان اخوذ رشووه توسوط کارکنوان بورای رفوع توقوف در ثبوت حوذف میشوود.
عالوهبراین ،در سااانههای برخط باه دلیال وجالد قلاتای تصامیمگیری اببنای بار قاتایم ،قاااوتهای الا حیییی حاذ
خلاهنی شی.
بر اساس شواهد تجربی نیز در یک چهارم کشورهای مورد مطالعه ،سامانه برخط موجود بوده و ثبت کاغوذی اصوالً انجوام
نمیشود .البته در برخی نیز ثبت کاغذی و انتقال اطالعات کاغذی به سامانه الکترونیک پ

از تایید و قبولی ثبوت دنبوال شوده

است .در بسیاری از کشورها نیز هر دو روش ثبت بهصورت همزمان در اختیار بوده است .هرچند روش سیسوتمهای چندگانوه
میتواند در دسترستر قلمداد شود ،اما بهترین راهکار نبوده و بایود صورفاً بورای تسوهیل گوذر بوه سوامانههای الکترونیوک موورد
استفاده قرار گیرند.
همچنین در بیشتر موارد در کشورهای مورد بررسی ،ثبت آنالین بهعنوان یک انتخاب در نظر گرفتوه شوده اسوت .حتوی در
برخی کشوورهایی کوه الوزام ثبوت اسوناد و مودارک منظوور شوده ،ماننود اسوپانیا کوه سوامانه ثبوت الکترونیوک آن در سوال ۲33۲
راهاندازی شده است؛ در کنار ثبت کاغذی ،امکان ثبت الکترونیک نیز در نظر گرفته شده است .با این حال به دلیل فشار ناشی
از الزامات اسنادی مورد نیاز برای ثبت الکترونیک ،رجوع کمتری به ثبت از طریق این سامانه شده است .در حقیقوت در طوول
سالهای  ۲333تا  ۲335تعداد ثبت فوقالعاده اندکی در این سامانه انجام شد ،بهنحویکه منجر به بارشدن هزینه زیوادی بورای
نگهداری این سامانه بر دولت شد.

 1به بیان دقیقتر شرکت تامینمالی بین المللی بر این عقیده است که استانداردهای ناظر بر قبول یوا رد ثبوت حوق وثیقوه بایود سوفت و سوخت ،مشوخص و
محدود باشند و دالیل رد ثبت حق وثیقه بهصورت عینی و شفاف ارائه شده و امکان اعمال قضاوت توسط کارمندان سامانه به صفر برسد.
 ۲این ریسک در سامانههای الکترونیک میتواند به ریسک امنیت اطالعات در سامانه تبدیل شود .با توجه به آنکه اطالعات موجود در سوامانه ثبوت وثوایق
تعیینکننده حق تقدم میان افراد مختلف ذینفع در وثیقه است ،حفظ امنیت اطالعات موجود در این سامانه اهمیت زیادی دارد .این امنیت در سوه زمینوه
باید دنبال شود :امنیت در قبال دستکاری الکترونیکی ،حواد

طبیعی یا حاصل بشر ،و مشکالت امنیوت فیزیکوی سوامانه .بنوابراین کواربران بایود از توداوم

فعالیت سامانه و قابلیت اعتماد اطالعات مندرج در آن اطمینان حاصل کنند.
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از نشانههای عملکرد مناسب سامانه متمرکز ثبت الکترونیک در کشورها میتوان به افوزایش حجوم جسوتجوها اشواره کورد.
در این کشورها اگر نسبت تعداد جستجوها به تعداد ثبتهای جدید تقریباً برابر با یوک باشود ،شواهد ایون هسوتیم کوه کواربران،
سامانه ثبت را بهعنوان ابزاری در مدیریت ریسک و وامدهی احتیاطی در راستای اطمینان از حق تقودم در تصورف وثیقوه تلقوی
میکنند .به مفهوم دقیقتر ،آنها قبل از تصمیم وامدهی و ثبت ،به جسوتجو در سوامانه میپردازنود .در شورایطی کوه نسوبت فووق
اندک باشد ،بیانگر این مساله است که کاربران صرفاً به این دلیل که ثبت حق وثیقه جزئی از فرآیند تامینمالی است بوه ثبوت آن
میپردازند .آنها قبل از تصمیم وامدهی به جستجو نپرداخته و ریسک بیشتری را تقبل میکنند .براساس شواهد موجود مشواهده
میشود که در کشورهای نیوزلند ،کلمبیا و کانادا این نسبت از مقدار باالتری برخووردار بووده و مقودار جسوتجو سوه برابور ثبوت
جدید است و از این رو در این کشورها سامانه ثبت وثایق بهعنوان ابزاری در مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گرفته است.
 .۹.۲.۹.۲جستجو در سامانه
در سامانه باید امکان جستجو براساس اع تات هلیبی اتببارگیرنیم (نام کامل وی و یا شماره هویتی وی) و یا شامارم ثببای
اتطاشیم به وی از طریق سامانه موجود باشد .البته در برخی کشورها حتوی امکوان شاخصسوازی و جسوتجو براسواس شامارم
سریال برخی دارای،ها (وسایل نقلیه ،تجهیزات کشاورزی یا صنعتی) فراهم شوده اسوت .بوا ایون وجوود در سوامانههای خیلوی
کارا ،امکان جستجو براساس هر سه معیار فوق مهیا شده است.
البته گزینههای مختلفی ممکن است در یک سامانه برای جستجوی اعتبارگیرندگان مختلف در نظر گرفته شوود زیورا برخوی
از اعتبارگیرندگان در یک کشور ممکن است از شماره هویتی منحصر به فرد برخوردار نباشند .برای مثوال شوهروندان عمومواً از
شماره هویتی یا ملی یکتا و منحصر به فرد برخوردارنود ،اموا موسسوات حقووقی ثبتشوده ممکون اسوت شوماره هوویتی یکتوا و
مادامالعمر نداشته باشند و از این رو جستجو برای آنها در قالب نام انجام شود.
مهمترین عامل در تحقق یک جستجوی موفق ،برخوورداری از قواعود جسوتجوی عینوی و شوفافی اسوت کوه بتوانود توسوط
سامانه الکترونیک و بدون دخالت کارکنان ثبت به نتایج قابل پیشبینی برسد .این قواعود بایود منتشور شوده و در اختیوار عمووم
قرار گیرد تا جستجوگر از نحو جسوتجو اطوالع الزم را داشوته باشود .1در شورایطی کوه جسوتجو براسواس شوماره هوویتی انجوام

میشود ،جستجو صرفاً یک نتیجه به دنبال خواهود داشوت .در صوورتیکه اگور جسوتجو براسواس نوام فورد انجوام شوود ،نسوخه
نرمالشدهای از نام بهعنوان معیار جستجو مورد توجوه قورار خواهود گرفوت .در نرمالسوازی ،گامهوای زیور ممکون اسوت موورد
استفاده قرار گیرد :حذف تفاوتهای موردی ،حذف موارد تلفظی و زیر و زمبَری ،تمرکز بر کاراکترهای مستقل ،حذف کلمات
و حروف اختصاری بیانگر نوع شرکت حقوقی ،و فشردهسازی حروف باقیمانده به رشته حوروف .از ایون رو جسوتجو برحسوب
نام میتواند به نتایج بیشتری در مقایسه با صرف یک اعتبارگیرنده منتهی شوود .بنوابراین بورای دسوتیابی بوه نتیجوه نهوایی بایود
اطالعات مربوط به آگهی ثبت مانند تاریخ تولد و آدرس نیز برای حذف نتایج زاید مورد استفاده قرار گیرد.
با این وجود شرکت تامینمالی بینالمللی بر این عقیده است که در جسوتجوی قاعدهمنود و قابول اعتمواد ،تنهاا یاک ا یاار
برای جسبجل باید استفاده شود .در این حالت است که تنها یک نتیجوه در اثور جسوتجو حاصول میشوود .اگور دو معیوار بورای
جستجو مورد توجه قرار گیرد و صرفاً یکی از آنها هنگام ثبت اشتباه وارد شوده باشود ،جسوتجوگری کوه براسواس معیوار اشوتباه
وارد شده به جستجو میپردازد ،به نتیجه درست نمیرسد؛ درحالیکه جستجوگری که براساس معیار صوحیح وارد شوده هنگوام
ثبت به جستجو میپردازد به نتیجه میرسد .از این رو به نظر این نهاد بایود صورفاً شناسوه بودهکار (نوام یوا شوماره هوویتی وی)
قابل جستجو در سامانه باشد (شرکت تامینمالی بینالمللی .)۲313
 .۲.۲.۹.۲کارمزدهای سامانه
کارمزدهای قابل اخذ در سامانه ثبت وثایق عموماً مشتمل بر کارااد ثبت حق وثیقه و کاارااد جسابجل در سوامانه اسوت .بوا
توجه به آنکه هزینه ثبت حق وثیقه در رویکردهای سنتی مبتنی بر ثبوت اسوناد ،بوهعنوان موانعی در تامینموالی وثیقوهای شوناخته
میشود ،از این رو همواره بر ضرورت کاهش این هزینه تاکید شده است .در حقیقت یکی از مزایای سامانههای الکترونیک در
ثبت وثایق نیز کاهش بسیار زیاد هزینه ثبت به واسطه انجام الکترونیوک ثبوت حوق وثیقوه و نگهوداری و بایگوانی اطالعوات در
یک پایگاه داده متمرکز است که نه تنها هزینه ثبت را که بهصورت الکترونیک توسط سامانه انجام میشود ،بلکه هزینه جسوتجو
 1البته ثبتکننده نیز با اطالع داشتن از قاعده جستجو ،دقت بیشتری در وارد کردن اطالعات آگهی ثبت میکند تا مشکالت ناشی از این امر را که بر منوافع
خودش نیز اثرگذار خواهد بود به حداقل ممکن برساند (شرکت تامینمالی بینالمللی .)۲313
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را نیز به دلیل صرف جستجو در یک پایگاه داده به جوای رجووع بوه پایگواه دادههوای مجوزا و مسوتقل بوه مقودار زیوادی کواهش
میدهد .هزینههای باالسری و ثابت ثبت نیز در قالب استفاده از سامانه الکترونیک ثبت وثایق و تمرکز بر تکنولوژی و استفاده
کمتر از کادر اداری و فرآیند بایگانی کاغذی ،به حداقل ممکن میرسد.
بر این اساس در رویکردها و استانداردهای بینالمللی ناظر بر بهترین عملکرد ،کاراادهای ثبت ،اقایود باه ساطح االرد
نیاز برای پلشش هاینههای تملیاتی ثبت و اسبه ک سراایه شوده کوه عمومواً بوه ازای هور آ گهوی اخوذ میشوود .البتوه هنگوام
پیادهسازی این رویکرد در مشخصکردن هزینههای ثبت باید پیشبینی مشخصی از تعوداد ثبوت در آینوده وجوود داشوته باشود و
مدل کسبوکار سامانه مدنظر قرار گیرد .برای مثال ممکن است پلتفرم طراحیشده برای سامانه ثبت وثایق را بوا شورکت ثبوت
شرکتها نیز تسهیم کرد تا بر جنبههای درآمدزایی سامانه افزود.
از آنجا که بیشتر هزینههای ثبت در سامانههای ثبت الکترونیک ثابت هستند ،تعداد ثبت نقش مهمی در تعیین کارمزد ثبوت
ایفا میکند .برای مثال سامانههای راهاندازیشده در دو کشور نیوزلند و جزایور سوالمون از سوطح پوشوش بواالی اسوتانداردهای
بینالمللی و عملیاتی برخوردارند .با این وجود بهدلیل جمعیت  ۴.۵میلیون نفری نیوزلنود در مقایسوه بوا جمعیوت  3.۵میلیوون
نفری جزایر سالمون و حجم کمتر فعالیت اقتصادی در ایون کشوور ،اخوتالف فواحش بوین کارمزدهوای ثبوت در ایون دو کشوور
منطقی بهنظر میرسد.
بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور در کنار حجم مورد انتظار از تامینمالی وثیقوهای ،مقودار هزینوه ثبوت
تعیین خواهد شد .اما در حالت ایودهآل انتظوار مویرود کوه ایون هزینوه در سوطح صوفر تعیوین شوود یوا در حودی کوه هزینوههای
نگهداری سامانه را پوشش دهد.
در بین کشورهای مورد بررسی بیش از  ٪۶3کشورها از نر مسطح و ثابت در اخذ کارمزد ثبت اسوتفاده میکننود .البتوه در
برخی کشورها با عدم اخذ کارمزد ثابت ،رویکرد اخذ کارمزدی متغیر و بهعنوان مالیاتی بور معاملوه انجامشوده براسواس سوطح
حق وثیقه پوششدهنده اعتبار دنبال میشود که براساس مقدار وثیقه ،میتواند حالت مانعی در ثبت آگهی را ایفا کند.
در برخی کشورها نیز الگوی تدریجی مورد استفاده قرار گرفته که تحت تاثیر عوامل مختلوف تغییور میکنود .در صربسوتان،
کارمزد ثبت به مقدار تعهد وثیقهای تضمینشده و تعداد اقالم وثیقه بستگی دارد .در بوسونی مقودار کوارمزد ثبوت تحوت تواثیر
طول مدت قرارداد وثیقهسپاری ،تعداد اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان و خاص و عام بودن دارایی قورار دارد .البتوه در ایون دو
کشور در نهایت کارمزدها از سطح معقولی برخوردار بوده و منجر به کاهش تعداد ثبت نشده است.
در کانادا مقدار کارمزد بهصورت استانی و در همه استانها براساس طوول دوره ثبوت تعیوین میشوود .در کلمبیوا ،در ثبوت
برای دوره زمانی تا  ۲۵سال ۵ ،دالر آمریکا اخذ میشود اما در نوا اسکوتیا کارمزدی معادل  31دالر آمریکوا بورای هور ثبوت در
سال اخذ میشود.
در آمریکا نیز مقدار کارمزد در ایالتهای مختلف ،متفاوت اسوت اموا مقودار متوسوط آن  13دالر آمریکاسوت .از آنجوا کوه
دوره زمانی ثبت ثابت و پنج سال است ،تفاوت زیادی در نر کارمزد ثبت در بوین ایالتهوای مختلوف مشواهده نمیشوود .بوا
این وجود برای مثال در تکزاس ،کارمزد ثبت الکترونیک  ۵دالر؛ و برای ثبت کاغذی و تا دو صفحه ،معوادل  1۵دالر؛ و بورای
سه صفحه و بیشتر 33 ،دالر است.
در سنگال ،مقدار کارمزد براسواس درصودی ( ٪1توا  )٪۵از اعتبوار وثیقوهای تعیوین میشوود و از ایون رو بوه نظور میرسود
بهصورت مانعی در فرآیند ثبت و تعداد ثبت عمل کرده ،هر چند کاغذی بودن سامانه ثبت نیز در این زمینه موثر بوده است.
در الرد اسباادم کاربران نیا ایتلان برای جسبجلی بر خط کاراادی اخذ کرد .در برخی کشورها برای تمامی جسوتجوها
کارمزد اخذ میشود و در برخی دیگر صرفاً در صورت درخواسوت اضوافی ماننود تاییود نتیجوه جسوتجو ،کوارمزد اخوذ میشوود
(شرکت تامینمالی بینالمللی  .)۲313براساس شواهد موجود ،در بویش از  ۶3درصود از سوامانههای موورد بررسوی ،جسوتجو
بدون اخذ هزینه انجام میشود و یوا بوا هزینوهای کمتور از  ۵دالر آمریکوا ،حتوی در روموانی و جمهووری اسولواک هزینوهای اخوذ
نمیشود.
 .۱.۲.۹.۲حوزههای نیازمند ارتقا
براساس مطالعه گسترده آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ ( )۲31۲و نتایج حاصله میتوان ویژگیهای اصلی سامانه ثبت وثوایق
منقول را در جدول  3۴خالصه کرد.
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زیرساختهای مورد نیاز در تامینمالی وثیقهای
جدول  -3۴ویژگیهای اص ی سامانه کارای ث

وثایق منقو
توصیف

ویژگی
سامانه مبتنی بر آ گهی

عدم نیاز به ارسال هیچ نوع مدارکی ،و عدم تائید قانونی بودن معامله توسط سامانه

پایگاه داده الکترونیک

عدم وجود بایگانی کاغذی

سوووووامانه آنالیووووون بووووورای ثبوووووت،

کارکرد  ۲۴ساعته در طول همه روزهای هفته (به جوز در روزهوای بهروزرسوانی سوامانه) و عودم

اصالحیه ،تجدید ،لغو و جستجو

وجود محدودیت برای افراد در ثبت یا جستجو

شاخصسازی و جسوتجو براسواس

جستجو می توانند براساس شماره هوویتی یکتوای اعتبارگیرنوده ،نوام وی ،شوماره ثبوت یوا شوماره

اطالعوووات هوووویتی اعتبارگیرنوووده،

سریال دارایی انجام شود

شماره ثبت و شماره سریال وسویله

نقلیه

سامانه متمرکز

همه اطالعات در یک پایگاه اطالعاتی واحد برای کل کشور در دسترس اسوت؛ البتوه صورفنظر از
نوع دارایی ،اعتبارگیرنده ،سازوکار حوق وثیقوه موورد اسوتفاده در ایجواد وثیقوه .اگور در کشووری

سامانه ثبت شعبههای مختلفی داشته باشد ،این شعبهها باید بوه یوک پایگواه داده مرکوزی متصول
شوند.
امکان ثبت همه انواع داراییها

قانون ناظر بر ثبت نباید هیچ نوع از داراییهای منقول را از امکان ثبت در سامانه محروم کند.

کووووارمزد معقووووول بوووورای ثبووووت و

اخذ کارمزد ثابت و معقولی (برای پوشوش هزینوههای اداری سوامانه) در ثبوت و جسوتجو (البتوه

انجوووام ثبوووت توسوووط اعتباردهنوووده

اعتباردهنده وثیقه ای یا نماینده وی مسول ثبت حق وثیقه است .هیچ محدودیتی در موورد کسوی

مسرولیت

سامانه صرفاً در قبوال خطاهوای ناشوی از عملکورد نامناسوب یوا در دسوترس نبوودن سوامانه ثبوت

اختیار محدود

سامانه مسرول تائید اطالعات و رد یا تائید درخواستها نیست ،مگر آنکه اطالعات الزم توسوط

جستجو

وثیقهای و یا نماینده وی

اخذ کارمزد برای جستجو اختیاری است).

که میتواند تشکیل پرونده دهد وجود ندارد.
مسرول خواهد بود.

ثبتکننده ارسال نشده باشد.

ماخذ :آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ (.)۲31۲

با مقایسه اطالعات مندرج در این جدول با جدول بعدی کوه مشوتمل بور نتوایج حاصول از تحقیوق آنهوا در سوال  ۲313در
کشورهای مورد بررسی است ،مشاهده میشود کوه برخوورداری از پایگواه داده الکترونیوک و حتوی در برخوی مووارد پایگواه داده
غیرمتمرکز با امکان شاخصسازی و جستجو براساس اطالعات هویتی اعتبارگیرنده و یا شماره ثبت و سوریال وسویله نقلیوه در
بیش از  6۵٪کشورهای ذیربط مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی کوه از مجمووع  3۴کشووری کوه از بوین  3۵کشوور موورد
بررسی در نهایت اطالعات آنها در جدول  3۵درج شده ،صرفاً در یک کشور پایگاه داده الکترونیک موجود نبوده است .مسواله
جالب توجه دیگر ،وجود امکان ثبت همه انواع داراییها بهعنوان وثیقه در سامانه ذیربط و اخذ حوداقل کوارمزد بورای ثبوت و
جستجو در این سامانه است که از اهمیت زیادی در کشورهای نمونه برخوردار بوده است.
با این وجود مهمترین ویژگی مورد انتظار از سامانه ثبت کوه در بسویاری از کشوورهای موورد بررسوی توامین نشوده ،قابلیوت
مبتنی بودن سامانه بر انتشار آ گهی است؛ که بهواسطه عدم تامین ،به مقدار زیادی از قابلیت و کارایی سامانههای موجود کاسته
است .همچنین عدم امکان ثبت توسط اعتباردهنده وثیقهای و یا نماینده وی ،بعد دیگری از کاستیها و شکافهای موجود در
کارکرد سامانههای فعلی را در کشورهای نمونه به تصویر میکشد .آنالین نبودن سوامانه در برخوی کشوورها نیوز نیواز مبرموی بوه
ارتقا دارد.
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جدول  -3۵عررسی ویژگیهای اص ی سامانه کارای ث

وثایق منقو در کشورهای نمونه
وضعیت در کشورهای نمونه

ویژگی

بله

خیر

پاسخی داده نشده

سامانه مبتنی بر اگهی

1۴

۲3

-

پایگاه داده الکترونیک

33

1

-

سامانه آنالین برای ثبت ،اصالحیه ،تجدید ،لغو و جستجو

15

1۵

-

33

۴

-

سامانه متمرکز

۲7

7

-

امکان ثبت همه انواع داراییها

۲5

۵

-

کارمزد معقول برای ثبت و جستجو

۲6

۵

1

انجام ثبت توسط اعتباردهنده وثیقهای و یا نماینده وی

1۶

16

-

مسرولیت

۲۴

5

1

اختیار محدود

۲۴

5

1

شاخصسازی و جستجو براساس اطالعات هویتی اعتبارگیرنوده ،شوماره ثبوت و شوماره سوریال

وسیله نقلیه

ماخذ :آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ (.)۲31۲

 .۲.۲جمعبندی و نتیجهگیری
هر چند افزایش دسترسوی بوه اعتبوار از طریوق ارتقوای تامینموالی وثیقوهای بوه پشوتوانه امووال منقوول کوه حجوم گسوتردهتری از
داراییها را در مقایسه با اموال غیرمنقول در سبد دارایی افراد حقیقی و حقووقی در بور میگیورد بوه عنووان یوک راهبورد کلیودی
مورد توجه قرار گرفته؛ اما موفقیت این راهبرد ،نیاز به تامین زیرساختهای کلیدی مورد نیاز پیادهسازی ایون روش تامینموالی
دارد.
در این راستا با بررسی اجوزای پرسشونامه شواخص قودرت حقووق قوانونی کوه مبتنوی بور ارکوان تامینموالی وثیقوهای اسوت،
مشاهده میشود که سه زیرساخت حقوقی  -مقرراتی ،سامانهای و اجرایی نقشی کلیدی در استقرار موفق این روش تامینموالی
ایفا میکنند .البته در کشورهایی که در قالب اصالحات ساختاری درصدد پیادهسازی این روش تامینمالی هستند ،در کنار سوه
زیرساخت فوق ،توجه به برنامههای آگاهسازی عموم و آموزش ذینفعان نیز از اهمیت زیوادی برخووردار اسوت .بوا ایون وجوود
نقش بانکمرکزی در مقرراتگذاری کارا برای ایجاد تمایل و انگیزه در بانکها برای استفاده از ایون روش تامینموالی در کنوار
وجود بازار ثانویه اموال منقول ،به نحوی که از درجه باالی نقدشوندگی و سهولت ارزشگذاری برخوردار باشد؛ به عنوان دیگور
حلقههای کلیدی در پیادهسازی موفق تامینمالی وثیقهای شناخته شده است.
در ارتباط با سه زیرساخت کلیدی فوق ،عموماً چون زیرساخت اجرایی در قالب قوانین و مقررات طراحوی و تودوین شوده
در زیرساخت حقووقی  -مقرراتوی تحقوق پیودا میکنود ،بنوابراین در مجمووع در پیادهسوازی ایون روش تامینموالی ،صورفنظر از
حلقههای جانبی ،باید بر تدوین و طراحی دو زیرساخت حقوقی  -مقرراتی و سوامانهای تاکیود زیوادی نموود .در ایون زمینوه نوه
تنها رهنمودهای تنظیم شده توسط آنسیترال ،بلکه تجربوه کشوورهای مختلوف ،میتوانود کموک مووثری در بوه تصوویر کشویدن
شکافهای موجود در دو زیرساخت فوق در کشور و تدوین نقشه راه حرکت بهسمت پیادهسازی کوارای ایون روش تامینموالی
در قالب ویژگیهای نظام مالی کشور نماید.
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 .۱.۲مقدمه
از آنجا که براساس اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی ،برخوورداری از زیرسواختهای مقرراتوی ،سوامانهای و اجرایوی نقوش
اساسی در تامینمالی وثیقهای ایفا میکنند؛ و با توجه به تاکیود ادبیوات نظوری بور چهوار جوزء کلیودی تشوکیلدهنده تامینموالی
وثیقهای مبتنی بر ایجاد ،اعالم ،حق تقدم و اجرای حق وثیقه؛ بنابراین برای آشنایی بیشتر با تامینمالی وثیقوهای در کشوور ،در
این فصل بر تحلیل کلی اجزای فوق در نظام حقوقی ایران تمرکز شده است.
با این وجود قبل از پرداختن به زیرساختها و اجزای فوق ،بوا تحلیول اطالعوات منودرج در ترازناموه نمونوهای از بانکهوا،
حقایق آشکار موجود در خصوص الگوی کلی وثیقهپذیری نمونه حاصول از شوبکه بوانکی بوه تصوویر کشویده میشوود توا میوزان
تطابق موجود بین ذهینیت و عینیت در مقوله تمرکز بیشتر بانکها بر اموال غیرمنقول در تامینمالی آزمون شود.
در ادامه ،براساس مقررات و رویههای موجود در کشوور ،الزاموات سواختاری در قالوب اجوزای کلیودی فووق در تامینموالی
وثیقهای به پشتوانه اموال منقول و غیرمنقول بررسی میشوند تا با دستیابی به اطالعات فوق در کنوار حقوایق آشوکار مبتنوی بور
اطالعات نمایانگر الگوی وثیقهپذیری و تملیک این اموال در شبکه بانکی ،امکان ارزیابی دقیقتر وضعیت توثیق امووال منقوول
و غیرمنقول در فصل بعد فراهم شود .در این راستا با توجه به آنکه حق وثیقه میتواند ناشی از عقد رهن و یا بیوع شورطی و یوا
حتی معامله با حق استرداد باشد (ماده  1آییننامه اجرای مفاد اسوناد رسومی الزماالجورا)؛ در اداموه ،مباحوث متمرکوز بور عقود
رهن ،در قالب ترهین؛ و مبانی متمرکز بر دیگر شیوههای تامینمالی خوارج از عقود رهون ،در قالوب توثیوق ،طبقهبنودی و ارائوه
میشوند .در این قسمت ،با مرور چالشهای فقهی رهن اموال غیر مادی ،راهکارهایی برای برطرف کوردن ایون چالشهوا ارائوه
میشود.
در ادامووه نیووز بووا توجووه بووه نگرانیهووای زیوواد ناشووی از عوودم وجووود زیرسوواخت سووامانهای در کشووور بووا وجووود کاسووتیهای
زیرساختهای مقرراتی و اجرایی ،بور ارزیوابی ایون زیرسواخت در کشوور تمرکوز میشوود .در ایون راسوتا ،رویوه بالفعول توثیوق
اوراقبهادار در سامانه سمات ،بهعنوان الگو و رویه سامانهای فعلی توثیق در کشور؛ در کنار رویه بوالقوه منوتج از سوامانه ثبوت
وثایق ،طراحیشوده در شورکت مشواوره رتبهبنودی اعتبوار ایوران؛ بوا الگووی مسوتخرج از فصول سووم ،در قالوب الگووی بهتورین
عملکرد؛ ارزیابی و مقایسه شده ،و نتایج حاصله تحلیل میشود.
به این ترتیب تحلیلهای آماری ،توصیفی و مقایسهای موجود در ایون فصول ،شوناخت اولیوه از زیرسواختهای تامینموالی
وثیقهای در کشور را در اختیار قرار داده و امکان ارزیابی دقیقتر این مقوله در فصل بعد فراهم میشود.

 .۲.۲بررسی آماری وضعیت وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول
برای به تصویر کشیدن الگوی وثیقهسپاری شبکه بانکی براساس اطالعات رسمی در دسترس ،بر پایه اطالعات حسابرسیشده
دامنه محدودی از بانکها که ترازنامه سالهای اخیر خود را در دسترس عموم قرار دادهاند ،نمونهای مشتمل بر  16بانک بورای
سال  1135۴و  6بانک برای سال  ۲135۵در دسترس قرار گرفت .هور چنود تعوداد بانکهوا در دو سوال فووق یکسوان نبووده و
دامنه گسترده و قابل اتکایی را از نظر آماری در دسترس قرار نمیدهد ،اما بهصوورت نسوبی رفتوار و الگووی وثیقهسوپاری را در
شبکه بانکی به تصویر میکشد.
با توجه به همگن نبودن تعداد بانکهای نمونه در دو سال مورد بررسی و عالوه بر آن ،تعداد متفاوت بانکهوا در هور یوک
از سه حوزهای کوه در اداموه تحلیول خواهنود شود؛ امکوان مقایسوه رفتوار وثیقهسوپاری امووال منقوول و غیرمنقوول در گروههوای
مختلف بانکهای خصوصی و دولتی فراهم نبوده و بنابراین صرفنظر از نووع بانکهوا ،در هور حووزه ملوزم بوه تجمیوع جوداول
مربوطه برای کل بانکهوایی خوواهیم بوود کوه اطالعوات ذیربوط در ترازناموه آنهوا در دسوترس اسوت .در اداموه در گوام اول بور
استخراج این الگو بر اساس رویکرد موجود در اعطای تسهیالت تمرکز شده و سپ

تحت تواثیر قورار گورفتن ایون رویکورد بور

 1این بانکها مشتمل بر  1۴بانک خصوصی (اعم از خصوصیشده و خصوصی و مشتمل بر بانکهای اقتصوادنوین ،انصوار ،آینوده ،پارسویان ،پاسوارگاد،
رفاهکارگران ،سامان ،سینا ،کارآفرین ،ایران ونزوئال ،قرضالحسنه مهر ،قوامین ،دی و ملت) و  ۴بانک دولتی (اعم از تجاری و تخصصی دولتی مشتمل بر
بانکهای کشاورزی ،صنعت و معدن ،توسعه صادرات و توسعه تعاون) است.
 ۲این بانکها مشتمل بر  6بانک خصوصی (اعم از خصوصیشده و خصوصی و مشتمل بر بانکهای اقتصادنوین ،پارسیان ،خاورمیانه ،سامان ،رسوالت،
تجارت ،صادرات و ملت) است.
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پایه نقش این وثایق در بازیافت مطالبات غیرجاری بانک به تصویر کشیده میشود .در حقیقت توجه به دو بعد فووق میتوانود
منجر به همگرایی الزم در تحلیل چرایی الگوی حاصل شود.

 .۱.۲.۲بررسی الگوی وثیقهپذیری از منظر تسهیالت اعطایی
ابتدا براساس جداول انلاع وثایق االلی در ترازنامه بانکهای نمونوه و تجمیوع آنهوا در جودول  ،3۶الگووی اولیوه وثیقهپوذیری
انواع مختلف اموال منقول و غیرمنقول اسوتخراج میشوود .در ایون جودول ،صورفنظر از دولتوی یوا غیردولتوی بوودن مشوتریان،
تفکیک مناسبی از وثوایق پذیرفتوه و تجمیعشوده در نمونوه ،براسواس میوزان تسوهیالت اعطوایی بوه پشوتوانه آنهوا و بوه تفکیوک
مشتریان حقیقی و حقوقی در دسترس قرار میگیرد.
به این ترتیب مشاهده میشود کوه در هور دو سوال ،بیشوترین مقودار تسوهیالت اعطوایی بوه مشوتریان حقیقوی و حقووقی بوه

پشتوانه چک و سفته بوده است و در مورد مشتریان حقیقی بعد از چوک و سوفته ،1اموالک و مسوتغالت و سوپ

قراردادهوای

الزماالجرا ۲از باالترین سهم در پوشوش ریسوک اعتبواری تسوهیالت اعطوایی برخووردار هسوتند .در طورف مقابول در مشوتریان
حقوقی پ

از چک و سفته ،قراردادهای الزماالجرا و سپ

امالک و مستغالت سه رتبه اولیوه در پوشوش ریسوک اعتبواری را

بهخود اختصاص میدهند .از این رو برخالف انتظار ،اموال منقول نقشی چشمگیر و رتبوه بواالیی در پوشوش ریسوک اعتبواری
ایفا میکنند؛ هر چند اموال غیرمنقول نیز با اختالف باال در مقدار ،سهم به نسبت مهمی را به خود اختصاص میدهند.
براساس اطالعات مندرج در جدول  3۶مشاهده میشود که در مورد تسهیالت اعطایی به اشوخاص حقیقوی و در هور یوک
از دو سال ،چک و سفته پوشش ریسک اعتباری بیش از نیمی از تسهیالت را به خود اختصاص دادهاند .در ارتباط با مشوتریان
حقوقی هر چند در سال  5۴وضعیت مشابهی مشاهده میشود ،با این وجود در سال  5۵از نقش چشمگیر چک و سفته کاسته
شده و تا حدودی بر نقش قراردادهای الزماالجرا افزوده شده است.
نکته جالب دیگر در مورد مشتریان حقوقی ،مجموع تسهیالت اعطایی به پشتوانه سپرده و اوراقبهوادار اسوت کوه از مقودار
تسهیالت اعطایی به پشتوانه کارخانه و تجهیزات بیشتر است و این اختالف حتی در سال  5۴چشمگیرتر است .هور چنود ایون
رویه در مورد تسهیالت اعطایی به مشتریان حقیقی نیز مشاهده میشود؛ اما انتظار میرفت در مورد مشتریان حقوقی ،کارخانه
و تجهیزات نقش مهمی در تامینمالی ایفا کند که بهنظر میرسد مشکالت موجوود در تملیوک و فوروش آنهوا منجور بوه گورایش
بیشتر بانکها به تامینمالی بهپشتوانه سپرده و اوراقبهادار ،حتی در موورد ایون گوروه از مشوتریان شوده؛ و یوا بیشوتر بانکهوای
دولتی تجاری و تخصصی که براساس تسهیالت تکلیفی موظف به تامینمالی کارخانجات و شرکتهای تولیودی میشووند ،در
گروه نمونه جای نگرفتهاند.
از این رو با بررسی بانکهایی که اطالعات آنها بورای اسوتخراج جودول تلفیقوی فووق موورد اسوتفاده قورار گرفتوه مشواهده
می شود که در هر یک از دو سال نمونه ،صرفاً اطالعات یک بانک دولتی در دسترس بوده و از این رو بیشتر اطالعوات ایون دو
جدول ،مبتنی بر الگوی وثیقهپذیری در بانکهای خصوصی و به ویژه بانکهای خصوصی تازه تاسی

است.3

در گام بعد و براساس اطالعات منودرج در ترازناموه بانکهوای نمونوه براسواس جوداول تساهی ت اتطاای ،و اطالباات از
اشخاص غیر دولبی به تاکیک نلع وثیقه و تجمیع آنها در جدول  ، 37به نوعی راستیآزمایی نتایج مسوتخرج از جودول ، 3۶
با تمرکز صرف بر تسهیالت غیردولتی انجام میشود .هر چند در سال  135۵صرفاً  7بانک از  6بانوک نمونوه ایون جوداول در

 1هر چند در نشستهای حقوقی این طرح ،نمایندگان حقوقی شرکتکننده در جلسات تاکید زیادی بر دامنه محودود اتکوای بانوک بوه اخوذ چوک بوهعنوان
وثیقه براساس قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و محدودیت کاربرد آن برای صرف تسهیالت تولیدی و همچنین کاربرد اندک سوفته در ایون
زمینه داشتند ،اما نتایج در مورد بانکهای نمونه خالف انتظار بوده است.
 ۲تمرکز بر قراردادهای الزماالجرا بهنوعی بیانگر این مساله است که متقاضی اعتبار از وثایق قابل قبول برخوردار نبوده و یا تسوهیالت بوا شورایط خواص و
متمایز از رویه مورد انتظار الزام اخذ وثایق الزم ارائه شده است .از این رو میتواند بوه صوورت ضومنی بیوانگر نووعی ضوعف در تامینموالی و عودم وجوود
زیرساختهای الزم در پوشش ریسک اعتباری باشد.
 3بانکهایی که جدول انواع اصلی وثایق در ترازنامه آنها برای سال  135۴در دسترس قرار گرفت ،عبارتنود از :انصوار ،ایوران زموین ،پارسویان ،پاسوارگاد،
توسعه تعاون ،حکمت ایرانیان ،سامان ،کارآفرین ،خاورمیانه و قرضالحسنه مهور؛ و بورای سوال  ،135۵عبارتنود از :اقتصواد نووین ،پارسویان ،خاورمیانوه،
رسالت ،سامان ،صادرات و ملت.
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ارزیابی زیرساختهای وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

ترازنامه آنهوا درج شوده بوود ،1اموا تعوداد چشومگیر بانکهوای فووق در سوال  16( 135۴بوانکی کوه در هنگوام انجوام تحقیوق،
اطالعات ترازنامه آنها در دسترس عموم بود) امکان مناسبی برای راستیآزمایی در اختیار قرار میدهد.
به این ترتیب براساس نتایج مندرج در جدول  37مشاهده میشود که در مجموع چوک و سوفته چشومگیرترین نقوش را در
پوشش ریسک اعتباری تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی ایفا کرده است ،بوهنحوی کوه بوهطور متوسوط نزدیوک بوه نیموی از
تسهیالت اعطایی به پشتوانه چوک و سوفته اعطوا شوده اسوت .پو

از آن ،زموین ،سواختمان و ماشوینآالت و بوهعبارتی وثوایق

غیرمنقول وظیفه پوشش ریسک اعتباری تسهیالت غیردولتی را بر عهده گرفتهاند و بوهطور متوسوط حودود یوک چهوارم از ایون
تسهیالت بهپشتوانه وثایق فوق اعطا شدهاند .در مقام سوم نیز قراردادهای الزماالجرا با پوشش متوسط  ٪1۵ریسوک اعتبواری
این گروه از تسهیالت قرار دارند.
از این رو همانند جدول  ،3۶وثایق منقول نقش خطیری در پوشش ریسک اعتباری ایفا میکننود و نقوش وثوایق غیرمنقوول
بسیار کمتر است .با این وجود الگوی ترتیب اهمیت نوع وثیقه ،مشابه الگوی وثیقهپذیری در تسوهیالت اعطوایی بوه مشوتریان
حقیقی است .به بیان دقیقتر ،الگوی حاصل از جدول فوق برای سوال  135۴کوه دربرگیرنوده تموامی بانکهوای دولتوی اسوت،
به نحو مناسبی بیانگر واقعیت تمرکز بیشتر بر چک و سفته و خود قرارداد وام در پوشوش ریسوک اسوت .هور چنود امکوان جودا
کردن تسهیالت اعطایی بهپشتوانه چوک در دسوترس نیسوت؛ اموا نتوایج بیوانگر چشومگیر نبوودن نقوش سوپرده ،اوراقبهوادار و
ضمانتنامه بانکی بهعنوان ابزارهای مالی سهلالوصول در پوشش ریسک اعتباری شبکه بوانکی اسوت .در ایون راسوتا مشواهده
میشود که صرفنظر از قلم سایر در جدول  ،37سپردهها ،اوراقمشوارکت و سوهام ،و ضومانتنامهها بوه ترتیوب از اولویتهوای
بعدی در وثیقهپذیری برخوردارند و در این بین سهم ضمانتنامههای بانکی بسیار ناچیز و در حد صفر درصد است.
براساس ستون مندرج در جدول فوق در مورد تعداد بانکهای کاربر وثیقه و با تمرکز بر سوال  135۴کوه تعوداد بانکهوای
بیشتری را تحت پوشش قرار داده ،مشاهده میشود که سه قلم وثیقه منقول چک و سفته ،زموین و سواختمان و ماشوینآالت ،و
قراردادهای الزماالجرا از میزان کاربری باالیی نیز در ارتباط با تعداد بانوک کواربر برخوردارنود .هور چنود در حووزه داراییهوای
منقول ،وثایق با درجه نقدشوندگی باال و سهلالوصول مشتمل بر سپرده و اوراقبهادار نیوز از کواربری بواالیی برخوردارنود ،بوا
این وجود ضمانتنامه ،از کاربری مورد انتظار برخوردار نبوده است .به این ترتیب هر چند تموامی بانکهوای نمونوه تمایول بوه
استفاده از سپرده و اوراقبهادار بهعنوان وثایق نقد و سهلالوصول داشتهاند؛ اما در عمل ،سهم اندکی از ریسک اعتبواری خوود
را توانستهاند یا تمایل داشتهاند توسط این داراییها پوشش دهند.

 .۲.۲.۲بررسی الگوی وثیقهپذیری از منظر تسهیالت بازیافتشده
حال در گام بعد برای بررسی الگوی وثیقهسپاری از نگاهی متفاوت و با گذر از رویکورد بانوک در اعطوای تسوهیالت ،بوه رویوه
موجود در وصول اعتبارات سوختشده و نقش وثایق در بازیافت اعتبارات اعطوایی تمرکوز میشوود و جوداول اانایم حسااب
وثایق تملییی بانکهای نمونه در دو سال فوق استخراج میشود .براساس اطالعات مندرج در جدول  36و با توجه به تعوداد
محدود بانکهایی که جوداول فووق در ترازناموه آنهوا در دسوترس قورار گرفوت ( 13بانوک در سوال  135۴و  7بانوک در سوال

 ،۲)135۵مشاهده میشود که الگوی متفاوتی به تصویر کشیده میشود.

هر چند تعداد بانکهای نمونه در سال  135۵تقریباً نصف تعداد بانکهای نمونه در سال  135۴است ،اما رویوه مشوابهی
در این دو سال مشاهده میشود .در مجموع تمرکز بویش از  67درصودی بانکهوای نمونوه بور امووال غیرمنقوول در مقایسوه بوا
مقدار حدوداً  13درصدی اموال منقول؛ رویهای کامالً مخالف الگوی موجود در اعتبواردهی را بهتصوویر میکشود .در حقیقوت
در بازیافت مطالبات غیرجاری ،وثایق غیرمنقول سهم چشمگیرتری را به خوود اختصواص میدهنود و در ایون راسوتا در هور دو
سال ،و به ترتیب :امالک مسوکونی ،تجواری  -اداری ،کارخانوه و سوپ

زموین ،رتبوههای اول توا چهوارم را بوهخود اختصواص

میدهند.

 1این بانکها عبارتند از :اقتصاد نوین ،پارسیان ،تجارت ،سامان ،رسالت ،صادرات و خاورمیانه.
 ۲بانکهایی که جدول مانده حساب وثایق تملیکی در ترازنامه آنها برای سوال  135۴در دسوترس قورار گرفوت ،عبارتنود از :اقتصواد نووین ،انصوار ،آینوده،
پارسیان ،پاسارگاد ،توسعه تعاون ،توسعه صادرات ،رفاه کارگران ،سامان ،سوینا ،کوارآفرین ،کشواورزی و ملوت؛ و بورای سوال  ،135۵عبارتنود از :اقتصواد
نوین ،پارسیان ،تجارت ،سامان ،صادرات ،ملت و خاورمیانه.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

با وجود سهم اندک وثایق منقول در بازیافت مطالبات غیرجاری ،سهام از رتبه اول برخووردار بووده و حودود  73درصود از
وثایق منقول تملیکی بانکها را به خود اختصاص میدهند .در سال  135۴نیوز اثاثوه و تجهیوزات بوهترتیب از رتبوههای دوم و
سوم ،و در سال  135۵نیز تجهیزات و سپ

اثاثه رتبههای دوم تا سوم را به خود اختصاص میدهند .به بیان دقیقتر ،سوفته و

چک که بهطور متوسط نیمی از تسهیالت به پشتوانه آنها اعطا میشوند ،هر چند در وهله اول به نظر میرسود بوه دلیول پشوتوانه
اجرایی و کیفری چک ،کمتر به مطالبات غیرجاری منتهی شده باشد ،اما توجه بوه ایون نکتوه ضوروری اسوت کوه ایون داراییهوا
میتواننوود در فرآینوود بازیافووت و تملیووک ،هماننوود اسووناد الزماالجوورا ،بووه انووواع دیگووری از داراییهووای منقووول یووا غیرمنقووول
اعتبارگیرنده ،تغییر ماهیت داده باشند.
نقش پررنگ سهام نیز در بین اموال منقول توثیقی میتواند تا حدودی منبعث از رویه روشن ،صوریح و بسویار کوتاهمودت
قانونی دستورالعمل توثیق اوراقبهادار در تملیک و فروش این دارایی در بازاری با درجه نقدشوندگی باال باشد که وقفه انودکی
در بازیافت مطالبات غیرجاری را به نسبت اموال منقول فیزیکی بهدنبال خواهد داشت .در حقیقت عدم وجود بازاری با درجوه
نقدشوندگی باال در خصوص داراییهای فوق ،در کنار سرعت باالی استهالک بسیاری از آنها ،میتواند نقش مووثری در سوهم
کمتر آنها در وثایق منقول تملیکی داشته باشد.
براساس تعداد بانکهای تملیککننده هر یک از داراییهای فوق در جدول  36نیز مشاهده میشود که تعوداد ایون بانکهوا
در گروه وثایق غیرمنقول ،معادل تعداد کل بانکهای موجود در نمونه در هر سال بوده؛ در حالیکه در خصوص اموال منقوول،
تعداد این بانکها تقریباً به اندکی بیش از نصف تعداد بانکهای گروه قبل کاهش پیدا میکند .این مساله یا میتوانود منبعوث از
احتمال نکول باالتر تسهیالت به پشتوانه اموال غیرمنقول باشد ،بهنحوی که منجور بوه الگووی وثیقوهپوذیری بوا تمرکوز کمتور بور
وثووایق غیرمنقووول در شووبکه بووانکی نیووز شووده باشوود؛ و یووا میتوانوود در اثوور تبوودیل اجوورای حووق وثیقووه ناشووی از چووک و سووفته و
قراردادهای الزماالجرا در مراجع ذیربط و از این رو شناسوایی سوریعتر امووال غیرمنقوول اعتبارگیرنوده ،و یوا تمایول بانوک بور
تمرکز بر این نوع از اموال فرد ذیربط در بازیافت اعتبار حاصل شده باشد.

 .۲.۲مروری بر الزامات ساختاری در تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقول و غیرمنقول در کشور
از آنجووا کووه اجووزای اصوولی تشووکیلدهنده تامینمووالی وثیقووهای براسوواس مطالووب منوودرج در فصووول قبوول شووامل زیرسوواختهای
مقرراتی ،سامانهای و اجرایی است ،در این قسمت اجزای فوق در نظام تامینمالی وثیقهای موجود در کشوور بررسوی میشوود.
در این راستا ،ابتدا بر قوانین مادر ناظر بر این فرآیند در توثیق و ترهین تمرکز شده و با به تصویر کشیدن ابعاد کلی زیرسواخت
مقرراتی ،تمرکز بر ابعاد جزئیتر این زیرساخت در ادامه و در ایجاد حق وثیقه ،ثبت این حق ،حق تقدم در موال بهواسوطه حوق
وثیقه و در نهایت در اجرا و اعمال حق وثیقه مورد توجه قورار گرفتوه و در کنوار زیرسواخت مقرراتوی ،زیرسواخت اجرایوی نیوز
بررسی میشود .با این وجود بهدلیل عدم پوشش زیرساخت سامانهای با پرداختن به ابعاد مقرراتی ناظر بر ثبت حوق وثیقوه ،در
ادامه زیرساخت سامانهای موجود در کشور در زیربخش بعدی مورد مطالعه و ارزیابی قرار میگیرد.

 .۱.۲.۲قوانین مادر ناظر بر توثیق و ترهین
برخالف رویه موجود در بسیاری از کشورها که مبتنی بور سواختار حقووقی و مقرراتوی منسوجم و مسوتقلی در زمینوه تامینموالی
وثیقهای به پشتوانه اموال منقول در مقایسه با اموال غیرمنقول است؛ مشاهده میشوود کوه چنوین رویکوردی در نظوام حقووقی و
مقرراتی کشور دنبال نشده است .در حقیقت نوه تنهوا قوانون جوامعی در ایون زمینوه در نظوام حقووقی ایوران وجوود نودارد ،بلکوه
مقررات موجود نیز عموماً پراکنده بوده و برخی از ابعاد مورد انتظار را پوشش نمیدهند .این در حالی است کوه انتظوار مویرود
قانون جامع ،تمامی ابعاد مشتمل بر ایجاد ،ثبت و اعالم عمومی حق وثیقه در سامانه ثبت وثایق ،اعطای حق تقدم به این حق
و نحوه اجرا و اعمال حق وثیقه را پوشش دهد.
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جدول  -3۶انواع وثایق اص ی در تجهی ت اعطایی عه مش ریان حقیقی و حقوقی
1395

1394
عنوان

مقدار

درصد از کل

تعداد از کل

مقدار

درصد از کل

تعداد از کل

تسهیالت اعطایی به مشتریان حقیقی

1,260,957,578

39/05

10

2,027,711,725

37/05

7

997,229,525

79/09

10

1,419,795,116

70/02

7

38,518

0/00

1

21,417,683

1/06

3

سپرده

42,688,909

3/39

9

40,419,940

1/99

6

منقول
نقد
اوراق مشارکت /صکوک/سهام

4,115,988

0/33

6

5,090,627

0/25

7

قرارداد الزم االجرا

73,603,872

5/84

10

214,203,889

10/56

7

چک و سفته

856,901,109

67/96

8

1,073,819,847

52/96

6

ضمانتنامه

19,879,959

1/58

6

64,709

0/00

4

1,170

0/00

1

64,778,421

3/19

1

202,606,140

16/07

7

445,735,627

21/98

6

امالک و مستغالت

202,529,717

16/06

7

445,615,235

21/98

6

کارخانه و تجهیزات

76,423

0/01

3

120,392

0/01

2

ماشین آالت
غیرمنقول

سایر

61,121,913

4/85

7

162,180,981

8/00

4

تسهیالت اعطایی به مشتریان حقوقی

1,968,140,127

60/95

10

3,444,916,441

62/95

7

منقول

1,741,106,173

88/46

9

2,817,255,589

81/78

6

75,230

0/00

1

213,635,830

6/20

3

سپرده

30,410,921

1/55

9

50,313,992

1/46

6

نقد
اوراق مشارکت /صکوک/سهام

77,237,880

3/92

5

124,952,594

3/63

6

قرارداد الزم االجرا

409,348,769

20/80

8

1,085,060,441

31/50

6

1,056,106,248

53/66

8

1,189,232,583

34/52

6

167,865,307

8/53

4

154,060,149

4/47

3

61,818

0/00

1

چک و سفته
ضمانتنامه
ماشین آالت
غیرمنقول

184,617,455

9/38

7

410,264,036

11/91

7

امالک و مستغالت

181,144,446

9/20

7

350,170,296

10/16

7

کارخانه و تجهیزات

3,473,009

0/18

3

60,093,740

1/74

3

42,420,749

2/16

4

217,397,837

6/31

4

3,229,097,705

100

10

5,472,628,166

100

7

سایر
جمع

ماخذ :تلفیق و ترکیب اطالعات ترازنامه بانکها ،محاسبات محقق.

010

جدول  -37تجهی ت اعطایی و مطال ات از اشخاص غیردول ی عه تفکی

نوع وثیقه
1394

عنوان

1395
تعداد از

مقدار

درصد از کل

منقول

1,921,420,333

61/65

18

سپرده

144861460

4/65

17

96379863

اوراق مشارکت و سهام

36283515

1/16

16

22664215

0/74

قراردادهای الزم االجرا

464142395

14/89

15

544043

0/02

4

چک و سفته

1275858259

40/94

18

867981641

28/28

7

ضمانت نامه

274704

0/01

1

1607866523

52/38

7

غیرمنقول

777,709,611

24/95

18

424,400,088

13/83

3

زمین ،ساختمان و ماشین آالت

777709611

24/95

18

424400088

13/83

3

سایر

417,580,098

13/40

14

49,484,065

1/61

5

3,116,710,045

100

18

3,069,330,437

100

7

جمع

ماخذ :اطالعات ترازنامه بانکها ،محاسبات محقق.
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کل

مقدار

درصد از کل

تعداد از کل

2,595,436,285

84/56

7

3/14

7
7

جدول  -36مانده حجاب وثایق تم یکی
1394
عنوان

1395

مقدار

درصد از کل

تعداد از کل

مقدار

درصد از کل

تعداد از کل

منقول

11575685

12/40

9

9172184

12/26

4

اثاثه

1988102

17/17

5

31693

0/35

3

وسایط نقلیه

156228

1/35

7

14110

0/15

3

سهام

8448581

72/99

6

6373536

69/49

2

تجهیزات

710925

6/14

6

2294920

25/02

2

کاال

11872

0/10

5

438

0/00

1

سایر

259977

2/25

2

غیرمنقول

81767862/7

87/60

13

65630890

87/74

7

مسکونی

33178640/4

40/58

13

22006733

33/53

7

18646417

22/80

11

15731975

23/97

5

13569968/4

16/60

12

10094717

15/38

5

کارخانه

16290275

19/92

10

9763083

14/88

3

تاسیسات

717

0/00

1

0

0/00

0

81846

0/10

5

5538773

8/44

3

93,343,548

100

13

74,803,074

100

7

تجاری/اداری
زمین

سایر
مانده حساب وثایق تملیکی
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

به بیان دقیقتر در ایران در خصوص ترهین و تامینمالی به پشتوانه امووال غیرمنقوول ،مقوررات منودرج در قوانون مودنی در
خصوص توصیف جامع عقد رهن و رویه کلی ایجاد حق وثیقه ناشی از عقد رهن ،از مهمترین قوانین نافذ در این حوزه اسوت
و در کنار آن ،قانون ثبت اسناد و امالک و اصالحیههای آن بر ابعاد بیشتر و دقیقتری از رویه ثبت ایون حوق داللوت دارد .البتوه
در حق تقدم مرتهن نسبت به دیگر بدهکاران نیز مجموعهای از قوانین به این مساله اشاره کردهاند ،شامل :قوانون مودنی ،قوانون
تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی .در مورد اجرای حق مرتهن نسبت به مال غیرمنقول نیوز مهمتورین قووانین نافوذ
مبتنی بر قانون ثبت اسناد و امالک و اصالحیههای آن در کنار آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجوراء و طورز رسویدگی
به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است.
در خصوص تامینمالی به پشتوانه اموال منقول نیز رویه مشابهی ،البته بوا گسوتردگی و پراکنودگی بیشوتر قووانین و مقوررات
مشاهده میشود .به بیان دقیقتر در صورت ترهین رسمی اموال منقول ،تقریباً مجموعه مشابهی از قوانین در مقایسه بوا تورهین
رسمی اموال غیرمنقول نافذ خواهد بود؛ اما در صورت توثیق عادی اموال منقول ،رویکرد متفاوتی دنبال میشوود .در حقیقوت
در رویه ثبت توثیق اموال منقول ،مقررات داخلی بانک در ایجاد قورارداد مربوطوه بوین بانوک و مشوتری نافوذ خواهود بوود و در
برخی موارد نیز دستورالعملهای منتشره توسط نهادهای ذیربط موثر است که براساس نوع دارایی منقول ،مسلماً توسط نهواد
جداگانهای تنظیم میشود .بهعنوان مثال در ایجاد حق وثیقه در اوراقبهادار ،دسوتورالعمل توثیوق اوراقبهوادار مصووب هیروت
مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار جاری است .در حق اولویت و تقدم دارنده حق وثیقه نسبت به دیگر بودهکاران نیوز مشوابه
اموال غیرمنقول ،به مجموعهای از قوانین و مقررات باید رجوع کرد کوه براسواس دامنوه گسوتردهتر امووال منقوول در مقایسوه بوا
اموال غیرمنقول ،این مجموعه نیز میتواند متنوعتر باشد و از این رو بر پیچیدگی آن خواهد افزود .این مسواله در موورد اجورای
حق وثیقه اعتباردهنده در قبال وثیقهگذار و در شرایط نکول اعتبارگیرنده نیز صادق است .هر چند آییننامه اجرای مفواد اسوناد
رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و اموالک کشوور بوهعنوان مقورره موادر در

این زمینه شناخته میشود ،با این وجود براساس نوع دارایی منقول ،مقررات دیگری نیز جاری خواهد بود.1

به این ترتیب در کل مشاهده میشود که در مجموعوه مقوررات ذیربوط ،بوه ضورورت اعوالم عموومی حوق وثیقوه در موورد
دارایی مربوطه اشاره نشده است .در حقیقت براساس رویکردهای متفاوتی که در مورد هر یک از انواع مختلوف امووال منقوول
و غیرمنقول موجود است ،سامانههای پراکندهای برای ثبت این حق وجود دارد؛ اما در کل ،نیاز حقوقی به سامانه جوامع ثبوت
وثایق با دسترسی گسترده به آن ،مغفول واقع شده است.
همچنین عدم جامعیت قانون در حوزه تامینمالی وثیقهای مشتمل بر پوشوش تموامی ابعوادم ایجواد ،ثبوت و اعوالم عموومی،
برخورداری از حق تقدم ،و رویه ناظر بر اجرای این حق در مورد تمامی انواع اموال منقوول از مهمتورین کاسوتیهای موجوود در

حوزه مقرراتی و حقوقی ناظر بر این روش تامینمالی بهشمار میرود.۲

به بیان دقیقتر سکوت مقررات فعلی در ضرورت ثبوت و اعوالم عموومی حوق وثیقوه در سوامانه جوامع وثوایق ،و همچنوین
پراکندگی این مقررات میتواند مشکالت زیادی را در حوزه اجرای حق وثیقه و به ویژه در حق تقدم مورتهن نسوبت بوه دارایوی
ذیربط به وجود آورده و به کاهش بیشتر نر بازیافت مطالبات غیرجاری بانکها بیانجامد.

 .۲.۲.۲ایجاد حق وثیقه
براساس بند (ب) ماده یک آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایوی ،سوند
وثیقه سندی است که داللت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند کوه بوه موجوب آن شخصوی (اعوم از اینکوه
مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهود؛ خوواه آن عمول ،رد طلوب باشود یوا عمول
دیگر.

 1در این زمینه میتوان به فصل سوم دستورالعمل توثیق اوراقبهادار مبتنی بر سازوکار فروش اوراقبهادار وثیقه اشاره کرد.
 ۲توجه به این نکته ضروری است که رویکرد جامع قانونی ،بیشتر در حوزه اموال منقول در تجربه دیگور کشوورها مطورح شوده اسوت زیورا در حووزه امووال
غیرمنقول ،براساس سابقه بیشتر تامین مالی به پشتوانه این دارایی و دامنه محدودتر این اموال ،رویکرد فوق به صورت نسبی و در حد موورد انتظوار برقورار
است .همچنین توجه به این نکته ضروری است که جامعیت قانونی ،مشتمل بر پوشش همزمان دامنه اموال منقول و غیرمنقوول نبووده؛ و عمومواً بورای هور
حوزه از این اموال ،بهصورت جداگانه مطرح است.
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ارزیابی زیرساختهای وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

بنابراین از آنجا که حق وثیقه ،مشتمل بر حق بستانکار در دریافت طلب یوا خسوارات ناشوی از عودم اجورای تعهود یوا عودم
حسن اجرای تعهد از مال منقول یا غیرمنقول طورف ذیربوط (وثیقهگوذار) ،میتوانود در قالوب عقود رهون و یوا دیگور عقوود و
قراردادهای خصوصی شکل بگیرد؛ و با توجه به ابعاد خاص مورد توجه در عقد رهون کوه منجور بوه تموایز شودید آن نسوبت بوه
دیگر عقود و قراردادهای خصوصی در تامینمالی میشود؛ بنابراین در تشریح دقیقتر چگوونگی ایجواد حوق وثیقوه ،ابتودا عقود
رهن بهصورت مختصر تشریح میشود و در ادامه به صورت کلی به توثیق در ایجاد حق وثیقه اشاره میشود .از این رو در ایون
تحقیق منظور از توثیق عموماً هر رویه و عقدی غیر از عقد رهن در ایجاد حق وثیقه است.
 .۱.۲.۲.۲رهن
در توصیف عقد رهن بهعنوان یکی از عقود معینه ،در فصل  16قانون مدنی ۲۴ ،ماده اختصاص داده شده است و بوه موجوب
آن مالی وثیقه دین قرار میگیرد .براساس مواد فوق ،در استفاده از رهن باید شروط زیر تامین شود:
قب

رهینه معین :مال مرهون باید به قب

مرتهن یا شخصی که بین طرفین مشخص شده درآید ،اما استمرار قب

صحت آن نیست (ماده  77۲قانون مدنی) .به بیان دقیقتر مال مرهون باید معین باشود توا امکوان قوب

 77۴قانون مدنی) .1


شورط

آن فوراهم شوود (مواده

قابلیت نقلوانتقال قانونی رهینه :هر مالی که قابل نقلوانتقال قانونی نیست نمیتواند موورد رهون واقوع شوود (مواده 773
قانون مدنی).



عینیت رهینه :مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ زیرا با عودم وجوود عوین معوین ،امکوان
قب

۲

فراهم نمیشود (ماده  77۴قانون مدنی) .

در عقد رهن این امکان برای مرتهن بهعنوان طلبکار در نظر گرفته شده که در صورت عدم وصول تمام یا بخشی از طلوب،
از محل فروش عین مرهونه ،حق خود را مطالبه کند .بنوابراین اگور دیون و طلبوی وجوود نداشوته باشود ،نمیتووان از عقود رهون
استفاده کرد .از این رو توثیق برای دین آینده امکان ندارد و وجود سبب دین ،شرط صحت رهن است .به بیان دقیوقتر تفواوت
بین قرارداد تعهد شخصی و قرارداد رهن وجود دارد ،بهنحویکه برای حسن انجام کوار نمیتووان موالی را در قالوب عقود رهون،
ترهین کرد؛ اما میتوان در قالب قراردادهای داخلی بانک ،اموالی را بابت پوشش این ریسک از طرفمقابل توثیق کرد.
توجه شود که عقد رهن وصف تبعی دارد و تابع دینی است که به منظور تضمین آن منعقد شده است .بنابراین اگر دیون بوه
هر نحو پرداخت شده یا ساقط شود ،رهن فسوخ و موال ذیربوط آزاد میشوود (کاتوزیوان .)135۴ ،همچنوین موال فاسدشودنی
قابلیت توثیق ندارد (جعفری لنگرودی .)1366 ،به عالوه ،مال موقوفه یا مالی که به هر عنوان توقیف یا در رهن اسوت ،قابول
توثیق مجدد نیست .بنابراین امکان رهن مجدد محدود به حفظ حقوق مرتهن است .مالی کوه بوه ملکیوت نیاموده (ماننود زموین
موات) یا قابلیت تملک ندارد (مانند اموال عمومی) یا منفعت عقالیی و مشروع ندارد (مانند مواد مخودر ممنوعوه) ،بوه دلیول
عدم امکان قابلیت فروش ،امکان ترهین ندارد (کاتوزیوان .)136۲ ،مالیوت داشوتن دیون و امکوان ارزشگوذاری آن نیوز شورطی
اساسی در امکان ترهین مال است.
 .۲.۲.۲.۲توثیق
هر چند توثیق یکی از ارکان عقد رهن است و در صورت عدم پرداخت بدهی در سررسید توسط بودهکار در ایون عقود ،طلوب
بستانکار از محل فروش وثیقه داده خواهد شد؛ اما دید جامعتری در فرآیند توثیق مورد توجه اسوت .در حقیقوت توثیوق الزامواً
تحت عقد رهن انجام نمیشود و در قالب هر نوع قراردادی بین طلبکار و بدهکار و حتی بودون نیواز بوه ثبوت رسومی میتوانود
شکل بگیرد .به بیان دقیقتر در مواردیکه امکان استفاده از قرارداد رهن به دلیل نق

هر یک از شروط آن وجود داشوته باشود،

بانکها با توسل به ماده  13قانون مدنی و استناد به قراردادهای خصوصی نافذ ،از توثیق برای تضمین بازپرداخت آن دین و یا
حتی در مواردی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد استفاده میکنند .به این ترتیب در توثیق در مفهوم عام و مورد
توجه این تحقیق ،یا دین وجود دارد اما شرط عقد رهن بر آن جاری نیست؛ و یا دین وجود ندارد و صورفاً بورای حسون انجوام
تعهد از توثیق داراییهای وی استفاده میشود .این مقوله در مقررات ذیربط در قالب معامالت بوا حوق اسوترداد و بیوع شورط
طبقهبندی میشوند.
 1از این رو نمیتوان یکی از دو مال را به رهن گذاشت.
 ۲از این رو امکان رهن اموال غیرمادی مانند سرقفلی ،حق اختراع  ،اکتشاف و تالیف وجود ندارد.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

 .۲.۲.۲.۲شروط کلی ضمن عقد در ترهین و توثیق
ضمن عقد رهن و قرارداد ناظر بر توثیق ،مانند سایر قراردادها ،میتوان تعهداتی اضافی برای طرفین شرط کرد و بهواسطه ایون
شروط ،پارهای از آثار طبیعی عقد و قرارداد مطلق را تغییر داد .این شروط ،تا جایی که خالف قوانین امری یا مقتضای عقود و
قرارداد ذیربط نباشند و به مجهول ماندن حقوق و تکالیف طرفین نینجامند ،نافذ هستند.
از آنجا که عموماً در بانکها از فرمت قرارداد مشابهی برای ترهین یا توثیق استفاده میشود ،بنوابراین میتووان بوه صوورت
کلی به مهمترین شروط ضمن عقد قرارداد آنها به شرح زیر اشاره کرد:1



اعطای وکالت فروش مال مرهون به مرتهن (ماده  777قانون مدنی) یا وثیقهپذیر.



سلب حق فروش از مرتهن (ماده  776قانون مدنی) یا وثیقهپذیر.



تعلق منافع رهن به مرتهن (ماده  76۶قانون مدنی) یا وثیقهپذیر.
عالوه بر شروط کلی و کلیدی فوق ،راهن یا وثیقهگذار حق دخل و تصرف در مال را نودارد ،مگور بوه اذن اعتباردهنوده؛ اموا

در صورت عدم منافات این تصرفات با حقوق مرتهن یا وثیقهپذیر ،امکوان انجوام آنهوا فوراهم اسوت .از ایون رو امکوان انتقوال
دارایی بدون اذن مرتهن یا وثیقهپذیر وجود ندارد .همچنین هزینه نگهداری مال با وثیقهگذار یوا راهون اسوت کوه عمومواً شوامل
هزینه پوشش بیمهای مال نیز میشود .در مواردیکه قوب

و یوا تصورفاتی در موال بورای حفوظ عوین مرهونوه یوا کواهش ریسوک

وثیقهپذیری ضروری اسوت ،مورتهن یوا وثیقهپوذیر نیواز بوه اذن نگهوداری و صورف هزینوههوای الزم بورای ایون کوار از راهون یوا
وثیقهگذار دارد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در عقد رهن ،منافع رهن در صورت متصل بودن جوزء رهون و در صوورت منفصول
بودن متعلق به راهن است؛ اما مرتهن نمیتواند از منافع عین مرهونه بدون اجازه راهن استفاده کند.
 .۲.۲.۲.۲انواع و اقسام ترهین و توثیق
در هر یک از دو روش تامینمالی فوق ،رویکردهای مختلفی را میتوان در پوشش ریسک اعتباری مورد توجه قرار داد مشوتمل
بر :استفاده از یک دارایی در تامینمالی تسهیالت مختلف ،۲اسوتفاده از یوک دارایوی بوا مالکیوت مشواع 3و یوا چنود دارایوی در

مالکیت افراد مختلف برای پوشش ریسک اعتباری یک فقره تسوهیالت .بنوابراین امکوان توثیوق یوا تورهین موال غیور (شوخص
ثالث) و مال مشاع ،براساس مقررات موجود است .در مورد داراییهای فاسد شودنی نیوز راهون یوا وثیقهگوذار ملوزم بوه انجوام
تکالیف خود در نگهداری و جلوگیری از فسواد دارایوی توا دوره بازپرداخوت تسوهیالت اسوت .در صوورت تلوف شودن دارایوی
ذیربط تا پایان دوره بازپرداخت نیز الزام جایگزین کردن مال دیگری برای پوشش ریسوک اعتبواری تسوهیالت ذیربوط منظوور
شده است.
 .۹.۲.۲.۲چالشهای رهن اموال غیر مادی
در مواد  77۲و  77۴قانون مدنی به تبعیت از فقه ،عین معین بودن مال مرهون از ارکان عقد رهن در نظر گرفته شده است .از
این رو امکان رهن اموال غیر مادی از جمله دیون ،منافع و حقوق موالی وجوود نودارد .بنوابراین در رابطوه بوا قابلیوت رهون ایون
اموال ،الزم است ضمن تبیین مفهوم عین و شمولیت آن ،دیدگاههای فقهی در رهن دین ،منفعت و حق تبیین شوند.
الف -رهن دین
چون فقها عینیت مورد رهن را شرط صحت عقد رهن دانستهاند ،به بطالن رهون دین حووکم دادهانود زیورا موراد از عینیوت
مورد رهن را عین معین و خوارجی در نظر میگیرند .از این رو مالم کلی و دین نمیتواند موضوع رهن قرار گیرد .در واقوع موراد
از مفهوم عینیت که در مقابل دین قرار میگیرد ،مالی است که مصداق واحد و منحصر دارد .در این صورت به آن عوین ،عووین

 1این مواد هر چند در تنظیم عقد رهن و بهموجب مواد مندرج در قانون مدنی ،بهعنوان شرایط ضمن عقد رهن منظور میشوند؛ اما در قراردادهای توثیوق
و در قالب قراردادهای داخلی بانکها نیز مورد توجه قرار میگیرند.
 ۲در صورت جاری بودن عقد رهن ،حق مرتهن اول بر مرتهن دوم مقدم است.
 3در این خصوص میتوان به ماده  ۵63قانون مدنی اشاره کرد که این حق را برای دارندگان کلیه اموال با مالکیت مشاع و صرفنظر از منقوول یوا غیرمنقوول
بودن آن در نظر گرفته است .در این ماده قانونی عنوان شده که هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر ،سهم خود را جزئاً یوا کوالً بوه شوخص
ثالثی منتقل کند.
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موعین یا شخصی گفته میشود و در برابر عین کلی قرار میگیرد که قوابل صودق بور افراد متعدد اسوت .مواده  353قوانون مودنی

نیز این دو مورد را در برابر هم قرار داده است.1

البته مهمترین دلیل طرفداران بطالن رهن دین ،شرط قب

در رهون و عوودم امکوان قوب

دیون اسوت .در حالیکوه در فقوه

امامیه در رابطه با این شرط ،اخوتالف نظر وجود دارد .به بیان دقیقتر ،بسیاری از فقها بر این باورند کوه قوب

 ،شورط صوحت

عقود رهون اسوت و نویسووندگان قوانون مودنی نیووز در مواده  77۲از ایون نظور پیووروی کردهانود .بوا ایوون وجوود ،جمعوی از فقهووا و
حقوقدانان در رد الزام قب

دین ایراداتی موطرح کردهاند از جمله اینکه قب

دین در هبه دین یا بیع صرف با تعیین فوردی از

کولی تووسط مدیون و تسلیم آن به طرفمقابل ،تحقق مییابد و فقها صحت آن را پذیرفتهاند .در این موورد تفواوتی بوین قوب
دین در مورد بیع صرف و یا هبه آنچه بر عهده کسی است با عقد رهن وجود ندارد و از این رو میتوان صحت رهن دین را نیز
پذیرفت (عاملی ،بیتا ،ص .)۲1
افزون بر این ،عدم امکان قب

نمیتواند علت بطالن رهن دین در نزد کسانی باشد که قب

زیرا در نهایت به عقیده آنها رهن دین باید به علت عدم اموکان قوب

را شرط لزوم رهون میداننود؛

 ،غیر الزم بوواشد و دلیلوی بورای بطوالن آن وجوود نودارد.

اشکال عدم ایجاد اطمینان از توثیق دین نیز که از سوی برخی از فقها مطرح شده از چوند جووهت موورد قبوول نیسوت .اول ایون
کوه در شرایطی که مرتهن ،دین را قوب

و بوه عنوان رهن نزد خود نوگه مویدارد ،توثیق دین حاصل و هدف مورد نظور محقوق

میشود .دوم این کوه مردم از حیث سهولت پرداخت دین و یا تونگدستی بوا هوم اختالف دارند و چوه بوسا مطالباتی وجوود دارد
که تأدیه آنوها موورد اطمینان است و میتوان به آنها اعتماد کرد .سووم آن که ایراد عودم حووصول اطوومینان در مووردی کوه طلوب
موورد رهن بر ذمه خود مرتهن است ،وارد نخواهد بود (نجفی ،1۴3۴ ،ج  ،۲۵ص 117؛ حسینی عاملی ،1۴15 ،ج  ،1۵ص
.)۲۵1
افزون بر استداللهای فوق در رابطه با صحت رهن دین و اموال کلی میتوان به بونای عوقلی و عرف خردمندان جامعه نیوز
اسوتناد کرد ،زیرا امروزه به رهن گذاشتن مطالبات ،به ویژه در امور تجاری ،به یک نیاز برای تجار و یک ضرورت بورای ایجواد
اطمینان نسبت به بازپرداخوت اعتبوار و وامهوای دریوافتی تبودیل شوده اسوت و در عمول ،موورد اسووتفاده عووقالی جامعوه قورار
میگیرد .اسناد تجاری با امتیازات ویژه ،این امکان را برای تجار فراهم میکنند که بوه جوای رهون دیگور امووال خوود و محوروم
شدن از استفاده آنها ،بتوانند در ازای به رهن گوذاشتن چونین اسنادی ،توضمین مناسوب بورای اجورای تعهودات خوود در اختیوار
طلبکار قرار دهند (نیکفرجام ،1351 ،ص  .)۲3۵در حقوق بوانکی نیز به منظور تضمین بازپرداخوت مطالبوات بانکهوا الزم
است اموکان بوه رهن گرفتن اموال مختلف بدهکار برای بانکها فراهم شده و این فرآیند اختصواص بوه امووال موجوود و معوین
نداشته بواشد کوه در این میان ،رهن طلب جایگاه ویژهای دارد (کریمی ،137۶ ،صص.)3۵-3۲
همهی این استداللها سبب شده گروهی از فوقها اعوتقاد بوه صحت رهن دین داشوته باشوند .بودون شوک ایون زمینوه فقهوی
میتواند بستر مناسبی بورای تجدیود نظور حووقوقی در وضووعیت رهون دیون در حقووق ایوران فوراهم کنود و زیرسواخت الزم در
استفاده از اسناد دریافتنی در تامینمالی که به بزرگتورین شوکاف در گسوتره امووال منقوول قابول توثیوق در کشوور در مقایسوه بوا

کشورهای نمونه تبدیل شده ۲را به نحو موثری برطرف کند.
ب -رهن منفعت

در منابع فقهی و حقوقی در بسیاری از موارد عین در برابر منفعت به کار میرود .در بحث رهن نیوز فقهوای امامیوه عوین را
در برابر منفعت و دین قرار داده و حکم به بطالن رهن منافع دادهاند .افزون بر این ،در بوطالن رهون منفعوت ،بور خوالف رهون
دین ،اختالف نظر چندانی وجود ندارد؛ به طوریکه اکثریت قریب به اتفاق فقها حکم به بطالن رهون منفعوت دادهانود (محقوق
حلی ،1۴36 ،ج  ،۲ص ۶7؛ خمینی ،بیتا ،ج  ،۲ص .)۴
این گروه از فقها ،برای اثبات ادعای خویش به دالیلی استناد نمودهانود کوه مهمتورین آن شورط قوب
مونافع است .این در حالی است که در شرط قب
آن است .البته با فرض الزام شرط قب

و عودم امکوان قوب

در صحت رهن ،تردید جودی وجوود دارد و حکم قویتر بر عدم شرط بودن

در صحت رهن ،برخی از فقها ،قوب

مونفعت را امکانپذیر و صحیح دانسوتهاند زیورا

 1د ر این ماده عنوان شده است که مَبیع ممکن است مَفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیری متساویاالجزا و همچنوین ممکون اسوت کلوی
فی الذمه باشد.
 ۲برای مطالعه بیشتر در این زمینه به فصل دوم این طرح مراجعه شود.
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منفعت عوبارت از حویثیتی است که وجود آن قائم و وابسته به یک عوین مووجود اسوت .قب
از این رو ،با به قب
قووب

دادن عین ،قب

نیز استیالء بر یک شویء اسووت.

منفعت نیز انجام میشود و به هومین دلیل اسوت که مثالً در اجواره ،عوین مسوتأجره بووه

مسووتأجر داده موویشوووود (مغنیووه ،1۴۲1 ،ج  ،۲3ص ۶۵؛ عوواملی ،1۴13 ،ج  ،۴ص  .)۶۵بعضووی از حوووقوقدانووان نیووز

معتقدند قب

منفعت بوا توسلیم عوین به مرتهن اموکانپذیر است ،چونانکه در اجاره نیز بوا توسلیم عین مورد اجاره ،منوافع نیوز

تسلیم شده محسوب میشود (کاتوزیان ،136۵ ،ج  ،۴ص .)۵۴۲
مقوله دیگر در بطالن رهن منفعت ،عدم امکان استیفای دین از منوافع اسوت بوه طوریکوه بوه دلیول حاصول شودن تودریجی
منفعت و تلف آن در طوول زموان ،از رهن منفعت اطمینانی به وجود نمیآیود (کرکوی ،1۴1۴ ،ج  ،۵ص  .)۴6بنوابراین ،حتوی
اگر دین حال باشد ،به هر اندازهای کوه در ادای دین تأخیر شود ،جزئی از مال مرهوون از بوین مویرود .از ایونرو از طریوق رهون
منفعت نمیتوان دیون را استیفا کرد و چنین رهنی با هدف و فلسفه قانونگذاری رهن و به عبارتی با مووقتضای رهوون موونافات
دارد (حسینی عاملی ،1۴15 ،ج  ،1۵ص.)۲۴1
البته در رد این استدالل باید گفت که استیفای دین از عین رهون شرط نیست ،بلکه دین را میتوان از مال مرهون یا عوض
آن همانند اجارهبها استیفاء کرد .بنابراین اموکان اجواره دادن منافع و رهون دادن اجوارهبهوای آن وجوود دارد .بوه عوالوه ،امکوان
تسلیم عین به مرتهن برای استفاده از منفعت و رهن عوض آن وجوود دارد (عواملی ،1۴13 ،ج  ،۴ص ۶۵؛ مغنیوه ،1۴۲1 ،ج
 ،۲3ص  .)۶۶مطابق نظر برخی از حقوقدانان نیز در رهن اعیان لزومی ندارد که حق طلبکوار از عوین موال ،اسوتیفاء شوود .بوه
طور طبیعی ،دین از محل فروش عین مورهونه یا بودل آن پرداخت میشود و این کار در موورد مونافع نیز قابل اجورا اسوت؛ زیورا
چه مانعی دارد که منافع به دیگران یا مرتهن واگوذار شوود و بهوای آن ،وثیقوه طلوب بواقی بمانود (کاتوزیوان ،136۵ ،ج  ،۴ص
.)۵۴۲
یکی دیگر از اشکاالتی که به رهن منفعت وارد شده ،عدم امکان انتقال منافع به غیور اسوت .در واقوع هودف از عقود رهون،
وصول دین از طریق فروش عین مرهونه در صورت عدم استیفای آن است .این در حالی است که از نظر فقهوا فوروش منفعوت
صحیح نیست ،بنابراین رهن آن نیز بواطل اسوت (اردبیلی ،1۴33 ،ج  ،5ص  .)1۴۲البته به نظر میرسد الزاموی نودارد انتقوال
منافع از طریق بیع انجام شود .در واقع مراد از امکان فروش و بیع مورد رهن ،انتقال آن به اشخاص دیگور و اسوتیفای طلوب از
محل آن است .به همین دلیل اگر از طریق دیگری غیر از بیع ،همچون اجاره یا صلح یا معاوضه نیوز بووتوان مووورد رهوون را بوه
دیگری منتقل نمود و از آن محل استیفای دین کرد ،هدف از رهن محقق شده و مونافاتی بوا مقتضای آن ندارد.
عالوه بر استداللهای فوق در زمینهی صحت رهن منفعت ،باید گفت این چنین رهنی برای استیفای طلب به اندازه کوافی
اطمینانبخش است و امری عقالیی محسوب میشود .به همین دلیل شارع مقدس نیز آن را رد نکرده است (حسینی شیرازی،
 ،1۴35ج  ،۴5ص.)33
ج -رهن حقوق مالی
در نظام حقوقی و فقه امامیه ،گاهی عوین بوه معنوای موالی بوا پایگواه موادی و خووارجی و برخووردار از جنبوه موادی بووه کووار
میرود و مال غیر مادی (حوقوق موالی) در برابر آن قرار میگیرد .چنانچوه بسویاری از حقوقدانوان بور ایون باورنود کوه عوین در
مواده  336قوانون مدنی که مقرر میدارد بویع عوبارت اسوت از تملیک عین بوه عووض معلووم ،بوه معنوای اموووال مووادی بووده و
شامل اموال غیر مادی (حقوق مالی) نمیشود (رهپیک ،1376 ،ج  ،۶ص  .)13برخی از فقها نیز در توعریف بویع ،عین را در
موقابل حوق قرار دادهاند (همدانی ،1۴1۶ ،ص .)1۶در بسیاری از متون فقهی و به ویژه در کتب فقهای متقدم که عینیت مورد
رهن ،شرط صوحت رهون دانسته و رهون دین و مونفعت بواطل اعوالم شده ،از رهن امووال غویرمادی و حقوق موالی سوخنی بوه
میان نیامده است.
این در حالی است که در دنیای امروز ،حوقوق مالی بخش وسیعی از دارایی اشخاص را تشکیل میدهوند و رهون این قوسم
از داراییها از اهومیت فراوانی برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرند .با توجه به توسعه مفهوم مال و گسترش دامنهی آن
به اموال غیر مادی ،برخی از فقهوای متوأخر و معاصور بوه بحوث پیراموون رهون انوواعی از حقووق موالی پرداختهانود .البتوه هویچ
تردیدی وجود ندارد که مووضوع حوق مالی در جهان خارج وجود دارد ،حقوقی که جنبه مادی نداشوته و قابول ادراک بوه وسویله
حواس پنج گانه نیستند .به عنوان مثال ،حق سرقفلی ،حوق توألیف و اختوراع ،سووهام شوورکتهوای تجواری ،حوق انتفواع ،حووق
طولب و مواردی از این قبیل در جهان خارج وجود دارد ،حقوقی که جنبه مادی نداشته و دارای پایگواه موادی و خوارجی نبووده،
هر چند قوابل انتقال به غیر هستند (حبیبا ،135۴ ،ص .)7۲
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برخی از فقهای امامیه بر این باورند که حقوق از نظر عرفی ،مال موحسوب نمیشود و از این رو نمیتواننود در بیوع عووض
قرار گیرند (خلخالی135۵ ،ق ،ج  ،1ص  .)1۵در واقع یکی از مهمترین دالیلوی کوه در فقوه امامیوه در رد رهوون حقووق موالی
مطرح شده ،مالیت نداشتن این حقوق است.
در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که در گذشته ،اقتصاد به فعالیتهای کشواورزی و داموداری متکوی بوود و
اموال مونحصر بوه اعویان میشد .از این رو بسیاری از مصادیق جدید حقوق موالی کوه اموروزه در اثور پیشورفت دانوش بشوری و
خالقیت ذهنی پدید آمدهاند ،در آن دوران وجود نداشته و یا بسیار نادر بودهاند .بوه هموین دلیول بسویاری از فووقها بووا توجوه بوه
عرف حاکم بر عصر خویش ،اموالی را کوه شناسوایی نشوده بودنود ،موضووع حکوم قورار نوداده و بوه دلیول عودم برخوورداری از
مالیت ،نقل و انتقال آن را باطل دانستهاند .اما امروزه با توجه بوه پیشرفتهای گوناگون در حوزه تجوارت ،صونعت و فنواوری،
حقوق با طیف وسیع و جدیدی از اموال مواجه است که در مالیت آنوها توردیدی وجوود ندارد و الزم است دانش حقوق ،خوود
را با پیشرفتهای دنیای کنونی توطبیق دهود .به همین دلیل است که نظرات فقها به آراموی دچوار تحوول شوده و مالیوت داشوتن
این حقوق مورد پذیرش آنها واقع شده است (حسینی روحانی ،1۴۲5 ،ج  ،3ص  .)1۶در واقوع هور آنچوه عوورف بوه آن مایول
شده و رغبت پیدا کند و حاضر شود که در ازای آن ما به ازایی بپردازد ،مال موحسوب شوده و بوه عنوان موضوع ،حکوم شورعی
بر آن بار میشود .در این زمینه برخوی از فقهوا نیوز حوق را درجوه ضوعیفی از ملکیوت ،و بلکوه نووعی از آن بوه شومار آوردهانود و
همچنین بیع حقوق در برابر عوض را از نوظر عورف و عوقالً معتبر دانستهاند (خمینی ،1۴۲1 ،ج  ،1ص  36و ص .)۵1
با این وجود در رابطه با رهن حقوق مالی اشکالی مطرح شده مبنی بر اینکه حووقوق مووالی فاقود عینیوت اسوت و در نتیجوه
نمیتواند موضوع بیع و به تبع آن رهن قرار گیرد .این در حالی است که هدف از رهن ،اسوتیفای طوولب از محول فوروش آن در
صورت عدم تأدیه دین در سررسید است (انصاری ،1۴1۵ ،ج  ،3ص  .)7در حقوق مدنی ،حقوقودانان بوا توووجه بووه تعریوف
ماده  336بر این باورند کوه امووال غویر مادی و حقوق موالی نمیتوانند موضوع بیع قورار گویرند.
به نظر میرسد رویکرد فوق با عرف کنونی جامعه سازگاری ندارد و از حیث تحلیل حقووقی نوویز قووانعکننوده نیسوت ،زیورا
کواربرد عوین در تعریف بویع بورای خوروج منافع از شومول آن اسوت و حقووق موالی تحوت شومول آن بواقی مویمانود (حسوینی
عاملی ،1۴15 ،ج  ،1۲ص  .)۴75برخی از فقها نیز به صحت بویع حوقوق تصریح کردهاند (خمینی ،بیتوا ،ج  ،1ص .)۵1۵
حوتی اگر بیع چونین حوقوقی صحیح نباشد ،با صلح حقوق موضوع رهن مویتووان آنهوا را بوه غیور منتقول کورد و از حاصول آن
اسوتیفای طولب نومود ،زیرا هدف از فروش موضوع رهن ،وصول ما به ازای آن طلب بوا انتقال مورد رهن بوه دیگوری اسووت و
به هیچ وجه نمیتوان بیع عین مرهونه را تنها راه استیفای طلب دانست.
افزون بر این ،رهون دارای حقیقت عرفی است به نحوی که عرف نیز در موضوع رهن ،عین بودن را لحاظ نمیکند .صورف
نظر از دالیل فوق ،رهن حقوق امری عقالیی است .پارهای از فقهای امامیه نیز تصریح کردهاند که با توجه بووه عووقالیی بوودن
رهن حقوق ،دلیلی بر عودم صوحت آن وجود ندارد (حسینیشیرازی ،1۴35 ،ج  ،۴5ص  .)3۵در استفتائاتی هوم کوه اخیوراً از
برخی از فقها به عومل آموده ،تعدادی از آنها رهن حقوق مالی را صوحیح دانسوتهاند .بوه عنووان مثوال بوورخی از آنهوا در پاسووخ
استفتاء گفتهاند هر چیزی که قانوناً و شرعاً طلبکار بتواند از آن طلب خود را وصول کند ،در صورت وجود موالک معتبوری کوه
موجب اطمینان طلبکار بشود  -هر چند عین خوارجی نباشد  -قابلیوت رهوون دارد و در صوورتیکه سوایر شورایط وجوود داشوته
باشد ،در حکم عین خارجی است .همچنین ،برخی فقها معتقدند در موال رهینوه اقبواض معتبور اسوت ،ولوی قوب

امووال غیور

مادی مانند سرقفلی ،حق اختراع و سوهام شرکتها که هر کدام مالیت دارند ،بوه اقبواض موضووع آن اسوت؛ بورای مثوال قوب
سرقفلی به اقباض مالی است که سرقفلی دارد (حبیبا ،135۴ ،ص.)7۶
بنابراین تنها بوحثی کوه باقی میماند ،قب

مال موضوع رهن است .در صورتیکه قب

 ،شرط صحت عقود رهون نباشود -

که قول قویتر نیز بر آن است  -مشکلی در رهن حقوق مالی بواقی نمیموواند .ولوی اگوور قوب

را شورط صوحت رهون بودانیم،

همانطور که بسیاری از فقها بیان کردهاند و قانون مدنی نیز مقرر کرده ،در این صورت باید قب

موضوع حقوق موالی را شورط

صحت آن قرار داد.
راه حل دیگوری که در این زمینه مطرح میشود ،مبتنی بر آن است که اسناد مبین حق مالی بووه تووصرف طوولبکار داده شوود.
این شیوه در مورد مالکیتهای فکری میتواند مفید باشد .به عنوان مثال گواهی ثبت اختراع به قوب

مورتهن داده شوود تووا در

صوورت عودم تأدیه دین ،طلبکار بتواند با فروش تولیدات فکری بوه طولب خویش برسود .پوذیرش ایون نووع قوب
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

توجه به عرفی بودن مفهوم قب
در باب قب

و قبول آن در مورد رهن امالک ثبت شده از سووی بورخی از فوقهای معاصر با مووازین فقهوی

مورد رهون سازگار است (مکارم شیرازی ،1۴۲7 ،ج  ،۲ص .)331

در نتیجه ،رهن حقوق مالی برخوردار از ارزش اقتصادی و مالی که به صورت مستقل قابل نقل و انتقوال هسوتند ،صوحیح
به نظر میرسد.
 .۲.۲.۲.۲راهحلهای عملی برای رهن اموال غیر مادی
الف -اصالح قانون مدنی
با توجه به پویایی و ظرفیتهای فقه امامیه و نظر مساعد بسیاری از فقها به ویژه فقهای متأخر در رابطوه بوا صوحت امووال
غیرمادی ،پیشنهاد میشود قانونگذار ضمن اصوالحیهای بور قانون مدنی ،لزوم عینیت مورد رهن را از شرایط صحت آن حوذف
نموده و رهن اموال کلی (دیون) ،منافع و حقوق موالی را تجوویز کنود و احکوام رهون پوارهای از امووال جدیود از قبیول مالکیوت
فکری را مشخص کند توا از این طوریق از دارندگان این گروه از امووال حمایوت شوود و تحووالت ایجواد شوده در حووزه حقووق
اموال ،نادیده انگاشته نشود.
البته قبل از اصالح قانون مدنی ،که نیازهای اجتماعی جدید ضرورت آن را دو چندان میکند ،بورای تامینموالی بوه پشوتوانه
رهن اموال غیر مادی باید راهکارهایی را دنبال کرد که در چارچوب قوانین فعلوی قابول اجورا باشود .در اداموه بوه برخوی از ایون
راهکارهای قابل استفاده به صورت کوتاه اشاره میشود .توجه به این نکته ضروری است کوه عمومواً ایون راهکارهوا در شورایط
فعلی در نظام بانکی تا حدودی دنبال شدهاند.
ب -توثیق
در بحث حاضر پیشنهاد میشود در راستای اخذ وثایق و تأمین از متقاضویان تسوهیالت ،از قورارداد جدیودی بوه نوام وثیقوه
استفاده کرد .در واقع به جای تاکید بر رهن و تحلیل آن در چهارچوب نظرات موجود فقهی ،میتواند بحث وثیقوه و توأمین در

قالب یک عقد جدید پیگیری شود .1این دیدگاه توسط اصل فقهوی صوحت معوامالت (کوه موورد اجمواع فقهوا و مراجوع قورار
دارد) و ماده  13قانون مدنی (نافذ بودن قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد میکنند) پشتیبانی میشود.
نکته قابل توجه در جایگزین کردن قرارداد جدید وثیقه با عقود رهون ایون اسوت کوه وثیقوه اعوم از رهون اسوت و از قابلیوت
استفاده در عقود مبادلهای و مشارکتی برخوردار است .در حالی که بوا توجوه بوه اینکوه پویش از انعقواد قورارداد رهون بایود دینوی
وجود داشته باشد ،دامنه استفاده از عقد رهن محدود به عقود مبادلهای میشود که اشتغال ذمه متقاضوی در آن مطورح اسوت و
متقاضیان تسهیالت به بانک بدهکار هستند .اما در عقود مشارکتی که رابطه بین متعاملین به صورت بدهکار و طلبکوار نیسوت
بلکه بهصورت رابطهی شریک با شریک ،یا صاحب سرمایه با عامل اسوت  -اخوذ رهون بوا چوالش فقهوی مواجوه اسوت و درتضاد با ماهیت عقود مشارکتی است.
در واقع در مشارکت ،عامل در مضاربه یا شریک در شرکت مدنی ،بدهکار محسوب نمیشوند تا عقد رهون کوه عقودی بوه
تبع دین است ،قابلیت تحقق داشته باشد .البته بانک میتواند در قراردادهای مشارکتی جهت پرداخت این نوع تسوهیالت و بوه
منظور حسن اجرای تعهدات و همچنین جبران زیان احتمالی که به صورت شرط مورد قبول وی است ،اقودام بوه اخوذ توأمین و
وثیقه کافی نماید؛ چرا که در وثیقه نیازی به اشتغال ذمه متقاضی تسهیالت و وجود دین قبل از عقد نیست؛ بلکه بابوت حسون
اجرای تعهدات و انجام آن میتوان از متقاضی وثیقه اخذ نمود ،اما نه در قالب عقد رهن بلکه با توجه به ماده  13قانون مودنی
که مقرر میکند قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صوورتی کوه مخوالف صوریح قوانون نباشود،
نافذ است.
تفاوت دیگری که بین رهن و وثیقه وجود دارد این است که تسلیم مورد وثیقه و قب

آن توسط ذینفع ،شرط صحت عقود

مذکور نیست .همچنین مال مورد وثیقه میتواند اعم از عین و دین باشد؛ به عنوان مثال ،سهام شرکتها ،اوراقبهادار و اسوناد
خزانووه نیووز میتوانن ود بووه توثیووق درآین ود ،همووانطور کووه در دسووتورالعمل توثیووق اوراقبهووادار (هیرووت موودیره سووازمان بووورس و
اوراقبهادار )1365 ،این فرآیند دیده شده است .با وجوود ایون تفاوتهوا و بورای رهوایی از ایون اشوکاالت ،میتووان در عقوود
مشارکتی و همچنین جایی که مال مورد وثیقه از اعیان نیست ،خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثیقوه اقودام بوه دریافوت

 1همانطور که در حال حاضر توثیق اوراقبهادار در نظام بانکی انجام میشود.
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ارزیابی زیرساختهای وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

تضمین از متقاضی کرد .بنابراین طبق اصول آزادی قراردادهوا میتووان عقود جدیود وثیقوه را کوه متفواوت از عقود رهون اسوت،
استفاده کرد.

0

ج -ضمانت در پرداخت
تواجری کوه اسناد خود را به عنوان وثیقه واگذار میکند ،میتواند ضامن پرداخت شوود؛ البتوه بوا ایون شورط کوه در صووورت
عودم پرداخوت وجوه اسناد ،وثیقهگیرنده حق مراجعه به وی را داشته باشد و ضومان باعوث انووتقال دیوون نووشود؛ همچنوین بوا
شرط ضرورت پرداخت دین از محل مالم کلی ضوامن؛ ملزم به نگهداری مووصداق تعیوین شوده دیون همچوون وثیقوه نوزد خوود
میشود تا در صورت لزوم ،مورد استفاده طلبکار قورار گویرد (امامی ،بیتا ،ص .)331
د -وکالت در تملک
بدهکار میتواند به بستانکار وکوالت دهود توا طلب او را وصول کند و هر چه را به دسوت آورد ،نوزد خوود بوه عنووان وثیقوه
نوگاه دارد یوا بابت طلب ،تملک کند (کاتوزیان ،13۵1 ،ص .)3۵۶

 .۲.۲.۲ثبت توثیق و ترهین
 .۱.۲.۲.۲اسناد رسمی و عادی
با ثبت حقوق اعتباردهنده نسبت به مال توثیقی یا ترهینی ،نه تنها منافع و حقوق اعتباردهنوده نسوبت بوه ایون موال در صوورت
نکول اعتبارگیرنده مشخص و قطعی میشود؛ بلکه منافع اشخاص ثالث نسبت به مال ذیربوط از شوفافیت بیشوتری برخووردار
شده و با پوشش قانونی ناظر بر نحوه انتقال دارایی به اعتباردهنده و نحوه فروش آن ،امکان ضایعشدن حقوق اعتباردهنوده بور
دارایی در این فرآیند از بین میرود.
در این راستا براساس ماده  1۲6۶قانون مدنی ،دو رویکرد ثبت رسمی و ثبت عادی در کشور مورد اسوتفاده قورار میگیورد.
در ثبت و تنظیم سند رسمی ،از همکاری و تخصص کارکنان دفاتر ثبت اسناد رسمی یا اداره ثبوت اسوناد و اموالک کشوور و یوا
سایر ماموران رسمی استفاده میشود (ماده  1۲67قانون مدنی) .این در حالی است که در تنظیم سند عوادی ،نیوازی بوه رجووع
به دفاتر اسناد رسمی نبوده و در حقیقت هر سندی غیر از سند رسمی ،سند عادی تلقی میشوود (مواده  1۲65قوانون مودنی) و
افراد میتوانند آن را به هر نحوی تنظیم کنند .از این رو تمامی قراردادهایی کوه در شوعب بانکهوا بوین بانوک و مشوتری منعقود
میشوند ،در این گروه قرار میگیرند.
اسناد رسمی با اسناد عادی ،عالوه بر محل تنظیم سند (ثبت در دفاتر اسوناد رسومی یوا خوارج از ایون دفواتر) و دخالوت یوا
عدم دخالت مامور رسمی دولت در تنظیم آن ،از جهات دیگری نیز تفاوت دارند که عموماً در ایون زمینوه بوه مووارد زیور اشواره
میشود:


سند رسمی ،قدرت اجرایی باالیی دارد .در حالی که اصل در سند عادی ،نداشتن قدرت اجرایی باال در مقایسوه بوا اسوناد
رسمی است.



تاریخ سند رسمی ،هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث ،معتبر اسوت .ایون در حوالی اسوت کوه تواریخ
سند عادی ،برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.



در مورد سند رسمی ،فقط ادعای جعل قابل طرح است ،در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بووده و نیوز قابول
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.
در صورت مفقود شدن سند رسمی ،تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکون اسوت اموا بوا گوم شودن سوند عوادی نمیتووان از

رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد.

۲

 1به نظر میرسد به دلیل عدم قبول عمومی نظرات عنوان شده در خصوص امکوان تورهین امووال غیرموادی در قسومت قبول ،بهتورین راه حول پیووشنهادی،
توسل به توثیق باشد که از نوظر حقوقی از ظرفیت و انعطاف بیشتری نسبت به سایر راهکارها برخوردار است .در واقع با توجه به شورایط کنوونی جامعوه و
توسعه مفهوم عقد رهن و تعمیم رهینه به دیون ،قابلیت وثیقهگذاری دیون و منافع یا اموالی همچون اسناد تجاری از اعیان بیشتر است و هدف از رهون را
بهتر تأمین مینماید.
https://www.mizanonline.com/fa/news/437298
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از آنجا که در بانکها عموماً از فرم قرارداد یکسانی برای ترهین یا توثیق اموال استفاده میشود ،میتوان بهصوورت کلوی بوه

موارد زیر در تنظیم متن این قراردادها اشاره کرد:1


امکان وصوول مطالبوات از اعتبارگیرنوده ناشوی از بودهی وی بابوت تسوهیالت دریوافتی و دیگور تعهودات ناشوی از قورارداد
مربوطه از طریق دارایی ذیربط و با رجوع به ادارات اجرای ثبت.



سلب حق انجام هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع دارایی ذیربط ،از جملوه سورقفلی ،بوه هور صوورت اعوم از:
قطعی ،رهنی ،شرطی ،صلح حقوق ،اجاره ،اقرار ،وکالت و وصایت ،تا زمان فسخ و باطل شدن قرارداد



مربوطه۲.

اقرار و اعتراف مشتری به در مالکیت و تصرف داشوتن عوین و منوافع موال یوا امووال ذیربوط و بالمعوارض بوودن آنهوا؛ و
همچنین تعهد بر جبران خسارت وارده بر بانک ،در صورت ثابت شدن خالف مورد فوق بعد از امضاء قرارداد.



تعهد مشتری بر بیمه دارایی ذیربوط در مقابول خطراتوی کوه از طورف بانوک تعیوین مویشوود ،و تجدیود آن رأس انقضوای
سررسید بیمهنامه؛ و تعهد به پرداخت هزینه بیمه در صورت انجام عملیات فوق توسط



بانک۳.

تعهد مشتری بر خودداری از انجام هر گونه اقودامات کاهشدهنوده بهوای دارایوی ذیربوط و اعطوای حوق ارزیوابی دارایوی
توسط ارزیاب بانک در مواقع مورد نیاز.



قبول وکالت بالعزل بانک توسط مشتری و اعطای حق و اختیوار بوه بانوک در توامین و برداشوت مطالبوات خوود ناشوی از
اسناد و مدارک و قراردادهای فیمابین موضوع قرارداد از موجودی حسابها و سپردههوای متعلوق بوه مشوتری نوزد خوود و
هریک از شعب و واحدهای بانک اعتباردهنده و سایر بانکهای کشور.



قبول هزینههای ثبت قرارداد 3و هزینههای وصول مطالبات بانک (شامل دستمزد کارشناسان ،حق الوکاله وکیل و نماینده

قضایی ،هزینههای سفر وکالی دادگستری ،و هزینههای دادرسی و دیگر عملیات اجرایی و ثبتی).
البته در قراردادهای ترهین اموال غیرمنقول ،عموماً بندهای خاصی نیز مورد توجه قرار میگیرند که از جمله آنها میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:


مورد رهن قرار گرفتن هرگونه عرصه ،اعیانی ،تاسیسات ،ابنیه و مستحدثاتی که در طول دوره بازپرداخت تا تسوویه بودهی
به مورد رهن اضافه و الحاق شود؛ اعم از متصل و منفصل ،و نیز امتیاز تلفن ،آب ،برق ،گاز .در رهن بانوک بواقی مانودن
موارد فوق تا پرداخت کلیه بدهی ،اعم از اصل ،کارمزد ،سود و سایر خسارات متعلقه.



تسوری وکالووت بالعووزل مشووتری بووودن بانووک در واگووذاری دارایوی ذیربووط بووه شووهرداری ،سووازمان یووا مجووری مربوطووه در
مواردیکه یکی از این نهادها به استناد مقررات و قوانین ذیربط برای احدا

یا توسوعه خیابوان ،کوچوه ،معبور یوا جواده یوا

اجرای طرحی ،بخواهد قسمتی یا تمام دارایی ترهینی را جزء خیابان ،کوچه ،معبر یا جاده یا طرح مربوطه قورار دهود و یوا
آن را به هر عنوان تملک نماید.


تعهد مشتری بر عدم انجام هرگونه اقدامی مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط که منجر به ایجواد اشوکال در
استیفای مطالبات بانک از دارایی ترهینی شود .در غیر این صورت ،چون بانک وکیول بالعوزل راهون در دارایوی ذیربوط
است ،با پرداخت جرائم مورد مطالبه شهرداری و یا سایر مراجع ذیصوالح ،مبوالغ مربوطوه را جوزء مطالبوات خوود منظوور

 1برای آشنایی بیشتر میتوان به نمونه فرم قرارداد رهن اموال غیرمنقول بانک ملی ایران ،قابل دسترس در آدرس زیر رجوع کرد:
https://7x7.persianblog.ir/4QR9lmR0K7hJxEGGDogb
 ۲رأی وحدت رویه شماره  ۶۲3هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال  137۶در خصوص رهن بیانگر آن است که مطوابق موواد قوانون مودنی ،اگور چوه
رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود؛ لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه ،حق عینوی و حوق تقودم ایجواد مینمایود کوه منجور بوه
امکان اولویت و تقدم وی در استیفای طلب از محل فروش مال مرهونه در مقابول اشوخاص ثالوث میشوود و معوامالت مالوک نسوبت بوه موال مرهونوه در
صورت نفی حق مرتهن دیگر نافذ نخواهد بود؛ اعم از اینکه معامله راهن بهصورت بالفعل یا بالقوه منافی حق مرتهن باشود .از ایون رو اگور راهون بعود از
تحقق رهن و اعمال تصرف مرتهن بر مال مرهونه ،اقدام به فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث و بدون اذن مورتهن نمایود؛ ایون نقول و
انتقال از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نخواهد بود.
 3البته اقدام به بیمه از طرف بانک ،اختیاری است و هیچ تعهد و مسرولیتی از این لحاظ در برابر مشتری به عهده بانک نیسوت .در صوورت بوروز خطور یوا
خطراتی که دارایی ذیربط در قبال آن به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده ،خسارات دریافتنی توسط بانک از بیمهگر وصول خواهد شد و نسبت به میوزان
این خسارات ،مشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط مینماید.
 3این هزینهها بیشتر در مورد ترهین و ثبت رسمی حق وثیقه مطرح است.

011

ارزیابی زیرساختهای وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

نموده و از محل دارایی ترهینی و هر نوع دارایی و اموال مشتری مطالبوه و وصوول نمووده و مشوتری طوی قورارداد تورهین،
حق هرگونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط میکند.
 .۲.۲.۲.۲رویکرد مورد استفاده در توثیق و ترهین
در ایران عموماً تمامی انواع اموال غیرمنقول ،در قالب عقد رهن تصریحشده در موواد  771توا  75۴قوانون مودنی و بور اسواس
مقررات عمومی قانون ثبت اسناد و امالک و با ثبت در دفاتر اسناد رسمی و تبدیل شدن به وثایق رهنی رسومی ،در تامینموالی
رهنی مورد استفاده قرار میگیرند .از این رو ،رویه کلی در تامینمالی به پشتوانه اموال غیرمنقول ،ترهین و ثبت رسمی در دفاتر
اسناد رسمی است.
این در حالی است که در مورد اموال منقول ،رویوه واحودی مشواهده نمیشوود .بورای مثوال در موورد وسوایل نقلیوه ،عمومواً
ترهین و ثبت در دفاتر اسناد رسمی در تامینمالی بهپشتوانه این اموال دنبال میشوود .حتوی در موورد کشوتی براسواس مواده ۴۲
قانون دریایی ایران مصوب سال  ،13۴۲بهصراحت عنوانشده که کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قوانون اسوت .از
این رو براساس این ماده ،رهن کشتی در حال ساخت و یوا کشوتی آمواده بوورای بهورهبورداری صورفاً بوهوسویله سوند رسومی بایود
انجام شود و برخالف ماده  77۲قانون مدنی در باب رهن ،بهصراحت عنوانشده که قب

 1شرط صحت رهن کشتی نیست.

البته صرفنظر از موارد فوق ،در برخی موارد نیز اعتباردهنده بودون وجوود الوزام قوانونی و یوا رویوه و عورف موجوود در ایون
زمینه ،براساس شرایط حاکم بر الگوی تامینمالی در نهواد ذیربوط و بوا تمرکوز بیشوتر بور شورایط اعتبواری اعتبارگیرنوده ،الوزام
ترهین رسمی انواع دیگری از اموال منقوول را در تامینموالی دنبوال میکنود .بوهعنوان مثوال در توثیوق سوپرده در بانکهوا برخوی
ترهین رسمی و برخی ثبت سند عادی توثیق در خود بانک را در تامینمالی به پشتوانه سپرده مورد توجه قرار میدهند.
به بیان دقیقتر براساس عرف و رویه واحد قانونی موجود در تامینمالی به پشتوانه اموال غیرمنقول ،عمومواً تورهین و ثبوت
سند رسمی در شبکه بانکی دنبال میشود .این در حالی است که صرفنظر از وسایل نقلیه ،رویه قانونی قالب و عرف مشخصوی
در شوویوه تامینمووالی بووه پشووتوانه اموووال منقووول در شووبکه بووانکی موجووود نبوووده و شوویوه قالووب در بانووک و وضووعیت اعتبوواری
اعتبارگیرنده در انتخاب رویه مورد نظر در قالب ترهین با ثبت سند رسمی و یا توثیق با ثبت سند عادی دنبال خواهد شد.
البته صراحت ماده  763قانون مدنی در حق تقدم مرتهن نسبت بوه موال در مقایسوه بوا دیگور بودهکاران ،نقشوی کلیودی در
گرایش بانکها و موسسات اعتباری به استفاده از ترهین رسمی در مقایسه با توثیق در تامینمالی ایفا کرده است .عالوه براین
برخی کاستیها و سکوت قانون و مقررات در امکان توثیق انواع مختلفی از اموال منقول نیز منجر به تمرکوز بیشوتر بانکهوا در
ترهین اموال غیرمنقوول در تامینموالی متقاضویان اعتبوار شوده اسوت .ایون در حوالی اسوت کوه در بسویاری از کشوورها نوه تنهوا
شفافیت قانونی و زیرساختهای الزم برای توثیق دامنه گستردهای از اموال منقوول وجوود دارد؛ بلکوه براسواس قوانون نواظر بور
معامالت وثیقهای ،نیازی به ثبت رسمی حقوق ناظر بر اموال منقول توثیقی برای کسب حق تقدم اعتباردهنوده نسوبت بوه موال
منقول ذیربط وجود ندارد و صرف ثبت زودتر آن در سامانه ثبت وثایق برای این منظور کفایت میکند.

 .۲.۲.۲حق تقدم در مال در ترهین و توثیق
در ارتباط با مرتهن ،قانون از صراحت الزم در زمینه حوق تقودم برخووردار اسوت و بور اسواس مواده  763قوانون مودنی در بواب
رهن ،مرتهن برای استیفای طلب خود از قیمت رهن ،بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد؛ اما ایون مسواله بوه صوراحت فووق در
مورد دیگر قراردادها که به توثیق و در قالبی خارج از عقد رهن منتهی میشوند ،عنوان نشده است.
با این وجود در ماده  ۵6قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی کوه صورفاً نافوذ بور حقووق دو طورف فووق در شورایط خواص
ورشکستگی است ،به صورت کلی به این مساله اشاره شده که بستانکاران دارای وثیقه نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقوه
 1البته در قرارداد ترهین اموال غیرمنقول نیز با ذکر بندی مبنی بر اینکه مورد رهن به بانک تحویل داده شوده و مجودد بهصوورت امانوت بهتصورف مشوتری
درآمده ،مشکل الزام در قب

داراییذیربط بهصورت صوری برطرف شده است و در حقیقت ،قبضی از طرف بانک صورت نمیگیورد .بوا ایون وجوود در

توثیق برخی دارایی ها در قالب اسناد عادی ،به دلیل ماهیت خاص آنها (مانند طوال ،سوکه ،شومش) بانکهوا الوزام قوب

و تصورف موال را بورای پوشوش

ریسک اعتباری تامینمالی وثیقهای دنبال کرده و دارایی ذیربط در خزانه بانک یا صندوق نماینده مورد تائید دو طرف تا زمان تسویه تسوهیالت نگهوداری
میشود .از این رو در مورد برخی داراییها ،قب
رهن است .در برخی موارد نیز نیاز به قب

و تصرف نقشی کلیدی در اعطای اعتبار دارد و این مساله مجوزا از مقولوه الوزام قوب

در صوحت عقود

و تصرف عین دارایی نبوده و حتی در بسیاری از قراردادهای توثیق ،ضرورت زیرکلید رفتن دارایوی حاصول از

طرح در کنار توثیق داراییهای واجد شرایط مطرح میشود که زیرکلید رفتن این دارایی ،میبن قب
ورود و خروج دارایی از انبارهای مورد تائید بانک و زیر نظر امین یا حافظ بانک مطرح است.
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در برگ تقسیم حاصل فروش ،مقدم بر سوایر بسوتانکاران قورار داده میشووند .همچنوین طلبهوایی کوه دارای وثیقوه نیسوت و
باقیمانده طلبهایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخوت نشوده ،بوه ترتیوب طبقوات زیور بور یکودیگر مقودم
هستند و در تقسیمنامه حاصل فروش اموال قید میشوند:


طبقه اول :حقوق خدمه خانه ،برای مدت سال آخر قبل از توقف؛


حقوق خدمتگذاران بنگاه ورشکسته ،برای مدت شش ماه قبل از توقف؛



دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند ،برای مدت سه ماه قبل از توقف.



طبقه دوم :طلب اشخاصی که مال آنها بهعنوان والیت یا قیمومیت تحت اداره ورشکسته بوده.



طبقه سوم :طلب پزشک و داروفروش و مطالبات مداوای مدیون و خانوادهاش ظرف سال قبل از توقف.



طبقه چهارم :نفقه زن مطابق ماده  1۲1۶قانون مدنی؛




مهریه زن.

طبقه پنجم :سایر بستانکاران.
در گروه فوق ،طبقات اول تا چهارم جزو طلبکاران با حق تقدم طبقهبندی میشوند که پ

از طلبکاران با حوق وثیقوه قورار

دارند؛ و طبقه پنجم ،به طلبکاران عادی یا غرما اختصاص پیدا میکند .از این رو باقیمانده طلبهوایی کوه دارای وثیقوه بووده و
تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده ،در گروه سایر بستانکاران (طلبکاران عادی) قرار میگیرد.
در این راستا در ماده  ۵16قانون تجارت نیز عنوان شده که در صورت ورشکستگی و عدم کفایت ارزش دارایی غیرمنقوول
در ایفای تعهدات ،بستانکاران به ازای بقیه طلب جزء غرمای معمولی (بستانکاران معمولی) در نظر گرفته خواهند شد .اموا در
صورت داشتن رهینه منقول ،براساس ماده  ۵1۴قوانون تجوارت ،ایون افوراد توسوط مودیر تصوفیه صورفاً در گوروه غرموا منظوور
میشوند.
بنابراین حق تقدم صرفاً برای مرتهن در مال غیرمنقول جاری است و در مال منقول و شرایط غیر رهن ،حق تقدمی وجوود
ندارد .در ترهین یا توثیق مکرر ،با وجود عدم شفافیت قانونی الزم در حق تقدم ،عموماً به ترتیب تاریخ رهون در اولویوتدهی
اشاره میشود .توجه به این نکته ضروری است که بهدلیل الزام ثبت رسمی در ترهین ،این مقوله مزیتی در حق تقودم نسوبت بوه
دارندگان حق وثیقه با ثبت عادی در مطالبه دیون نسبت به مال ذیربوط ایجواد میکنود .همچنوین در شورایطی کوه تحقوق رهون
منوط به تصرف مرتهن در عین مرهون باشد ،وثیقهگیرندهای که مال به تصورف وی درآموده ،بور سوایر بسوتانکاران دارای وثیقوه
تقدم خواهد داشت .بنوابراین وثیقوهای کوه حسوب موورد ،تشوریفات ثبوت رسومی یوا تصورف در موورد آن طوی نشوده ،در برابور
اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

 .۹.۲.۲اجرای حق وثیقه در وصول مطالبات
قوانین مادر و کلیدی نافذ بر اجرای حق وثیقه در وصول مطالبات از بدهکاران شوامل قوانون ثبوت ،بوهویژه مواده  3۴اصوالحی
قانون ثبت ،و آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سوازمان ثبوت اسوناد
و امالک کشور است .هر چند برحسب نوع مال و قرارداد ذیربط و شورایط نافوذ بور نکوول ،مقوررات دیگوری از جملوه قوانون
چک ،دستورالعمل توثیق اوراقبهادار ،قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز میتوانند در این حوزه اثرگوذار
باشند.
در این رویه قانونی ،باوجودیکه ماده  3۴اصالحی قانون ثبت ،فرآیند کلی را به تصویر میکشد؛ اما موواد قوانونی منودرج در
آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجراء و طورز رسویدگی بوه شوکایت از عملیوات اجرائوی سوازمان ثبوت اسوناد و اموالک
کشور ،ابعادی جزئیتر ،مشتمل بر موارد زیر را در بر میگیرد :صدور اجرائیه ،ابالغ آن ،ترتیب اجرا ،بازداشت امووال منقوول و
غیرمنقول ،ارزیابی اموال ،برگزاری مزایوده بورای فوروش دارایوی ،تخلیوه و خوتم عملیوات اجرایوی ،تنظویم هزینوههای عملیوات
اجرایی و نحوه شکایت از عملیات اجرایی.
در اعمال حق وثیقه نیز براساس رویه کلی اجرای مندرج در ماده  3۴اصالحی قانون ثبت ،در مورد کلیوه معوامالت رهنوی،
شرطی و یا با حق استرداد و دیگر معامالت مذکور در ماده  33قانون ثبوت راجوع بوه امووال منقوول و غیرمنقوول ،در صوورتیکه
بدهکار ظرف مدت مقرر در سند ،بدهی خود را نپردازد؛ طلبکار میتواند با صدور اجرائیه ،وصول طلب خود توسط دفترخانوه
تنظیمکننده سند را درخواست کند .چنانچه بدهکار ظرف  13روز از تاریخ ابالغ اجرائیه ،نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکنود؛
بنا به تقاضای بستانکار ،اداره ثبت پ

از ارزیابی مورد معاملوه و قطعیوت آن ،حوداکثر ظورف مودت دو مواه از تواریخ قطعیوت
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ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات طلبکار بوه میوزان طلوب قوانونی وی اقودام ،و موازاد را بوه مالوک دارایوی
مسترد مینماید.
البته به موجوب مواده  1۴۵آیینناموه اجورای مفواد اسوناد رسومی الزماالجوراء ،در کلیوه معوامالت موورد اشواره در مواده 3۴
اصالحی قانون ثبت ،بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سوپرده ثبوت و
تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیمکننده سند ،موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند .در صورت صدور اجرائیه ،گواهی
اداره اجراء مبنی بر بالمانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود.
توجه شود که در صدور اجرائیه در مورد قراردادهای موضوع ماده  1۵قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصالحیه و الحاقیوه
بعدی آن که ثبت آنها در دفترخانه الزامی نیست و با انعقاد قرارداد داخلی در بانک ،در حکم اسناد رسمی الزماالجرا تلقیشوده
و از قدرت اجرایی الزم برخوردارند؛ بانک بدون مراجعه به دفترخانه ،مستقیماً از اداره اجرای ثبت ذیربوط ،تقاضوای اجرائیوه
نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام میکند (بانک ملوی ایوران اداره آمووزش و مودیریت .)136۵ ،بنوابراین عودم ثبوت
رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی ،مشکلی در رویه اجرای حق وثیقه بهدنبال نخواهد داشت .این رویه در موورد اسوناد ذموهای و
چکهای اخذشده از مشتریان برای پوشش ریسک اعتباری نیز صادق است .با این تفواوت کوه در موورد اسوناد ذموهای ،فرآینود
شناسایی اموال منقول و غیرمنقوول مشوتری بورای بازپرداخوت طلوب بانوک دنبوال خواهود شود؛ در حالیکوه در اسوناد وثیقوهای
مشتمل بر اسناد رهنی ،معامله با حق استرداد یا بیع شرط ،دارایی منقول یوا غیور منقوول مشوخص کوه وثیقوه پرداخوت دیون یوا
انجام عملی قرار گرفتهاند ،برای وصول دین ،بازداشت و فروش آن مال دنبال میشود.
در تنظیم اجرائیه و براساس بند  ۴ماده  3آییننامه اجورای مفواد اسوناد رسومی الزماالجوراء ،از جملوه منودرجات الزاموی در
تقاضانامه اجرائیه ،تصریح مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانکها و مراجعی است که بهصورت قوانونی حوق دریافوت آن
را دارند .در حقیقت براساس قانون الحاق دو تبصره به ماده  1۵قانون عملیات بانکی بدون ربا ،مطالبوه خسوارت تواخیر تادیوه
از سوی بانکها جنبه قانونی داشته و مراجع قضایی و ثبتی مکلف شدهاند براساس قراردادهای بانکی ،خسارت تاخیر تادیوه را
محاسبه و مطالبه کنند.
در گام بعد ،ادارات اجرای ثبت پ

از دریافت اجرائیه ،ملزم به تشکیل پرونده اجرایی و ابالغ آن به مامور ابالغ هسوتند توا

با رعایت مقررات مواد  1۴الی  ۲3آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ،مراتب به ذینفعان ابالغ شود.
به این ترتیب پ

از ابالغ ،فرآیند اجرا آغاز میشود و متعهد باید ظرف  13روز مفاد آن را بوه اجورا بگوذارد .از ایون رو ،یوا

باید ترتیبی برای پرداخت دین خود فراهم کند ،یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر نماید .بدیهی است در شورایطی غیور
از دو حالت فوق ،از مورد وثیقه استیفاء حق خواهد شد .برای این منظور بنوا بوه درخواسوت بسوتانکار ،اداره ثبوت بوه ارزیوابی
مورد وثیقه و قیمتگذاری آن پرداخته و طی تشریفات مزایده ،اقدام به فروش مال میکند.
از این رو در گام بعد ،بازداشت اموال منقول و غیرمنقول براساس مواد  ۴1تا  57آییننامه فوق در دستور کوار موامور اجورا
قرار میگیرد و در صورت لزوم ،اقدامات مورد نیاز برای سپردن این اموال نزد حافظ انجوام میشوود .سوپ

کارشوناس خبوره و

رسمی ،فرآیند ارزیابی و قیمتگذاری دارایی را انجام میدهد و در صورت اعتراض به قیمت از طرف هر یک از طرفین ،صرفاً
در صورت امضای صورتمجل  ،به درخواست ارزیابی مجدد آنها ترتیوب اثور داده میشوود و هزینوه ارزیوابی مجودد بور عهوده
معترض به قیمت ارزیابی است .در قیمتگذاری و ارزیابی ثانویه ،کارشناس رسمی به قید قرعه از بین سه کارشوناس رسومی و
توسط رئی

ثبت محل انتخاب میشود.

در معامالت رهنی ،مرتهن میتواند تا قبل از تنظیم صورتمجل
برابر مقررات اسناد ذمهای رفتار خواهد شد؛ اما با تنظیم صورتمجل

مزایده ،از موورد رهون اعوراض کنود کوه در ایون صوورت،
مزایده ،حق اعراض از رهون از مورتهن سواقط میشوود.

در واقع اگر دارایی ذیربط در مزایده خریداری پیدا نکند ،بهدلیل تنظیم صوورتمجل

مزایوده ،مورتهن چوارهای جوز تمکوین از
1

موواده  1۲۶آییننامووه اجوورای مفوواد اسووناد رسوومی الزماالجووراء و تبصووره آن نخواهوود داشووت  .بنووابراین بسووتانکار قبوول از تنظ ویم

 1براساس ماده  1۲۶آییننامه فوق ،در صورتیکه مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند ،مال با دریافت حقاالجرا و حق مزایده به
قیمتی که مزایده از آن شروع میشود ،به بستانکار واگذار میشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد ،از بسوتانکار وصوول میشوود .در صوورتی کوه بسوتانکار
قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد ،از مال مورد مزایده به طرفمقابل واگذار میشود .به بیان دقیقتر ،بستانکار بهجای دریافت طلوب نقودی خوود،
ملزم به مالکیت مشاعی در یک دارایی با درجه نقدشوندگی به مراتب پایینتر از وجه نقد و با دارنده مال میشود.
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صووورتمجل

فوووق بای ود بررس ویهای الزم پیرامووون مووورد وثیقووه انجووام دهوود و در صووورتیکه وصووول طلووب از سووایر اموووال و

داراییهای بدهکار به مصلحت تشخیص داده شود ،قبل از تنظیم صورتمجل

مزایوده از موورد وثیقوه اعوراض نمایود .بودیهی

است در این صورت ،اجراء مکلف است مراتب فک رهن را به دفترخانه تنظیمکننده سند ابالغ نماید.
در این خصوص توجه شود که در مورد وثیقه ناشی از رهن در ماده  761قانون مدنی چنین عنوانشده که اگر مال به قیمتی
بیش از طلب مرتهن فروخته شود ،مازاد مال متعلق به راهن اسوت و اگور حاصول فوروش کمتور باشود ،مورتهن حوق دارد بورای
وصول مابقی طلب خود به سایر اموال بدهکار رجوع کند .حال اگر بدهکار مفل

و ورشکسته شوده باشود ،مورتهن نسوبت بوه
1

باقی طلب خود با سایر طلبکاران همتراز بوده و حق تقدمی نسبت به آنها ندارد (ماده  76۲قانون مدنی) .
براساس ماده  11۵آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا نیز هرگاه مقداری از وثیقه قبول یوا بعود از صودور اجرائیوه
تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند ،سند وثیقه به نسبت قیمت جزء باقیمانده ،به اعتبار خوود بواقی اسوت و
نسبت به مابقی ،طبق اسناد ذمهای عمل خواهد شد .همچنین در مواده  11۶آیینناموه فووق ایون امکوان بورای متعهدلوه در نظور
گرفته شده که در صورت به تملک ثالث درآمدن موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قووانین خواص ،و یوا عودم
تکافوی مورد وثیقه در پوشش طلب متعهدله ،برای وصول مانده طلب و طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذموهای ،از طریوق
اداره ثبت اقدام کند.
در صورت برگزاری جلسه مزایده حسب ماده  135آییننامه فووق ،امووال منقوول پو
بالفاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجل
سند انتقال اجرائی برای مال منقول الزم باشد ،پیشنوی
براساس ماده  1۴3این آییننامه ،پ

از وصوول حوقاالجرا و حوق مزایوده

مزایده به وی تسلیم میشوود و اگور از نظور قوانونی

سند انتقال تهیه میشوود .بوا ایون وجوود در موورد موال غیرمنقوول و

از انجام مزایده باید اجرا ظرف  ۴6سواعت پرونوده را فهرسوت و منگنوه کورده و پیوسوت

گزارش ،برای صدور سند انتقال نزد رئی

ثبت بفرستد .البته پ

از تنظویم سوند انتقوال اجرائوی در دفتور اسوناد رسومی ،اداره

ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار ،مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.
قبل از تنظیم پیشنوی

سند انتقال اجرایی ،حسب ماده  1۲۵آئیننامه ،در صورتی مورد مزایده به برنده واگذار میشود که

کلیه هزینههای مربوط به بدهی دولتی دارایی مندرج در بنود  ۶آگهوی مزایوده از وی دریافوت شوود .در صوورتیکه برنوده مزایوده
بستانکار باشد ،این مبالغ جزو مطالبات وی محسوب شده و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است .ایون اقوالم عبارتنود از
بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یوا حوق اشوتراک و مصورف ،در صوورتی کوه موورد مزایوده دارای آنهوا
باشد؛ و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده.
البته براساس مواده  ۴3آیینناموه اجورای مفواد اسوناد رسومی الزماالجورا ،هزینوه آگهوی ،دسوتمزد کارشوناس ،حقالحفاظوه،
حقاالجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینههای قانونی بر عهده متعهد است و ماننود اصول طلوب
وصول میشود .در هر مورد که نتوان این هزینهها را از متعهد وصول کرد ،متعهدله باید آنرا پرداخت نماید .در اینصورت پو
از فروش مال یا وصول طلب ،بهموجب همان اجرائیه ،این طلب ،وصول؛ و مابقی به متعهدله داده شود.

به تصریح ماده  131قانون ثبت ،حقاالجراء اسناد الزماالجراء ،نیم عشر ۲و از کسی که اجرا علیه اوست ،دریافوت خواهود

شد؛ مگر اینکه داین بدون حق ،تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قیمت ،که دایون حوق نداشوته از خوود
او اخذ خواهد شد .البته در ماده  1۵6آئیننامه پیشبینی شده ،چنانچه بدهکار از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف مدت  13روز مفاد
آن را بووه موقووع اجوورا بگووذارد ،از پرداخووت حووقاالجرا معوواف خواهوود شوود .بووا ایوون وجووود اگوور بوودهکار قبوول از تنظوویم و امضوواء
صورتمجل

مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید ،ملزم به پرداخت نصف حقاالجرا خواهد بود.

اگر موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درآید و یا به علت عدم تکوافوی موورد
وثیقه ،اعتباردهنده به کل طلب خود نرسود؛ بورای وصوول مانوده طلوب خوود میتوانود حسوب مواده  11۶آیینناموه فووق ،طبوق
مقررات اجرائی اسناد ذمهای از طریق اداره ثبوت اقودام کنود .همچنوین در صوورتیکه موورد وثیقوه واقعواً یوا حکمواً تلوف شوود،
براساس ماده  117آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا ،سند تابع مقررات اسناد ذمهای خواهد بود.

 1به بیان دقیقتر در طبقه پنجم از طبقهبندی طلبکاران که به طلبکاران عادی یا غرما اختصاص دارد ،قرار خواهد گرفت.
 ۲برابر  ٪۵مبلغ مورد اجرا است.
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ختم عملیات اجرائی نیز براساس ماده  1۵۵آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا ،حسب مورد عبارت است از:
وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینههای قانونی ،تحویل مال منقول به برنده مزایده ،تنظیم و امضاء سند انتقال
اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی ،تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده
باشد ،و اجرای تعهد متعهد.

1

هر چند بیشتر ابعاد ناظر بر رویه اجرای حق وثیقه در قالوب آیینناموه  ۲33موادهای اجورای مفواد اسوناد رسومی الزماالجورا
بهتصویر کشیده میشود ،اما در برخی موارد این آییننامه جامعیت مورد انتظار در پوشش رویه اجرایی حق وثیقه تموامی انوواع
دارایی را ندارد .برای مثال در اعمال حق وثیقه ناشی از توثیق اوراقبهادار ،نیاز به رجووع بوه دسوتورالعمل توثیوق اوراقبهوادار
است و یا در مورد چک ،قانون چک نیز نافذ خواهد بود.

 .۲.۲زیرساخت سامانهای وثایق منقول و غیرمنقول
در خصوص ثبت وثایق منقول ،فرآیند مدون موورد نیواز بور اسواس زیرسواختهای ضوروری تامینموالی وثیقوهای  -مبتنوی بور:
ایجاد ،اعالم ،حق تقدم و اجرا  -در حد تامینکننده حداقل استانداردهای مورد انتظار ،تاکنون صرفاً و بهصوورت نسوبی بورای
اوراقبهادار در نظام مالی کشور تامین شده است .در حقیقت به پشتوانه دستورالعمل توثیق اوراقبهادار (هیرت مدیره سازمان
بوووورس و اوراقبهوووادار ،)1365 ،رویوووه الزم در توثیوووق سوووهام و دیگووور اوراقبهوووادار قابلمعاملوووه در بوووورس و فرابوووورس و
سپردهگذاریشده در شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراقبهادار و تسویه وجوه (سمات) تنظویم و ارائوه شوده اسوت .از ایون رو در
کنار سهام ،امکان وثیقهسپاری دیگر انواع مختلف اوراقبهادار شامل گواهی سپرده کاالیی ،اوراقبهادار از نوع اختیوار معاملوه/
تبعی /اوراقبهادار سلف موازی استاندارد که بهصورت کلی از قابلیت معاملوه در بوورس و فرابوورس برخوردارنود ،فوراهم شوده
است .البته در خصوص توثیق گواهی سپرده کاالیی نیوز دسوتورالعمل پوذیرش انبوار و صودور ،معاملوه و تسوویه گوواهی سوپرده
کاالیی (هیرت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار )135۴ ،در کنار دستورالعمل فوق نافذ است.
از این رو صرفنظر از اوراقبهادار قابلمعامله در بورس و فرابورس ،برای دیگر انواع اموال منقول ،رویه و سامانه مورد نیواز
برای توثیق در نظر گرفته نشده است .البته در کنوار رویوه فووق کوه مبتنوی بور سوامانه سومات اسوت ،شورکت مشواوره رتبهبنودی
اعتباری ایران از سال  ،1353طراحی سامانه گزارشگیوری وثوایق را بوا همکواری یوک شورکت خوارجی و بورای تکمیول سوامانه
اعتبارسنجی مشتریان ،در دستور کار خود قرار داده و تاکنون نسخه اولیه این سامانه طراحی شده است .هر چند این سوامانه بوا
عنوان کلی سامانه ثبت وثایق در این شرکت نهایی شده است ،اما تا کنون مورد بهرهبورداری آزمایشوی قورار نگرفتوه و از ایون رو
در شبکه بانکی پیادهسازی نشده است .با این وجود با همکاری بیدریوغ ایون شورکت ،امکوان برگوزاری جلسوهای بورای معرفوی
سامانه و پ

از آن در اختیار قراردادن اطالعات کلی مربوط به رویه و فرآیندهای عملیاتی سوامانه بورای ایون طورح تحقیقواتی

۲

مقدور شد.
البته سامانه فوق در طرفمقابل رویه تعریفشده در سمات در توثیق اوراقبهادار ،صرفاً یک نوع کلی از دارایوی منقوول را
تحت پوشش قرار نداده و در کنار اوراقبهادار ،امکان توثیق وسایل نقلیه ،و امالک و مستغالت را نیوز منظوور کورده اسوت .از
این رو هر چند گسترش دامنوه ثبوت وثوایق منقوول در سوامانه خواص میتوانود زیرسواخت سوامانهای موورد نیواز در تامینموالی
وثیقهای به پشتوانه اموال منقول و حتی امکان افزایش رتبه ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی که جزء اصولی تشوکیلدهنده
شاخص دریافت اعتبار است را بهدنبال داشته باشد؛ با این وجود گستره محدود شمول داراییهای قابل توثیوق در ایون سوامانه
در مقایسه با رویههای بینالمللی ،بهعنوان جنبه محدود فعالیوت آن شوناخته میشوود؛ و از طورف دیگور ،مخوتلط کوردن سوامانه
ثبووت وثووایق منقووول و غیرمنقووول و تمرکووز هوور دو سووامانه در یووک سووامانه ،مطووابق بووا رویووههای بینالمللووی نبوووده و حتووی بووا

دستورالعملهای آنسیترال در این زمینه تضاد دارد.3

 1براساس تبصره ماده فوق ،در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروختوه شوود؛ خوتم عملیوات اجرائوی ،تواریخ تنظویم صوورتمجل

مزایوده

خواهد بود.
 ۲از همکاری شرکت مشاوره رتبهبندی اعتبار ایران و مساعدتهای جناب آقای دکتر محمد جلیلی مدیر عامل این شرکت در فراهم کردن امکان ارائهای از
سامانه وثایق برای همکاران این طرح و در اختیار قرار دادن مستندات ذیربط سپاسگزاری میشود.
 3به فصل سوم رجوع شود.
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از این رو برای ارزیابی بهتر رویه و سامانه بالفعول موجوود در توثیوق اوراقبهوادار کوه ذیول سوامانه سومات از سوال 1365
فعالیت میکند ،در کنار سامانه بالقوه ثبت وثایق که در شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایوران طراحیشوده اسوت؛ در اداموه و
براساس اسناد و اطالعات در دسترس ،ابتدا مرور مختصری بر رویوه ثبوت حوق وثیقوه در دو سوامانه فووق میشوود و در اداموه
ویژگیهای عمومی این دو سامانه براساس استانداردهای بهترین عملکرد  -مستخرج از نمونههای مورد مطالعه در فصل سووم
 -ارزیابی میشود .سپ

براساس چهار زیرساخت اصلی تامینمالی وثیقهای و مبتنی بر :ایجواد ،اعوالم ،حوق تقودم ،و اجورای

حق وثیقه؛ ویژگیهای تخصصیتر دو سامانه فوق در کنار بستر رویوه تامینموالی وثیقوهای ذیربوط ،بوا اسوتانداردهای بهتورین
عملکرد مقایسه میشود .از این رو نتایج حاصل از دو ارزیابی نهایی فوق ،امکان تحلیول بهتور و شوناخت دقیوقتر کاسوتیهای
موجود را فراهم میکند.

 .۱.۲.۲مروری بر رویه ثبت حق وثیقه در دو سامانه
رویه ناظر بر توثیق اوراقبهادار سپردهگذاریشده در سومات و قابلمعاملوه در بوورس و فرابوورس ،توسوط دسوتورالعمل توثیوق
اوراقبهادار مصوب هیرتمدیره سازمان بورس و اوراقبهادار در  ،1365/3/۲5بوه ذینفعوان اعوالم شود .در ایون رویوه ،امکوان
توثیق انفرادی یا گروهی اوراقبهادار در نظور گرفتوه شوده اسوت و ایون امکوان نیوز بورای وثیقوهگیر فوراهم شوده کوه بوه اسوتعالم
وضووعیت اوراقبهووادار از سوومات بپووردازد .البتووه فرآینوودهای در نظوور گرفتهشووده در ایوون دسووتورالعمل در قالووب مووورد انتظووار،
الکترونیک و برخط نبوده و برای هر یک از مقاصد فوق ،رویه درخواست کتبی با مراجعه حضوری به این شرکت طراحی شوده
است.
به بیان دقیقتر در این رویه ،درخواست توثیق توسط وثیقهگذار بهصورت کتبی و در قالب فرم تهیهشده و در صوورت لوزوم
با مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای تایید گواهی امضای وثیقهگذار  -در صورت عدم مراجعه حضوری وی بوه شورکت جهوت
احراز هویت  -تکمیل خواهد شد .این در حالی است که در رویههای بینالمللی ،درخواست توثیق توسط وثیقوهگیر در سوامانه
درج میشود .البته قبل از رجوع به سمات نیز باید کارمزد توثیوق براسواس الگووی تدوینشوده ایون سوامانه ،توسوط وثیقهگوذار
پرداخت شود.
با طی شدن فرآیند فوق ،اوراق مربوطه از کد مالکیت وثیقهگذار به کد وثیقه در سامانه ذیربط تبدیل وضعیت پیدا میکنند
و شرکت سمات ،مراتب را بهصورت کتبی به ناشر ،وثیقهگذار و وثیقهگیر اطالع میدهد و گواهینامه موقت اوراقبهادار وثیقوه
نیز نزد شرکت نگهداری میشود .در این حالوت ،وثیقهگوذار بودون اجوازه وثیقوهگیر یوا مراجوع قضوایی از حوق فوروش و تغییور
مالکیت دارایی برخودار نخواهد بود .شرکت نیز در صورت لغو پذیرش اوراقبهادار از فهرست بورس یوا فرابوورس ،مراتوب را
بهصورت کتبی به ناشر و وثیقهگیر اعالم میکند.
در صورت نیاز به رفع توثیق نیز ،وثیقهگیر باید درخواست کتبی ذیربط را در قالب فرم موجود ،به شورکت ارائوه کنود و در
این زمینه امکان رفع توثیق مرحلهای نیز در نظر گرفته شده است .به این ترتیب با رفع توثیق ،کد مالکیت دارایوی از کود وثیقوه
به کد مالکیت در پایگاه داده منتقل میشود و مراتب به ذینفعان بهصورت کتبی اطالع داده میشوند.
در صورت نیاز به فروش اوراق نیز ،وثیقهگیر باید درخواست کتبی خود را در قالب فرم ذیربوط بوه هموراه معرفوی کوارگزار
فروشنده به شرکت ارائه کند و برای برخورداری از امکان فروش باید هنگام توثیوق اوراق ،از وثیقهگوذار وکالتناموه یوا صولحنامه
رسمی موید اعطای اختیار فروش دریافت کرده باشد؛ و یا حکم مراجع قضایی در مورد دستور فروش را به شورکت ارائوه کنود.
به این ترتیب اوراقبهادار فوق از حالت وثیقه به حالت قابل فروش در سامانه تغییر وضوعیت خواهنود داد و مراتوب بهصوورت
کتبی به ذینفعان اطالع داده خواهند شد.
در هر دو مورد فوق نیز ،وثیقهگیر در صورت عدم مراجعه حضوری به شرکت برای احراز هویت ،باید با مراجعوه بوه دفواتر
اسناد رسمی ،گواهی امضا اخذ نموده باشد .از این رو در تمامی رویههای ناظر بر وثیقهسپاری و رفع توثیق و فوروش ،احتموال
الزام رجوع به دفاتر اسناد رسمی موجود است و مهمتر از آن امکان ارائه الکترونیک درخواستها به سامانه در تموامی سواعات
روز و هفته وجود نداشته و حتی امکان اخذ استعالم نیز بهصورت آنالین فراهم نیست.
در طرف مقابل ،در رویه بالفعل تشکیلدهنده زیربنای سامانه ثبت وثایق شورکت مشواوره رتبهبنودی اعتبواری ایوران ،دامنوه
وثایق از اموال منقول به غیرمنقول گسترش یافتوه و در موورد امووال منقوول ،امکوان توثیوق اوراقبهوادار و وسوایلنقلیه در کنوار
امالک و مستغالت در نظر گرفته شده است .در این سامانه برای بانکها که کاربران اصلی ایون سوامانه خواهنود بوود ،حسواب
کاربری در نظر گرفته میشود و آنها میتوانند درخواست توثیق و رفع توثیق دارایی و یا بررسی و اسوتعالم موقعیوت دارایوی از
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منظر آزاد و یا در وثیقه بودن را بهصورت برخط به سامانه ارائه داده و از این رو به ایجاد ،اصالح یا لغو آ گهی توثیق دارایی در
سامانه بپردازند .همچنین به صورت ضمنی امکان اخذ هزینه در این سامانه نیز منظور شوده؛ هور چنود بهصوورت صوریح بوه آن
اشاره نشده است.
در این سامانه شماره مرجعی برای هر یک از داراییهای ذیربط تنظیم میشود و براساس آن شماره میتوان بوه جسوتجوی
دارایی و وضعیت آن پرداخت .با این وجود براساس اطالعات در دسترس ،الزامواً شوماره مرجوع در نظور گرفتهشوده منجور بوه
نتیجه جستجوی واحدی در سامانه نخواهد شد .همچنین این سامانه از امکان جستجو براساس نام اعتبارگیرنده نیوز برخووردار
است .در رویه بالقوه و مورد انتظار برای توثیق داراییها در این سامانه ،براساس اطالعات در دسترس ،به نظر میرسد نیاز بوه
رجوع به دفاتر اسناد رسمی ،مورد اشاره قرار نگرفته باشد.
با این حال نیازی به رجوع وثیقهگذار به سامانه یا شرکت برای وثیقهسپاری دارایوی دیوده نشوده اسوت .همچنوین بوا وجوود
امکان تنظیم شماره مرجع برای هر دارایی در این سامانه ،برخالف رویه وثیقهسپاری دارایی در سومات ،اطالعوات جوامعی در
خصوص دارایی از وثیقهگیر اخذ میشود و بوه توصویف کلوی دارایوی بسونده نمیشوود .بوا ایون حوال بوهدلیل الکترونیوک بوودن
سامانه ،امکان رزرو توثیق دارایی برای وثیقهگیر منظور شده و بهنظر میرسد سامانه از سرعت باالیی در تنظیم آگهی توثیوق در
مقایسه با فرآیند طوالنی رجوع به سمات برخوردار باشد .همچنین از آنجا که سوامانه وظیفوه بررسوی اسوناد را در اعوالم آگهوی
برعهده ندارد ،بنایراین سرعت ثبت و اعالم آگهی باال خواهد بود.
در آگهی قابل انتشار در سامانه ،امکان توصیف موقعیت دارایی از منظر در وثیقوه ،رهون و یوا آزاد بوودن و تعوداد و مقودار
مطالبات فعلی و تعداد رزروهای فعال برای توثیق آن در نظر گرفته شوده اسوت و بوه کواربر امکوان رفوع توثیوق دارایوی در کنوار
تنظیم آگهی اصالحیه و یا لغو آ گهی داده شده است .با این وجود برخالف رویه توثیق اوراقبهادار در سومات ،در ایون سوامانه
به مقوله حق تقدم و چگونگی فروش دارایی توجهی نشده است و در حقیقت چرخه کامل رویوههای تشوکیلدهنده تامینموالی
وثیقهای ،مورد توجه قرار نگرفته است .همچنین الزام اطالعرسانی کتبی توثیق یا رفع توثیق دارایی به ذینفعان و عدم الوزام بوه
مالکیت دارایی برای توثیوق آن در فرآینود بوالقوه نواظر بور ایون سوامانه دیوده نشوده اسوت .همچنوین در خصووص امکوان تغییور
مالکیت ،تبدیل وثیقه و رفع توثیق مرحلهای دارایی ،مسکوت مانده است.
بنابراین به نظر میرسد در سامانه سمات ،تا حدود بیشتری اجزای تامینمالی وثیقهای از مرحله ایجاد تا اجرای حوق وثیقوه
مورد توجه قرار گرفتهاند و در طرف مقابل در سامانه ثبت وثوایق شورکت مشواوره رتبهبنودی اعتبواری ایوران ،اجوزای کمتوری و
بدون توجه به حلقه و پیوند ضروری موجود بین آنها در نظر گرفته شدهاند .با این وجود برای بررسی دقیوقتر ایون دو سوامانه و
رویههای بالفعل و بالقوه ناظر بر آنهوا ،ضوروری اسوت در اداموه ویژگیهوای عموومی و کواربردی آنهوا براسواس الگووی بهتورین
عملکرد ،بررسی و مقایسه شود.

 .۲.۲.۲بررسی ویژگیهای عمومی دو سامانه از منظر الگوی بهترین عملکرد
براساس مطالعه انجامشده در فصل سوم ،مبتنی بر رهنمود آنسیترال در پیادهسازی سامانه وثوایق و اصوول بهتورین عملکورد در
کارکرد عملیاتی موثر سامانه ثبت در دیگر کشورها 17 ،مورد از ویژگیهای عمومی مورد انتظوار سوامانه ثبوت وثوایق در قالوب
الگوی بهترین عملکرد در ستون سوم جدول  35استخراج شده است .البته  17ویژگی مورد نظور را میتووان در قالوب  7حووزه
جزئی به شرح زیر و مندرج در ستون دوم جدول  35طبقهبندی کرد :دسترسی و سادگی ،برخط بودن ،تمرکز و ارتباط بوا دیگور
سامانهها ،جستجو ،کارمزد ،مسرولیت و اختیار ،و نظارت .این حوزههای جزئی نیز در نهایت در قالب سه حوزه کلی عملیاتی،
درآمدی و حکمرانی مندرج در ستون اول جدول  35میتوانند طبقهبندی شوند.
به این ترتیب و با مقایسه ویژگیهای تامینشوده در ایون دو سوامانه مشواهده میشوود کوه در مجمووع و بوا اخوتالف انودک،
سامانه سمات تعداد بیشتری ویژگی از ابعاد مورد انتظار را تامین کرده است؛ هر چند در کل صورفاً حودود نیموی از ویژگیهوای
عمومی مورد انتظار ،براساس الگوی بهترین عملکرد در هر یک از دو سامانه تامین شده است.
در ارتباط با تعداد حوزههای تامینشده نیز مشاهده میشود که در سمات صرفاً ویژگیهوای دو حووزه کوارمزد و نظوارت؛ و
در طرف مقابل در سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ،ویژگیهای دو حوزه متفاوت دیگور مشوتمل بور دسترسوی و
کاربرپسندی ،در کنار برخط بودن تامین شده است .از این رو با تمرکز بر  ۴حوزه اول که کارکردهای عملیاتی سامانه را تحوت
پوشش قرار میدهند ،ابعاد بیشتری در سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبهبنودی اعتبواری تحوت پوشوش قورار گرفتوه اسوت .ایون
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مساله با توجه به رویکرد متفاوت در طراحی این سامانه برای وثیقهسپاری انواع گستردهتری از داراییهوا در مقایسوه بوا سوامانه
سمات که در ابتدا برای تامین هدف دیگری صرفنظر از وثیقهسپاری اوراقبهادار طراحی شده ،دور از انتظار نیست.
در مورد حوزه درآمدی مبتنی بر کارمزد نیز مشاهده میشود که تمامی ابعاد مورد انتظوار ،صورفاً در سوامانه سومات و رویوه
ناظر بر وثیقهسپاری اوراقبهادار در کشور مورد توجه قرار گرفته است .این در حالی است که در سامانه وثایق شورکت مشواوره
رتبهبندی اعتباری ،بهعلت نوپا بودن و عدم تنظیم مقررات ناظر بور فعالیوت و دسوتورالعملهای الزم ،در شورایط فعلوی ،حووزه
درآمدی و راهبرد اخذ کارمزد موورد توجوه الزم قورار نگرفتوه اسوت .در حووزه حکمرانوی نیوز در هویچ یوک از دو سوامانه موورد
بررسی ،ابعاد مبتنی بر محدود بودن مسرولیت و اختیار مورد توجه قرار نگرفته است .هر چند در سامانه سمات و رویه ناظر بور
وثیقهسپاری اوراقبهادار در کشور به دلیل متفاوت بودن ماهیت اصلی سامانه ،انتظار بر تامین این موارد نبووده؛ اموا در سوامانه
ثبت وثایق شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ،این مساله دور از انتظار است .در زمینه نظارت نیز ایون مقولوه در سوامانه وثوایق
شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری به دلیل نوپایی مورد توجه قرار نگرفته ،در حالیکه در سمات این مساله دیده شده است.
از این رو هر چند در سامانه سمات امکان تامین برخی ویژگیها بهدلیل ماهیت متفاوت آن و عدم امکان تبودیل بوه سوامانه
جامع ثبت وثایق ،وجود ندارد؛ با این وجود ضروری است در سامانه وثایق طراحیشده توسط شرکت مشاوره رتبهبندی اعتبار
ایران ،کاستیهای موجود در ارتباط با ویژگیهای عمومی برطرف شود.
در این راستا با توجه به اهمیت کلیدی حوزه عملیاتی ،ضروری است در گام اول جداسوازی سوامانه ثبوت وثوایق منقوول از
غیر منقول مورد توجه قرار گیرد و در ادامه بر گسترش انواع داراییهای منقول واجد ثبت در سامانه تاکید شود .به این منظوور
تنظیم نقشه راه برای افزودن دیگر انواع داراییها در طول بازههای زمانی مورد نیاز بورای ارتقوای سوامانه و دیگور زیرسواختها
میتواند در دستور کار قرار گیرد .البته مطالعوه انجامشوده در اداموه در فصول پونج ایون طورح کوه حاصول نشسوت بوا نماینودگان
ادارات حقوقی بانکهای نمونه است ،میتواند نقش موثری در تنظیم ایون نقشوه راه ایفوا کنود .در گوام بعود نیوز براسواس نووع
داراییهای منقول واجد شرایط وثیقهسپاری ،باید زیرساختهای الزم برای برقراری ارتباط با دیگر سامانهها موورد توجوه قورار
گیرد تا فرآیند مدیریت وثیقه در بانکها و اثرات حقوقی آن در دیگر سامانههای مرتبط بوا مالکیوت و مبادلوه ایون داراییهوا بوه
نحو موثری اعمال شود.
البتووه دیگوور کاسووتیهای موجووود در ایوون سووامانه مشووتمل بوور حوووزه جسووتجو از حوووزه کلووی عملیوواتی و دو حوووزه درآموودی و
حکمرانی ،برخالف دیگر موارد و با حفظ اولویت میتوانند در گامهای اولیه تدوینشده در نقشه راه فوق تامین شوند.

 .۲.۲.۲بررسی ویژگیهای کاربردی دو سامانه از منظر ابعاد مختلف تامینمالی وثیقهای
براساس مطالب مندرج در فصل سوم در خصووص قواعود و ابعواد کلوی تامینموالی وثیقوهای ،چهوار حووزه ایجواد ،تکمیول یوا
اعالم ،حق تقدم ،و اجرا یا اعالم ،بهعنوان ابعاد اصلی این روش تامینمالی معرفی شدند .از آنجا که صرف ایجاد سامانه ثبوت
وثایق ،بدون توجه به حلقه چهارگانه فوق نمیتواند زنجیره مورد نظر را کامل کند؛ بنابراین ضروری است در این مرحله ،ابعواد
بیشتری را با تمرکز بر ویژگیهای جرئی هر یک از ابعاد فوق و با تاکیود بور نقوش موورد انتظوار ساااانه ثبات وثاایق در فرآینای
تاایناالی وثیقهای و براساس اصول بهترین عملکرد  -استخراجی از فصل سووم مبتنوی بور رهنموود آنسویترال در کنوار تجربوه
دیگر کشورها در پیادهسازی سامانه وثایق  -مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا برای تحلیل ویژگیهای فوق ،با توجه به آنکه در طراحی سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایوران
به تمامی اجزای مورد نیاز یک سامانه در چرخه تامینمالی وثیقهای توجه نشده و هنوز این سامانه نهایی نشوده اسوت؛ بنوابراین
در جدول  ۴3از هاشور برای مشخص کردن این ابعاد استفاده میشود و در مورد دیگر ابعادی که خالف رویوه موورد انتظوار در
مورد آنها در این سامانه صادق است ،از عالمت × برای نمایش وضعیت مخالف و از عالمت  برای نمایش وضعیت موافوق
استفاده میشود.
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جدول  -35مقایجه ویژگیهای عمومی سامانههای مورد عررسی
ویژگیهای عمومی
حوزه کلی

حوزه جزئی

ویژگی

ویژگی

دسترسووووووی و

در دسترس عموم بودن



کاربرپسندی

سادگی1



الکترونیک و عدم بایگانی کاغذی



برخط بودن

بهروزشدن آنی
کارکرد  ۲۴ساعته

عملیاتی

بهترین عملکرد

متمرکز بودن
تمرکوووووووووووز و

هماهنگی و ارتباط با دیگر سامانهها



ارتباط با دیگر

جووودا بوووودن سوووامانه ثبوووت امووووال منقوووول از
غیرمنقول
دربرگرفتن همه انواع داراییهای منقول
منحصر به فرد بودن معیار

جستجو

جستجو۴

منتهی شدن جستجو به یک نتیجه
شاخصسازی در سازماندهی

درآمدی

کارمزد
مسووووورولیت و

حکمرانی

اطالعات۵

3

اختیار

اختیار

نظارت

۲

×





۴



۶

×
۲






۲



۲

۲

3

1





۲



3

×


17

۲



×

۲



تعداد کل

×

×



1

×




6

×



3

3





شفاف بودن نوع کارمزد

مشخص بودن نهاد ناظر بر سامانه





1۲

۲



×

شفاف بودن مقدار کارمزد
مسرولیت

3

×

تعداد



×



محدود7

ویژگی

۲





محدود۶

تعداد

×




سامانهها

ویژگی

۲


سامانه3

سمات
تعداد

شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران

۲

×

3

×
×

1

1
5

3

×
×

3

3

3
6

 -1منظور از سادگی سامانه ،ساده بودن رویه ثبت و جستجوی آگهی مبتنی بر حق وثیقه در سامانه برای کاربران ،و در حقیقت کاربرپسند بودن آن است.

 -۲با وجود الکترونیک بودن ،اما بایگانی کاغذی درخواست توثیق اوراقبهادار در کنار رویه کاغذی درخواستهای رفع توثیق و فروش اوراقبهادار انجام میشود.
 -3کارکرد  ۲۴ساعته ،امکان دسترسی کاربران چه در ثبت و چه در جستجوی اطالعات ثبتی را در طول تمامی ساعات روز فراهم میکند.

 -۴معیار جستجو عموماً یا براساس شناسه دارایی و یا شناسه اعتبارگیرنده انتخاب میشود .از آنجا که شناسههای فوق بهصورت منحصر به فرد اعطا میشوند ،بنابراین معیار جستجو منحصر به فرد خواهد یود.
 -۵این امر برای فراهمسازی امکان جستجوی عموم در اطالعات رکورد ثبتی مورد توجه قرار میگیرد تا اطالعات توسط عموم از قابلیت بازیابی الکترونیک برخوردار باشد.
 -۶سامانه صرفاً در قبال خطاهای ناشی از عملکرد نامناسب یا در دسترس نبودن آن ،مسرولیت دارد.

 -7سامانه مسرول تائید اطالعات و رد یا تائید درخواستها نیست ،مگر آنکه اطالعات الزم توسط ثبتکننده ارسال نشده باشد.
مآخذ :آنسیترال ( ،)۲31۴آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ ( )۲31۲و یافتههای محقق
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از این رو براساس اطالعات مندرج در جدول  ۴3مشواهده میشوود کوه از کول  33ویژگوی کواربردی اسوتخراجی از الگووی
بهترین عملکرد مندرج در فصل سووم؛ در ساااانه و رویاه وثیقهساپاری اوراقبهاادار تعریفشوده در سومات ،در مجمووع 13
مورد؛ و در سامانه شرکت مشاوره و رتبهبندی اعتباری ایران و رویه ضمنی و بالقوه ناظر بور فعالیوت آن ،در مجمووع  1۲موورد
تامین شده است .هر چند در هر دو سامانه ،حتی نیمی از ویژگیهای ذیربط تامین نشده؛ اما ضریب موفقیوت انودک فووق ،توا
حدودی در قالب رویکردهای غیرجامع در طراحی هر یک از این سامانهها و رویههای بالفعل و بالقوه ناظر بور فعالیوت آنهوا از
قابلیت تفسیر برخوردار است .به بیان دقیقتر در یکی (شرکت سپردهگذری مرکزی) ،تامین فرآیند وثیقهسوپاری نووع خاصوی از
دارایی منقول و ذیل سامانه قبلی موجود؛ و در دیگری (شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران) ،طراحی سامانهای بدون توجه
به رویه و فرآیند کلی مورد انتظار  -از ایجاد تا اجرای حق وثیقه  -دنبال شده است.
این مساله بهصورت بارزی در اطالعات مسوتخرج از جودول فووق و در قالوب میوزان پوشوش هور یوک از ابعواد تامینموالی
وثیقهای در مقایسه با الگوی بهترین عملکرد ،و در سطرهای طوسی جدول  ۴3نمایش داده شده است .بوه بیوان دقیوقتر ،عودم
پوشش دو جزء حق تقدم و اجرا در سامانه وثایق شورکت مشواوره رتبهبنودی اعتبواری ،بوه صوورت کامول بیوانگر عودم پوشوش
تمامی ابعاد تامینمالی وثیقهای در طراحی این سامانه است .البته عدم تامین حوزه حوق تقودم در سوامانه سومات ،ایون شوک و
تردید را نیز بهدنبال دارد که صرفنظر از عدم توجه به بُعد اول آن ،مبتنی بر اعطای حق تقدم اولیه بوه اعتباردهنودهای کوه زودتور
حق وثیقه خود را در سامانه ثبت کرده؛ بُعد دوم در مشخص بودن حوق تقودم دولوت نسوبت بوه دیگور ذینفعوان ،یوا تواکنون در
تدوین فرآیند فوق مورد توجه مسروالن ذیربط قرار نگرفته و یا در مقررات دیگر پوشش داده شده است.
در خصوص سامانه سمات نیز که صرفنظر از مورد اجرا ،رویه آن بهصورت کامل در دستورالعمل توثیق اوراقبهادار تحت

پوشش قرار گرفته است ،1مالحظه میشود که دو حوزه ایجاد و اعالم نیز در چارچوب ابعاد مورد انتظار و در قالوب الگوهوای
بهترین عملکرد ،طراحی و تدوین نشدهاند .هر چند در حوزه ایجواد ،حودود نیموی از ویژگیهوای کواربردی موورد انتظوار توامین
شوده؛ امووا در حووزه اعووالم ،حتوی نیمووی از ویژگیهووای مربوطوه در ایوون سوامانه تووامین نشووده اسوت .هوور چنود در ایوون سووامانه و
فرآیندهای تنظیمشده برای توثیق اوراقبهادار ،در کل وضعیت مناسبتری در حوزه ایجاد در مقایسه با اعالم بهتصویر کشویده
شده است؛ با این وجود در مجموع همچنان سقف قابل قبولی از ویژگیهای مورد انتظار تامین نشدهاند.
این رویه در سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری و تا حدود زیادی مشابه سامانه سمات به تصوویر کشویده شوده
است (جدول  .)۴3در این سامانه که با هدف صرف ایجواد سوامانه وثوایق و بودون توجوه کوافی بوه رویوه و ابعواد کلوی الزم در
تامینمالی وثیقهای طراحی شده نیز دو بعد ایجاد و اعوالم بهصوورت نسوبی توامین شوده اسوت .البتوه در ایون سوامانه وضوعیت
پوشش ابعاد کلیدی حوزه اعالم در مقایسه با سامانه سمات ،به نسبت خیلی بهتر است و با پوشش  ۲برابری ،بیش از نیموی از
ابعاد ذیربط تامین شده است و از این منظر سامانه فوق از مزیت نسبی برخوردار است.
با این وجود در مجموع و نظر به کاستیهای دو سامانه و با پوشش نسبی حدود یک سوم ابعاد کلوی موورد نیواز ،ضورورت
ارتقا در رویکردهای مبتنی بر پیادهسازی و پوشش این خالء در نظام مالی کشور به تصویر کشیده میشود .به بیان دقیقتر برای
تامین همه اجزای کلیدی در  ۴حوزه مورد بررسی ،باید عراحی سااانه ثبت وثایق در کنار تااین و تایوین رویاه الز از ایجواد
تا اجرای حق وثیقه در نظام ذیربط دنبال شده و در تدوین رویهها و فرآیندهای مورد نیاز نیز به اصول بهتورین عملکورد توجوه
شود.
این شکاف بهصورت فوقالعاده پررنگی در سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایوران و بوا عودم پوشوش اولوین
ویژگی از مجموعه ابعاد ناظر بر ایجاد ،مشتمل بور عودم وجوود قوانون پشوتیبان بوه تصوویر کشویده شوده اسوت .در حقیقوت در
صورت وجود قانون و مقررات زیربنایی ،بسیاری از خالءهوای موجوود ،بوه احتموال زیواد در قالوب موواد و تبصورههای قوانونی
تصریحشده و شکافهای موجود برطرف میشد.
با این وجود نقاط اشتراک شکافهای موجود در هر دو سامانه بیانگر آن است که حتی با وجود رویکرد قوانونی و مقرراتوی
(نقش کلیدی دستورالعمل توثیق اوراقبهادار در کنار وجود دستورالعمل پذیرش انبار و صدور ،معامله و تسویه گوواهی سوپرده
کاالیی) ،به دلیل برداشت فعلی حاکم بر رویه تامینمالی وثیقهای که توجهی به الگوی بهترین عملکرد ندارد ،نمیتوان بسیاری
از این کاستیها را برطرف کرد .در حقیقت براساس اطالعات مندرج در جدول  ، ۴3یک موورد در حووزه ایجواد ،مشوتمل بور:
 1البته ابعادی نیز در دستورالعمل پذیرش انبار و صدور ،معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی اشاره شده است.
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ارزیابی زیرساختهای وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

عدم نیار به رجوع به دفاتر اسناد رسمی؛ دو مورد در حوزه اعالم ،مشتمل بر :محول کوردن وظیفوه بررسوی اسوناد و مودارک بوه
وثیقهپذیر ،و مشخص کردن دیگر هزینهها شامل جستجو و انتشار گواهی؛ و هر دو مورد تشکیلدهنده حوزه حق تقدم اولیوه،
مشتمل بر :اعطای حق تقدم اولیه به اعتباردهندهای که زودتر حق خود را در سامانه ثبوت کورده ،و مشوخص بوودن حوق تقودم
دولت نسبت به دیگر ذینفعان ،در هر دو سامانه و رویههای ناظر بر وثیقهسپاری در آنها تامین نشده است.
از این رو برای پیشبرد تامینمالی وثیقهای در نظام مالی کشور و براساس مقایسههای انجام شده در ایون قسومت ،ضوروری
است در گام اول به این مساله توجه شود که بدون توجه به اصول بهترین عملکرد در خصوص ویژگیهای عمومی سامانه ثبوت
وثایق و با عدم آگاهی به ویژگیهای کاربردی این سامانهها که در چارچوب چهار جزء کلیدی تامینموالی وثیقوهای مشوتمل بور:
ایجاد حق وثیقه ،اعالم آن ،برخورداری از حق تقدم اولیه در وثیقه و اجرای حق وثیقه تعریف میشود ،نمیتوان بوه طراحوی و
پیادهسازی موفق سامانهای با هدف ارتقای تامینمالی وثیقهای به پشتوانه امووال منقوول دسوت پیودا کورد .در ایون زمینوه وجوود
قانون و مقررات خاص که با تمرکز بور چگوونگی ایجواد حوق وثیقوه ،دیگور حوزههوا را نیوز بهصوورت الزم تحوت پوشوش قورار
میدهد ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
همچنین توجه به الگووی بهتورین عملکورد در وجوود سوامانههای مسوتقل و مجوزا بورای ثبوت وثوایق منقوول در مقایسوه بوا
غیرمنقول و همچنین گستره زیاد اموال منقول قابل ثبت در این سامانه ،کموک مووثرتری بوه طراحوی الگووی موفوقتر در ایجواد
سامانه و انتخاب نهاد ناظر بر آن خواهد کرد .محدود کردن مسرولیت و اختیار سامانه نیز بر کارایی و سورعت عملیواتی آن در
راستای استانداردهای بهترین عملکرد خواهد افزود.
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جدول  -۴3مقایجه ویژگیهای کارعردی سامانهها از منظر اع اد مخ ف تامینمالی وثیقهای
ابعاد

حوزه

بهترین عملکرد

قانون پشتیبان ایجاد

قانون ذیربط

نحوه ایجاد

ایجاد

سمات

شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران

دستورالعمل توثیق اوراقبهادار
دستورالعمل پذیرش انبار و صدور ،معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی

توافقنامه وثیقهسپاری

درخواست توثیق اوراقبهادار

درخواست ثبت توثیق توسط اعتباردهنده



×۲



عدم ثبت رسمی





عدم نیار به رجوع به دفاتر اسناد رسمی



×3

عدم نیاز وثیقهگذار به رجوع به سامانه برای ثبت



×۴



نیاز به اطالعات کم برای تنظیم آگهی





×

توصیف کلی دارایی در آ گهی





×

سرعت تنظیم آگهی



×



امکان رزرو الکترونیک دارایی تا ثبت آگهی



×

اطالعرسانی کتبی به ذینفعان اصلی



به ناشر وثیقهگذار و وثیقهگذار

عدم نیاز به مالکیت دارایی توسط اعتبارگیرنده برای وثیقهسپاری





1۲

7

۴

عدم نیاز به بررسی اسناد توسط سامانه برای ایجاد و اعالم آگهی



×



محول کردن وظیفه بررسی اسناد و مدارک به وثیقهپذیر



×

نمایش موقعیت دارایی (وثیقه ،رهن ،آزاد)



در صورت درخواست کتبی وثیقهگیر



نمایش تعداد مطالبات فعلی دارایی وثیقهای در آ گهی



×



نمایش مقدار مطالبات فعلی به پشتوانه دارایی وثیقهای در آ گهی



×



نمایش تعداد رزروهای فعال برای دارایی



×



امکان جستجوی آنالین براساس دارایی و یا اعتبارگیرنده



×







×۶

تعداد ابعاد پوشش داده

اعالم

۱

شده۵

مشخص کردن هزینه ثبت
مشخص کردن دیگر هزینهها شامل جستجو و انتشار

گواهی7





×

×

در اختیار قرار دادن حساب کاربری اعضا



×



امکان تنظیم آگهی اصالحیه و لغو در کنار آ گهی اولیه



×

تغییر مالکیت یا تبدیل وثیقه





رفع توثیق مرحلهای





رفع توثیق توسط وثیقه پذیر در سامانه



×
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ابعاد

حوزه

بهترین عملکرد

سمات

شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران

1۴

۴

6

تعداد ابعاد پوشش داده شده

حق تقدم اولیه

اعطای حق تقدم اولیه به اعتباردهندهای کوه زودتور حوق خوود را در



-

مشخص بودن حق تقدم دولت نسبت به دیگر ذینفعان



-

سامانه ثبت کرده
تعداد ابعاد پوشش داده شده

۲

3

دیدهشدن فرآیند تملیک و فروش



6





۲

۲

3

33
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1۲

عدم نیاز بوه مراجعوه بوه مراجوع قضوایی و اجرایوی بورای تملیوک و

اجرا

فروش دارایی یا وجود فرآیند کوتاه داوری و اجرایی
تعداد ابعاد پوشش داده شده

مجموع تعداد ابعاد پوشش داده شده

3

 -1در صورت تامین هر آیتم در سامانه ،از عالمت  ؛ و در صورت وجود شرایط معکوس در سامانه ،از عالمت × ؛ و در صورت دیده نشده آیتم و فرآیند ذیربط در سامانه ،از هاشور استفاده شده است.
 -۲براساس ماده  ۲دستورالعمل توثیق اوراقبهادار ،رسیدگی به درخواستهای توثیق ،منوط به ارسال درخواست کتبی از سوی وثیقهگذار به سمات است.

 -3رجوع به دفاتر اسناد رسمی ،برای اخذ گواهی امضای وثیقهگذار انجام میشود و در صورت مراجعه حضوری وثیقهگذار به سمات ،برای احراز هویت ،دیگر نیاز رجوع به دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود.
 -۴وثیقهگذار در صورت عدم اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی ،برای احراز هویت باید به سمات مراجعه نماید.

 -۵در صورت برخورداری از قانون خاصی برای ایجاد حق وثیقه و فرمت قانونی مشخصی برای ایجاد حق وثیقه ،این دو مورد نیز در جزء ابعاد پوشش داده شده در نظر گرفته شدند.

 -۶به صورت مستقیم ،به مبلغ و نوع هزینهها در بروشور ساما نه اشاره نشده است .صرفاً در بروشور ،به مرکز هزینه اشاره شده که به این ترتیب شاید امکان طبقهبندی کاربران و تنظیم آگهی هزینه جداگانه براسواس
نوع کاربر در زمان راهاندازی سامانه موجود باشد.

 -7عموماً اخذ هزینههای جستجو و کارمزد انتشار آ گهی ،اختیاری است.
 -6با داشتن وکالتنامه یا صلحنامه رسمی ،موید اعطای اختیار فروش یا ارائه دستور فروش توسط مراجع قضایی  -قانونی ذیصالح براساس ماده  1۵دستورالعمل توثیق اوراقبهادار.
مآخذ :آنسیترال ( ،)۲31۴آلوارز دمال کمپا ،دَونز و هنینیگ ( )۲31۲و یافتههای محقق
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

 .۹.۲جمعبندی
با بررسی الگوی توثیق اموال منقول و غیرمنقول در نمونه منتج از اطالعات بانکهایی که در دو سال  135۴و  135۵ترازنامه
آنها در اختیار عموم قرار گرفته (با توجه به عدم انتشار ترازنامه حسابرسیشده سال  135۶بانکها در زموان انجوام تحقیوق در
تابستان سال  ،)1357مشاهده میشود که هر چند برخالف تصور ذهنی ،تمرکز بر توثیق اموال منقول در تامینمالی در مقایسه
با اموال غیرمنقول است؛ با این وجود الگوی موجود در تملیک اموال توثیقی ،رفتاری متمرکز بر اموال غیرمنقول در مقایسه بوا
اموال منقول را به تصویر میکشد .این تفاوت میتواند ناشی از تعداد متفاوت بانکهای نمونه در گروههای مورد بررسوی و یوا
تغییر تمرکز بانکها بر بازیافت مطالبات غیرجاری بر دیگر اموال اعتبارگیرنده به جای دارایی وثیقهای در رویه اجرایی ذیربط
باشد .از این رو بررسی بیشتر این مساله با مطالعات تکمیلی باید دنبال شود.
همچنین مرور زیرساختهای کلیدی تامینمالی وثیقهای در کشور با تمرکز ویژه بر ترهین  -بوهعنوان نووع خاصوی از رویوه
ایجاد حق وثیقه  -در کنار رویه کلی توثیق ،بسیاری از ابعاد کلی اجزای تامینمالی وثیقهای در قالب ایجاد ،اعالم ،حوق تقودم
و اجرای حق وثیقه را به تصویر میکشد و از این رو امکان ارزیابی بیشتر و جزئیتر ابعاد فوق را در فصول بعود در اختیوار قورار
میدهد .همچنین مرور چالشهای فقهی رهون امووال غیرموادی و ارائوه راهکارهوایی در ایون زمینوه میتوانود کموک مووثری بوه
برطرف کردن این چالشها در نظام حقوقی کشور نماید.
در کنار مسایل فوق ،تمرکز این فصل بر اجزای بالفعل زیرساخت سامانهای موجوود و حتوی نمونوهای از زیرسواخت بوالقوه
طراحیشده در شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران ،در مقایسه با اصول بهترین عملکرد موجوود در طراحوی و فعالیوت ایون
سامانه در دیگور کشوورها؛ بیوانگر کاسوتیهایی اسوت کوه انتظوار مویرود در طراحوی زیرسواخت سوامانهای نهوایی موورد توجوه
مسرولین ذیربط قرار گیرد.
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 .۱.۹مقدمه
بهمنظور بررسی دقیقتر وضعیت وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول و شناخت مناسوبتر رویوهها ،مشوکالت و کاسوتیهای
موجود در این زمینوه ،صورفنظر از مطالعوات قبلوی انجامشوده در فصوول قبلوی کوه بیشوتر مبتنوی بور بخشونامهها و مصووبات در
دسترس و یا اطالعات ترازنامهای بانکها بوده است؛ بخشی از طورح بوه تنظویم پرسشونامهای در ایون زمینوه و ارسوال آن بورای
تمامی بانکها اختصاص پیدا کرد.
با این وجود پ

از پیگیریهای زیاد ،صرفاً  11پرسشنامه تکمیل و در اختیار طرح قرار گرفت .هر چنود بهصوورت نسوبی

فقط یک سوم از بانکهای نمونه ،اطالعات ذیربوط را در قالوب پرسشونامه تکمیلشوده ارسوال کردنود؛ بوا ایون وجوود بوهدلیل
ترکیب قابلقبول بانکهای فوق مشوتمل بور  ۵بانوک خصوصوی ۲ ،بانوک خصوصیشوده ۲ ،بانوک دولتوی تجواری و  ۲بانوک
دولتی تخصصی ،تنوع الزم در پاسخها از منظر نوع متفاوت بانکهای نمونه تامین شد.
در گام بعد ،بهدلیل تورشهایی که ممکون اسوت در تکمیول پرسشونامه موجوود بووده باشود و همچنوین عودم همگنوی نحووه
تکمیل پرسشنامهها در بانکهای مختلوف ،اطالعوات استخراجشوده از ایون پرسشونامهها تجمیعشوده و بوهعنوان مبنوایی بورای
تدوین دستور جلسات تکمیلی با ادارات حقوقی بانکهای ذیربط مورد استفاده قرار گرفت .از ایون رو در مرحلوه دوم ،شوش
جلسه هماندیشی با نمایندگان ادارات حقوقی بانکهای فوق برگزار شد .البته برای ارتقای ترکیب بانکهای نمونوه و ضورورت
حضور همه بانکهای دولتی تخصصی ،از نمایندگان حقوقی این بانکهوا در کنوار نماینودگان حقووقی بانکهوای بوزرگ بورای
شرکت در جلسات دعوت شد .به این ترتیوب در مجمووع نماینودگان حقووقی  1۶بانوک بورای شورکت در جلسوات هماندیشوی
دعوت شدند و ترکیب بانکهای نمونه به  ۶بانک خصوصی ۴ ،بانک خصوصیشده 3 ،بانک دولتی تجاری و  3بانک دولتوی
تخصصی تغییر پیدا کرد و از این رو میزان همگنی نمونه افزایش یافت.
در این جلسات با تمرکز بر دو حوزه مجزای اموال منقول و غیرمنقول ،رویههای ناظر بر وثیقهسپاری ایون امووال از مرحلوه
واجدشرایط شناختهشدن مال برای توثیق یا ترهین براساس قوانین و مقررات موجوود توا مراحول ثبوت ،اجورا و اعموال حقووق
ذیربط در صورت نکول تسهیالتگیرنده مورد بررسی قورار گرفوت .همچنوین برخوی مشوکالت موجوود و پیشونهادات ممکون
برای ارتقای رویههای فعلی در هر یک از این حوزهها در جلسوات فووق بوه بحوث و بررسوی گذاشوته شود .از ایون رو در اداموه،
جمعبندی این مباحث در حوزههای مقرراتوی ،سوامانهای و اجرایوی بهصوورت جداگانوه بورای امووال منقوول و غیرمنقوول ارائوه
میشود تا تصویر دقیقتری از رویه وثیقهپوذیری ایون امووال در شوبکه بوانکی ارائوه شوود و امکوان تودوین پیشونهادات کواربردی
براساس رویه و اصول بهترین عملکرد در تامینمالی وثیقهای ،در ادامه در فصل بعد فراهم شود.

 .۲.۹رویه وثیقهپذیری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی
 .۱.۲.۹رویه ناظر بر اموال منقول
 .۱.۲.۲.۹زیرساخت مقرراتی
الف .گستره اموال منقول توثیقی
در این حوزه ابتدا با به مشارکت گذاشتن جدول  16استخراجی در فصل دوم ،مبتنوی بور وثوایق واجدشورایط در تامینموالی
وثیقهای در شبکه بانکی کشور که بر پایه بخشنامههای بانکمرکزی و دیگور مصووبات قوانونی ذیربوط و در دسوترس اسوتخراج
شده بود ،برطرف کردن کاستیهای احتموالی در ایون جودول در جلسوات هماندیشوی موورد توجوه قورار گرفوت و در ایون راسوتا
محدودیتهای موجود در توثیق هر یک از این داراییها در کنار دامنه کاربرد محدود برخوی از ایون داراییهوا در قالوب صورف
فراهم نمودن مجوز قانونی اعطای تسهیالت و نه کاربری وثیقهای مورد توجه قرار گرفت.
به این ترتیب براساس جدول نهاییشده در این جلسات  -جدول  - ۴1مشاهده میشود که دو قلوم دارایوی شوامل چوک و
قراردادهای الزماالجرا به انواع وثایق واجدشرایط در شبکه بانکی اضافه میشوند .البته در مورد چک نیز بیشوتر بور ایون مسواله
تاکید شد که براساس قانون «عدم الزام سپردن وثیقوه ملکو بوه بانکهوا و دسوتگاهها و سوایر موسسوات و شورکتهاى دولتو
بهمنظور تسهیل امر سرمایهگذارى و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهواى تولیودى و صوادرات (ابالغو طو ناموه شوماره 13561
مور  63/3/13ریاست جمهورى)» ،که در راستای کاهش تمرکز و گرایش بانکها در اخذ وثایق ملکی برای این نوع طرحهوا
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تنظیم شده؛ صرفاً در طرحهای تولیدی امکان اخذ چک بهعنوان وثیقه معتبور بورای تضومین بازپرداخوت اعتبوار در نظور گرفتوه
شده است.
در مورد قراردادهای الزماالجرا نیز به ماده  1۵اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا استناد شد .در این ماده عنوان شوده
کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میشوند ،به موجب قرارداد منعقده بین طرفین ،در حکم اسوناد رسومی بووده و
در صورتی که در مفاد آن طرفین اختالفی نداشوته باشوند ،الزماالجورا بووده و توابع مفواد آیوینناموه اجرایوی مفواد اسوناد رسومی
الزماالجرا میباشند .از این رو این ماده بیانگر آن است کوه حتوی اگور در قوراردادی وثوایق الزم اخوذ نشوده باشوند ،بوه پشوتوانه
الزماالجرا بودن قرارداد ذیربط ،بانک میتواند داراییهای دیگر اعتبارگیرنده را شناسایی کرده و با طی کوردن مراحول قوانونی،
این داراییها را به تملیک درآورده و با فروش آنها ،به بازیافت تسوهیالت اعطوایی بپوردازد .از ایون رو خوود قورارداد تسوهیالت
اعطایی ،در صورت عدم اخذ وثایق الزم جهت پوشش ریسک اعتباری ،در سرفصل بانک در قالب وثایق منظور خواهد شد.
توجه شود که در این جدول قلم دارایی آتی ،بهصورت ردیفی کلی و مشتمل بور انوواع درآمود آینوده ناشوی از انوواع مختلوف
کسبوکار در نظر گرفته شده است .به این ترتیب قلم درآمد آتوی در ایون جودول در ردیفوی همتوای قلوم کسوبوکار بوا فورض
تداوم فعالیت در جدول  11فصل  ۲قرار خواهد گرفت.
با توجه به خالی ماندن ردیف اسناد دریافتنی در جودول فووق ،در ایون جلسوات بوه دسوتورالعمل اجرایوی عقود خریود دیون
مصوب مرداد  1353در بررسی امکان توثیق اسناد دریافتنی اشاره شد که براساس ماده  ۶این دستورالعمل ،بانکهوا میتواننود
اسناد و اوراق تجاری با سررسید کمتر از یک سال را از مشتری خریداری کنند و در صورت تصویب هیرت مودیره و در مووارد
خاص ،امکان افزایش سررسید این اوراق تا سقف دو سال نیز موجود است .با این حال براساس رویه داخلی بانکها و مبتنوی
بر ماده  13این دستورالعمل  -مبنی بر امکان اخذ تضوامین الزم از مشوتری هنگوام انعقواد عقود خریود دیون جهوت اطمینوان از
وصول دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ارائهشده توسوط متقاضوی  -چنوین جمعبنودی شود کوه در کول ،ایون اسوناد و اوراق
صرفاً بهعنوان مبنایی برای محاسبه مبلغ تسهیالت موضوع خرید دین مورد استفاده قرار میگیرند و بانک با اخذ وثایق ارزنوده
و سهلالوصول ترجیح میدهد برای بازیافت این نوع تسهیالت ،به جای اسناد خریداریشده ،بر وثایق دیگری تکیه کند.
عالوه بر اسناد و اوراق تجاری ذیل عقد خرید دین بهعنوان اسناد دریافتنی ،در این جلسات بوه گوواهی تعهودات دولوت بوه
پیمانکاران بهعنوان شکل دیگری از اسناد دریافتنی مورد استفاده در شبکه بانکی اشاره شد که در شرایط فعلی نیز این تعهدات
به اسناد خزانه تبدیل شده است و عموماً در قالب اسناد اخزا و در زیرمجموعه اوراقبهادار میتواند به توثیق بانک درآید.
قلم بعدی مورد اشاره در این جلسات و ذیل قلم اسناد دریافتنی ،مطالبات قطعی صادرکنندگان از سوازمان توسوعه تجوارت
ایران بابت وجوه ناشی از جوایز و مشوقهای صادراتی است که هر چند در سال  1365با تصویب وزیران عضو شورای عوالی
توسعه صادرات غیرنفتی ،مطالبات قطعوی صوادرکنندگان از سوازمان توسوعه تجوارت بابوت جووایز و مشووقهوای صوادراتی از
امکان توثیق به عنوان یکی از وثایق قابل قبول در کلیه بانکهای عامل یا صندوق ضمانت صوادرات ایوران برخووردار شود ،بوا
این وجود بهدلیل بالتکلیف شودن ایون جووایز و مشوخص نبوودن امکوان پرداخوت آن توسوط دولوت و عودم قطعیوت لحواظ آن
بهعنوان دیون دولتی ،با وجود تصویب سیاستهای بعدی دولت در زمینه جوایز صادراتی بورای سوال  5۵در بسوته حمایوت از
صادرات غیرنفتی؛ در عمل مشاهده میشود که امکان توثیق آنها در بانکها وجود ندارد.
بنابراین در حوزه اسناد دریافتنی با وجود بحث و گفتگوی زیاد در خصوص انوواع مختلوف اقوالم آن ،در نهایوت تصوویری
واقعی مبنی بر امکان توثیق آنها در شبکه بانکی کشور حاصل نشد .در حقیقت در مورد یکی از عمدهترین شوکافهای موجوود
بین داراییهای منقول قابل توثیق در شبکه بانکی کشوور در مقایسوه بوا دیگور کشوورها ،حتوی در طوول جلسوات هماندیشوی بوا
نمایندگان ادارات حقوقی بانکها ،مصداق موثقی یافت نشد .این مساله در موورد درآمود آتوی نیوز صوادق اسوت .از ایون رو در
مجموع براساس اطالعات مندرج در جدول  ۴1مشاهده میشود که دو دارایی منقول چوک و اسوناد الزماالجورا بوه اقوالم کلوی
جدول وثایق واجدشرایط شبکه بوانکی کشوور مودرج در فصول  ۲اضوافه شودند و همچنوان شوواهد قووی دال بور امکوان توثیوق
محصوالت کشاورزی در شبکه بانکی مشاهده نمیشود.
در گام بعد و در خصوص برخی اقالم کلی استخراجشده در جدول  16فصل  ،۲اقالمی بهعنوان اجوزای تشوکیلدهنده قلوم
کلی به این جدول اضافه شدند .در این راستا براساس جدول  ۴1و در مورد قلوم اوراقبهوادار ،ردیفوی بورای اوراق مشوارکت و
صکوک پذیرفتهنشده در بورس ،و سهام شرکتهای سهامی خاص پذیرفتهنشده در بوورس اوراقبهوادار در نظور گرفتوه شود .در
مورد رسید انبارهای عمومی نیز براساس «دستورالعمل پذیرش انبار و صدور ،معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی» بوه امکوان
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توثیق رسید انبارهای عمومی در قالب گوواهی سوپرده کواالیی اشواره شود و بقیوه حواالت اسوتفاده از رسوید انبوار نیوز در قالوب
زیرکلید رفتن دارایی موجود در انبار طبقهبندی شد.
البته توجه به این نکته ضروری است که در مورد رسید انبارهای گمرک ،در قالب جواز سبز گمرکوی و در شورایطی کوه قوبالً
این سند به صورت فیزیکی صادر میشد ،امکان توثیق در قالب رویه مشخصی وجود داشت؛ اموا از زموان صودور الکترونیکوی
جوازهای سبز گمرکوی ،امکوان توثیوق آن بوا مشوکالتی در شوبکه بوانکی مواجوه شود ،زیورا زمینوه و شورایط توثیوق مجودد جوواز
الکترونیکی در بانک دیگر بدون اطالع بانک اول فراهم است.
همچنین در مورد رسید انبار نیز به ضرورت تدوین راهکار جامعی برای توثیق دیگر داراییهای موجود در انبارهایی خارج
از انبارهای ذیل دستورالعمل گواهی سپرده کاالیی و سامانه گمرگ اشاره شد زیرا در شرایط فعلی رویکرد منسجمی کوه هماننود
دستورالعمل فوق بر کل رویه توثیق تا تغییر مالکیت و فروش دارایی موجود در این انبارها در صورت نکول اعتبارگیرنده و در
بازاری نقد ناظر باشد ،وجود ندارد.
در مورد ماشینآالت و تجهیزات نیز به ضورورت اضوافهکردن برخوی ماشوینآالت غیرنصوبی ماننود ماشوینآالت کشواورزی
شامل تراکتور و کمباین اشاره شد که در دیگر حوزههای صنعتی حتی میتوانود دامنوه گسوترهتری از امووال منقوول را نیوز در بور
بگیرد.
در حوزه وسایل نقلیه نیز با اضوافه کوردن وسوایل نقلیوه دسوت دوم ،سوند واگون قطوار ،وسوایل نقلیوه سونگین و شوناورها،
طبقهبندی گستردهتری از این دارایی ارائه شد که حتی امکان بسط بیشتر آن براساس نوع کلی وسیله نقلیه موجود است.
ب .اموال منقول واجدشرایط اما غیرقابل توثیق در عرصه عمل
حال در گام بعد ،برای درک بهتر مقدار کاربردی و عملیاتی بودن وثوایق واجدشورایط معرفیشوده در شوبکه بوانکی کشوور،
ابتدا وثایقی که با وجود تصریح بانکمرکزی بهتنلان وثایق واجیشرایط ،در بانکها تلثیاق نمیشالنی از داراییهوای منقوول
موجووود در جوودول  ۴1اسووتخراج و جوودا شوودند .ایوون داراییهووا عبارتنوود از ضوومانتنامههای موسسووات اعتبوواری داخلووی،
تضمیننامههای صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات و موسسات مشابه معتبر ،و حیوانات زنده مولد و غیرمولد.،
البته به اقالم فوق میتوان داراییهایی را نیز اضافه کرد که الرفاً بهتنلان اجالزی بارای اتطاای تساهی ت و ناه در قالا
وثیقه پلششدهنیم کاال ریساک اتببااری اسوتفاده میشووند .بوهعنوان مثوال در موورد  ۴قلوم از انوواع قراردادهوای منودرج در
جدول  ۴1در صورتیکه عرصه همواره به نام دولت باقی بماند و صرفاً برای اعیوان امکوان صودور سوند فوراهم باشود؛ براسواس
رویه کلی در بانکها ،سعی بر آن است از این قراردادها بهعنوان وثیقه استفاده نشود و صرفاً در قالب تسهیالت تکلیفی و پو
از احراز دیگر وثایق الزم و واجدشرایط ،امکان ارائه تسهیالت فراهم خواهد شد.
در حقیقت در ماده  7آیوینناموه اجرایوی مواده  136قوانون برناموه سووم توسوعه اقتصوادی ،اجتمواعی و فرهنگوی جمهووری
اسالمی ایران مصوب  ،1375عنوان شده که کلیووه بانکهووای کشووور مکلفنوود اراضووی و اعیوووان طورحهوووای موضووووع ایووون
آییننامووه را بهعنوووان رهوون و وثیقووه پذیرفتووه و بووا اولویووت ،نسووبت بووه اعطووای تسوهیالت اعتبواری اقودام نماینود .مرجووع
واگوذاری نیوز مکلوف اسوت اراضوی را در رهون بانوک عامول قورار داده و در صوورت فسوخ معاملوه ،بانوک مرتهون بوا پذیورش
تعهودات مجوری ،قائم مقوام مجوری طورح خواهود بوود .به بیوان دقیوقتر قانونگوذار نیوز هودف توثیوق دارایوی غیرمنقوول ذیول
قراردادهای فوق را دنبال کرده و در کل خود قرارداد در قالب یک دارایی منقول از ارزش الزم برای توثیق برخوردار نیست.
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در کنار داراییهای فوق ،برخی از داراییها نیز در کنار وثایق تکمیلای بورای پوشوش ریسوک اعتبواری موورد اسوتفاده قورار
میگیرند .بوهعنوان مثوال در حووزه ضومانتنامهها و در موورد ضومانتنامههای اعتبواری ارزی -ریوالی صوادره توسوط صوندوق
ضمانت صادرات ایران و سایر صندوقهایی که به موجب قانون تاسی

میشوند ،بانکهوا براسواس مقوررات و بخشونامههای

داخلی خوود ملوزم بوه اخوذ وثوایق تکمیلوی موورد نیواز شودهاند و صورف ضومانتنامههای فووق بورای پوشوش ریسوک اعتبواری
تسهیالت کفایت نمیکند .این مساله در مورد تضمین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت پ

از موافقت

بانکمرکزی نیز صادق است.

 1البته دارایی غیرمنقول ذیل قرارداد نیز به دالیلی که در ادامه در مشکالت مربوط به زیرساخت مقرراتی ناظر بر اجرای حوق وثیقوه تسوهیالت اعطوایی بوه
پشتوانه این داراییها اشاره شد ،از مقبولیت الزم در توثیق توسط بانکها برخوردار نیست.
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در مورد حق مالکیت معنوی طرحهای اختراعی و ابتکاری در طرحهای خاص و قبالً مذاکره شده نیز براساس سابقه ارائوه
تسهیالت به این قبیل طرحها در یکی از بانکهای نمونه ،مشاهده شد در شورایطی کوه قوبالً تفاهمناموه داخلوی بورای همکواری
بانک با این شرکتها تنظیم شده باشد؛ البته در کنار الزام ارائه این تسهیالت در قالب تسهیالت تکلیفی و با انجوام موذاکرات
قبلی مسرولین در این زمینه و براساس مصوبات موجود؛ بانک نسبت به ارائه تسهیالت به پشتوانه برند یا حق اختوراع ذیربوط
 و نه صرف دارایی آتی حاصل از طرح  -اقودام میکنود .در ایون شورایط ،توثیوق رسومی مالکیوت معنووی حوق اختوراع انجوامخواهد شد .از این رو حق اختراع و ابتکار که از قابلیت ثبت در قالب طرحهوای مالکیوت معنووی برخووردار اسوت ،در شورایط
خاص میتواند با توثیق رسمی به دریافت اعتبار از طریق شبکه بانکی منتهی شود :هور چنود در شورایط فعلوی تمرکوز بیشوتر بور
وثایق تکمیلی در این موارد است.
در مورد برخی داراییها نیز براساس وجلد دارای ،در هلیینگ بانکی ارائهدهنیم تسهی ت یا هلیینگ بانکی دیگر ،حتوی
ممکن است امکان توثیق دارایی از بین برود .در این زمینه میتوان به اوراق گواهی صوندوقهای سورمایهگذاری بانکهوا اشواره
کرد .در صورتیکه صندوق ذیربط ،شرکت وابسته بانک باشد؛ امکان توثیق آن فراهم است .اموا در غیور اینصوورت ،و بوهدلیل
عدم همکواری صوندوقها بوا بانکهوای دیگور بورای ارائوه اطالعوات دقیوق دارنوده اوراق و طوی کوردن فرآینود توثیوق ،بانکهوا
نمیتوانند این نوع از دارایی منقول را با وجود ارزنده و سهلالبیع بودن ،بهعنوان وثیقه کاربردی مورد استفاده قرار دهند.
در کنار موارد فوق میتوان از گروه اوراقبهادار بدون ریسک داخلی ،به اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضومین
دولت ،بانکمرکزی و موسسات اعتباری مجاز پذیرفتهنشده در بورس اشاره کرد که براساس رویوه داخلوی بانکهوا اگور ضوامن
اوراق ،خود بانک ذیربط باشود؛ بوه توثیوق اوراق میپردازنود و در غیور اینصوورت برخوی بانکهوا از توثیوق ایون اوراق سورباز
میزنند .در حقیقت تی پذیرز اوراقبهادار بیون ریسک داخلی در بلرس اوراقبهادار بهعنوان موانعی در توثیوق ایون اوراق
میتواند مطرح شود.
ج .مهمترین کاستیهای موجود در گستره اموال منقول قابل توثیق
به این ترتیب در مجموع مشاهده میشود که هر چند دامنه گستردهای از اموال منقول از امکان وثیقهسپاری در شبکه بوانکی
کشور برخوردارند ،با این وجود امکان توثیق برخی از انواع این داراییها در مقایسه با دیگور کشوورها فوراهم نیسوت .بوهعنوان
مثال در زمینه محصوالت کشاورزی ،در جلسات برگزارشده با نمایندگان حقوقی بانکها مشاهده شد که به دلیول عودم وجوود
زیرساختها و مشکالت اجرایی ،حتی بانک کشاورزی از توثیق این دارایی امتناع میورزد و صرفاً زیر کلید بردن محصووالت
کشاورزی موجود در انبار ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و نه توثیق این دارایی.
عالوهبراین در زمینه دریافتنیها بهعنوان مهمترین نوع وثیقه منقوول در کشوورهای دیگور ،شوکاف بزرگوی در شوبکه بوانکی
کشور وجود دارد که در صورت برطرف کردن این شکاف ،قدمی بهشدت روبهجلو در افوزایش دسترسوی بوه اعتبوار و منطقیتور
شدن شرایط تسهیالت اعطایی بهویژه در کسبوکارهای کوچک و متوسط حاصل خواهد شد .دارایی آتی نیوز قلوم دیگوری از
انواع اموال منقول است که در شبکه بانکی کشور امکان توثیق آن برخالف دیگر کشورها وجود ندارد .به نظر میرسد در موورد
این دارایی همانند اسناد دریافتنی ،نیاز به برطرف شدن موانع فقهی و حقوقی ذیربط نیز باشد کوه در فصول چهوارم بوه موانوع
حقوقی ذیربط در قالب رهن دیون و رهن منفعت اشاره شد .1البته در این زمینه نبایود از ابعواد عملیواتی و اجرایوی موورد نیواز

غفلت کرد.
در این راستا توجه به این نکته ضروری است که هر چند در حال حاضر امکان توثیق درآمد کارکنان رسومی دولوت بوا ارائوه
نامه کسر از حقوق در پوشش ریسک اعتباری برخی از تسهیالت موجود است ،با این وجوود در بیشوتر کشوورها امکوان توثیوق
درآمد آتی طرح و کسبوکار تسهیالتگیرنده وجود دارد و مفهوم «مورد انتظار» از درآمد آتی نیز بیشتر متمرکز بر درآمد ناشوی
از فعالیت تولیدی است.
در مورد پروانه بهرهبرداری از معدن نیز با وجودیکه این دارایی براساس قانون اصالح قانون معادن مصوب  1353بهعنوان
سندی رسمی ،الزماالجرا ،قابل معامله ،تمدید و توثیق معرفی شده؛ و براساس تبصوره  1مواده  5ایون قوانون ،بانکهوا مکلوف
شدهاند معادن دارای پروانه بهرهبرداری را بهعنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیالت موالی بپذیرنود؛ بوا ایون وجوود
 1در حقیقت ماده  77۴قانون مدنی که به صراحت عین معین بودن مال مرهون را الزم دانسته و رهن دین و منفعت را باطل عنووان کورده ،مهمتورین موانع
حقوقی در رهن دین و منفعت شناخته میشود.
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وضعیت وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

نمایندگان حقوقی بانکها در جلسات هماندیشی به این مساله اشاره کردند که در صورت آغاز بهکار سریعتر صندوق در شرف
تاسی

صدور ضمانتنامه به بانکها در تسهیالت طرحهای معدنی ،کمک موثرتری به بانکها و فعالین حوزه طرحهای فوق

در تامینمالی بهجای تمرکز بر پروانه بهرهبرداری خواهد شد .همچنوین راهکوار عرضوه پروانوهبهرهبرداری از معودن در بوورس و
ارزشگذاری بازاری آن بهنحو بهتری میتواند اطمینان از قابلیت تامینمالی را برای این صنعت فراهم کند.
همچنین در زمینه استفاده از بیمهنامهها برای پوشش ریسک اعتباری با توجه به عدم استقبال زیواد شورکتهای بیموه بورای
ارائه این خدمت به بانکها ،ضرورت انجام مطالعات کواربردی بورای عملیواتیتر شودن اسوتفاده از بیمهناموهها بوهعنوان وثیقوه
تسهیالت اعطایی در نشستهای حقوقی مورد توجه قرار گرفت.
 .۲.۲.۲.۹زیرساخت سامانهای
با وجودیکه در شبکه بانکی کشور سامانه جامع و متمرکزی برای ثبت حق وثیقه اموال منقول وجود ندارد ،با این حال در ادامه
با تمرکز بر نحوه ثبت حق وثیقه و رویه ناظر بر توثیق این اموال توسط بانکها در دو گروه مختلف اسوناد رسومی و عوادی ،توا
حدوی میزان وابستگی شبکه بانکی کشور به ثبت رسمی و چرایی آن ،و حتی امکوان گوذر از ثبوت رسومی بوه ثبوت عوادی بورای
کاهش دادن هزینههای تامینمالی و کوتاهتر کردن فرآیند توثیق اموال منقول مورد بررسی قرار میگیرد.
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در این راستا با بررسی میزان توصیف کلی یا جزئی دارایی در رویه توثیق در قالب هر یک از دو روش فوق ،میزان نزدیکوی
ثبت عادی به رویه موجود در سامانههای ثبت اموال منقول دیگر کشورها ارزیابی میشود .در کنار این مورد ،در اداموه تحلیول
وجود یا عدم وجود سامانههایی برای ثبت توثیق اموال منقول و امکان برقراری پیوند بین آنها در سامانه جوامع و متمرکوز ثبوت
اموال منقول از منظر فراهم بودن نسبی زیرساخت سامانهای مورد نیاز بررسی میشود.
الف .ثبت
در ثبت توثیق و حق وثیقه اموال منقول ،براساس نووع دارایوی و مقوررات نواظر بور ثبوت آن ،عمومواً رویکردهوای متفواوتی
دنبال میشود که در ادامه این رویکردها در مورد اقالم مختلف داراییهای منقول مندرج در جدول  ۴1ارائه میشود.
وجه نقد که عموماً بهعنوان وثیقه در ارائه اعتباراتی مانند ضمانتنامهها ،اعتبارات اسنادی و یا حتی در صدور کارتهوای
اعتباری بهکار گرفته میشوود؛ در قالوب قورارداد ذیربوط ،ثبوت عوادی میشوود .در موورد انوواع مختلوف حسوابهای بوانکی و
براساس رویکرد کلی ،در صورتیکه حساب نزد خوود بانوک نگهوداری شوود ،از ثبوت عوادی؛ و در صوورت نگهوداری در بانوک
دیگر ،از ثبت رسمی استفاده میشود .این رویکرد بهدلیل عدم امکان دسترسوی آنوی بوه موجوودی فورد در یوک سوامانه منسوجم
برای استعالم وضعیت و امکان مسدودی و انتقال مالکیت حاصل شده است .از این رو حتوی در صوورت عودم وجوود سوامانه
وثایق ،با تنظیم تفاهمنامه همکاری بین بانکها جهت برطورف کوردن موانوع حقووقی ،اداری و سوامانهای موجوود ،و یوا تنظویم
بخشنامهای در این زمینه توسط بانکمرکزی برای از بین بردن موانع فعلی ،ممکن اسوت دیگور نیوازی بوه تنظویم سوند رسومی و
تحمیل هزینه باالی تامینمالی ناشی از هزینه ثبت در دفاتر اسناد رسمی به اعتبارگیرنوده در تامینموالی بوه پشوتوانه ایون دارایوی
نباشد.
در حقیقت ضرورت فراهمسازی بستر الزم برای وثیقهسپاری سپردههای نزد بانک ثالث در اخذ اعتبار ،در پلتفرمی مشوابه
سامانه شرکت سپردهگذاری مرکزی و رویه موجود در این سامانه ،و البته با قدرت اجرایی الزم و بدون نیاز به تورهین رسومی و
در قالب قراردادهای عادی ،مشاهده میشود.
البته توجه شود که اقدام فوق هر چند میتواند بر سرعت توقیف سپرده فرد در بانکهوای دیگور توسوط بانوک اعتباردهنوده
بیافزاید ،با این وجود امکوان رفوع بازداشوت سوپرده توسوط مراجوع قضوایی در اجورای مواده  1۴۶قوانون اجورای احکوام مودنی
بهواسطه قرارداد توثیق رسمی تنظیمشده در دفترخانه اسناد رسمی موجود است .بر این اسواس صورفاً در صوورت ثبوت رسومی
قرارداد توثیق مقدم بر تاریخ توقیف ،توقیف رفع اثر شده و مرهونه همچنان به قوت خود باقی خواهود مانود .بنوابراین نیواز بوه
ثبت رسمی توسط قاعده رویه فوق در عمل نمیتواند برطرف شود مگر آنکه تغییراتی در ماده  1۴۶قانون اجرای احکوام مودنی
حاصل شود.

 1در کشورهای برخوردار از سامانه ثبت وثایق ،عموماً نیازی به رجوع به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت رسمی توثیق این داراییها نبوده و ثبت در سامانه از
ضمانت اجرایی الزم برخوردار است.
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در مورد سکه ،طال و شمش طال از آنجا که بانک ملی در قالوب طورح کارگشوایی سوابقه فعالیوت بیشوتری نسوبت بوه دیگور
بانکها در این زمینه داشته است ،به تجربه این بانک استناد میشود .در این بانک از ثبت عادی برای توثیق این داراییها پو
از ارزیابی استفاده میشود و بهپشتوانه آنها تسهیالت کوتاهمودت قرضالحسونه و جعالوه ارائوه میشوود .بوا ایون وجوود در سوال
جاری به دلیل التهاب بازار سکه و گرایش زیاد افراد به پیش خرید سکه و انتشار اوراق گواهی سپرده سوکه توسوط ایون بانوک و
همزمان با فراهمشدن امکان فروش این دارایی در بورس ،دیگر بانکها نیز از امکوان توثیوق ایون اوراق براسواس دسوتورالعمل
توثیق اوراقبهادار و ذیل سند عادی مورد نظر ایون دسوتورالعمل برخووردار شودهاند .همچنوین بوا امکوان تبودیل اوراق فووق در
سررسید به اوراق سکه و امکان مبادله آن در بورس ،امکان استفاده از این دارایی برای تامینمالی بلندمودتتر نیوز فوراهم شوده
است.
به بیان دقیقتر برخالف طرحهای کارگشایی که امکان تامینمالی خرد را فراهم میکردنود ،بوه پشوتوانه اوراق سوکه میتووان
تامینمالی کوچک تا متوسط را نیز انجام داد .همچنین فراهم شودن امکوان صودور ایون اوراق در بانکهوای دیگور ،نوه تنهوا بور
گستره تامینمالی به پشتوانه این اموال خواهد افوزود ،بلکوه در صوورت نگهوداری ایون دارایوی در خزانوهداری آنهوا و ذیول انبوار
بورس کاال ،امکان افزایش درآمد کارمزدی ناشی از ارزشگذاری و بررسی اعتبار و همچنین نگهداری ایون دارایوی بورای بانوک
فراهم خواهد شد .در حال حاضر براساس اطالعات موجود ،عالوه بر بانک ملی ،بانک رفاه نیز در زمینه نگهداری این دارایوی
در خزانه فعال است.
با این وجود به دلیل سهم زیاد سکه ،طال و شمش در پرتفوی دارایی خانوارها ،با طراحی روشهای تامینمالی بوه پشوتوانه
ایوون داراییهووا در قالووب انتشووار اوراق گووواهی سووپرده طووال ،سووکه و شوومش در قووالبی غیوور از فرمووت پیشفووروش سووکه توسووط
بانکمرکزی و برخورداری این اوراق از قابلیت خرید و فروش در بازار بورس و توثیق نزد شورکت سومات ،نوه تنهوا میتووان از
ظرفیت بالقوه تامینمالی این دارایی استفاده کرد و درآمد کارمزدی و واسطهگری بانک را نیز افزایش داد ،بلکه میتوان مشوکل
نگهداری این اموال را در منازل و از این رو هزینههای ناشی از خارج شدن آن از چرخه تولید را نیز کاهش داد.
در مورد اوراقبهادار پذیرفتهشده در بوورس ،شوامل انوواع اوراقمشوارکت و صوکوک منتشوره و یوا دارای تضومین دولوت و
بانکمرکزی و موسسات اعتباری مجاز ،اوراقمشارکت و صکوک بخش خصوصی یوا نهادهوای عموومی ،و سوهام شورکتهای
سهامی عام ،مشاهده میشود که براساس دستورالعمل توثیق اوراقبهادار ،ثبت عوادی وثیقوه انجوام میشوود .بوا ایون وجوود در
مورد اوراقمشارکت و صکوک پذیرفتهنشده در بورس ،در صورت موافقت اداره اعتبارات بانکها در توثیق این دارایوی کوه در
بیشتر موارد در شرایط تقبل ضمانت این اوراق توسط بانوک ذیربوط انجوام خواهود میشوود؛ رویکورد ثبوت عوادی ایون اوراق
دنبال میشود .البته برخی بانکها نیز بهدنبال اخوذ موافقوت امکوان توثیوق سوپرده معرفیشوده بورای واریوز سوود اوراق مربوطوه
هستند که در صورت موافقت میتواند در قالوب توثیوق عوادی و یوا رسومی سوپرده مربوطوه براسواس وجوود سوپرده نوزد بانوک
ذیربط یا دیگر بانکها انجام شود.
اوراق گواهی سپرده خاص و عام ارزی و ریالی نیز بهعنوان نوع خاصی از سپرده ،تحت پوشوش رویکورد موجوود در توثیوق
انواع مختلف حسابهای بانکی قرار میگیرند و براساس آنکه اوراق توسط خود بانک منتشر شده یوا بانوک دیگور ،ثبوت آن در
قالب سند عادی یا رسمی انجام خواهد شد .همانند آنچه در حوزه توثیق انواع مختلف حسابهای بانکی عنوان شد ،میتووان
با تنظیم تفاهمنامه همکاری بین بانکها و یا با وارد شدن بانکمرکزی به این حیطه و تنظیم بخشنامه مورد نیاز جهت برطورف
کردن موانع حقوقی ،اداری و سامانهای موجود ،نیاز به تنظیم سند رسمی و تحمیل هزینه باالی تامینمالی ناشی از هزینوه ثبوت
در دفاتر اسناد رسمی به اعتبارگیرنده را به صفر رساند و گامی جهت حرکت موثر و کارا در تامینمالی وثیقهای به پشتوانه ایون
نوع اموال منقول برداشت.
در زمینووه اوراقبهووادار خووارجی در صووورت فعالیووت شووعب فراموورزی بانووک در کشوووری برخوووردار از سووامانه ثبووت وثووایق،
براساس رویه و عرف بینالمللی موجود ،مسلماً ثبت عادی در سامانه ذیربط دنبال خواهد شد .با این وجوود از آنجوا کوه رویوه
در هر کشوری میتواند متفاوت از دیگری باشد ،بنابراین بهصورت کلی به ثبت عادی یا رسمی اشاره میشود.
در توثیق اوراق گواهی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابوت نیوز بانکهوا عمومواً رویکوردی ماننود توثیوق حسوابهای
بانکی را در پیش میگیرند .از آنجا که عموماً توثیوق اوراق گواهیهوای صوندوق سورمایهگذاری خوود بانوک موورد اسوتفاده قورار
میگیرد ،بنابراین رویه ثبت سند عادی اعمال میشود و در صورت عدم فراهم بوودن امکوان توثیوق اوراق گواهیهوای صوندوق
سرمایهگذاری بانکهای دیگر و عدم همکاری این صندوقها ،از رویه ثبت سند رسمی اسوتفاده میشوود کوه ایون مسواله نیوز در
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قالب تنظیم تفاهمنامههای همکاری و یا ارایه بخشنامههای الزم توسوط بانوکمرکزی میتوانود بهصوورت سیسوتمی و در قالوب
سند عادی انجام شود و مشکالت موجود در عدم توثیق اوراق گواهی صندوقهای سرمایهگذاری بانکهای دیگور نیوز برطورف
خواهد شد .در حقیقت در موورد ایون اوراق نیوز ،نیواز مبرموی بوه سوامانه و رویوهای منسوجم مشوابه سوامانه و رویوه موجوود در
دستورالعمل توثیق اوراقبهادار با امکان فروش سریع دارایی مشاهده میشود.
در مورد اسناد خزانه نیز چون این اوراق در فرابوورس معاملوه میشووند ،در قالوب دسوتورالعمل توثیوق اوراقبهوادار امکوان
توثیق آنها با ثبت عادی موجود است.
در توثیق سهام شرکتهای سهامی خاص که عموماً به دلیل ریسک باال از توثیق آنها در بانکها خوودداری میشوود نیوز در
صورت فراهم آمدن شرایط الزم و موافقت برای توثیق ،عموماً ثبت در قالب سند عادی و در دفاتر نقل و انتقال سهام شورکت
ذیربط انجام میشود.
در سفته ،چک ،قراردادهای الزماالجرا ،انواع مختلف ضومانتنامه و تضومین ،و اعتبوارات اسونادی ،از ثبوت عوادی بورای
ثبت توثیق و حق وثیقه استفاده میشود .با این وجود در توثیق انواع مختلف قراردادها شامل قراردادهوای واگوذاری اراضوی و
اجاره بهشرط تملیک و توثیق پروانه بهرهبرداری از معدن ،حتماً ثبت سند رسمی توسط بانکها برای توثیق مورد استفاده قورار
میگیرد و در ثبت توثیق بیمهنامههای شرکتهای معتبر از سند عادی استفاده میشود.
در مورد رسید انبار نیز در صورت صدور آن در قالب گواهی سپرده کاالیی ،به دلیل مبادله آن در بازار بوورس کواال بوهعنوان
یکی از بازارهای زیرمجموعه بازار بورس اوراقبهادار  -براساس دستورالعمل توثیق اوراقبهادار  -ثبوت عوادی در توثیوق ایون
برگهبهادار انجام خواهد شد .توجه بوه ایون نکتوه ضوروری اسوت کوه در تسوهیالت اعطوایی بوه پشوتوانه ماشوینآالت وارداتوی و
براساس جواز سبز گمرکی بهعنوان یکی از انواع کلیدی رسوید انبوار نیوز چوون قوبالً فیزیوک جوواز سوبز گمرکوی صوادر میشود،
بانکها با ثبت عادی و با مهر کردن این سند بهراحتی فرآیند توثیق آن را انجام میدادنود و اعتبارگیرنوده دیگور از امکوان توثیوق
مجدد آن نزد بانک دیگری برخوردار نبود .این در حالی است که با صدور الکترونیکی این سند که اخیراً مورد توجه گمرک قرار
گرفته و عدم تجهیز سامانه فوق به آیتم توثیق و مشخصکردن جوازهای سبز گمرکی بهوثیقهسپردهشده ،بانکها تمایل کمتوری
برای توثیق این دارایی دارند و حتی فرآیند ثبت آن نیز نامشخص مانده است .این در حالی است که با ارتقای سامانه فووق نوزد
گمرک ،بسیاری از مشکالت موجود در این زمینه از قابلیت حل شدن برخوردار خواهند بود.
در خصوص دیگر داراییهای موجود در انبارهایی غیر از انبارهای گمرک و یا انبارهوای تحوت نظوارت بوورس نیوز عمومواً
رویه مشخص و یکسانی وجود ندارد و حتی در بسیاری از موارد ممکن است امکان توثیق و تامینمالی برای آنها فراهم نباشود.
این در حالی است که در صورت وجود سامانه انبارهای عمومی و مجهز کردن آن بوه اعوالم وضوعیت ثبتوی دارایوی موجوود در
انبووار از نظوور در رهوون ،وثیقووه ،بازداشووت یووا آزاد بووودن آن ،نووه تنهووا سووهولت و کووارایی الزم در امکووان توثیووق حجووم زیووادی از
داراییهای موجود در انبار در صورت ارزیابی مساعد ارزیابان و کارشناسان بانوک فوراهم خواهود شود ،بلکوه از قاچواق کواال و
درآمد ناشی از آن بهواسطه پولشویی در شبکههای مالی نیز جلوگیری خواهد شد.
در توثیق ماشینآالت و تجهیزات نیز در صورت نصب آنها در محل طرح ،عموماً تنظیم سند رسمی در ثبت تورهین موورد
استفاده قرار میگیرد و تا زمانیکه این ماشینآالت در محل طرح نصب نشدهاند ،معموالد از تنظیم سند عوادی بورای توثیوق آنهوا
استفاده میشود .با این وجود در مورد ماشینآالت سنگین کشاورزی مانند تراکتور و کمباین و غیره ،تنظیم سوند رسومی دنبوال
میشود .در زمینه تجهیزات نیز اغلب تنظیم سند رسمی مورد توجه است.
در مورد وسایل نقلیه نیز براساس رویوه تقریبواً یکسوان و مشوابه موجوود در شوبکه بوانکی ،از تنظویم سوند رسومی اسوتفاده
میشود ،البته برای تمامی انواع وسایل نقلیه این رویه موجود نیست .برای مثال در مورد کشتی و براساس قانون دریوایی ایوران
مصوب  ،13۴3حتماً باید ترهین رسمی انجام شود .اما در مورد هواپیما و براساس رویه بانوک ،تنظویم سوند عوادی یوا رسومی
مورد توجه قرار میگیرد زیرا نه تنها قانون خاصی در مورد توثیق و ترهین هواپیما موجود نبوده ،بلکه بهدلیل حق تحریور و حوق
ثبت گزاف ثبت رسمی ،عموماً اعتبارگیرندگان تنظیم سند عادی را بورای توثیوق دنبوال میکننود و در کنوار آن تعهود میکننود کوه
هواپیما در رهن دیگری نبوده و در طول دوره بازپرداخت اعتبار نیز در رهن و توثیق دیگری قرار نخواهد گرفت .بانوک نیوز در
صورت عدم پرداخت اقساط توسط بانک ،از امکان ممانعت پرواز هواپیما برخوردار خواهد بود.
از این رو مشاهده میشود که عرف و رویه موجود در ترهین این دارایی و ارقام باالی حق ثبت و حق تحریر ایون فرآینود در
دفاتر اسناد رسمی ،بر هزینه تامینمالی شرکتهای مالک این قبیل داراییها میافزاید .بنابراین شاید بتوان با کواهش دادن حوق
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ثبت و حق تحریر ثبت رسمی این اسناد در کنار توامین الوزام قوانونی ایون رویوه ،توا حودودی هزینوه تامینموالی بوه پشوتوانه ایون
داراییها را نیز برای اعتباردهندگان کاهش داد.

1

البته در مورد وسایل نقلیه توجه به این نکته ضروری است که اگر تسهیالت در قالب قرارداد اجواره بوه شورط تملیوک ارایوه
شده باشند ،چارهای به جز ثبت رسمی موجود نیست .اگر توثیق وسیله نقلیه خارج از این فرآیند انجام شود و برای خرید خوود
وسایل نقلیه موضوع بحث نباشد (صرفنظر از کشتی که صراحت قانونی در موورد تورهین رسومی آن موجوود اسوت) ،براسواس
رویه بانک و نوع دارایی مورد بحث میتواند در قالب سند رسمی یا عادی انجام شود.
توثیق حق مالکیت معنوی نیز بهصورت ثبت سند رسمی انجام میشود.
به این ترتیب مشاهده میشود که در مجموع و در مورد بیشتر اقالم کلی اموال منقول مندرج در جدول  ، ۴1ثبت عادی در
توثیق مورد توجه است و در مورد قراردادها که عموماً مبتنی بر واگذاری و اجاره به شورط تملیوک امووال غیرمنقوول هسوتند ،و
اکثر اقالم تشکیلدهنده وسایل نقلیه و ماشینآالت ،در کنار تجهیزات ،تنظیم سند رسمی دنبوال میشوود .در حقیقوت نظور بوه
آنکه قراردادهای واگذاری و اجاره فوق ،در کنار ماشوینآالت و تجهیوزات نصبشوده در محول طورح ،عمومواً در قالوب امووال
غیرمنقول طبقهبندی میشوند؛ بنابراین با صرفنظر کردن از آنها ،مشاهده میشوود وسوایل نقلیوه کوه در مقایسوه بوا قراردادهوای
فوق صرفاً در گروه اموال منقول طبقهبندی میشوند بیشترین سهم از ثبت رسمی را بهخود اختصاص میدهند.
در مورد دیگر داراییها نیز اوراقبهادار قابلمعامله در بوورس بوهدلیل رویوه صوریح و شوفاف تنظویم شوده در دسوتورالعمل
توثیق اوراقبهادار و ذیل سامانه ذیربط ،بزرگترین گروه پایبند به ثبت عادی را در بین اموال منقوول منودرج در جودول  ۴1بوه
خود اختصاص میدهند .این در حالی است که در صورت وجود رویه و دستورالعمل شفافی ذیل سوامانه کوارا و موورد نیواز در
شبکه بانکی نیز میتوان نیاز به تنظیم سند رسمی برای توثیق انواع مختلف حسابهای بانکی و یا اوراق گواهی سپرده بانکها
و اوراق گواهی صندوقهای سرمایهگذاری دیگر بانکها را تا حدودی برطرف کرده و بر سرعت اعطوای تسوهیالت و بوا هزینوه
کمتر تامینمالی به مشتریان افزود.
در خصوص رسید انبار نیز ارتقای سامانه جامع گمرکی برای امکان توثیوق بورخط جوواز الکترونیکوی بورگ سوبز گمرکوی در
کنار تجمیع اطالعات تمامی انبارهای عمومی در قالب سامانه جامع انبارهای عمومی و مشخص کوردن وضوعیت ثبتوی امووال
موجود در این انبارها بهصورت برخط با امکان توثیق آنالین میتوانود کموک مووثری بوه شوفافیت در اقتصواد و کواهش هزینوه
تامینمالی بهپشتوانه اموال منقول موجود در این انبارها در صورت برخورداری از شرایط فیزیکی توثیق نماید.
بنابراین در مجموع و با وجود اتکای بیشتر به تنظیم سند عادی در توثیق اموال منقول و راهکارهایی که برای گرایش بیشتر
به این روش در ثبت توثیق بسیاری از اموال منقول میتوان طراحی کرد ،مشاهده میشود کوه بهصوورت ضومنی در موورد حجوم
زیادی از اموال منقول ،امکان استفاده از ثبت سریع حق وثیقه در سامانه مورد انتظار جامع و متمرکز ثبوت وثوایق منقوول ذیول
رویکرد آنسیترال و بدون نیاز به فرآیند طوالنی و هزینهبر ثبت در دفاتر اسناد رسمی موجوود اسوت .هور چنود در شورایط فعلوی،
رویه ثبت در هر یک از دو حالت رسمی و عادی ،با اتکا به توصیف دقیق و جوامع دارایوی ذیربوط انجوام میشوود و براسواس
نظرات کارشناسان ادارات حقوقی بانکها ،اطالعات تقریباً مشابهی در هر دو رویه در سند ذیربوط درج میشوود و از ایون رو
اتکا به توصیف کلی دارایی در این روش تامینمالی امکانناپذیر است؛ اما انتظار میرود در صورت وجود سامانه موورد نیواز و
تامین زیرساخت رفرن دهی و تنظیم شناسه واحد بورای هور دارایوی ،توصویف کلوی دارایوی براسواس شوماره رفورن

ذیربوط

بتواند محققشده و یکی دیگر از شرایط مورد نیواز در تامینموالی وثیقوهای بورای تنظویم سوریعتر آ گهوی در سوامانه جوامع ثبوت
وثایق فراهم شود.
همچنین توجه به این نکته ضروری است که در شبکه بانکی کشوور و در توثیوق و تورهین امووال منقوول کوه در قالوب اسوناد
رهنی رسمی و عادی انجام میشود ،قوب

فیزیکوی دارایوی انجوام نمیشوود و در اسوناد رهنوی ،ثبوت اموانی و در دیگور مووارد،

عموماً بازداشت اسنادی و یا زیرکلید بانک رفتن دارایی مورد توجه قرار میگیرد و به این ترتیب اجوازه انتقوال موال بوه دیگوری
بدون اطالع بانک از اعتبارگیرنده سلب میشود .از این رو این مساله اشکالی در فرآینود تامینموالی وثیقوهای بوه پشوتوانه امووال
منقول بهوجود نخواهد آورد و حتی با ثبت عادی این حق در سامانه ثبوت وثوایق بوا دسترسوی عمووم بوه آن ،خریوداران و دیگور

 1توجه به این نکته ضروری است که در مورد لکوموتیوها امکان توثیق وجود ندارد و صرفاً توثیق واگنها انجام میشود.

066

وضعیت وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

ذینفعان دارایی از وجود حقوق دیگر بر دارایی قبل از خرید اطالع پیدا کرده و شفافیت بیشتری در بازار موالی پدیود آموده و از
حجم زیاد کالهبرداری و دیگر تخلفات در این بازار کاسته خواهد شد.
ب .سامانههای موجود
از آنجا که در تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقول ،وجود سامانه ثبت وثایق از اهمیوت خاصوی برخووردار اسوت؛ در
ادامه بر سامانههای پوششدهنده توثیق یا ترهین هر یک از اقالم دارایی مندرج در جدول  ۴1متمرکز میشویم .بوه ایون ترتیوب
با آشنایی با سامانههای جزیرهای موجود ،بهصورت بالقوه امکان طراحی سامانه جامع با برقراری لینک و ارتباط موثر بوین ایون
سامانهها در کنار دیگور زیرسواختهای موورد نیواز فوراهم میشوود .در حقیقوت در مرحلوه و گوام اول ،وجوود ایون سوامانههای
جزیرهای ،خود نویدبخش امکان بالقوه شکلگیری سامانه کارای جامع و متمرکز ثبت وثایق منقول است.
در این زمینه با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ۴1مشاهده میشود که در خصوص تمامی اموال منقولی که بوهنوعی در
شبکه بانکی  -بانکها و موسسات وابسته به آنها  -و در ترازنامه آنها قرار میگیرند ،براسواس سوامانه اعتبوارات خوود بانکهوا
امکان ردیابی وضعیت دارایی مبتنی بر توثیق ،ترهین ،بازداشتی و آزاد بودن موجود است .این مسواله در موورد انوواع مختلوف
حسابهای بانکی ،سکه و طوالی تووثیقی نوزد بانکهوا ،اوراق گوواهی سوپرده ،انوواع مختلوف ضومانتنامه بوانکی ،اعتبوارات
اسنادی و در حالت کلی ،قراردادهای الزماالجرا و حتی اوراق گواهی صندوقهای سرمایهگذاری بانکها صادق است .البتوه در
مورد اعتبارات اسنادی دریافتی از بانکهای معتبر بینالمللی ،نیاز به ارتبواط بوا سوامانههای ثبوت وثوایق در کشوور صوادرکننده
اعتبار اسنادی مشاهده میشود.
توجه شود که در مورد چک دو سامانه موجود صیاد و چکاوک با تمرکز بر صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و انتقوال
تصویر چک ،قابلیت توثیق این برگه بهادار را به تصویر نمیکشند و از این منظر نیواز بوه برطورف کوردن خوالء موجوود مشواهده
میشود .در مورد سفته نیز صرفاً سامانه سفتههای واخواستی که در بانکمرکزی طراحی و هنوز راهاندازینشده بهعنوان سوامانه
موجود شناسایی شد که این سامانه نیز نیاز ثبتی این برگهبهادار را در فرآیند تامینمالی وثیقهای بهتصویر نمیکشد.
در مورد انواع مختلف اوراقبهادار قابلمعامله در بورس اوراقبهادار و مندرج در جودول  ۴1نیوز بهواسوطه سوپردهگوذاری،
ثبت ،نگهداری ،انتقال اوراقبهادار ،و پایاپای و تسویه معامالت انجام شده در مورد ایون اوراق در سوامانه شورکت سومات کوه
سامانه ناظر بر توثیق این اوراق نیز میباشد ،رویه مشابهی برای تمامی انواع این اوراق ذیل سامانه فوق مشاهده میشود 1.البته

در این سامانه و براساس دستورالعمل توثیق اوراقبهادار ،امکان ارسال درخواست کتبی استعالم وضعیت اوراقبهادار در نظور
گرفته شده است و از این رو برخالف رویه مورد انتظار ،امکان ارائه اطالعات بهصورت برخط و آنی موجود نیست .از ایون رو
حداقل انتظار میرود برای ارتقای کارکرد این سامانه و کاهش دوره زمانی مورد انتظار برای ارائه تسهیالت ،امکان دسترسی بوا
حساب کاربری و بهصورت آنالین و ذیل دستورالعمل توثیق اوراقبهادار ،برای بانکها و موسسات اعتباری فراهم شود.
البته در خصوص وجوود سوامانه مشخصوی بورای ضومانتنامههای صوادره توسوط صوندوقهای مختلوف و حتوی معاونوت
برنامهریزی ،اطالعاتی در دسترس قرار نگرفت و در جدول  ۴1برای مووارد مشوابه ،عالموت سووال درج شود؛ هور چنود انتظوار
میرود این نهادها از پایگاه داده الزم برخوردار باشند .این مساله در مورد انوواع مختلوف قراردادهوا نیوز صوادق اسوت .بوا ایون
وجود در مورد بیمهنامهها براساس اطالعات مندرج در سایت شرکتهای بیموه و حتوی در ترازناموه آنهوا ،مشواهده میشوود کوه
استفاده از سامانه آنها میتواند موثر واقوع شوود .در زمینوه رسویدهای انبوار و بوهویژه در خصووص جوواز سوبز گمرکوی ،سوامانه
ذیربط در گمرک و هر چند با کاستیهایی ،موجود است .در مورد گواهی سپرده کاالیی نیز عملیوات ثبوت در سوامانه سومات
انجام میشود .با این وجود در خصوص دیگر انبارهای عمومی ،عدم وجود چنوین سوامانهای بوهعنوان مشوکل کلیودی مشواهده
میشود.
در مورد ماشینآالت و تجهیزات ،هر چند اطالعاتی در مورد وجود سامانه برای ماشینآالت خریداریشوده و ماشوینآالت
سنگین کشاورزی در دسترس قرار نگرفت؛ اما اطمینوان از عودم وجوود سوامانهای بورای دیگور ماشوینآالت منصووبه و یوا حتوی
تجهیزات خریداریشده ،بهعنوان مانعی در استفاده کارا از این اموال در فرآیند مورد انتظار تامینمالی وثیقهای بهشمار میرود.

 1البته در این بین ،سهام شرکتهای سهامی خاص پذیرفتهنشده در بورس ،از سامانه جامعی برای اطالعرسانی وضعیت این دارایی سوهامداران برخووردار
نیستند .این مساله در مورد اوراق مشارکت و صکوک منتشره و پذیرفتهنشده در بورس اوراقبهادار نیز صادق است و صرفاً در صورت توثیق نوزد بانکهوا
در سامانه اعتبارات بانک بهعنوان وثیقه منظور خواهند شد.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

با این وجود در خصوص وسایل نقلیه این کاستی کمتر دیده میشود و سامانه وضعیت پالک پلی

راهوور ناجوا و سیسوتم

جامع سازمان راهداری و حملونقل جادهای در این زمینه کمک موثری به ایجاد سامانه جامع ثبت وثایق منقوول خواهود کورد.
در مورد دیگر انواع وسایل نقلیه نیز از آنجا که اسوتعالم از شورکتهای موورد نظور در فرآینود تامینموالی توسوط بانکهوا دنبوال
میشود ،بهنظر میرسد باید بهصورت داخلی از سامانههای الزم برای بررسی و اعالم وضعیت ثبتی دارایوی ذیربوط برخووردار
باشند.
در مورد حق مالکیت معنوی نیز مشاهده میشود که هر چند این دارایی به دلیل عودم وجوود زیرسواختهای موورد نیواز در
شبکه بانکی کشور در تامینمالی اعتبارگیرندگان ،مورد توجه قرار نمیگیرد؛ اما از امکان ثبوت در سوازمان ثبوت اسوناد و اموالک
کشور در مرکز مالکیت معنوی برخوردار است.
با این وجود در مورد حیوانات زنده مولود و غیور مولود ،بوهدلیل عودم وجوود زیرسواختهای الزم و براسواس اطالعوات در
دسترس ،امکان صدور شناسه و شناسنامه دام توسط وزارت جهاد کشاورزی فراهم است؛ اما سوامانهای در دسوترس نیسوت و
حوزه ذیربط نیز محدود بوده و تمامی انواع حیوانات زنده را در بر نمیگیرد.
به این ترتیب مشاهده میشود که تا حدودی ساختار جزیرهای در خصوص زیرساخت سامانهای برای ثبت وثایق منقوول در
کشور موجود است و بهدلیل عدم توجوه بوه نقوش سوامانه جوامع و متمرکوز ثبوت امووال منقوول ،پیونود و ارتبواط الزم بوین ایون
سامانهها تاکنون فراهم نشده است؛ هر چند به نظر میرسد بسویاری از ایون سوامانهها از قابلیوت موورد انتظوار در گزارشگیوری
وضعیت دارایی و برخط و بهروز بودن برخوردار نباشند .با این وجوود انتظوار مویرود امکوان ارتقوا و همجمعوی ایون سوامانهها
موجود باشود و ذیول طرحوی در راسوتای پیادهسوازی سوامانه جوامع موورد نظور ،کاسوتیهای موجوود در سوامانهها و پایگاههوای
اطالعاتی ذیربط در طول برنامه تدوینشده برطرف شود.
در کنار مورد فوق ،باید به این مساله نیز توجه شود که در نهایت باید ضرورت گسترش دامنوه سوامانه فووق بوه همکواری بوا
سامانه ثبت دیگر کشورها ،و بهویژه در خصوص وثیقهپذیری اوراقبهادار و اعتبارات اسنادی صادره توسوط بانکهوای معتبور
خارجی را نیز درنظر داشت.
 .۲.۲.۲.۹زیرساخت اجرایی
در اجرا و اعمال حق وثیقه ،دامنه گستردهای از مسایل باید مورد توجه قرار گیرد کوه از مقولوه برخوورداری بانوک از حوق تقودم
اولیه نسبت به دیگر بدهکاران شروع و تا ابعاد توانایی تملیک و فروش سریع وثایق منقول بهمنظور بازیافت مناسب اعتبوارات
و تسهیالت اعطاشده به پشتوانه این داراییها با توجه ویژه به محدودیت ناشی از عمر عموماً کوتاه آنها ،گسترش پیدا میکند.
البته با توجه به اینکه از بین انواع مختلف اموال منقول مندرج در جدول  ، ۴1صرفاً برای ضومانتنامههای بوانکی نیواز بوه
صدور حکم از دادگاه برای صدور اجرائیه است و برای دیگر انواع اموال منقول و بهواسطه آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی و
قانون چک ،بدون صدور حکم از دادگاه امکان صدور اجرائیه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیمکننده سند
وجود دارد؛ بنابراین انتظار میرود با عدم نیاز به رجوع به دادگاه ،تا حدود زیوادی رویوه اجورا کوتواه شوده باشود .بوا ایون وجوود
بررسی دقیقتر این مقوله در ادامه ،شفافیت بیشتری را در ایون زمینوه بورای ارتقوای زیرسواخت اجرایوی تامینموالی بوه پشوتوانه
اموال منقول در اختیار قرار میدهد.
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جدول  -۴1ط قه عندی نهایی وثایق منقو و غیرمنقو ش که عانکی کشور عا توجه عه کارعری ،ث
نوع دارایی

وثیقه

وجه نقد
حساب سپرده مدتدار ارزی و ریالی
حسوووووووووابهای
بانکی

حساب قرضالحسنه جاری
حساب یارانه

ثبت

سامانه۲



نام سامانه
سامانه اعتبارات بانک

رویکرد کلی:
سپرده نزد خود بانک :سند عادی



سامانه اعتبارات بانک

سپرده نزد دیگر بانکها :سند رسمی

طال شامل حساب سکه طال ،شمش طال و غیره نزد بانک

سند عادی (چون عموماً سپرده طال نزد بانک توثیق میشود)

×

اوراق گواهی سپرده سکه

سند عادی



سند عادی



اوراق سکه

اموال منقول

داخلی

اوراقبهادار بدون ریسک

خارجی

اوراقبهادار بدون ریسک

اوراقبهادار

توضیحات

ثبت عادی
حساب سپرده قرضالحسنه پ انداز ارزی و ریالی

طال

و

سامانه۱

سامانه اعتبارات بانک
سامانه سمات

انووواع اوراق مشووارکت و صووکوک منتشووره یوا دارای
تضمین دولت ،بانک مرکزی و موسسوات اعتبواری

سند عادی



سامانه سمات

مجاز (پذیرفتهشده در بورس)
اوراق مشوووارکت و صوووکوک (پذیرفتوووه نشوووده در
بورس)
اوراق گواهی سپرده خاص و عام (ارزی و ریالی)

سند

-

عادی3

مانند سپرده در قالب سند عادی یا رسمی



سامانه اعتبارات بانک

اوراقبهووووادار تضمینشووووده توسووووط دولووووت یووووا
بانوووکمرکزی ،اوراقبهوووادار تضمینشوووده توسوووط
دولتهووای مرکووزی یووا بانکهووایمرکزی کشووورهای
گروه

ثبت عادی یا رسمی



الف۴

سامانه ثبت وثایق کشور ذیربط

اوراقبهووادار صووادره توسووط بانکهووای توسووعهای
چندجانبه که نام آنها در فهرست اعالمشوده توسوط

ثبت عادی یا رسمی



بانکمرکزی قرار دارد
اوراق مشووووارکت بخووووش خصوصووووی ،نهادهووووای

سایر اوراقبهادار

عمومی ،صکوک

در صورت مبادله در بورس :سند عادی



صوووورفاً صووووندوقهای
اوراق گواهی صندوقهای سرمایهگذاری

مانند سپرده سند عادی یا رسمی

سرمایهگذاری با درآمود



ثابت

سامانه سمات
سووامانه صووندوق سوورمایهگذاری
ذیل سامانه اعتبارات بانک

م

سها

اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی

ثبت عادی



سامانه سمات

سوووهام شووورکتهای سوووهامی عوووام پذیرفتهشوووده در

سند عادی



سامانه سمات
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وثیقه

نوع دارایی

توضیحات

ثبت

نام سامانه

سامانه۲

بورس اوراقبهادار
سووهام شوورکتهای سووهامی خوواص پذیرفتهنشووده در

سند عادی

-

سفته

سند عادی



سامانه سفتههای

چک

سند عادی



سامانههای صیاد و چکاوک

سند عادی



سامانه اعتبارات بانک

بورس اوراقبهادار

قراردادهای الزماالجرا
ضمانتنامههای

بانکی۶

ضمانتنامههای موسسات اعتباری داخلی

سند عادی





-





ضمانتنامههای اعتباری (ارزی-ریالی) صادره توسط صندوق
ضمانت صوادرات ایوران و سوایر صوندوقهایی کوه بوه موجوب
ضمانتنامه

قووانون تاس وی

میشوووند (ماننوود صووندوق فوونآوری ،صووندوق

موسسات مشابه معتبر
ضمانتنامههای بانکهای خارجی معتبر
تضوومین معاونووت برنامووهریووزی و نظووارت راهبووردی یووا تضوومین
دولت پ
اعتبارات اسنادی

از موافقت بانکمرکزی

اعتبارات اسنادی دریافتی از بانکهای معتبر بینالمللی

سند دریافتنی

تسهیالت با اخذ وثایق

سند عادی

عدم توثیق

-

؟

سند عادی

؟


سامانه اعتبارات بانک

صوورفاً مجوووز اعطووای
تسهیالت با اخذ وثایق

سند عادی

؟

الزم
سند عادی



عدم توثیق

قراردادهوووای واگوووذاری اراضوووی ملوووی و دولتوووی وزارت جهووواد

در مواردیکووووه عرصووووه

کشاورزی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

همیشه به نوام دولوت و

قوورارداد فیمووابین وزارت جهوواد کشوواورزی و دریافتکننوودگان

صرفاً برای اعیوان سوند

اراضی برای پرداخت تسهیالت بانکی
قرارداد

اعتباری

تکمیلی

-

قراردادهای اجاره و یا بهورهبورداری و یوا حوق انتفواع از اراضوی

سامانه اعتبارات بانک
سووووامانه اعتبووووارات موسسووووات

صوورفاً مجوووز اعطووای

ضمانت صنایع کوچک ،صندوق تعاون)
تضوومیننامههای صووندوقهای غیردولتووی توسووعه صووادرات و

واخواستی۵

صادر میشوود ،عمومواً
در واگذاری اراضی و اجاره به شرط تملیک :سند رسمی

ایوون قراردادهووا توثیووق

ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی

نشده و صرفاً در قالوب

قرارداد واگذاری اراضی و سایر اسوناد صوادره از سووی مراجوع

تسووهیالت تکلیفووی در
صووورت احووراز وثووایق

قانونی واگذارکننده ،نظیر :شرکتهوای صونعتی ایوران ،سوازمان

واجدشوووورایط دیگوووور،

امور اراضی ،سازمان زمین شهری ،سوازمان جنگولهوا و مراتوع
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؟
؟
؟
؟

سامانه اعتبارات بانک

نوع دارایی

ثبت

وثیقه
کشور

توضیحات

نام سامانه

سامانه۲

تسهیالت ارائه میشود

پروانه بهرهبرداری از معدن

سند رسمی

؟

بیمهنامه

بیمهنامههای شرکتهای بیمه معتبر

سند عادی



سامانه شرکت بیمه

در قالب گواهی سپرده کاالیی :سند عادی



سامانه سمات

رسید انبار و کاال

رسید انبارهای عمومی

جواز سبز گمرکی :فعالً رویه نامشخص



سامانه جامع گمرکی

دیگر انبارهای عمومی :صرفاً زیرکلید

×

سند رسمی یا سند عادی اما در اغلب موارد سند رسمی

×

ماشینآالت (منصوبه)
ماشووووووینآالت و
تجهیزات

وسایل نقلیه

دارایی آتی
حووووق مالکیووووت
معنوی
دام وطیور

ماشینآالت خریداری شوده از محول پویش پرداخوت معوامالت

در صوووورت عووودم تووورخیص از

تا زمانیکه در محل نصب نشده :سند عادی

؟

ماشینآالت کشاورزی (تراکتور ،کمباین)... ،

سند رسمی

؟

تجهیزات

سند رسمی یا سند عادی اما در اغلب موارد سند رسمی

×

وسایل نقلیه نو و دست اول ،و دست دوم

سند رسمی



سند کشتی دارای بیمهنامه معتبر

سند رسمی



سند هواپیما دارای بیمهنامه معتبر

سند عادی یا رسمی



سند واگن قطار

سند رسمی

؟

اسووووتعالم از شوووورکت راهآهوووون

لوکوموتیو

-

؟

جمهوری اسالمی ایران

وسایل نقلیه سنگین

سند رسمی



شناورها

سند رسمی



-

-

حق مالکیت معنوی در طرحهای اختراعی و ابتکاری

سند رسمی

حیوانات زنده غیرمولد

-

دولتی

عدم توثیق

گمرک :سامانه جامع گمرکی

سووامانه وضووعیت پووالک پلووی
راهور ناجا
اسوووتعالم از شووورکت کشوووتیرانی
جمهوری اسالمی ایران
اسووتعالم از سووازمان هواپیمووایی
کشوری

سامانه جامع سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای
اسوووتعالم از شووورکت کشوووتیرانی
جمهوری اسالمی ایران

عدم توثیق
صوورفاً مجوووز اعطووای
تسهیالت در کنار اخوذ

سووازمان ثبووت اسووناد و امووالک


وثایق تکمیلی
عدم توثیق
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کشور
(مرکز مالکیت معنوی)

×

وثیقه

نوع دارایی
حیوانات زنده مولد
امالک و مستغالت
اموال غیرمنقول

ثبت
-

شهری7

توضیحات

سامانه۲

عدم توثیق

؟

سند رسمی



اسناد منازل روستایی

اگر دارای سند و یا سابقه ثبتی باشند :سند رسمی



اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشواورزی و محول

اگر دارای سند و یا سابقه ثبتی باشند :سند رسمی

اجرای طرحهای کشاورزی
امالک مزروعی و باغات

اگر دارای سند و یا سابقه ثبتی باشند :سند رسمی

محل طرح

سند رسمی

نام سامانه




سووازمان ثبووت اسووناد و امووالک
کشور
(اداره کل کاداستر)



 -1در 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 ترهین تنظیم میشود و سپ
فروش اقساطی ،سند رسمی تنظیم میشود.

در هنگام تبدیل قرارداد مشوارکت بوه

 -۲در صورت اطمینان نمایندگان حقوقی بانکها در کارگروه همراهیکننده طرح در مورد وجود سامانه از عالمت  ،در صورت اطمینان از عدم وجود سامانه از عالمت × ،و در صورت عدم اطالع و اطمینان کامل
از عالمت ؟ در جدول استفاده شده است.

 -3از آنجا که برخی بانکها بهدنبال توثیق سپرده دریافتکننده سود این اوراق در کنار اصل اوراق نیز هستند ،بنابراین در صورت فراهمشدن امکان توثیق این سپردهها میتوانند از ثبت عادی یا رسمی سپرده مربوطه
براساس وجود سپرده نزد خود یا نزد بانک دیگر استفاده کنند.

 -۴کشورهای گروه الف شامل کشورهایی است که به عضویت کامل سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه درآمدهاند و همچنین کشوورهایی کوه بوا صوندوق بینالمللوی پوول قراردادهوای ویوژه اعطوای وام منعقود
نمودهاند ،مشروط به اینکه کشورهای مذکور از پنج سال گذشته بدهیهای ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند .مرجع اعالم فهرست کشورهای مذکور بانکمرکزی است.

 -۵این سامانه هر چند توسط اداره نظامهای بانکمرکزی طراحیشده است ،اما هنوز در شبکه بانکی راهاندازی نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

 -۶البته براساس ماده  ۴3بخشنامه شماره  53/5۴۶۴7مور  1353/۴/13بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر مجاز به صدور ضمانتنامه بهمنظور تضمین وام یا تسهیالت اعطایی خود و سایر موسسات
اعتباری نیستند .با این وجود در ماده  ۵۲بخشنامه شماره  5۶/۲۵۵7۵۵مور  135۶/6/1۴این کار در صورتی مجاز شمرده شده است که صد درصد وجه ضمانتنامه ریالی از ضمانتخواه بهصورت سپرده نقدی

دریافت شده باشد.

 -7امالک و مستغالت شهری وقفی ،در شبکه بانکی کشور از امکان ترهین رسمی اعیان برخوردار هستند.
مآخذ :اطالعات استخراج و طبقهبندیشده محقق از بخشنامههای نظارت بانکمرکزی ( ،)1375 -135۶والینژاد ( ،)135۲اطالعات حاصل از جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکهوا و پرسشونامههای
ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها.
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وضعیت وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

الف .حق تقدم اولیه
در این زمینه ،حق تقدم اولیه بانک نسبت به مال غیرمنقول در فرآیندی خارج از ورشکستگی و در فرآیند ورشکستگی بایود

بررسی شود .در این خصوص و در شرایط غیر از ورشکستگی ،براساس بند  1ماده  1۴6قانون اجرای احکوام مودنی ،1طلبکوار
با وثیقه نسبت به سایر طلبکارن در تقدم و اولویت است .توجه به این نکته ضروری است که این حق صرفنظر از نوع منقول یا
غیرمنقول دارایی وثیقهای به فرد داده شده است.
در فرآیند ورشکستگی نیز براساس ماده  ۵6قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ،بستانکارانی که دارای وثیقهاند نسوبت بوه
حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش ،مقدم بر سایر بسوتانکاران قورار داده میشووند .در ایون موورد نیوز
قانون کلی بحث کرده و هر دو نوع مال منقول و غیرمنقول وثیقهای را در بر میگیرد.
با این وجود توجه به این نکته ضروری است که براساس ماده  1۴۶قانون اجرای احکام مدنی ،هرگاه نسبت به موال منقوول
یا غیر منقول یا وجه نقد توقیفشده ،شخص ثالث اظهار حقی نماید؛ اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعوی یوا سوند رسومی
باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ،توقیف رفع میشود .در غیر این صوورت عملیوات اجرایوی تعقیوب مویشوود و
مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
بنابراین براساس ماده فوق ،ثبت رسمی سند رهنی یا توثیقی از الزاموات حوق تقودم اولیوه اسوت و در کنوار آن مقودم بوودن
تاریخ نیز موثر است .از این رو صرف در وثیقه بودن دارایی چه در ورشکستگی و چه در شورایطی خوارج از آن ،منجور بوه حوق
تقدم اولیه قاطع اعتباردهنده نخواهد بود و نقش تقدم زمانی و ثبت رسمی در این زمینه پررنگ است.
با این وجود با توجه ویژه به بند  ۶ماده  1۲1آیینناموه اجورای مفواد اسوناد رسومی الزماالجورا ،مشواهده میشوود کوه برنوده
مزایده فروش دارایی توثیقی یا ترهینوی ،پو

از پرداخوت بودهیهای مالیواتی ،بیموهای و خودمات شوهرداری از حوق تملیوک و

تصرف دارایی برخوردار است .از این رو بهصراحت ،اعتباردهنده پ

از پرداخت دیون دولتی ،حق تملیوک و تصورف دارایوی

ذیربط را دارد.
به این ترتیب با وجود مواد مندرج در قانون احکام مدنی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که حق تقدم اولیوه را بورای
دارنده وثیقه در شرایط خارج از ورشکستگی و ورشکستگی اعتبارگیرنده در نظر میگیرد؛ اما در عمل ،وثیقهپذیر از حوق تقودم
ثانویه پ

از دولت برخوردار است و مقررات کشور نیز به نوعی تنظیمشده که بوه ثبوت رسومی نسوبت بوه ثبوت عوادی در یوک

زمان ،حق تقدم و اولویت باالتری میدهد.
بنابراین دسترسی اعتباردهندگان به مجموع دیون مورد نظر بند  ۶ماده  1۲1آییننامه اجرای مفاد اسوناد رسومی الزماالجورا
قبل از اعطای اعتبار و بهصورت دورهای در دوره بازپرداخت اعتبار توسط اعتبارگیرنده ،جهوت تحکویم وثیقوه و حفوظ حقووق
بانک ،از اهمیت باالیی برخوردار است .همچنین الزام به ثبت رسمی بورای حفوظ حوق تقودم اولیوه در موال ذیربوط بوا اصوول
متداول در تامینمالی وثیقهای در تضاد است و منجر به افزایش چشمگیر هزینه تامینمالی وثیقوهای میشوود و ضوروری اسوت
در تنظیم راهکارها به این مقوله نیز توجه ویژهای شود.
همچنین عدم قطعیت فوق در حق تقدم اولیه مرتهن براساس مقررات پراکنده فوق به خوبی بیانگر نقش کلیدی ضورورت
تجمیع قوانین و مقررات ذیربط در یک سند جامع برای تامینمالی وثیقهای است تا در عمل نیوز رویوه واحود و مشخصوی در
اجرا دنبال شود و هر دو طرف معامله بتوانند با شفافیت بیشتری به تصمیمگیری در تامینمالی وثیقهای بپردازند.
در خصوص ثبت رسمی نیز توجه به تضاد قانونی موجود در این زمینه در مراجع قضایی از اهمیت باالیی برخوردار است.
براساس ماده  ۲۲قانون ثبت اسناد و امالک ،فردی مالک خواهد بود که اسمش در پالک ثبتی درج شوده باشود .بوا ایون وجوود
مشاهده میشود که فرد دیگری با یک قولنامه به تاریخ مقدم میتواند اعتبار ایون سوند رسومی را باطول کنود .بنوابراین وضوعیت
شفاف و مشخصی در عمل در مورد حق تقدم اولیه مشاهده نمیشود و ضروری است ابهامات موجود برطرف شود توا امکوان
استفاده موثر از ظرفیتهای تامینمالی وثیقهای ،بهخصوص در مرحله اجرا در اختیار تمامی ذینفعان قرار گیرد.

 1در این بند عنوان شده است که در هر موورد کوه اجراییوههای متعودد بوه قسومت اجوراء رسویده باشود ،دادورز (موأمور اجورا) بایود حوق تقودم هور یوک از
محکوملهم را به ترتیبی رعایت کند که اولویت با مورد زیر باشد:
اگر مال منقول یا غیر منقول محکومعلیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثوال آن یوا در توقیوف توأمینی یوا اجرایوی باشود ،محکوملوه
نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

ب .اجرای حق وثیقه
جن

مشکالت بانکها در اجرا و اعمال حق وثیقه اموال منقول بسویار متنووع و نواهمگون اسوت کوه ایون مسواله ناشوی از

دامنه گسترده اموال منقول قابل وثیقهسپاری در شبکه بانکی کشوور اسوت .در اداموه بوا تمرکوز بور طبقهبنودی ایون مشوکالت در
جدول  ۴۲و براساس چهار حوزه مشکالت کلی ،مسائل مقرراتی ناظر بور رویوه اجورا ،مشوکالت خواص انوواع مختلوف امووال
منقول و کاستیهای موجود در رویه فروش این داراییها ،بهصورت مبسوط به بررسی این موارد پرداخته میشود.
ب .۱.مشکالت کلی در رویه اجرا


رویه طوالنی
با توجه به اذعان تمامی نمایندگان حقوقی بانکها به سرعت اندک واحدهای اجرا در رسیدگی بوه پرونودههای بانکهوا در
اعمال حق وثیقه ،ضرورت تدوین راهکاری حداقل برای کاهش هزینه زمانی تملیوک امووال منقوول بوا واگوذاری اجورا بوه
واحدی در بانکها یا نهادی مستقل را متبلور میکند که بانکها از امکان تملک سهام آن برخوردار باشند.
به بیان دقیقتر ،عموماً در مورد اکثر انواع وثایق منقول ،نماینودگان حقووقی بانکهوا بوه بروکراسوی اداری و طوالنیشودن
فرآیند تملک این داراییها اشاره کردند که این مساله صورفنظر از زموان طووالنی الزم بورای فوروش برخوی از آنهوا ،کوارکرد
وثایق منقول در زمان کمتر مورد نیاز در بازیافت اعتبار را تا حدودی با اخالل مواجه میکند.



نقش کمرنگ شفافیت قانونی و رویه کوتاه در استفاده موثر از ثبت عادی
هور چنود نماینوودگان حقووقی بانکهووا در شورایط فعلووی بوه نقوش نسووبی ثبوت رسوومی امووال منقووول در بازیافوت مطالبووات
غیرجاری در مقایسه با ثبت عادی اشاره کردند؛ اما بر نقش کلیدیتر وجود رویوه کوتواه و مووثر ،از تملیوک آنوی توا امکوان
فروش سریع دارایی در بازاری نقد همانند رویه موجود در توثیق اوراقبهوادار تاکیود ویوژه داشوتند .در حقیقوت بوا وجوود
تمرکز بر ثبت عادی توثیق اوراقبهادار ،اما صراحت قانونی در زمینه امکان تملیک آنی دارایوی بوه واسوطه نکوول و از ایون
رو انتقال سریع مالکیت دارایی  -بدون نیاز به طی کردن فرآیند رسمی اجرا  -در کنوار وجوود بوازاری نقود در فوروش آن،
نقشی کلیدی در گرایش بانکها به استفاده از این وثایق ایفا نموده است.
از این رو بهعنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی ،تدوین رویه شفاف و مووثر در توثیوق انوواع متعوارف داراییهوای منقوول
افراد که در سبد بدهی بانکها قورار گرفتهانود ،مشوتمل بور انوواع مختلوف سوپرده ،طوال ،سوکه و شومش طوالی بوه وثیقوه
سپردهشده و اوراق گواهی صندوقهای با درآمد ثابت مورد توجوه قورار گرفوت .در حقیقوت تودوین و ابوالغ ایون رویوه بوه
بانکها با تاکید بر ثبت عادی توثیق آنها میتواند با افزایش تمرکز بانکها بر این نووع داراییهوای سوهلالبیع و بوا درجوه
نقدشوندگی باال ،هزینههای اجرایی باالی تملیک و فروش امووال منقوول تملیکوی را بورای بانکهوا توا سوطح قابولتوجهی
کاهش دهد .هر چند همچنان ماده  1۴۶قانون اجرای احکام مدنی بهعنوان مانعی در این مسیر شناخته میشود.



امین اموال
در خصوص تملیک اموال منقول ،برخی از نمایندگان حقوقی بانکها با اشاره به مشکالت آنهوا در زمینوه روابوط کوارگر و
کارفرمایی بهوجود آمده بین بانک با امین اموال منقول ،نیاز به شوفافیت و صوراحت بیشوتر قوانون و مقوررات ذیربوط در
این مقوله را عنوان کردند .همچنین مشکالت ناشی از عدم تبیین درست سازوکار معرفی امین اموال بانکهوا در پیگیوری
عملیات اجرایی تملیک اموال توثیقی و بازداشتی ،بسیاری از بانکها را با مشکل تعیوین اشوخاص صوالح و واجدشورایط
بهعنوان امین اموال منقول مواجه نموده است.

ب .۲.مشکالت مربوط به زیرساخت مقرراتی ناظر بر اجرا
در برخی موارد عدم تجمیع قوانین و مقررات موجود در تامینمالی وثیقهای ،مشوکالتی را بوه بانکهوا تحمیول میکنود .در
این زمینه میتوان به امکان تضاد قانونی بند ب ماده  15قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بوا دسوتورالعمل توثیوق اوراقبهوادار
در خصوص ممنوعیت دریافت وکالت بالعزل از تسهیالتگیرندگان و وثیقهگذاران بابت وثایق در رهون بانکهوا و موسسوات
اعتباری و عدم موثر واقعشدن استناد به تفسیر در رفع ابهام موجود در این زمینه در مراجع قضایی اشاره کرد.
همچنین ضرورت اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا از منظر تمرکز بر ماده  ۲۲قانون ثبت اسناد و امالک در اجورای احکوام
مشاهده میشود تا از متوقفشدن روند اجرایی اسوناد رسومی بوهدلیل وجوود مبایعهناموه و قولناموههایی بوه تواریخ قبول از سوند
رسمی اجتناب شود و یا حداقل ضروری است در صورت پیادهسازی سامانه ثبت وثایق ،ثبت آنی این موارد در سامانه ذیربط
جهت عدم شکلگیری تضاد منافع بالقوه الزامی شود.
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ب .۲.مشکالت مربوط به رویه اجرا در مورد انواع مختلفی از اموال منقول


سپرده
در وصول مطالبات غیرجاری بهپشوتوانه سوپرده نیوز در موواردی ،هنگامیکوه مراجوع قضوایی دسوتور توقیوف حسوابهای
شخص صاحب حساب را به بانک ابالغ میکنند؛ چون توثیق این حسابها بعضاً بوا قراردادهوای داخلوی و بودون تنظویم
سند رسمی انجامشده ،مشاهده میشود که بانک در معرض ایراد و ادعای اشخاص ثالثی قرار میگیرد که از طریوق مراجوع
قضایی اقدام نمودهاند .بنابراین فقدان الگوی متعارف تامینمالی وثیقهای با اعطای حق تقدم اولیه در مال ،منوط به ثبوت
زودتر آن در سامانه ثبت وثایق در کشور و با توجه به مثال فوق به خوبی مشاهده میشود.
در حقیقت حتی اگر رویهای مشابه رویه ناظر بر توثیق اوراقبهادار و به پشتوانه دستورالعملی اجرایی شود که نیاز به ثبوت
رسمی حق وثیقه را در مورد بسیاری از داراییهای توثیقی در شبکه بانکی برطرف کند؛ بواز مشوکل بهصوورت کامول حول
نمیشود و حتی قبل از فرآیند اجرا ممکن است مساله زایلشدن وثیقه حاصل شود زیرا صوراحت قوانونی و عملیواتی الزم
در خصوص حق تقدم اولیه در تامینمالی وثیقهای وجود ندارد و همچنان در محاکم قضایی ،تنظیم سند رسمی به معنوی
حق تقدم اولیه در مال شناخته میشود.



اوراقبهادار
در تملیک و فروش اوراقبهادار نیز بانکهوا بوا وجوود اذعوان بوه شوفاف و سهلالوصوولتر بوودن رویوه تعریفشوده بورای
اجرای حق وثیقه بهپشتوانه این دارایی ،به برخی مشکالت موجود در این زمینوه نیوز اشواره کردنود .بوهعنوان مثوال شورایط
اقتصادی نامطلوب و نوسانات شدید اقتصادی که منجر به نوسانات زیادی در ارزش معامالتی سهام و یا بسته شدن نماد
آن در بورس میشود را نه تنها بهعنوان مانعی در توثیق ،بلکوه بوه عنووان موانعی در میوزان پوشوش بیشوتر ریسوک اعتبواری
توسط این دارایی عنوان کردند که این مقوله مسلماً باید با مدیریت مناسب ریسک در بانک پوشوش داده شوود .از ایون رو
با توجه به سررسید درنظر گرفتهشده بورای بازپرداخوت ایون تسوهیالت ،میتووان ضوریب تعودیل مناسوبتری در محاسوبه
ارزش این اوراق در توثیق مدنظر قرار داد.
همچنین در مورد سهام بورسی به امکان اعمال ممنوعیت نقل و انتقال برای مدت زمان خاص اشاره شده که توا انقضوای
موعد مذکور ،امکان انتقال و واگوذاری ایون اوراقبهوادار موجوود نیسوت .در حقیقوت ایون محودودیت کوه عمومواً بوهدلیل
مغایرت در صورتهای مالی شرکتهای ذیربط و از طورف سوازمان بوورس بورای مودت زموان طووالنی اعموال میشوود،
قابلیت نقدشوندگی این دارایی را با کاهش زیادی مواجه میکند.
مساله دیگر مورد اشاره ،کارمزد  ٪۲فروش این اوراق توسوط کارگزاریهوا اسوت کوه بوهنظر کارشناسوان حقووقی منجور بوه
تحمیل هزینه گزافی بر بانکها میشود .البته در مورد این هزینه مسلماً انتظار میرود هنگام توثیق اوراقبهادار و احتساب
این هزینه در کنار ریسک افت قیمتی شودید اوراقبهوادار در بوازار ،مودیریت وثیقوه و تعیوین مناسوبتر مقودار اوراق الزم
برای توثیق و پوشش ریسک اعتباری انجام شوود .از ایون رو نقوش تعیوین ضورایب تعودیل واقعیتور در ارزشگوذاری ایون
اوراق مشاهده میشود.
نحوه تصمیمگیری در مورد چگونگی فروش اوراقبهادار تملیکشده توسط بانک نیز در قالب فوروش بلووکی یوا خورد ،بوه
دلیوول عوودم وجووود دسووتورالعمل و رویووه واحوود ،عموم واً مشووکالتی را بوورای بانکهووا بووهوجود موویآورد .بووه بیووان دقیووقتر،
شفافنبودن این مساله که چه نهادی (ادارات اجرا ،سوازمان بوورس ،کوارگزاری معرفیشوده توسوط بانوک و یوا کارشوناس
رسمی دادگستری) مقام صالح برای ارزیابی تصمیم در مورد چگونگی فوروش ایون اوراق اسوت ،در کنوار توجوه بوه نقوش
حجم عرضه این اوراق در بازار برای فروش که مسلماً بر قیمت فروش و ارزش بازاری دارایی تملیکشده مشتری اثرگوذار
خواهد بود؛ ضرورت شفافسازی الزم در این رویه توسط مقامات ذیربط را بهتصویر میکشد.
در مورد فرآیند اجرا نیز بانکها مشکل عدم امکان بازداشت اوراقبهادار در سامانه سمات توسط بانکهایی بوا مطالبوات
سوختشده از دارنده اوراقبهادار را بهعنوان یکی از کاستیهای این سامانه عنوان میکنند و ضرورت ارتقای ایون سوامانه
را در این زمینه ،جهت کمک به مدیریت ریسک اعتباری بانکها ،پیشنهاد نمودند.



چک و سفته
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با توجه به پشتوانه اجرایی چک از منظر برخورداری از جنبه کیفری و موفقیوت بیشوتر آن در بازیافوت مطالبوات غیرجواری
در مقایسه با سفته ،نمایندگان ادارات حقوقی بانکها پیشنهاد جایگزینی چک به جای سوفته در پوشوش ریسوک اعتبواری
تسهیالت اعطایی و از این رو کاهش بروکراسی موجود در بانکها در واخواست ناموفق سفتهها را ارائه کردند.
همچنین برای حل مشکالت کلیشهای در وثیقهسپاری چک با توسل اعتبارگیرندگان بوه مقولوه تبودیل تعهود و درخواسوت
آنها مبنی بر عدم امکان رجوع بانک به معامله اصلی و از این رو احتمال محرومشدن بانک از استفاده از وثایق ،ضورورت
تنظیم و ابالغ دستورالعملی در زمینه عدم امکان تبدیل تعهد چکهوای اخذشوده از مشوتری بوهعنوان وثیقوه و تضومین در
بازپرداخت وامها و اعتبارات اعطایی مشواهده میشوود .بوهعنوان راهکوار کوتاهمودت نیوز میتووان بوا تنظویم تعهدناموه یوا
اقرارنامهای مبنی بر عدم تبدیل تععهد چکهای اخذشده از مشتری بهعنوان وثیقه و تضمین ،تا حدود زیوادی ایون مشوکل
را کنترل کرد.
در مورد سفته نیز عموماً هزینه باالی واخواست آن در کنار هزینه بواالی دادرسوی کوه در مرحلوه بودوی  ٪3.۵و در مرحلوه
تجدیدنظر  ٪۴تعیین شده ،در کنار فرآیند طووالنی و زموانبر رعایوت مقوررات قوانون تجوارت در خصووص واخواسوت و
رسیدگی به این دعاوی ،در عمل ارزش آن بهعنوان وثیقه متقن و سهلالوصوول زیور سووال بورده شوده اسوت .البتوه مسواله
هزینه دادرسی باال در مورد چک نیز صادق است.
مساله دیگری که در زمینه چک و سفته مطرح است ،عدم شناسایی امووال متعهود و ضوامنین اسوت کوه عمومواً بوه صودور
حکم اعسار از پرداخت منتهی میشود .هر چند این مساله تا حدودی با مقوله عدم مودیریت مناسوب ریسوک اعتبواری در
بانکها و عدم اعتبارسنجی دقیق اعتبارگیرنودگان و ضوامنین قبول از اعطوای تسوهیالت نیوز مورتبط اسوت؛ بوا ایون وجوود
ناتوانی نظام مالی در شناسایی اموال یک فرد در کشور نیز جای تامل دارد .از این رو ضروری است با آسیبشناسی رویوه
و مقررات موجود در این زمینه ،راهبردهای الزم برای برطرف کردن این مشکل تدوین شود.
در این زمینه حتی یکی از بانکها در مطالب ارسالی در قالب پرسشنامه تکمیلی طرح ،به این مساله اشاره کورده اسوت کوه
براساس رویه موجود و وفق ماده  15قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،مرجوع اجراکننوده رای بایود بوه درخواسوت
محکومله به بانکمرکزی دستور دهد تا فهرست کلیه حسوابهای محکومعلیوه در بانکهوا و موسسوات اعتبواری را بورای
توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند .همچنین دادگاه به درخواست محکومله ،به مراجع ذیربط از قبیول ادارات ثبوت محول
و شهرداریها دستور شناسایی و اعالم پالک ثبتی ملکی را به دادگاه میدهد که احتمال تعلوق آن بوه محکووم علیوه وجوود
دارد؛ ضمن آنکه با توجه به تبصره  ۲ماده مذکور ،درخواست صودور قورار توامین خواسوته نیوز صوورت میگیورد و بعود از
صدور قرار ،درخواست شناسایی حسابهای بانکی و سایر اموال به شرح فوق از مرجع قضایی بهعمل میآید.
با این وجود در پرسشنامه تکمیلی فوق عنوان شده است که بهدلیل طوالنی بودن عملیات صدور اجراییه و عودم همکواری
مناسب برخی دوایر اجورای ثبوت در کنوار عودم همکواری تعودادی از شوعب اجورای احکوام مراجوع قضوایی در خصووص
استعالم و توقیف حسابهای بانکی محکومعلیه در مواردی که دسترسی بوه شوماره حسواب و نوام شوعبه دارنوده حسواب
بدهکار امکانپذیر نمیباشد  -صرفنظر از هزینه و زمان بهمنظور پیگیری اقدامات قانونی نزد مراجوع قضوایی  -در برخوی
موارد ،در نهایت نتیجه مطلوب حاصل نمیشود.
در مورد فوق ،چرایی عدم وجود رویه الزم در شناسایی دیگر اموال فرد از قبیل وسایل نقلیه و ماشینآالت و تجهیوزات و
اوراقبهووادار؛ و از همووه مهمتوور ،چرایووی عوودم امکانپووذیر بووودن دسترسووی مراجووع قضووایی بووه شووماره حسوواب بوودهکار؛ از
مهمترین سواالتی است که در ذهن باقی میماند و انتظار میرود در آسیبشناسی رویه فوق ،پاسخ مناسبی برای آن یافوت
شود.
به بیان دقیقتر در وصول مطالبات غیرجاری و در مواردی کوه نیواز بوه شناسوایی امووال منقوول و غیرمنقوول اعتبارگیرنوده
موجود است ،بهدلیل عدم وجود سوامانه یوا نهواد متمرکوزی بورای انجوام ایون وظیفوه در کشوور ،هموواره هزینوه زیوادی بور
بانکها بار میشود .این در حالی است که در صورت وجود سامانه ثبت اموال منقول و گسترش داراییهای قابل ثبوت در
آن به دامنه گستردهای از این اموال ،نظر به پوشش بخش اعظمی از اموال غیرمنقول ذیل سامانه کاداستر ،تا حودود زیوادی
از مشکالت بانکها در این زمینه کاسته خواهد شد و احتمال صدور حکوم اعسوار از پرداخوت توسوط مراجوع قضوایی بوه
شدت کاهش خواهد یافت.


قراردادهای واگذاری اراضی ،اجاره و بهرهبرداری
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در صورت نکول اعتبارگیرنده در قراردادهای واگذاری اراضی ،اجاره و بهرهبرداری ،عموماً مشکالت زیادی برای بانکها
بهوجود میآید .در این طرحها که قرارداد سوه جانبوه مثول قراردادهوای جانشوینی و سوهجانبه موجوود در منواطق آزاد شوکل
میگیرد ،با نکول متقاضی اعتبار و ظورف یوک سوال ،بانوک بایود جانشوین بودهکار در طورح شوده و بوا الوزام بوه پرداخوت
مالاالجاره معوق طرح ،آن را تکمیل کند و یا بهفروش رساند .برای فروش طرح نیز باید مزایوده برگوزار شوود و از ایون رو
بانک با مشکالتی در تخلیه و خلعید مواجه خواهد شد چون دادگاه عموماً بانک را چون دارای سمتی در طورح نیسوت رد
دعوی میکند و از این رو بانکها برای حل این مشکل با شرکت شوهرکهای صونعتی و یوا سوازمان ذیربوط وارد موذاکره
شده و در ابتدا از آنها وکالتناموهای مبنوی بور اقاموه دعووی از طورف شورکت شوهرکهای صونعتی یوا سوازمان ذیربوط اخوذ
میکنند.
در این طرحها نیز عموماً وضعیت اعیانی مشخص نیست و سازمان ذیربط هم صرفاً نسبت به عرصه دارای حوق بووده و
عموماً مالکیت عرصه با سازمان دولتی مربوطه است .با این شرایط ،در برخی مووارد در ارزشوگذاری طورح بورای مزایوده،
کارشووناس رسوومی دادگسووتری بووا عوودم اشووراف بووه ایوون طرحهووا ،اعیووانی و عرصووه را در کنووار تجهیووزات و غیووره بووا هووم
قیمتگذاری میکند و این مساله در نهایت مشکالتی را برای بانک بهوجود میآورد و به طوالنیشودن فرآینود قیمتگوذاری
میانجامد .در خصوص اعیانی نیز بهدلیل عودم وجوود سوازوکار مناسوب بورای اقودام ،در نهایوت ایون قراردادهوا بوه عودم
سهلالوصول و سهلالبیع بودن در اجرای حق وثیقه منتهی میشوند.
مشکل دیگری که در این طرحها برای بانکها بوهوجود میآیود ،ناشوی از بودهی زیواد مالیواتی ،بیموهای ،حقووق کوارگری و
قبوض خدمات شهری است که با نکول اعتبارگیرنده و جانشینی بانک در طرحهای ذیربط ،این بدهی به جانشین منتقول
میشود که در برخی موارد ارزش آنها حتی بیشتر از ارزش مطالبات بانک است .در کل در خصوص این طرحها هور چنود
برای بسیاری از آنها ،بانک موفق به اخذ قائم مقامی از سازمان ذیربط شده است1؛ اما در نهایت بهدلیل مشکالت فووق،
موفق بوه فوروش ایون امووال نشوده و در عمول نیوز بانوک بوهدلیل ضورورت کواهش فعالیتهوای بنگاهوداری و حتوی عودم
برخورداری از تخصص الزم ،از امکوان شوروع فعالیوت بوهجای اعتبارگیرنوده برخووردار نخواهود بوود .از ایون رو الوزام بوه
برگزاری مزایده ،تنها راهکار در پیش روی بانک است که با مشکالت فوق ،به فروش دارایی در مزایده نیز منتهی نخواهود
شد.
در این زمینه نیز توجه به این نکته ضروری است که در این طرحها اگر امکان توثیق عرصه وجود داشته باشد ،اسوتعالم از
دارایی و تامیناجتماعی در مورد میزان بدهی آنهوا انجوام میشوود و توا حودودی امکوان مودیریت مشوکالت ناشوی از ایون
بدهیها شاید برای بانک فراهم شود .با این وجود در قراردادهای اجاره به شرط تملیک و طرحهای جانشوینی و غیوره ،بوا
توجه به عدم توثیق محل طرح ،رویه فوق اجرا نمیشود و از این منظر ممکن است مشکالتی برای بانک بوهوجود آیود .بوا
این حال در صورت صفر بودن بدهیهای فووق نیوز ،مجودداً احتموال شوکلگیری ایون بودهیها توا پایوان سررسوید نهوایی
تسهیالت موجود است و برای حول ایون مشوکل ،ضورورت اخوذ اسوتعالمهای سواالنه در خصووص ایون بودهیها و اخوذ
تعهداتی از مشتری برای پوشش آنها ضروری به نظور میرسود .بوه بیوان دقیوقتر ،مودیریت پویوای وثیقوه نیواز بوه مودیریت
بدهیهای احتمالی و ضمنی ناشی از دارایی توثیقی دارد ،نوه تودوین راهکواری ایسوتا بورای مشوکل پویوای انباشتهشوده در
زمان وقوع نکول.
البته توجه به این نکته ضروری است که در مورد دیگر اموال منقول و به موجب قوانین و مقررات موجود ،الوزام پرداخوت

و تسویه دامنه مشخص و گستردهای از حقوق دولتی در هنگوام تملیوک موال بور طرفمقابول تحمیول نمیشوود .۲براسواس
مباحث مطرحشده در جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکها ،صرفاً پرداخت خالفی وسوایل نقلیوه موورد اشواره
1

البته در ماده  7آییننامه اجرایی ماده  136قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصووب  ،1375عنووان شوده

که در صوورت نکول اعتبارگیرندهای که اراضی و اعیان طرحهای فوق را نزد بانک سپردهگذاری کرده ،بانوک مرتهون بووا پذیوورش تعهوودات مجووری ،قوائم
مقوام مجوری طورح خواهود بوود.
 ۲هر چند در قراردادهای تملیک اراضی و اجاره و بهرهبرداری از زمین مشابه توثیق امووال غیرمنقوول ممکون اسوت بانوک بوا مشوکل عودم پرداخوت دامنوه
گستردهای از بدهیهای دولتی توسط اعتبارگیرنده مواجه شود ،اما این مساله در صورت به اجرا گذاشتن حق وثیقه در رابطه با دیگر وثایق تکمیلی منقوول
اخذشده در این طرح ها به وجود نخواهد آمد .در حقیقت به دلیل ماهیت ترکیبی این قراردادها و براساس دامنوه وثوایق منقوول تکمیلوی اخذشوده در کنوار
محل طرح ،از ماهیت صرف وثایق منقول برخوردار نخواهند بود.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

قرار گرفت که در هنگام تملیک در کنار هزینه مالیاتی ناشی از معامله و هزینه ثبت سوند رهنوی در دفترخانوه بوه بانوک بوار
خواهد شد که صرفاً پرداخت خالفی به نوعی از قابلیت طبقهبندی شدن در گروه حقوق و دیون دولتی برخوردار است.
مشکالت کارفرما و کارگری هم در این شوهرکها براسواس مواده  1۲قوانون کوار و الوزام ایفوای تعهودات در قبوال کوارگران
بهعنوان جانشین کارفرما ،بر دیگر مشکالت بانک در وصول مطالبات خواهد افوزود .همچنوین کمیتوه حمایوت قضوایی از

سرمایهگذاری در استانها 1که براساس دستورالعمل حمایوت قضوایی از سورمایهگذاری در قووه قضوائیه در سوال  136۶بوا
هدف حمایت از سرمایهگذاری و مالکیت مشروع ایجاد شده ،عموماً در مرحله اجورا مشوکالتی را بورای بانکهوا بوهوجود
میآورد مبنی بر آنکه از بانک تقاضا میکند تا از اقودام اجرایوی روی قطعوه ذیربوط خوودداری کنود .هور چنود ابالغیوههای
صادره از طرف آنها الزام اجرایی ندارد ،اما امکان انجام ندادن آن بورای بانکهوا در برخوی اسوتانها وجوود نودارد .عمومواً
بانکها در پاسخ به این ابالغیهها عنوان میکنند که ایون کارگروههوا مرجوع شبهقضوایی شوناخته میشووند و جنبوه اجرایوی
ندارند و ابالغیههای آنها صرفاً در قالوب تعامول و توصویه شوناخته میشوود .بوا ایون وجوود در عرصوه عمول ،یکوی از ایون
کارگروههای استانی حتی دستور بازداشت مدیر یکی از بانکهوا در اسوتان را صوادر کورده اسوت .از ایون رو اعوالم رسومی
الزماالجرا نبودن ابالغیههای این کارگروهها هر چند در دستور کار قرار گرفته ،اما ضروری است هر چه زودتر این تصمیم
ابالغ و مشکل ذیربط در سرپرستی بانکها در استانها برطرف شود.


بیمهنامهها
نمایندگان حقوقی بانکها در خصوص بیمهنامهها به این مساله اشاره کردند که هر چنود بیمهناموهها ماننود ضومانتنامهها
در پوشش ریسک اعتباری مطلوب بانکها هستند؛ با این وجود شرکتهای بیمه هنگام بازپرداخوت و وصوول مطالبوات،
محاسبات خاص و پیچیدهای را در نظر میگیرند که این مساله بازپرداخت تسهیالت را دشووار کورده و بوا تاکیود زیواد بور
تاریخ تقاضای بیمهنامه و مسایل دیگری که منجر به مزید شدن تفسیرها میشوند ،در نهایت مبلغی بسیار کمتور از مقودار
مورد انتظار را به بانک پرداخت میکنند .شرکتهای بیمه همچنین فرانشیز باالیی اخذ میکنند و معموالد با پوشش صورف
اصل مبلغ تسهیالت ،در مورد پوشش خسارت و سود ،تعهدی نمیدهند.
در وصول مطالبات نیز عموماً بانک باید قائم مقامی را به شرکت بیمه واگذار کند و در این شرایط اسناد و مدارک مربوط
به تسهیالت اعطایی به شرکت بیمه تحویل داده میشود و بانک نمیتواند براساس این مدارک به وصوول باقیمانوده طلوب
خود از اعتبارگیرنده بپردازد .البته در این شرایط برخی از بانکهوا در صوورت اخوذ سوفته از مشوتری ،تورجیح میدهنود بوا
تحویل سفته به شرکت بیمه ،وصول بخشی از مطالبه به پشتوانه سفته را بوه شورکت بیموه واگوذار کورده و بورای باقیمانوده
طلب خود از طریق قراردادهای عادی اقدام میکنند .در حقیقت وصوول بخشوی از اصول مطالبوه بوه شورکت بیموه واگوذار
میشود و بانک برای باقیمانده اصل و فرع ،از طریوق قورارداد عوادی اقودام میکنود و بوه ایون ترتیوب تسوهیالتگیرنده نیوز
نمیتواند شکایتی مبنی بر اقدام در جانبه برای یک طلب را به مراجع ذیربط نماید.



ماشینآالت ،مستحدثات ،تجهیزات ،مواد اولیه و کاالی وارداتی
ریسک باالی استهالک و از این رو کاهش شدید ارزش ماشینآالت و مستحدثات در حدی است کوه حتوی ممکون اسوت
در زمان مزایده ،عمر مفید آنها سپری شده باشد .در برخی موارد نیز بیم نقلوانتقال ماشینآالت از محول کارخانوه جهوت
عدم دسترسی بانک به این اموال وجود دارد که بوهنظر میرسود ضوعف قوانونی ،زمینوه مسواعدی را بورای ایون امور توسوط
اعتبارگیرندگان فراهم نموده است .البته در کنار موورد فووق ،عودم نظوارت کوافی بانوک بور ایون نووع وثوایق از منظور عودم
جابجایی و عدم خروج از محل طرح نیز کمککننده به فرآیند فوق بوده است.
هر چند بانکها در زمان اعطای تسهیالت و براساس بخشنامههای بانوکمرکزی و دسوتورالعملهای داخلوی ،عمور مفیود
این تجهیزات را خیلی کمتر از عمر مفید واقعی درج میکنند؛ اما به دلیل آنکه همچنوان بوا مشوکالتی در زمینوه اسوتهالک
باال و فاصله گرفتن تجهیزات از بهروزبودن تکنولوژی هنگام تملیک و فوروش دارایوی مواجوه هسوتند ،ضورورت بوازنگری

 1براساس ماده  ۲دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایهگذاری در قوه قضائیه ،اعضای این کمیته در استانها عبارتند از :رئوی
جانشین وی ،دادستان عمومی و انقالب مرکز استان ،مدیر کل دفتر بازرسی استان ،رئی
اسناد و امالک استان.

078

کول دادگسوتری اسوتان یوا

کل دادگاههای عمومی و انقوالب مرکوز اسوتان ،مودیر کول ثبوت

وضعیت وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

واقعبینانهتر در اعمال ضورایب تعودیل ارزش ایون امووال در هنگوام توثیوق و از ایون رو مودیریت مناسوبتر ریسوک وثوایق
مشاهده میشود.
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جدول  -۴۲مشک ت موجود در عازیاف
حوزه

مطال ات غیرجاری عهپش وانه اموا منقو
موضوع

رویه طوالنی
مشووووووکالت
کلی در رویوه
اجرا

مشکل
سرعت اندک واحدهای اجرا در رسیدگی به پروندهها
بروکراسی اداری و طوالنی بودن فرآیند تملیک داراییها

نقش کمرنوگ شوفافیت قوانونی و رویوه کوتواه در اسوتفاده مووثر از ثبوت

ضرورت پیادهسازی رویههایی مشابه رویه توثیق اوراقبهادار با تکیه بر ثبوت عوادی و سورعت بواال در تملیوک و فوروش

عادی

دارایی توثیقی با وجود تمرکز بر ثبت عادی

امین اموال
مشکالت مربوط به زیرساخت مقرراتی ناظر بر اجرا
سپرده

مشکالت کارگر و کارفرمایی بین بانک و امین اموال منقول
مشکل تعیین اشخاص صالح و واجدشرایط بهعنوان امین اموال
تضاد قانونی بند ب ماده  15قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر با دستورالعمل توثیق اوراقبهادار
ضرورت اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا از منظر تمرکز بر ماده  ۲۲قانون ثبت اسناد و امالک در اجرای احکام
مشکل ادعای اشخاص ثالث به سپردههای توثیقی با سند عادی نزد بانکها
اثرگذاری شدید نوسانات اقتصادی بر ارزش اوراقبهادار
اعمال ممنوعیت نقلوانتقال سهام بورسی

اوراقبهادار

هزینه کارمزد فروش اوراقبهادار تملیکی توسط کارگزاریها در کنار هزینه افت قیمت دارایی
عدم وجود رویه قانونی مشخص در چگونگی تصمیمگیری در فروش اوراقبهادار تملیکی (بلوکی یا خرد)
عدم امکان بازداشت اوراقبهادار در سامانه از طرف دیگر طلبکاران غیر از بانک اعتباردهنده

مشووووووکالت

ضمانت اجرایی کمتر سفته در مقایسه با چک

مربوووووط بووووه

رویه اجرا در
موووورد انوووواع

چک و سفته

مشکل تبدیل تعهد در چک
هزینه باالی واخواست و دادرسی در مورد سفته و هزینه باالی دادرسی در مورد چک
عدم شناسایی اموال متعهدین و ضامنین در مرحله اجرا

مختلفوووووی از

مشکالت اجرایی ناشی از هر یک از راهکارهای الزام به جانشینی یا فروش در قراردادهای سه جانبه

اموال منقول

مشکالت کارگر و کارفرمایی در صورت جانشینی در این طرحها
قراردادهای واگذاری اراضی ،اجاره و بهرهبرداری

مقدار باالی دیون دولتی در این قراردادها و عدم استعالم این بدهیها زمان اعطا یا در دوره بازپرداخت تسهیالت
نامشخص بودن وضعیت اعیانی در این طرحها
دخالت کارگروه حمایت از تولید و سرمایهگذاری در استانهابر اجرائیههای صادره در مورد این قراردادها

بیمهنامهها

پرداخت مبلغی بسیار کمتر از مقدار مورد انتظار توسط شرکتهای بیمه و در بیشتر مواقع عدم پوشش خسوارت و سوود
تسهیالت
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حوزه

مشکل

موضوع
اصرار شرکتهای بیمه بر واگذاری قائممقامی
استهالک زیاد و کاهش ارزش شدید
بیم نقل و انتقال ماشینآالت از محل کارخانه
ماشینآالت ،مستحدثات ،تجهیزات ،مواد اولیه و کاالی وارداتی

عدم نظارت کافی بانک بر این وثایق
عدم بازنگری دورهای و واقعبینانه در ضرایب تعدیل ارزش این داراییها توسط ادارات ذیربط در بانکها
عدم امکان توثیق الکترونیکی جوازهای سبز گمرکی که اخیراً بهصورت الکترونیکی صادر میشوند
هزینه زمانی و اجرایی باالی فروش اموال منقول تملیکی در قالب روشهای سنتی موجود

مشکالت مربوط به فروش دارایی در رویه اجرا

ضرورت گذر از سامانههای جزیرهای موجود به سامانه جامع مزایده و مناقصه اموال تملیکی بانکها
ضرورت برگزاری مزایده و مناقصه الکترونیک در سامانه جامع مزایده و مناقصه اموال تملیکی بانکها
عدم آسیبشناسی دقیق رویه ناظر بر فروش اموال تملیکی بانکها

مآخذ :اطالعات حاصل از جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکها و پرسشنامههای ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها.
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البته توجه به این نکته ضروری است که این مشکل در مورد وسایل نقلیه نیوز موجوود اسوت زیورا حتوی احتموال تصوادف و
خارج شدن از مالیت و مشکالت ناشی از حملونقل مواد مخدر توسط آنها فراهم است.
در مورد ماشینآالت ،تجهیزات و مواد اولیه و کاالهای وارداتی نیز بانکها با اشاره مجودد بوه مشوکل صودور الکترونیکوی
جوازهای سبز گمرکی و عدم برخورداری سامانه گمرک از کاربری اعالم عمومی وضعیت توقیف ،توثیوق ،تورهین و آزاد بوودن
جوازهای صادره ،به مشکل عدم امکان توثیق جوازهای الکترونیکی در بانکها بهواسطه امکان ترهین یوا توثیوق مجودد آن نوزد
دیگر بانکها یا مراجع اشاره کردند.
ب .۲.مشکالت مربوط به فروش دارایی در رویه اجرا
مساله دیگر مورد توجه ،هزینههای زمانی و اجرایی باالی فروش امووال منقوول در قالوب روشهوای سونتی فعلوی بوا وجوود
فعالیت سامانههای جزیرهای در مزایده انواع مختلف اموال منقول و عدم کارایی باالی این سامانهها است که نیاز به راهانودازی
سامانه جامع مزایده اموال منقول تملیکی بانکها را توسط قوه قضایه به تصویر میکشد.
در حال حاضر سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد) ذیل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ،به فعالیت در ایون
زمینه میپردازد که نمیتواند در زمینه فروش اموال تملیکی بانکهای خصوصی کمککننده باشد .همچنین ساااانه اداری ااالی
(اداا با هدف تسهیل در اطالع رسوانی و برقوراری ارتبواط بوین متقاضویان شورکت در مناقصوات و مزایودههای برگزارشوده در
سراسر کشور ،صرفاً اطالعات ذیربط را در اختیار متقاضیان قرار میدهد .از دیگر سامانههای فعال در ایون زمینوه میتووان بوه
سااااانه پااارس نمااا دادم اشوواره کوورد کووه اطالعووات فوووق را در سووطح کشووور اطالعرسووانی میکنوود .سااااانه ااایاایم و اناقصااه
آیتیشمس نیز با هدف نگهداری اطالعات مربوط به هر مناقصه یا مزایده در کارخانهها و شورکتهای بوزرگ و اطالعرسوانی
به کاربران ذیربط به فعالیت در این زمنیه میپردازد .در کنار موارد فوق میتوان به لینک اناقصه و اااییم الجلد در بانکهاا
و بسیاری از سازاانها مانند کشتیرانی و هواپیمایی و غیره اشاره کرد که به پشتوانه اموال منقول ایون سوازمانها ،تسوهیالت و
اعتبار بانکی اعطا شده است.

1

از این رو نیاز به مطالعهای در زمینه آسیبشناسی فرآیند و رویه فعلی ناظر بر فروش اموال منقول تملیکی بانکها احسواس
میشود تا بر این اساس ،کاستیهای موجود برطرف و از سطح و سرعت مورد انتظار در نقدشووندگی ایون نووع وثوایق تملیکوی
بانکها اطمینان حاصل شود .به بیان دقیقتر تدوین و پیادهسازی زیرساخت مقرراتی و سامانهای کارا برای اعمال حوق وثیقوه،
سرعت تملیک دارایی را بهواسطه نکول اعتبارگیرنده به نحو مناسبی افزایش میدهود؛ در حالیکوه بورای تکمیول فرآینود فووق و
دستیابی بانک به منابع از دست رفته بهواسطه نکول ،نیاز به برخورداری از بازاری نقود بورای فوروش دارایوی اسوت کوه در ایون
خصوص به نظر میرسود طراحوی سوامانه جوامعی بتوانود بسویاری از مشوکالت موجوود را بوا برقوراری مزایودههای الکترونیوک
برطرف نماید.

 .۲.۲.۹رویه ناظر بر اموال غیرمنقول
 .۱.۲.۲.۹زیرساخت مقرراتی
با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ۴1که در جلسات هماندیشوی بوا نماینودگان حقووقی بانکهوا بوه اشوتراک گذاشوته شود؛
اموال غیرمنقول سهلالبیع که به تشخیص بانک و براساس مقررات موجوود از امکوان توثیوق و تورهین در شوبکه بوانکی کشوور
برخوردارند ،عموماً در قالب امالک و مستغالت شهری ،منازل روستایی ،امالک مزروعوی و باغوات ،اسوناد رسومی مبتنوی بور
مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجورای طرحهوای کشواورزی ،و محول دیگور طرحهوا طبقهبندیشوده و بورای
پوشش ریسک اعتباری انواع مختلفی از تسهیالت ،توسط بانک هوا موورد اسوتفاده قورار میگیرنود .از ایون رو بوهنظر نمیرسود
مشکلی در خصوص محدود بودن دامنه اموال غیرمنقول قابل وثیقهسپاری وجود داشته باشد ،حتی امالک و مسوتغالت وقفوی
نیز در شبکه بانکی کشور از امکان ترهین رسمی اعیان برخوردار هستند.
البته توجه به این نکته ضروری است که در کنار موارد فوق میتوان ماشوینآالت و تجهیوزات منصووبه و طبقهبندیشوده در
گروه ماشینآالت و تجهیزات مندرج در جدول  ۴1را نیز از گروه اموال منقول به گروه اموال غیرمنقول منتقول کورد .همچنوین
در گروه قراردادها ،قراردادهای اجاره به شرط تملیک و واگذاری نیز بهدلیل امکان تنظیم سند رهنوی ،هور چنود از نظور ماهیوت

 1در کنار سامانههای فوق ،در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز بخش مناقصه و مزایده در نظر گرفته شده که به نظر غیرفعال است.
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نوع وثیقوه اولیوه (قورارداد) در قالوب امووال منقوول طبقهبنودی میشووند؛ اموا بوهدلیل طبقهبنودی موال ذیربوط در گوروه امووال
غیرمنقول ،میتوان این قراردادها را نیز بهنوعی در زیرمجموعه اموال غیرمنقول جای داد.
به این ترتیب در مجموع بهنظر نمیرسد محدودیتی در خصوص گستره امووال غیرمنقوول قابول توثیوق یوا تورهین در شوبکه
بانکی کشور وجود داشته باشد .این در حالی است که در خصوص اموال منقول ،کاستیهایی موجوود بوود و در برخوی زمینوهها
نیاز به زیرساخت مقرراتی برای امکان استفاده از این داراییها در تامینمالی وثیقهای مشاهده میشد.
 .۲.۲.۲.۹زیرساخت سامانهای
در بررسی وضعیت موجود زیرساخت سامانهای در ثبت اموال غیرمنقول ،ابتدا بور نحووه ثبوت تورهین یوا توثیوق ایون امووال در
قالب ثبت عادی و رسمی متمرکز میشویم .این امر امکان مقایسه بین رویه موجود در اموال منقول و غیرمنقول را فراهم کورده
و به صورت ضمنی امکان بالقوه تجمیع سامانه ثبت اموال منقول و غیرمنقول را بهتصویر میکشد .سپ

بور سوامانههای ثبوت

اموال غیرمنقول موجود متمرکز میشویم و در کنار توجه به امکان تلفیق و ادغوام آنهوا در یوک سوامانه بورای دسترسوی بهتور بوه
وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول ،میزان همبستگی و نزدیکی رویه آنها بوه سوامانههای امووال منقوول موجوود را موورد توجوه قورار
میدهیم.
الف .ثبت
ابتدا توجه به این نکته ضروری است که در تورهین یوا توثیوق امووال غیرمنقوول ،امکوان مالکیوت مشواع در دارایوی ذیربوط

براساس مقررات موجود در نظر گرفته شده است1؛ با این وجوود بانکهوا بوهدلیل مشوکالت احتموالی در تفکیوک و افوراز ایون
اموال هنگام تملیک ،ترجیح میدهند سند شش دانگ اموال غیرمنقول را تورهین یوا توثیوق کننود .ایون مسواله نوه تنهوا در موورد
امالک و مستغالت شوهری ،بلکوه بوا شودت بیشوتری در موورد اسوناد منوازل روسوتایی ،هموه انوواع اراضوی کشواورزی و محول
طرحهای مختلف صادق است.
مساله دیگری که در ترهین و توثیق این اموال باید مورد توجه قرار گیرد ،نیاز بوه ثبوت رسومی اسوت .در حقیقوت براسواس
ماده  ۶۲قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،کلیه معامالت راجوع بوه امووال غیرمنقوول ثبوت شوده ماننود بیوع ،صولح،
اجاره ،رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معامالت ،باید بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود .از این رو در
ثبت ترهین یا توثیق این اموال ،حتماً در نهایت ۲باید سند رهنوی در دفواتر اسوناد رسومی تنظویم شوود .بوا ایون وجوود صورفاً در

مواردیکه به دلیل طوالنیبودن اسوتعالمهای بودهی مالیواتی و بیموهای و غیوره؛ و اطمینوان از صوفر بوودن مقوادیر ایون بودهیها
بهواسطه بانکداری رابطهای و شناخت و اطمینوان کوافی بوه مشوتری؛ در کنوار نیواز بوه اعطوای سوریع اعتبوار ،در موواردی ماننود
گشایش اعتبار اسنادی که مساله زمان از اهمیت باالیی برخوردار است؛ قورارداد تعهود بوه تورهین بورای فاصوله زموانی کوتواهی
تنظیم میشود و وکالتنامهای نیز از مالک اخذ میشود تا امکان نقل و انتقال و رهن دوباره پالک ثبتی ذیربط از فرد اخذ شود
وپ

از طی دوره زمانی مربوطه ،ترهین اموال فوق در قالب سند رسمی انجام خواهد شد.
این مساله در مورد قراردادهای مشارکت مدنی ساخت نیز صادق است؛ زیرا در هنگام تنظیم قورارداد ،هنووز سوند مالکیوت

برای واحدها تنظیم نشده است .از این رو برای این اموال هم قرارداد تعهود بوه تورهین تنظویم میشوود و بورای پوشوش ریسوک
اعتباری ،وثایق تکمیلی مانند سفته به امضای ضامن معتبر و غیره از اعتبارگیرنده اخذ میشوند .در این موارد بوا اتموام قورارداد
مشارکت و تبدیل آن به فروش اقساطی ،امکان ترهین سند واحدهای ذیربط برای بانک فراهم میشود.
البته در برخی موارد نیز با توجه به آنکه مالکیت محل طرح با دولوت اسوت و صورفاً امکوان بهرهبورداری از زموین در قالوب
طرحهای مشخص به اعتبارگیرنده واگذار شده است ،امکان ترهین اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی فراهم نبوده و صورفاً
محل طرح در قالب قراردادهای جانشینی و سهجانبه به توثیوق عوادی بانوک درخواهود آمود .در ایون شورایط در صوورت نکوول
اعتباری طرفمقابل ،بانک ملزم به جانشینی در طرح و یا فوروش آن از طریوق مزایوده میشوود .در هور دو صوورتم جانشوینی و
فروش نیز بانک با مشکالت زیادی مواجه میشود زیرا نه تخصوص و توانوایی الزم در جانشوینی را دارد و نوه در فوروش محول

 1در این خصوص با توجه به ماده  ۵63قانون مدنی ،این حق برای دارندگان کلیه اموال با مالکیت مشاع و صرفنظر از منقول یا غیرمنقول بودن آن در نظور
گرفته شده است.
 ۲در تعهد به ترهین ،ابتدا توثیق در قالب سند عادی انجام میشود و پ

از فراهمشدن شرایط و یا زمان الزام به ترهین ،رهن در قالب سند رسومی رهنوی

انجام خواهد شد.
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طرح امکان عدم مواجهشدن با مشکالت ناشی از پرداخت بدهیهای مالیاتی ،بیمهای ،مطالبات کارگری و غیره اعتبارگیرنوده و
خلع ید فراهم است .از این رو در این طرحها همواره بانک باید از توثیق وثایق تکمیلی الزم اطمینان حاصل نماید.
در مورد قراردادهای واگذاری و اجاره به شرط تملیک اراضی نیز بهدلیل وجود سوند رسومی بورای عرصوه و اعیوان ،امکوان
ثبت رسمی فراهم است .با این وجود در مواردیکه عرصه همیشه به نام دولت و صرفاً برای اعیان سند صوادر میشوود ،عمومواً
بانکها سعی میکنند از این قراردادها بهعنوان وثیقهای برای پوشش ریسک اعتباری استفاده نکنند و صرفاً در قالب تسوهیالت
تکلیفی و در صورت احراز وثایق واجدشرایط دیگر ،امکان ارائه تسهیالت به دارندگان این قبیل داراییها وجود دارد.
اسناد منازل روستایی نیز در صورتیکه دارای سند ثبتی باشند ،مشکلی در ترهین آنها در قالب سند رسمی وجوود نودارد .در
صورت عدم وجود سند رسمی ،در صورت برخورداری از سابقه ثبتی و با مکاتبه با شوورای شوهر و روسوتا ،بانوک میتوانود بوه
این متقاضیان تسهیالت اعطا کند که این شرایط نیز بیشتر در شرایط اعطای تسهیالت تکلیفی بهوجود میآیند .البتوه در بیشوتر
موارد نیز صرفاً خود روستا دارای سند ثبتی است و زمین روستا به سهام کوچوک تقسویم شوده و خوود منوزل روسوتاییان دارای
سند ثبتی نیست .بنابراین میتوان براساس سابقه ثبتی مادر ،سهم مشاعی را استخراج کرد و در رهن برد .در این شرایط ترهین
رسمی میتواند براساس نقشه جامع روستا و طرح هادی انجام شود.
همچنین براساس نظر نمایندگان حقوقی بانکها در جلسات هم اندیشی ،در مورد ماشینآالت و تجهیزات منصوبه عمومواً
رویه بانکها مبتنی بر ثبت رسمی است .با این وجود برخی از بانکها به ثبت عادی نیز در خصوص این اموال اشاره کردند.
از این رو مشاهده میشود که در مورد بخش اعظمی از اموال غیرمنقول ،ثبت رسمی و ترهین در دفاتر اسناد رسمی توسوط
بانکها دنبال میشود که رویه مورد انتظار ،بر پایه مقررات ذیربط و با تاکید ویژه بور قوانون احکوام دائموی برناموههای توسوعه
کشور است .با این وجود در مورد برخی از این اموال ،بهدلیل مالکیت دولتی دارایی و یا رویه خارج از عرف بانک که حتوی در
مواردی ناق

قانون فوق است ،ثبت عادی در توثیق این اموال توسط بانکها انجام میشود.

همچنین با توجه به رویه موجود در ترهین رسمی ،مبتنی بر اخذ اسوتعالمهای الزم در خصووص بودهی مالیواتی ،بیموهای و
بدهیهای مربوط به خدمات شهری ،و ضرورت کنترل اسناد و مدارک مورد نیواز در کنوار پرداخوت هزینوه بواالی ثبوت رسومی؛
مشاهده میشود که نه تنها هزینه تامینمالی به پشتوانه ترهین اموال غیرمنقوول بسویار بواالتر از رویوه متوداول موجوود در توثیوق
عادی اموال منقول در رویه بینالمللی است؛ بلکه زمان طوالنیتری نیز برای طیکردن فرآیند بروکراسی اداری فوق الزم اسوت.
بنابراین رویه موجود در ثبت این اموال با رویه موجود در بهترین عملکرد ناظر بر ثبت اموال منقول که بر ضرورت کوتواه بوودن
زمووان ثبووت و هزینووه مووالی نزدیووک بووه صووفر را بوورای توثیووق ایوون اموووال تاکیوود دارد ،هماهنووگ نبوووده و از ایوون رو مطووابق رویووه
بینالمللی ،نیاز به سامانههای متفاوت با رویکردهای متفاوت در ثبت توثیق اموال منقول و غیرمنقوول ،بوه وضووح بوه تصوویر
کشیده میشود.
ب .سامانههای موجود
با طبقهبندی اموال غیرمنقول سهلالبیع در قالب متداول و مشتمل بر امالک و مستغالت شهری ،منازل روستایی ،اموالک
مزروعی و باغات ،اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهوای کشواورزی ،و محول دیگور
طرحها مشاهده میشود که امکان ثبت آنها در سامانه کاداستر فراهم است و از این منظر کاستی خاصوی مشواهده نمیشوود .بوا
این وجود در صورت افزودن ماشینآالت و تجهیزات نصبی به گروه فوق ،عدم وجود سامانهای برای ثبوت ایون اقوالم از گوروه
اموال غیرمنقول بهعنوان مشکلی در خصوص ثبت و امکان بازیابی عمومی وضعیت این اموال از منظر رهن ،توثیق ،بازداشوتی
و آزاد بودن مشاهده میشود.
هر چند در مورد بیشتر ماشینآالت و تجهیزات خارجی که از طریق گمرک وارد کشور میشوند ،میتوان در مرحله ورود بوه
کشور از طریق سامانه جامع گمرک امکان ثبت وضوعیت آنهوا را فوراهم کورد؛ اموا بوا تورخیص از گمورک ،دیگور ایون سوامانه از
قابلیت رهگیری وضعیت این قبیل اموال برخوردار نبوده و نیاز به رفع خالءهای موجود در این زمینه مشاهده میشود.
از این رو برخالف اموال منقول ،در مورد اموال غیرمنقول صرفاً در حال حاضر یک سامانه فعال وجود دارد که این سوامانه
نیز به دلیل نوع متفاوت دارایی تحت پوشش ،از امکان تسری به حوزه ماشینآالت و تجهیزات منصوبه برخوردار نبوده و نیواز
به انجام اقدامات الزم در این زمینه مشاهده میشود.
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 .۲.۲.۲.۹زیرساخت اجرایی
در اجرا و اعمال حق وثیقه اموال غیرمنقول در کنار رویه ناظر بر اجرای این حق تا تملیک دارایوی ،بایود برخوورداری بانوک از
حق تقدم اولیه نسبت به دیگر بدهکاران نیز مورد توجه قرار گیرد .از آنجا کوه ایون مقولوه در زیور بخوش قبلوی صورفنظر از نووع
دارایی  -منقول یا غیرمنقول  -بهصورت جامع مورد بررسی قورار گرفوت ،در ایون قسومت از تکورار مطالوب ذیربوط خوودداری
شده و صرفاً مشکالت موجود در اجرای حق وثیقه اموال غیرمنقول بحث میشود.
همچنین در مورد اموال غیرمنقول نظر بوه آن کوه بانکهوا بورای بوهاجرا گذاشوتن طلوب براسواس سوند رسومی الزماالجورای
ذیربط و براساس آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا ،الزاماً نیوازی بوه صودور حکوم از دادگواه بورای صودور اجرائیوه

ندارد ،1بنابراین انتظار میرود با عدم نیاز به رجوع به دادگاه ،تا حدود زیادی رویه اجرا کوتاه شده باشد .بوا ایون وجوود بررسوی
دقیقتر این مقوله در ادامه ،شفافیت بیشتری را در این زمینه و بورای ارتقوای زیرسواخت اجرایوی تامینموالی بوه پشوتوانه امووال
غیرمنقول در اختیار قرار میدهد.
الف .اجرای حق وثیقه
در خصوص زیرساخت اجرایی با استخراج و طبقهبندی مشکالتی که بانکها در پرسشنامه ارسالی در این طورح بوه عنووان
مسائل پیشرو در مرحله به اجرا گذاشتن وثایق غیرمنقول در بازیافت مطالبات غیرجاری عنوان کرده بودند ،نهوایی کوردن آنهوا
با به اشتراکگذاری در جلسات هماندیشی بوا نماینودگان حقووقی بانکهوا؛ بوه جوداول  ۴3و  ۴۴دسوت یوافتیم کوه در اداموه بوا
توضیح ابعاد مختلف آن ،به نحو مناسبی کاستیهای زیرساخت اجرایی وثایق غیرمنقول بهتصویر کشیده میشود.
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 اسناد و امالک کشور ،اداره اجرای ثبت ،و دفاتر اسناد رسمی اسوت؛ ابتودا بوه مشوکالت موجوود در ایون
رویه اشاره کرده و در گام بعد مسائل کلیتر مورد اشاره توسط بانکها بررسی میشود که بوه رویوه موجوود بوین سوه نهواد فووق
مرتبط نمیشود.
الف .۱.مشکالت ناشی از فرآیند و رویههای ذیربط



اداره ثبت اسناد و امالک


استعالم
براساس اطالعات مندرج در جدول  ۴3مشاهده میشوود کوه مشوکالت موجوود در رویوه اجورا و نواظر بور اداره ثبوت
اسناد و امالک کشور ،متمرکز بر مرحله استعالم است .به روز نبودن سامانه استعالم امالک و صرف وقت زیاد برای
دریافت نتایج این استعالمها به دلیل عدم دسترسی مستقیم بانکها بوا حسواب کواربری بوه سوامانه فووق ،مووانعی را

برای بانکها ایجاد کرده است ۲.در خصوص بهروز نبودن این سامانه نیز حتی یکی از بانکها به معرفی سووابق یوک
ملک بهعنوان اموال مدیون در استعالم از این سامانه اشاره کرده است که چند سال پیش از زمان استعالم ،ایون ملوک
منتقل شده و از مالکیت مدیون خارجشده بود .البته این مساله نه تنهوا میتوانود ناشوی از بوهروز نبوودن سوامانه فووق،
بلکه حتی میتواند ناشی از کوتاهی دفاتر ثبت در ارسال خالصه معامالت به سامانه ذیربط بوده باشد.
از آنجا که استعالم از این سوامانه نیوز عمومواً در خصووص عودم بازداشوت دارایوی و بنود «ز» قوانون اراضوی دولوت،
شهرداریها ،اوقاف و بانکها و مبتنی بر عدم وقوع ملک در محدوده طرحهای دولتی و ترهین قبلی آن است؛ بورای
برطرف کردن مشکالت ناشی از جانمایی ملک براساس اسناد قدیمی ،توصیه میشود همواره استعالم فوق مبتنی بور
ارائه دقیق جانمایی ملک نیز انجام شود تا مشکالت بالقوه ناشی از جانمایی نادرست برطرف شود.


ادارات اجرای ثبت
مشکالت موجود در رویه اجرای اموال غیرمنقول و ناظر بر ادارات اجرای ثبت ،براساس اطالعات مندرج در جدول ،۴3
بخش بیشتر و در حقیقت اصلی مشکالت بانکهوا را در زیرسواخت اجرایوی بوه خوود اختصواص میدهنود و از بایگوانی،

 1البته بانکها میتوانند براساس صالحدید و بهویژه در شرایطی که دارایی ذیربط به دالیل مختلف از ارزش بازاری الزم برخوردار نیست؛ و یوا بوه علوت
عدم امکان وصول تمامی طلب با فروش مال غیرمنقول به واسطه دیون دولتی باال؛ با رجوع به دادگاه و توسل به دیگر داراییهای اعتبارگیرنوده ،بوا وجوود
رویه اجرای طوالنیتر ،به بازیافت مطالبات خود بپردازد.
 ۲حتی نمایندگان حقوقی بانکها با اشاره به میسر نبودن امکان استعالم سامانه در شهرستانها بر ضرورت برطرف کردن این کاستی اصرار داشتند.
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پیگیری ،صدور اجرائیه ،اختالف در نحوه محاسه میزان طلب بانکهوا ،قیمتگوذاری دارایوی ،فرآینود مزایوده ،هزینوههای
اجرا تا دریافت طلب را شامل میشود.


نحوه بایگانی و محدودیت پیگیری
به بیان دقیقتر در ادارات اجرای ثبت بهدلیل عدم وجود اتوماسیون اداری ،بانکها هموواره بوا مشوکالتی در بایگوانی

پروندهها 1و محدودیت پیگیری ۲مواجه هستند .این در حالی است که با برقوراری اتوماسویون اداری واقعوی و کوارا ،و
از این رو بوهوجود آمودن امکوان دسترسوی الکترونیوک نماینودگان ادارات حقووقی بانکهوا بوه سوامانه فووق در قالوب
حساب کاربری؛ نه تنها بسیاری از مشکالت موجود در زمینه بایگوانی پرونودهها و پیگیوری آنهوا میتوانود حول شوود؛
بلکه مدیریت زمان کارکنان ادارات اجرای ثبت نیز با تمرکز بیشتر بر عملیات اجرایی به جای عملیات اداری ناظر بور
پروندهها ،به نحو موثرتری انجام خواهد شد و تا حدودی اثر مشکالت ناشی از کمبود نیورو در ایون ادارات میتوانود
مدیریت شود .بنابراین در گام اول ،ارتقای اتوماسیون اداری و طراحی سامانه الزم برای پیگیری پروندهها بایود موورد
توجه قرار گیرد تا بهواسطه آن ،مشکالت نمایندگان حقوقی بانکهوا و کارکنوان ادارات ثبوت در اختصواص وقوت بوه
ارتباط سنتی بین ارباب رجوع و کارشناس ذیربط تا حدود زیادی کاهش یابد.


صدور اجرائیه
در مرحله بعد ،بانکها با مشکالت زیادی در صدور اجرائیه مواجه هسوتند کوه براسواس نظورات نماینودگان حقووقی
بانکها ،دو حوزه ابالغ اجرائیه و اصالح مبلغ آن را در کنار عدم صودور اجرائیوه بورای قراردادهوای اجواره بوه شورط
تملیک در بر میگیرد.
در حقیقت طوالنی بودن زمان مورد نیاز برای ابالغ اجرائیه و عدم پیشبینی اصالح اشتباهات در تقاضوانامه صودور
اجرائیه و برخورد سلیقهای در این زمینه بهواسطه عدم وجود وحدت رویه ،مشکالتی را برای بانکهوا بوهوجود آورده
و نیاز به اصالح رویه موجود مشاهده میشود.
در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که زمان صدور اجرائیه ،حداکثر مبلغی کوه بانوک بوهعنوان اصول در
تقاضای اجرائیه درج می کند ،سقف ارزش سند رهنی است و معموالد شعبه مقدار مطالبات بانک شامل اصل ،سوود
و جریمه را تا روزی که اجرائیه صادر میشود ،محاسوبه و بوه اداره حقووقی بانوک اعوالم میکنود .حوال اگور بانوک در
محاسبه مطالبات اشتباه کرده باشد و در شرایطی که سوقف تقاضوانامه اجرایوی صوادره توسوط بانوک از سوقف سوند
رهنی بیشتر نباشد ،میتوان تا سقف سند رهنی اجرائیه را اصالح کرد و ثبت هم عموماً باید این اصالحیه را بپوذیرد.
با این وجود اگر اشتباه موجود در محاسبات به مقدار مطالبهای بیش از سقف سند رهنوی منتهوی شوود ،ثبوت عمومواً
اصالحیه را نمیپذیرد و از این منظر برای بانک مشکالتی بهوجود میآید.
در مورد قراردادهای اجاره به شرط تملیک نیز ادارات ثبت با مطرح کردن این مسواله کوه چگونوه بانوک میتوانود هوم
عین مستاجره را به دلیل تخلف مستاجر از شروط قرارداد در مالکیوت خوود باقیگوذارد و هوم اقسواط تادیوه نشوده را
مطالبه کند ،از صدور اجراییه به استناد قراردادهای فوق اجتناب میورزند .از این رو بانکها عموماً سوعی میکننود از
قراردادهای دیگری به جای قرارداد فوق استفاده کنند و ضروری اسوت مشوکل فووق بوا برگوزاری جلسواتی بوا ادارات
اجرای ثبت و صدور بخشنامه مشخصی در این زمینه برطرف شود.
مشکل دیگر بانکها ،عدم صدور اجرائیوه از طورف ادارات اجورای ثبوت بورای ضومانتنامهها اسوت .در حقیقوت بوا
وجودیکه در اصالح ماده  1۵قانون عملیات بانکی بدون ربا ،بهصراحت عنوانشده کلیوه قراردادهوایی کوه در اجورای

 1در این زمینه برخی از بانکها حتی به مفقود شدن پروندههای اجرایوی در ادارات اجورا (بوهویژه برخوی پرونودههای بوا مطالبوات غیرجواری بواال) و عودم
همکاری مسرولین امر و عدم نظارت کافی بر بایگانی پروندهها اشاره کردند که در برخی موارد نیوز بوه دلیول وضوعیت نامناسوب بایگوانی ،پرونودهای بورای
مدت نامعلومی مفقود شده است.
 ۲در این زمینه میتوان به تعطیل بودن ادارات اجرای ثبت در روزهای پنجشنبه و محدود کردن زمان مراجعه نمایندگان بانکها به  ۲یوا  3روز در هفتوه در
تهران و اختصاص  ۲روز در ماه به نمایندگان هر بانک در استانها ،در کنار دستور تقلیل پیگیری پروندههای مطالباتی به  3پرونده در روز برای نمایندگان
بانکها با توجه به تعداد پروندههای معوق بانک در تهران در کنار عدم پذیرش پرونده در روزهای شنبه و سهشنبه و محدودیت بیشتر پیگیری پروندهها در
شهرستانها اشاره کرد .البته عدم امکان دسترسی و مالقات نمایندگان بانک با کارشناسان اداره اجرای ثبت تهران ،صادره از جانب معاونوت اجورای ثبوت
این استان و ایجاد روال متمایز از ادارات دیگر نیز به مشکل فوق افزوده است.
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این قانون مبادله و بوین طورفین منعقد شدهاند ،در حکم اسناد رسمی است؛ اما در عمل ادارات اجورای ثبوت بوه ایون
مقوله توجه ندارند .در حقیقت در برخی مووارد ایون ادارات بوه اسوتناد مواده  1۲دسوتورالعمل نواظر بور ضومانتنامه

بانکی ریالی مصوب  13۶5از صدور اجرائیه بر قراردادهای ضمانتنامه خودداری میکنند .1ایون در حوالی اسوت کوه
حتی ماده  7قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی ،کلیه قراردادهای بین بانوک و مشوتری در اجورای قوانون عملیوات
بانکی بدون ربا را در حکم اسناد رسمی و الزماالجرا میداند .از این رو در بسیاری از موارد بانکهوا ملوزم بوه رجووع
به محاکم قضایی برای رسیدگی و دریافت حکم ذیربط برای موارد فوق میشوند.


اختالف در نحوه محاسبه
در نحوه محاسبه مطالبات نیز عموماً اختالفنظر بین بانک و ادارات اجرای ثبت وجود دارد که منجور بوه بالتکلیوف
شدن بخشی از مطالبات بانکها میشود .بهعنوان مثال در قراردادهای تسهیالت مشارکت مدنی و براساس مقوررات
حاکم بر عقد مشارکت ،تعیین و درج درصد یا مبلغی مشخص تحت عنوان سود متعلقه به اصول سهمالشورکه بانوک
و اضافه نمودن آن به اصل مبلغ تسهیالت اعطوایی در قورارداد تنظیموی مجواز نیسوت .از ایون رو ثبوت نیوز عمومواً از
پذیرش سود مترتب بر مبلغ مندرج در قرارداد خودداری کرده و جورائم تواخیر تادیوه را صورفاً براسواس مقودار اصول
تسهیالت محاسبه کرده و از ایون رو بانوک متضورر میشود .بوا ایون وجوود بوا اسوتفتای کوانون بانکهوا و موسسوات
اعتباری خصوصی از مقام معظم رهبری در خصوص شبهه جایگزینی تسویه کامل بدهی با تسویه کامول اصول بودهی
به اضافه سود متعلقه به وام یا تسهیالت بانکی؛ و دریافت نظر رهبری مبنی بر منظوور شودن سوود مربوطوه بوه مقودار
اصل بدهی ،در صورت شکلگیری بدهی طبق یکی از عقوود شورعی؛ ایون مشوکل دیگور بوهعنوان موانعی در بازیافوت
مطالبات غیرجاری بانکها در رویه اجرای ادارات ثبت اسناد و امالک کشور منظور نمیشود.

۲

مشکل دیگر بانکها در نحووه محاسوبه اصول و سوود قراردادهوای مشوارکت مودنی ،ناشوی از لحواظ خسوارت دوران
توقوف اسوت کوه موورد قبوول ادارات ثبوت نیسوت .همچنوین براسواس بخشونامه بانوکمرکزی ،وجوه التوزام در عقووود
مشارکتی بر اساس اصل و سود مترتبه حساب میشود .با ایون وجوود اجورای ثبوت ،دریافوت خسوارت را فقوط بورای
اصل تسهیالت فوق مجاز می داند.
از طرف دیگر بانکها در فرآیند اجرا با هزینههایی مانند هزینه صدور برگه اجرائیه مواجه هستند .بوا ایون وجوود اداره
ثبت بدون هماهنگی با بانک و استعالم هزینههای اجرا از بانک ،فک رهون را انجوام میدهود .در ایون شورایط بانوک
باید مجدداً برای دریافت این هزینوهها پیگیوری و مراحول مضواعفی را طوی کنود .از ایون رو ضوروری اسوت اسوتعالم
هزینههای اجرا نیز از بانک برای تسویه نهایی و قبل از فک رهن مورد توجه قرار گیرد.


قیمتگذاری
حوزه دیگری که بانکها را با مشکالت عدیدهای در فرآیند اجرا مواجوه نمووده ،قیمتگوذاری اسوت .در مرحلوه اول،
عدم درنظرگرفتن مهلت زمانی محدود برای کارشناس رسومی دادگسوتری در ارزیوابی امووال غیرمنقوول؛ و در مرحلوه
دوم ،عدم تخصص کافی برخی از این کارشناسان؛ مشکالتی را برای بانکها پدید آورده و فرآیند دادرسی را طووالنی
نموده است .از این رو تغییر رویه ادارات ثبت بر اعمال محدودیت زمانی در ارائه نظر کارشناسی و اعمال جریمه بور
دستمزد کارشناس به ازای هر روز تاخیر در ارائه نظور کارشناسوی میتوانود کموک مووثری بوه حول نسوبی ایون مسواله
نماید.

3

همچنین سکوت آییننامه اجرای مفواد اسوناد رسومی الزماالجورا در ممانعوت از ورود کارشوناس رسومی در بازدیود و
قیمتگذاری ،با توجه به فرآیند طوالنی اخذ مجوز ارزیابی ملک از خارج که منجور بوه اطالوه زموان وصوول مطالبوات
 1در این ماده عنوان شده که موسسه اعتباری ضمانتنامه را به استناد ماده ( )13قانون مدنی صادر میکند .تعهودات ناشی از صدور ضمانتنامه از رابطه پایه
و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بووده و اختالفوات میان ضمانتخواه و ذینفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها ،در تعهود مؤسسوه اعتبواری
به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع ،مؤثر نخواهد بود.
 ۲این کانون در متن استفتای خود به پاسخ مثبت فقهای شورای نگهبان در پاسخ به سوال رئی

کل بانوک مرکوزی در خصووص جوایگزینی «تسوویه کامول

بدهی» با «تسویه کامل اصل بدهی» در متن کلیه قراردادهای بانکی در سال  13۶1اشاره نموده است.
 3البته توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم پذیرش نظر قیمتی کارشناس ذیربط توسط بانک ،امکان ارائه درخواست ارزیوابی مجودد بورای
بانک در نظر گرفته شده است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران

میشود ،از جمله مشکالت اجرایی بانکها در فرآیند قیمتگذاری اموال غیرمنقول اسوت .از ایون رو ضوروری اسوت
تدابیری اندیشیده شود تا در صورت استنکاف مالک یا متصرف ،کارشناس ذیربط راساً در همان مراجعه اول ،حوق
ارزیابی ملک از خارج را داشته باشد .در این شورایط اگور راهون مودعی وجوود امووال بیشوتر  -نظیور ماشوینآالت در
محل طرح  -بوده و به نظر کارشناسی اعتراض دارد؛ در مرحله دوم ،کارشناس جدید با رفتن به داخل ملک و انجام
ارزیابی کامل ،نظر نهایی را ارائه خواهد کرد .به بیان دقیقتر نبایود عودم همکواری راهون ،منجور بوه توقوف عملیوات
اجرایی و یا طوالنیتر شدن آن شود.
مقوله دیگری که بانکها در رویه اجرایی ناظر بر قیمتگوذاری امووال غیرمنقوول عنووان کردنود ،طووالنی بوودن رویوه
نهایی شدن قیمت است که طوالنی بودن رویه ناظر بر تنظیم صوورتمجل

مزایوده نیوز بور شودت طوالنیشودن رویوه

فوق میافزاید .طوالنی بودن این رویه در حدی است که در مرحله اول  ۶ماه طول میکشد تا قیمت کارشناسی اعوالم
شود و اگر اعتراضی وجود داشته باشد بین  1تا  3سال زمان الزم است تا قیمت کارشناسی قطعی شود.
به بیان دقیقتر براساس تبصره  ۲ماده  131آیینناموه اجرایوی مفواد اسوناد رسومی الزماالجورا ،بوا گذشوت یکسوال از
تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقوول ،بوه درخواسوت هور یوک از طورفین و توا قبول از تنظویم صوورتمجل

مزایوده،

ارزیابی میتواند تجدید شود .از این رو بدهکاران اعتراض به ارزیابی را در آخرین روزهای باقیمانده به جلسه مطرح
میکنند تا موجبات اطاله بیش از پیش روند اجرایی را فوراهم آورنود و بوه ایون ترتیوب زموان زیوادی توا جلسوه مزایوده
مجدد فاصله میافتد .بنابراین با اصالح رویه فوق و سورعت عمول بخشویدن بوه فرآینود تنظویم صوورتمجل

مزایوده

میتوان از بروز این مشکالت و ضایع شدن حقوق مادی دو طرف به واسطه نوسان باالی قیمت اموال غیرمنقوول در
کشور جلوگیری کرد.
البته در ارتباط با تبصره فوق نیز توجه به این نکته ضروری است که اعتبار یکساله قیموت کارشناسوی بوا تبصوره مواده
 15قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر اعتبار  ۶ماهه قیمت کارشناسی در تضاد است .از این رو الوزام
به سرعت عمل بخشیدن در تنظیم صورتمجل

مزایده با توجه به دوره اعتبار اندک قیمت کارشناسوی بایود حتمواً در

دستور کار ادارات اجرایی ثبت قرار گیرد.
مساله دیگر مورد اشاره بانکها در قیمتگوذاری ،مبتنوی بور قیمتگوذاریهای غیرواقعوی و بوه مبوالغی بویش از ارزش
واقعی پالک ثبتی است .از آنجا که در ماده  3۴اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک ،تملیک وثیقه به مورتهن در قبوال
مبلغی کمتر از ارزش واقعی مجاز شوناخته نشوده ،در آیینناموه اجورای مفواد اسوناد رسومی الزماالجورا ،ارزش واقعوی
تبدیل به قیمت کارشناسی شده و اگر رهینه به قیمت کارشناسی در مزایده اجرای ثبت به فروش نرود ،در نهایوت بوا
همان قیمت که مشتری نداشته به بانک به فروش میرسد و در واقع بانوک نیوز نمیتوانود در مزایودههای بعودی آن را
بهفروش برساند و در عمل سرمایه بانک تبدیل به امالک فاقد ارزش میشود.
از این رو بهنظر میرسد رجحان «قیمت کارشناسی» بر «تقاضای خریود» موجوه نبووده و ارزش واقعوی هموان مبلغوی
است که افراد در مزایده حاضر به خرید هستند .از این رو با هدف اصالح آیینناموه موذکور ،امکوان مزایوده مکورر در
فرض اشتباه کارشناس و عدم امکان فروش ملک به قیموت اعالموی بوا قیمتهوای پوایینتر ،در مواده  15قوانون رفوع
موانع تولید رقابتپذیر در نظر گرفته شده است .البتوه ایون امکوان صورفاً بورای فوروش امووال غیرمنقوول شورکتهای
تولیدی و کارخانهها لحاظ شده و برای اشخاص عادی نافذ نیست.
از این رو بهتر بود اصالح رویه برگزاری مزایده به جای قانونی با پوشش اندک مخاطبان ،در آیینناموه ذیربوط انجوام
میشد و از پراکندگی قوانین و مقررات موجود و سردرگمیهای حاصله کاسته میشد .توجه بوه نکتوه ضوروری اسوت
که قیمتگذاری غیرواقعی از طرف کارشناسان رسمی دادگستری ،عمالً فرصت وصوول مطالبوات بانوک را بوهتعویق
میاندازد و فرآیند را طوالنی میکند.
همچنین با وجود ارجاع موضوع قیمتگذاری به ارزیابی مجدد توسط انتخواب کارشوناس جدیود در آئینناموه اجورا

1

برای قیمتگذاری اموالک تووثیقی در زموان مزایوده ،مشواهده میشوود کوه عمومواً از ایون راهبورد اسوتفاده نشوده و بوا
 1در ماده  13۲آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا ،امکان اعتراض به نظر کارشناس اولیه با انتخاب یک نفور از بوین  3نفور کارشوناس رسومی،
توسط رئی

ثبت محل و به قید قرعه در نظر گرفته شده است.
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وضعیت وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی

قیمتگذاری باال اجبار تملیک مشاعی دارایی توسط بانک بهوجود میآید که این مساله نیز امکان فروش کوتاهمودت
آن را کاهش میدهد.
مشووکل مهووم دیگوور بانکهووا در مزایووده اموووال غیرمنقووول ،ناشووی از عوودم وجووود خریوودار اسووت کووه بیشووتر در شوورایط
قیمتگذاری غیرواقعی حاصل میشود .در حقیقت در صورت عدم وجود خریدار ،ماده  1۲۶آیینناموه اجورای مفواد
اسناد رسمی الزماالجرا اعمال خواهد شد .در این شورایط بانوک دو راهکوار در پویشروی خواهود داشوت :پرداخوت
مابهالتفاوت قیمت دارایی و تملک غیرمشاع آن و یا تملک مشاعی دارایی.
به بیان دقیقتر با انتخاب راهبرد پرداخت مابهالتفاوت قیمت ،بانک صرفنظر از واقعی بودن ارزیابی دارایوی ،بایود از
منابع مالی خود ،مابهالتفاوت ارزش دارایی ذیربط را به حساب صندوق ثبت واریز کنود توا دارایوی را کامول تملوک
نماید که صرفنظر از صرف منابع ،در نهایت با مشکل نگهداری و فروش آن مواجه خواهد شد .البته در حوال حاضور
بانکها بهدلیل کاهش نقدینگی از انجام این کار منوع شودهاند و در صوورت پرداخوت نیوز براسواس الزاموات قوانونی
ناشی از ماده قانونی رفع موانع تولید رقابتپذیر ،باید بهسرعت ملک را در مزایوده بوهفروش برسوانند کوه در صوورت
رکود بخش مسکن و یا وجود حباب قیمتی بزرگ در این بازار ،عمالً مزایوده فاقود خریودار بووده و بانکهوا ملوزم بوه
پرداخت مالیات تصاعدی در اثر تملک این اموال میشوند.
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جدول  -۴3مشک ت موجود در عازیاف

به روز نبودن اطالعات سامانه استعالم امالک مستقر در اداره ثبت

استعالم

صرف وقت و نیروی زیاد برای دریافت پاسخ از دفاتر امالک ادارات ثبت
مفقود شدن پروندههای اجرایی در ادارات اجرا

نحوه بایگانی

وضعیت نامناسب بایگانی پروندهها
محدود کردن زمان مراجعه نمایندگان بانکها

محدودیت پیگیری

دستور تقلیل پیگیری پروندههای مطالباتی
عدم امکان دسترسی و مالقات نمایندگان بانک با کارشناسان اداره اجرای ثبت تهران

صوووووووووودور
اجرائیه

ادارات اجرای ثبت

اداره ثبووووت

حوزه

ابالغ اجرائیه

طوالنی بودن زمان تقاضا و ابالغ اجرائیه که حداقل  ۵ماه زمان میبرد

اصالح مبلغ اجرائیه

عدم پیش بینی رویه مشخصی در اصالح اشتباهات در تقاضانامه صدور اجرائیه تا برگزاری مزایده در افزایش یا کاهش مبلغ

عدم صدور اجرائیه

اختالف در نحوه محاسبه
کارشوووووووناس رسووووووومی
دادگستری

ممانعوووووووووووووووت از ورود

کارشناس

فرآیند طوالنی نهاییشدن

قیمتگذاری

اسووووووووناد و

اموووووووووالک

کشور

سازمان

مطال ات غیرجاری عه پش وانه اموا غیرمنقو در ارت اط عا فرآیند و سازمانهای ذیرعط
مشکالت ذیربط

قیمت

برای قراردادهای اجاره به شرط تملیک
برای قراردادهای صدور ضمانتنامه
عدم محاسبه خسارت ناشی از توقف مشارکت مدنی توسط ثبت
عدم در نظر گرفتن مهلت زمانی سفت و سخت برای اعالم نظر کارشناسی
عدم تخصص کافی کارشناس ذیربط
سکوت آییننامه اجرای اسناد رسمی در این مورد
 ۶ماه زمان برای اعالم قیمت کارشناسی و  1تا  3سال زمان برای قطعی شدن قیمت کارشناسی
امکان درخواست تجدیدنظر در قیمت قطعی با گذشت یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول تا قبل از تنظیم صورتمجل
ارزیابیهای نادرست امالک به مبالغی بیش از ارزش واقعی پالک ثبتی

قیمتگذاری غیر واقعی

صرف امکان برگزاری مزایده مکرر در قیمت پایینتر برای اموال غیرمنقول طرحهای تولیدی
عدم رجوع به انتخاب یک نفر از بین سه نفر کارشناس رسمی دادگستری به قید قرعه برای قیمتگذاری مجدد
پرداخت ما بهالتفاوت قیمت

مشوووکالت عووودم وجوووود

تملک مشاعی

خریدار در مرحله مزایده

عدم امکان برگزاری مزایده مکرر و در قیمت پایینتر از قیمت کارشناسی برای تسهیالتگیرندگان حقیقی
عدم امکان برگزاری مزایده مکرر و در قیمت پایینتر از قیمت کارشناسی برای تسهیالتگیرندگان حقوقی غیرفعال در زمینه تولیدی
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مزایده

سازمان

مشکالت ذیربط

حوزه
انتخاب وثایق

عدم وجود حکم صریحی در مورد حق انتخاب بانک از اموال غیرمنقول متعدد در صورت عدم وجود خریدار برای هیچ یک از آنها
دیون ناشی از مالیات  ،تامین اجتماعی و خالفهای ساختمانی ارتکابی توسط مدیون و دیگر بدهیهای مربوط به شهرداری ،شرکتهای آب ،برق،

پرداخت دیون

گاز و تلفن

تنظیم سند انتقال اجرایی به نام بانک و بدون اطالع بانک و امکان احراز از (دستیابی به) میزان بدهیهای شهرداری و مالیاتی .....
دریافت طلب

طوالنی بودن روند پرداخت وجوه حاصل از اموال به فروش رسیده در جلسات مزایده از سوی مراجع ثبتی به بانکها
عدم توجه ثبت به هزینههای بانک در صدور اجرائیه
تعیین دفاتر اسناد رسمی ناآ گاه نسبت به امور انتقال اجرایی

دفاتر اسناد رسمی

عدم رعایت قوانین و ضوابط مربوطه نظیر عدم همکاری سردفتران جهت صدور اجرائیه

مآخذ :اطالعات حاصل از جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکها و پرسشنامههای ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها.
جدول  -۴۴مشک ت ک ی موجود در عازیاف
طبقه

مطال ات غیرجاری عه پش وانه اموا غیرمنقو
توضیحات

حوزه

استیفا از مفاد دادنامه  1۵۵مور  13۴7/1۲/1۴هیرت عمومی دیوان عالی کشور حتی به نفع ضامنین تسهیالت گیرندگان و عدم امکان دریافت سود و خسارت

مشووکالت

اعالم ورشکستگی

از تاریخ احراز توقف تاجر

عدم توجه برخی از ادارات اجرای ثبت به رای شماره  ۵35۲مور  135۶/6/1۴شورایعالی ثبت مبنی بر بالمانع بودن ادامه عملیات اجرایی علیه راهون ثالوث در

پروندههای ورشکستگی

کلی

اعتراض به عملیات اجرایی

با بهرهگیری از ایرادات قراردادها یا اسناد رهنی یا استناد به مبایعهنامههای مقدم

ممنوعالخروجی

عدم کارشناسی مناسب اسناد غیرمنقول ارائهشده برای رفع ممنوعالخروجی در ادارات اجرای ثبت و محاکم قضایی

انوووووووووواع

مستغالت تجاری

مشکل انتقال سرقفلی بدون اطالع مرتهن

خووووووواص

زمین کشاورزی و باغ

مشکالت مربوط به برداشت محصول و نگهداری زمین

واحدهای شهرکهای صنعتی

عدم وجود قوانین شفاف در خصوص قراردادهای جانشینی سه جانبه در شهرکهای صنعتی

اموال غیور
منقول

مآخذ :اطالعات حاصل از جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکها و پرسشنامههای ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها.
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در صورت انتخاب راهبرد تملوک مشواعی نیوز پو

از پرداخوت هزینوههای مربوطوه ،بانوک بایود موورد وثیقوه را بوه میوزان

مطالبات خود تملک نماید که عموماً دارایی مشاعی خریداری ندارد و باید از طریق درخواست از مراجع کل ،بوه فوروش رود.
این رویه نیز در نهایت مشکل دعاوی افراز و فروش را بهدنبال دارد.
از این رو بهمنظور رفع مشکالت فوق و قبل از اعمال ماده  ،1۲۶ضرورت اجورای تبصوره  ۴الحواقی مواده  3۴قوانون ثبوت
اسناد و امالک موضوع بند پ ماده  15قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مورد توجه قرار گرفته است که بر ایون اسواس هرگواه
مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری ،مرضیالطرفین خریداری نداشته باشد؛ به تقاضای بستانکار و ضومن
اخطار به تسهیالتگیرنده و راهن ،مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یوا
ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود ،مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادی  -مشروط بور اینکوه
کمتر از هفتاد درصد ( )73٪مبلغ پایه مزایده نباشد  -بوه فوروش رسویده و طلوب بسوتانکار وصوول میشوود .در صوورتیکه در
مزایده اول ،مال مورد مزایده به فروش نرسد ،تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدیود بالموانع اسوت .هرگواه ارزش موال موورد
وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد ،تملک دارایی موورد وثیقوه بوه اختیوار بانوک بووده و الزاموی در تملوک نودارد .در
صورت عدم وصول کامل طلب از این طریوق ،حوق پیگیوری وصوول باقیمانوده مطالبوات از روشهوای قوانونی بورای بسوتانکار
محفوظ است و در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کاال در اولویت قرار دارد.
از آنجا که این رویکرد صرفاً مشکل بانکها در اعمال ماده  1۲۶آییننامه اجرای مفواد اسوناد رسومی الزماالجورا در تملوک
مشاعی یا غیرمشاعی واحدهای تولیدی کاال و خدمات را برطرف میکند ،ضروری است رویکرد فووق بوه فرآینود مزایوده امووال
غیرمنقول دیگر انواع راهنین نیز تسری یابد تا مشکالت بانکها در این زمینه کاهش یابد.
مساله دیگری که به مشکل بانکها در فرآیند مزایده تبدیل شده است ،حق انتخاب وثایق برای راهن و عدم اعمال آن برای
مرتهن است .به بیان دقیقتر ،ماده  1۴۴آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا برای وثایق متعودد در رهون و بوا قابلیوت
فروش و برخوردار از پیشنهاد خرید که بهای یکی از آنها کل طلب مرتهن را پوشش میدهد ،حق انتخاب برای راهن قائل شده
که مادهای بر حق است .با این وجود در صورتیکه خریداری برای هیچ یک از وثایق پیدا نشود ،حکم صریحی وجود ندارد .اما
در عمل عموماً مشاهده میشود که اجرای ثبت خود را محق میداند یکوی از وثوایق (بودترین آنهوا را) انتخواب و آن را قهوراً بوه
بانک منتقل کند .حتی اگر اجرای ثبت حق انتخاب بانک را قبول نکند ،منطق حکم میکند در این شرایط بانک به نسبت طلب
اولیه خود از هر سه وثیقه تملک کند و دلیلی برای تحمیل یک وثیقه خاص به بانک وجود ندارد.


1

پرداخت دیون
بانکها الزام به پرداخت دیون راهن در زمان تنظیم سند انتقال اجرایی را پو

از مزایوده بوهعنوان یکوی از مشوکالت

خود مطرح میکنند .در حقیقت با صدور دادنامه شماره  ۲۶۶مور  5۶/3/33هیوات عموومی دیووان عودالت اداری
مبنی بر ابطال بخشنامه شماره/۵565/333د  53/۲/۲6-سازمان امور مالیاتی کشور ،عالوه بور مالیوات نقلوانتقوال
در زمان اخذ سند انتقال اجرایی ملکی رهنی یا بازداشتی ،پرداخت آن دسته از دیون شوخص مودیون کوه بوا برگوزاری
مزایده به تملک بانک درآمده ،توسط بانک الزامی شده است .این دیون عبارتند از دیوون ناشوی از مالیوات بور ار

و

دیگر دیون مالیاتی ،دیون راهن به سازمان تامین اجتماعی و خالفهوای سواختمانی ارتکوابی توسوط مودیون و دیگور
بدهیهای مربوط به شهرداری ،شرکتهای آب ،برق ،گاز و تلفن.

۲

این در حالی است که در برخی موارد ،امالک و خصوصاً کارخانجوات اعوم از اینکوه در محول اجورای طرحهوا واقوع
شده باشند یا نه ،با لحاظ هزینههای اجرایی و قانونی ذیربط ،پوشوش مطالبوات بانکهوا را نمیکننود و مسوتندات و
وثایق دیگری نیز برای وصول تتمه طلب وجود ندارد .از این رو ضروری است قبل از برگزاری مزایوده ،اسوتعالمهای
فوق اخذ و به بانک اطالع داده شود تا امکان اعراض از رهن برای بانک فراهم باشد.

 1برای حل منطقیتر این مشکل پیشنهاد میشود بانک ها با ارزیابی بهتور وثوایق بوه مودیریت ریسوک اعتبواری بپردازنود و هویچ گواه موال غیرمنقوولی را کوه
میدانند در بازار مشتری نخواهد داشت را ترهین نکنند تا با مشکالت ذیربط در فروش آن نیز مواجه نشوند .همچنین بهتر اسوت بورای هور پوالک ثبتوی،
سند رهنی جداگانهای تنظیم کنند تا برای وصول طلب خود نیز براساس ارزش باالتر بازاری دارایی ذیربط نسبت به صدور اجرائیه اقدام نمایند.
 ۲توجه به این نکته ضروری است که این مقوله در بند  ۶ماده  1۲1آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا نیز به صراحت درج شده است.
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البته برای مدیریت بهتر این مشکل نیز ضروری است رویکرد مدیریت پویای وثیقه در بانکها اعمال شود و نظوارت
بیشتری بر کیفیت وثایق در طول دوره بازپرداخت اعتبار انجام شود تا حداقل در قراردادهای مشارکت که تسهیالت
بهصورت مرحلهای پرداخت میشوند ،از امکان تحکیم وثیقه استفاده شود و در صوورت عودم برخوورداری وثوایق از
اعتبار الزم با توجه به مقدار دیون دولتی ذیربط ،از تمدید تسهیالت اجتناب شود .از این رو ضوروری اسوت امکوان
اخذ استعالمهای فوق بهصورت دورهای برای بانکها فراهم شوود توا ایون مشوکل ،توازه در زموان سووخت مطالبوات
بانکهووا نمووود پیوودا نکنوود .زیوورا بسوویاری از ایوون دیووون اعتبارگیرنوودگان در طووول زمووان انباشووت شوودهاند و اطووالع
اعتبارگیرندگان از امکان تحکیم وثیقه بهواسطه عدم پرداخت این دیون نیز میتواند بهصورت غیرمستقیم تمایول آنهوا
را در پرداخت این دیون دولتی افزایش دهد.


دریافت طلب
بانکها عموماً با مشکالتی نیز در رویه دریافت طلب خوود از ادارات ثبوت مواجوه هسوتند .بوه بیوان دقیوقتر نوه تنهوا
طوالنی بودن روند پرداخت وجوه حاصل از امووال بوه فوروش رسویده در مزایوده ،بلکوه عودم وجوود روال یکسوان در
ادارات اجرای ثبت در خصوص عدم پذیرش هزینههای قانونی پرداختشوده توسوط مورتهن بوه سوازمانها و نهادهوا
جهت انتقال اجرایی اموالک ذیربوط ،معضوالتی را بورای بانکهوا بوهوجود آورده اسوت .در حقیقوت در بیشوتر ایون
موارد ،به ناچار مرتهن مجبور میشود نسبت به طرح دعوی مطالبه طلب علیه مدیون و وثیقهگذار اقدام نماید و عودم
وجود رویه واحد در این زمینه ،نیاز به اتخاذ رویکرد منسجمی برای حل آن از طرف ادارات اجرای ثبت را میطلبد.



دفاتر اسناد رسمی
در کنار مسایل فوق که بانکها در بازیافت مطالبات غیرجاری بهپشتوانه اموال غیرمنقول خود در اثر رویوههای موجوود در
ادارات اجرای ثبت با آنها مواجه هستند؛ در پرسشنامههای تکمیلی ارسالی ،به مشکالتی نیز در این فرآینود و در ارتبواط بوا
دفاتر اسناد رسمی اشاره کردهاند .بهعنوان مثوال ،عمومواً در شهرسوتانها و بهواسوطه انتخواب دفواتر اسوناد رسومی توسوط
کمیسیون تقسیم اسناد در شهرستانها ،احتمال انتخاب دفاتر اسناد رسمی ناآ گواه نسوبت بوه اموور انتقوال اجرایوی وجوود
دارد.
همچنین در برخی موارد ،عدم رعایت قوانین و ضوابط مربوطه نظیر عودم همکواری سوردفتران جهوت صودور اجرائیوه در
مدت مقرر  ۴6ساعت تصریح شده در مقوررات و یوا برطورف نکوردن ایورادات موجوود در اجرائیوهها کوه از طورف ادارات
اجرای ثبت برای دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود ،منجر به طوالنیشدن رویه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری بانکها
میشود .از این رو ضروری است در این زمینه رویهای برای سلب امتیاز این دفاتر بهواسطه زیانهایی کوه بور بانکهوا وارد
میکنند در نظر گرفته شود.

الف .۲.مشکالت کلی
عالوه بر مسائل فوق که مشکالتی را در وصول مطالبات غیرجاری و در ارتباط با نهادهوای ارائهکننوده وظوایف ذیربوط در
رویه اجرایی برای بانکها به وجود میآورند ،مسائلی نیز خارج از رویه فووق و بهصوورت کلوی مطورح اسوت کوه در اداموه و در
قالب مطالب مندرج در جدول  ۴۴به آنها اشاره میشود .در این زمینه توقف پروندههای اجرایی بهعلت طرح دعواوی مختلوف
در دادگاهها و بهویژه دعاوی ورشکستگی و کندی روند رسیدگی در ادارات تصفیه امور ورشکستگی از مهمترین مسائل مطورح
است که منجر به بالتکلیفی پروندههای اجرایی برای زمان طوالنی و توقف وصول مطالبات بانکها میشود.
در حقیقووت اعووالم رو بووه فزونووی صوودور حکووم ورشکسووتگی تسووهیالت گیرنوودگان و اسووتیفا از مفوواد دادنامووه  1۵۵مووور
 13۴7/1۲/1۴هیرت عمومی دیوان عوالی کشوور حتوی بوه نفوع ضوامنین تسوهیالت گیرنودگان و عودم امکوان دریافوت سوود و
خسارت از تاریخ احراز توقف تاجر ،برای بانکها مشکلزا است.
با این حال و علیرغم صدور رای شماره  ۵35۲مور  135۶/6/1۴شورایعالی ثبت مبنی بور بالموانع بوودن اداموه عملیوات
اجرایی علیه راهن ثالث در پروندههای ورشکستگی ،مشاهده میشود که در برخی مووارد عملیوات اجرایوی در زمانیکوه راهنوین
شرکتهای ورشکسته اشخاص ثالث هستند ،متوقف شده و ادارات تصفیه امور ورشکسوتگی و ادارات اجورای اسوناد رسومی،
توافق بر توقف عملیات اجرایی در اینگونه موارد دارند کوه الزم اسوت در ایون مووارد اقودامات الزم بورای تسوریع اموور توسوط
ادارات اجرای ثبت انجام شود.
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همچنین اعتراضات بیرویه مدیونین و راهنین به عملیات اجرایی با بهرهگیری از ایرادات قراردادها یا اسناد رهنوی و حتوی
استناد به مبایعهنامههای مقدم ،مشوکالتی را در رویوه اجرایوی بورای بانکهوا بوهوجود مویآورد .در موورد مبایعهناموههای مقودم
مجدداً ضرورت اتخاذ رویه واحد در مراجوع اجورا بوا تمرکوز ویوژه بور مواده  ۲۲قوانون ثبوت اسوناد و اموالک در اجورای احکوام
مشاهده میشود تا بهدلیل وجود مبایعهنامه و قولنامههایی به تواریخ قبول از سوند رسومی ،رونود اجرایوی اسوناد رسومی متوقوف
نشود .البته این مشکل نیز میتواند با پیادهسازی سامانه جامع ثبت وثایق غیرمنقول و با امکان دسترسی عموم بوه ایون سوامانه،
و اتخاذ راهبرد ثبت زودتر این حقوق در سوامانه ذیربوط جهوت عودم شوکلگیری تضواد منوافع بوالقوه برطورف شوود .بوه بیوان
دقیقتر هیچ نوع حقی که در این سامانه ثبت نشوده ،حتوی بوه تواریخی قبول از تنظویم سوند رسومی ذیربوط ،از قودرت اجرایوی
برخوردار نخواهد بود.
در برخی موارد نیز که بانک با توسل بوه قراردادهوای الزماالجورا ،اقودام اجرایوی یوا قضوایی منتهوی بوه ممنووعالخروجی در
راستای ایجاد اهرم فشار برای تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری انجام میدهد؛ ادارات اجرای ثبت و محاکم قضایی به صورف
ارائه اسناد غیرمنقول از سوی مدیران و بدون توجه به ارزنده یوا سوهلالبیع بوودن آن ،نسوبت بوه پوذیرش اسوناد براسواس نظریوه
کارشناس رسمی دادگستری اقدام میکنند که در اغلب موارد مشاهده میشود صرفاً براساس اظهارات مودیون مودارک ذیربوط
تنظیم و رفع ممنوعالخروجی انجام شده است .بنابراین انتظار میرود رویه سفتوسختتری در این زمینه و با اتکای دقیوق بوه
نظر کارشناس رسمی دادگستری در پذیرش اسناد جایگزین رویه فعلی شود.
عالوه بر سه مورد کلی فووق ،بانکهوا در موورد انوواع خاصوی از امووال غیرمنقوول نیوز بوا مشوکالتی خواص آن دارایوی در
بازیافت مطالبات غیرجاری مواجه هستند .بهعنوان مثال در مورد مستغالت تجاری ،امکان انتقال سرقفلی بدون اطالع مورتهن
وجود دارد که این مساله ارزش دارایی رهنی را میتواند به مقدار زیادی کاهش دهود .البتوه از آنجوا کوه سورقفلی از طریوق عقود
صلح منتقل میشود و براساس مواد  ۴۶و  ۴7قانون ثبت اسناد و امالک مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی در عقد صلح؛ مسلماً
در موارد فوق ،انتقال سرقفلی با تنظیم سند عادی انجام شده است .1با این وجود برای رفع این مشکل بالقوه ،ضوروری اسوت

بانکها هنگام ترهین مستغالت تجاری ،حتماً اقرارنامهای از تسهیالتگیرنده مبنی بر عدم انتقوال سورقفلی چوه در قالوب سوند
عادی و چه سند رسمی تا پایان دوره بازپرداخت تسهیالت اخذ نموده باشند و یا در تنظیم سند رهنی آن را منظور کرده باشند.
در ترهین اراضی کشاورزی و باغات نیز در صورت تملیک ،بانکها با مشکل برداشت محصول و نگهوداری زموین مواجوه
هستند .در این زمینه وجود نهادهای واسط در قالب شرکتهایی کشاورزی که این وظیفه را به نمایندگی بورای بانکهوا و حتوی
دیگر دارندگان زمینهای کشاورزی و باغات و در قالب قراردادهای همکاری بتواننود انجوام دهنود ،کموک مووثری بوه رفوع ایون
مشکل در بانکها تا زمان فروش این اموال خواهد کرد.
عدم وجود قوانین شفاف در قراردادهای جانشینی سه جانبه و حق جانشینی بانکها به جوای اعتبارگیرنودگان در واحودهای
تولیدی در شهرکهای صنعتی و یا حتی ترهین محل طرح به دلیل مشکالت متنوع موجود در ایون تسوهیالت ،تودوین رویکورد
شفافتری را در این زمینه میطلبد .البته گذر به فراهمسازی امکان توثیق دامنه گستردهتری از اموال منقول ،حتوی شواید بتوانود
نیاز این طرحها به تامینمالی توسط تسهیالت تکلیفی و در قالب استناد به حق جانشینی فوق را نیز برطرف کنود .زیورا شوواهد
موجووود در بسوویاری از کشووورهای در حووال توسووعه بیووانگر آن اسووت کووه بووا تکیووه بووه دامنووه متنوووعی از اموووال منقووول ،دسترسووی
شرکتهای کوچک و متوسط به تامینمالی به مقدار زیادی افزایش یافته است.
الف .۲.راهبرد کلی مورد نیاز در رفع مشکالت اجرایی
بنابراین در مجموع مشاهده میشود که در حوزه زیرساخت اجرایی حق وثیقوه در امووال غیرمنقوول ،بوا وجوود محودودیت
بیشتر این اموال در مقایسه با اموال منقول ،اما دامنه گستردهای از مشکالت موجود است که عمده آنها نیز بر اعمال حق وثیقوه
در خصوص اموال منقول نیز وارد است .از آنجا که در کنار چند مورد محدود مشکالت کلی ،بیشتر موارد ذکر شوده مبتنوی بور
مسایل موجود در رویه ناظر بر اعمال حق وثیقه در عملیات اجرایی مبتنی بر فعالیت و نقوش ادارات اجورای ثبوت اسوت؛ نیواز
وافری به اعمال اصوالحاتی در ایون زمینوه مشواهده میشوود کوه عمودتاً نیازمنود اصوالح مقوررات نواظر بور رویوه اجورای اسوناد
الزماالجرا است .از این رو ارتباط قوی موجود بین زیرساختهای مقرراتی و اجرایی ،در کنار اثور سورریز کاسوتیهای موجوود
در زیرساخت مقرراتی به زیرساخت اجرایی ،به خوبی مشاهده میشود.
 1البته نمونه رای دادگاه حقوقی تهران در خصوص بیاثر بودن انتقال سرقفلی توسط سند عادی در دادگاه موجود است.
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با توجه به مجموعه گسترده مشکالت فوق نیز مجدداً نمایندگان حقووقی بانکهوا ضورورت واگوذاری عملیوات اجورا را بوه
واحدی در بانکها یا نهادی مستقل با امکان تملک سهام آن توسط بانکها عنوان کردنود توا هماننود نهادهوایی ماننود سوازمان
تامیناجتماعی و یا سازمان امور مالیاتی ،از امکان صدور اجرائیه برخوردار باشند و به این ترتیب سرعت عمل الزم در وصوول
مطالبات غیراجرایی بانکها به پشتوانه انواع مختلف اموال منقول و غیرمنقول فراهم شود.

 .۲.۹جمعبندی
برای غنای بیشتر طرح و گذر از مطالعه کتابخانهای به تحقیق میدانی ،در این فصل اطالعات اولیهای با ارسال پرسشنامهای بوه
تمامی بانکهای شبکه بوانکی کشوور جموعآوری شود کوه بوا پوردازش ایون اطالعوات ،امکوان برگوزاری جلسوات هماندیشوی بوا
نمایندگان حقوقی مجموعهای از بانکها جهت جمعبندی و تحلیول دقیوقتر و واقعیتور اطالعوات فووق در اختیوار طورح قورار
گرفت .در این جلسات ،مشوکالت تامینموالی وثیقوهای در دو حووزه امووال منقوول و غیرمنقوول واجدشورایط توثیوق در شوبکه
بانکی کشور ،در سه سطح زیرساخت مقرراتی ،سامانهای و اجرایی بررسی شود .در حقیقوت سوه زیرسواخت فووق ،ابعواد کلوی
تامینمالی وثیقهای را براساس پرسشنامههای گزارش ساالنه سوهولت انجوام کسوبوکار در اسوتخراج شواخص قودرت حقووق
قانونی ،بهعنوان مهمترین جزء شاخص دریافت اعتبار ،به تصویر میکشند.
نتایج حاصل از این جلسات ،در مجموع نکات مشخص و گستردهای را برای ارتقای زیرساختهای فوق در شوبکه بوانکی
کشور ارائه میکنند که بهصورت کامل در این فصل به آنها اشاره شده است .با این وجود در این قسمت بهصورت کلی میتوان
به وضعیت بهتر زیرساخت مقرراتی در دو حوزه اموال منقول و غیرمنقول از منظر گسوتره امووال واجدشورایط وثیقهسوپاری در
مقایسه با دیگر زیرساختها اشاره کرد .در ایون راسوتا ،عودم امکوان توثیوق اسوناد دریوافتنی بوهعنوان مهمتورین کاسوتی موجوود
شناسایی شد .در کنار اسناد دریافتنی ،میتوان به عدم امکان توثیق درآمود آتوی ،محصووالت کشواورزی ،دام و طیوور در شوبکه
بانکی نیز اشاره کرد؛ هر چند برخی از داراییهای نیز بهعنوان مجوزی برای ارائه وام به پشتوانه وثایق تکمیلی شناخته میشوند
و به صورت بالقوه از ارزش وثیقهای برخوردار نیستند؛ و برخی نیز مانند بیمهنامه به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسوب دیگور
مورد استفاده قرار نمیگیرند.
البته توجه به این نکته ضروری است که برخی از کاسوتیهای موجوود در زیرسواختهای سوامانهای و اجرایوی نیوز ناشوی از
شکافهای موجود در زیرساخت مقرراتی الزم برای پیادهسازی و کارکرد موثر زیرسواختهای فووق و یوا رویوههای موجوود در
این حوزهها است.
در خصوص زیرساخت سامانهای ،وجوود سوامانههای جزیورهای بورای ثبوت امووال منقوول و در برخوی مووارد ،عودم وجوود
سامانههای الزم ،نیاز به اتخاذ سازوکارهای الزم بورای طراحوی سوامانه جوامع ثبوت وثوایق منقوول و بوا تمرکوز اولیوه بور ادغوام
سامانههای موجود را به خوبی به تصویر میکشد .این مساله در مورد اموال غیرمنقول و بوا فعالیوت سوامانه کاداسوتر ،از شودت
اهمیت کمتری برخوردار است و از این رو بیشتر نیاز به طراحی سامانه جامع ثبت اموال غیرمنقول با پرکردن خوالء موجوود در
ثبت ماشینآالت و تجهیزات نصبی احساس میشود.
در زیرساخت اجرایی نیز در هر دو حوزه اموال منقول و غیرمنقول ،کاسوتیهای متنووعی بوه تصوویر کشویده شود کوه بورای
برطرف کردن آنها حتی در بسیاری موارد ،الزام ارتقای زیرساخت مقرراتی موجود مشواهده میشوود و حتوی در برخوی مووارد و
براساس شواهد موجود ،وجود زیرساخت سامانهای کارا نیز میتواند تا حد زیادی مشکالت حاصله در بعود اجورا را کمرنوگتر
نماید .از این رو برای ارتقای وضعیت تامینمالی وثیقهای در کشوور ،نبایود صورفاً بور یوک بعود و برطرفکوردن کاسوتیهای آن
متمرکز شد .به بیان دقیقتر باید تمامی ابعاد و زیرساختها را به صورت یک کل و با تاکیود بوه حلقوههای ارتبواطی آنهوا موورد
توجه قرار داد.
نقش کلیدی زیرساخت مقرراتی نیوز بوا الوزام بوه شفافسوازی رویوهها در قالوب مجموعوه مشخصوی از قووانین و مقوررات
بهتصویر کشیده میشود .در حقیقت در صورت عدم وجود قانون جامع تامینموالی وثیقوهای ،امکوان بیشوتر شوکلگیری تضواد
قانونی و از این رو عدم پیادهسازی رویه واحد در ادارات مختلف اجرای ثبت دور از انتظار نخواهد بود.
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 .۱.۲مقدمه
از آنجا اموال منقول در مقایسه با اموال غیرمنقوول حجوم بیشوتری از داراییهوای افوراد را تشوکیل میدهنود ،از ایون رو راهبورد
گسترش ظرفیت تامینمالی با بسترسازی زیرساختهای الزم برای تامینمالی به پشتوانه اموال منقول ،حدود دو دهه اسوت کوه
در عرصه بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است .در این راستا ،حتوی شواخص دسترسوی بوه اعتبوار و شواخص قودرت حقووق
قانونی ،توسط بانک جهوانی و در گزارشهوای سوهولت انجوام کسوبوکار بورای بهتصوویر کشویدن میوزان دسترسوی بوه اعتبوار
براساس وثایق منقول طراحی شد.
البته سطح اندک شاخص دسترسی به اعتبار در کشور در مقایسه با اسوتانداردهای جهوانی و بوهویژه مقودار انودک شواخص
قدرت حقوق قانونی که تمامی زیرساختهای کلیدی برای تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقول را بوه تصوویر میکشود و
جزئی کلیدی در شکلدهی شاخص بینالمللی دسترسی به اعتبار است ،بر ضرورت ارتقای زیرساختهای مورد نیاز برای ایون
روش تامینمالی در کشور تاکید دارد.
هر چند بررسی اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی بیانگر ضعف بیشتر زیرساختهای مقرراتی و سامانهای در مقایسه با
زیرساختهای حقوقی و اجرایی تامینمالی وثیقهای به پشتوانه اموال منقول در کشوور (فصول  )1اسوت؛ بوا ایون حوال در ایون
طرح رویکرد جامعی مورد توجه قرار گرفته و سوعی شوده بوا بررسویهای انجوام شوده ،شوکافهای موجوود در هور یوک از ایون
زیرسواختها نووه تنهوا در تامینمووالی وثیقووهای بوه پشووتوانه اموووال منقوول ،بلکووه در موورد اموووال غیرمنقووول نیوز ارزیووابی شووود و
راهکارهایی برای بهبود این ابعاد ارائه شود.
از این رو پ

از به تصویر کشیدن شکافهای کلی موجود در زیرساختها از منظر اجزای شاخص قودرت حقووق قوانونی

در فصل اول ،در ادامه و در فصل دوم با تمرکز بر بخشنامههای بانکمرکزی و دیگور مقوررات در دسوترس ،ابتودا دامنوه امووال
منقول واجدشرایط وثیقهسپاری در کشور با کشورهای همتا مقایسه شده و بر شکاف کلیدی موجود در این زمینه مبتنی بر عدم
امکان وثیقهسپاری اسناد دریافتنی ،درآمد آتی ،محصوالت کشاورزی ،دام و طیور (حیوانات زنده مولد و غیر مولود) در کشوور
تائید شد .در فصل بعد نیز با بررسوی اجوزای تامینموالی وثیقوهای و تمرکوز بور زیرسواخت سوامانهای در دیگور کشوورها ،ابعواد
کلیدی این زیرساخت براساس الگوی بهترین عملکرد استخراج شود .بورای ارزیوابی کلوی زیرسواختهای فووق ،در اداموه و در
فصل چهارم این اجزا با تاکید بیشتر بر زیرساخت سامانهای در کشور معرفی شدند و حتی با مقایسوه الگووی بهتورین عملکورد
در زیرساخت سامانهای با تنها سوامانهای کوه در کشوور از قابلیوت وثیقهسوپاری اوراقبهوادار بوهعنوان یکوی از گونوههای امووال
منقول برخوردار است ،در کنار سامانه پایلوت وثایق که توسط شرکت مشاوره رتبهبندی ایران طراحیشده است؛ نقاط قووت و
کاستی این دو سامانه به عنوان سامانههای بافعل و بالقوه ثبت وثایق منقول در کشور مورد ارزیابی قرار گرفت .در کنار مووارد
فوق ،در این فصل چالشهای فقهی ترهین اموال غیرمادی و راهکارهایی برای تامینمالی به پشتوانه این اموال ارائه شد.
با این وجود به دلیل ضرورت پرداختن به ابعاد اجرایی و عملیاتی تامینمالی وثیقهای و توجه بیشتر به اموال غیرمنقوول در
کنار اموال منقول ،در ادامه با ارسال پرسشنامهای به بانکها ،شناسایی اولیه مشکالت موجود در بازیافت مطالبوات غیرجواری
آنها بهپشتوانه اموال منقول و غیرمنقوول دنبوال شود .براسواس اطالعوات منودرج در پرسشونامههای تکمیلوی ارسالشوده توسوط
بانکها ،جلساتی با نمایندگان ادارات حقوقی بانکها برگزار شد و به این ترتیب پ

از شش جلسه هماندیشی ،ابعاد مختلوف

ناظر بر رویه وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول برای تامینمالی در شبکه بانکی مبتنی بر سه زیرساخت مقرراتی ،سوامانهای
و اجرایی بهصورت دقیقتر و عملیاتی بررسی شد .به این ترتیب اطالعات دقیقوی بوهویژه در زمینوه رویوه نواظر بور اجورای حوق
وثیقه در شبکه بانکی کشور که تا این قسمت به آن پرداخته نشده بود در دسترس قرار گرفت .مجموعه اطالعات فووق در کنوار
اطالعات استخراجشده در فصول قبل که در حد الزم ابعاد مورد انتظار در زیرساختهای مربوطه را بهتصویر میکشند ،امکوان
تحلیل دقیقتر شکافهای موجود و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مورد نیاز را در اختیار قرار میدهد.
از این رو براساس اطالعات فوق و بررسیهای انجامشده در فصول مختلف طورح ،راهکارهوایی بورای ارتقوای تامینموالی
وثیقهای در شبکه بانکی کشور به پشتوانه اموال منقول و غیرمنقول و در قالب سه زیرسواخت حقووقی و مقرراتوی ،سوامانهای و
اجرایی ارائه میشود .البته با توجه به نقوش کلیودی حوق تقودم اولیوه در اعموال حوق وثیقوه در زیرسواخت اجرایوی ،ایون مقولوه
بهصورت زیربخشی از رویه اجرا ارائه میشود .با این وجود راهکارهای ارایه شده در فصل چهوارم در زمینوه چالشهوای فقهوی
نیز میتواند کمک موثری به پیشبرد این روش تامینمالی در کشور نماید.
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 .۲.۲ارائه راهکارها و الزامات مورد نیاز
 .۱.۲.۲راهکارهای حقوقی و مقرراتی

۱

 .۱.۱.۲.۲تجمیع قوانین
از مهمترین کاستیهای موجود در زمینه زیرساخت حقوقی و مقرراتی ناظر بور تامینموالی وثیقوهای در کشوور میتووان بوه عودم
تجمیع قوانین و مقررات ذیربط ،بهویژه در مرحله اجرا و اعمال حق وثیقوه اشواره کورد (جودول  )۴۵کوه مشوکالت زیوادی را
برای بانکها بهدلیل امکان شکلگیری رویههای متفاوت و غیر واحد در ادارات اجرای ثبت بهوجود آورده است.

۲

همچنین عدم قطعیت در حق تقدم اولیه مرتهن براساس مقررات پراکنده موجود ،به خوبی بیوانگر نقوش کلیودی ضورورت
تجمیع قوانین و مقررات ذیربط در یک سند جامع برای تامینمالی وثیقهای است تا در عمل نیوز رویوه واحود و مشخصوی در
اجرا دنبال شوود و هور دو طورف معاملوه بوا شوفافیت بیشوتری بتواننود بوه تصومیمگیری در تامینموالی وثیقوهای بپردازنود .البتوه
کاستیهای موجود در مقررات ناظر بر رویه تامینمالی وثیقهای در مقایسه با دیگر کشورها نیز ضرورت ارتقای این شوکاف را
در یک چهارچوب منسجم و جامع به دنبال دارد.
اهمیت این مساله در حدی است که در گزارش «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانوک جهوانی -
نماگر دریافت اعتبار» که توسط معاونت پژوهشهوای اقتصوادی مرکوز پژوهشهوای مجلو

انجوام شوده اسوت نیوز تودوین و

تصویب قانون جامع وثوایق بوهعنوان راهکواری بلندمودت در مجموعوه راهکارهوای قوانونی ارائوه شوده اسوت (شوهبازی غیواثی
.)1353
البته تجربوه جهوانی تغییور شودید در شواخص قودرت حقووق قوانونی کشوورهای کسوتاریکا و السوالوادور بوه واسوطه اعموال
تغییرات شدید در زیرساخت مقرراتی نیز موید اثربخشی این راهکار در عرصه عمل است (مَوک ایچورن و کونیوداری .)۲31۶
در حقیقت پ

از اعمال تغییرات شدید در زیرساخت مقرراتی و مبتنی بر تصویب قوانون جدیود و جوامع نواظر بور تامینموالی

وثیقهای ،با فراهمساختن امکان توثیق تمامی انواع اموال منقول  -شامل اموال منقول جاری و آتی  -در کنار اتکای صورف بوه
توصیف کلی دارایی؛ امتیاز این دو کشور در شاخص قدرت حقوق قوانونی بوه ترتیوب از  ۲و  3در سوال  ۲31۴در کشوورهای
کستاریکا و السالوادور به مقادیر  13و  5در سال  ۲31۵صعود کرد .هر چند راهاندازی سامانه ثبت وثایق در این دو کشور نیز
در موفقیت فووق مووثر بووده اسوت ،اموا بوا توجوه بوه نقوش کمتور زیرسواخت سوامانهای در مقایسوه بوا زیرسواخت مقرراتوی در
شکلگیری امتیاز فوق ،در کنار عدم موفقیت کارکردی سامانه در صوورت عودم وجوود بسوتر مقرراتوی الزم در امکوان عملیواتی
تامینمالی توسط دامنه گستردهای از اموال منقول ،همچنان میتوان بر اهمیت ویژه و زیربنایی زیرساخت مقرراتی تاکید کرد.
با این وجود در پوشش این کاستی که در افق زمانی بلندمدت از قابلیت تامین برخوردار است باید در افق زمانی میانمودت
با اصالح مقررات ناظر بر برخی رویههای تامینمالی به پشتوانه اموال منقول در کنوار توامین دیگور زیرسواختهای موورد نیواز،
زمینه گذر از ثبت رسمی به ثبت عادی را نیز در حد امکان فراهم آورد تا با استقرار سامانه ثبت وثوایق منقوول و اعتبوار قوانونی
ثبت حق وثیقه در این سامانه ،به مقدار زیادی از هزینه تامینمالی توسط اموال منقول کاسته شود.
 .۲.۱.۲.۲گسترش دامنه کاربرد داراییهای موجود
با این وجود در کنار راهکار تجمیوع قووانین و مقوررات ذیربوط میتووان راهبردهوای دیگوری را و بوا تمرکوز بیشوتر بور ارتقوای
زیرساخت حقوقی و قانونی در اسوتفاده از دامنوه گسوتردهتری از امووال منقوول در تامینموالی وثیقوهای دنبوال کورد .در حقیقوت
مقایسه جدول  16استخراجی در فصل دوم مبتنی بر دامنوه امووال منقوول واجدشورایط وثیقهسوپاری در شوبکه بوانکی کشوور بوا
جدول استخراجی در جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکها (جدول  ۴1در فصل  ،)۵نمایانگر عدم امکوان اسوتفاده
از دامنووه گسووتردهای از ایوون اموووال منقووول بووهدلیل عوودم وجووود زیرسوواخت مقررات وی  -و در برخووی موووارد عوودم وجووود دیگوور
زیرساختها در کنار زیرساخت مقرراتی  -است.

 1از آنجا که بخشی از زیرساخت های مقرراتی مورد نیاز در مورد اموال غیرمنقول مبتنی بر رویه اجرا و اعمال حق وثیقه ایون دارایوی اسوت ،ایون مووارد در
ادامه در توصیف ابعاد مورد نیاز در زیرساخت اجرایی ارائه خواهند شد.
 ۲در ادامه به نمونههایی از این موارد اشاره شده است.
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در این زمینه میتوان به عدم وجود رویه و دستورالعمل مشخص و واحد برای توثیق حسابهای مختلوف بوانکی در شوبکه
بانکی و بدون نیاز به ثبت رسمی و در سامانهای با امکان دسترسی بانکها به آن اشاره کرد .در حقیقت تدوین رویکرد واحد و
منسجمی برای توثیق این دارایی در قالبی مشابه توثیق اوراقبهادار و مبتنی بور بسوتر مقرراتوی و سوامانهای الزم در کوتاهمودت
میتواند کمک موثری به استفاده بیشتر از این دارایی در تامینمالی نماید.
در خصوووص ضوومانتنامههای موسسووات اعتبوواری داخلووی و تضوومیننامههای صووندوقهای غیردولتووی توسووعه صووادرات و
موسسات مشابه نیز مشاهده میشود که رتبهبندی این نهادها  -برحسب مورد توسط بانکمرکزی ،موسسه رتبهبندی اعتباری و
یا مدلهای رتبهبندی درونی بانکها  -و تدوین بخشنامههای داخلی توسط بانکها برای امکان توثیق این اقالم براسواس رتبوه
اعتباری آنها ،میتواند در میانمدت زمینه الزم را برای توثیق و تامینمالی اعتباری فراهم نماید.
این در حالی است که در مورد چک بهدلیل محدودیت قانونی کاربرد آن صرفاً توثیق در طرحهای تولیدی ،امکوان گسوترش
دامنه به کارگیری آن در دیگر طرحها با تدوین مقررات الزم در کوتاهمدت مشاهده میشود زیرا ضمانت اجرایی آن در مقایسوه
با سفته منجر به افزایش نر بازیافت مطالبات غیرجاری بانکها خواهد شد.
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جدول  –۴۵اع اد مورد نیاز در زیرساخ
حوزه

مقرراتی

نوع دارایی

میانمدت

کوتاهمدت

بلندمدت

در حد امکان گذر از الزام ثبت رسمی به ثبت عادی در مقررات نواظر
بوور تامینمووالی وثیقووهای بووه پشووتوانه اموووال منقووول در شووبکه بووانکی و
کاهش هزینه این روش تامینمالی

تجمیع قوانین و تمرکز بر ثبت عادی

تدوین قانون جوامع تامینموالی وثیقوهای
به پشتوانه اموال منقول و
انواع مختلف حسابهای بانکی،
شامل اوراق گواهی سپرده و اوراق
گواهی صندوقهای سرمایهگذاری
بانکها

تنظیم رویه و دستورالعمل مشخص برای امکان توثیق ایون اقوالم
توسط تمامی بانکها و موسسات اعتباری فعال در شبکه بوانکی
بدون نیاز به ثبت رسمی؛ در کنار اعطای حق تقدم و اولویت در
تصرف بهواسطه ثبت زودتر در سامانه ذیربط؛ و امکوان تملیوک
به مح

نکول فرد (مشابه دستورالعمل توثیق اوراقبهادار)
 -رتبهبندی اعتباری موسسات اعتبار داخلی بهصوورت فصولی توسوط

گسترش دامنه کاربرد داراییهای موجود

بانووکمرکزی یووا یووک موسسووه رتبهبنوودی اعتبوواری مجوواز؛ و یووا توسووط
ضمانتنامه موسسات اعتباری

مدلهای رتبهبندی درونی بانک

داخلی

 فراهم کردن امکان توثیق ضمانتنامههای ایون موسسوات در شوبکهبووانکی براسوواس رتبووه اعتبوواری آنهووا براسوواس بخشوونامههای داخلووی
بانکها
 -رتبهبنوودی اعتبووواری صوووندوقهای غیردولتوووی توسوووعه صوووادرات و

تضمیننامههای صندوقهای

موسسات مشابه معتبر توسط یک موسسه رتبهبندی اعتباری مجاز

غیردولتی توسعه صادرات و

 -برقراری ارتباط و پیوند الزم بین رتبه اعتبواری و امکوان اسوتفاده از

موسسات مشابه معتبر
چک

ضمانتنامههای آنها براساس بخشنامههای داخلی بانکها
گسترش کاربرد چک بهعنوان وثیقه از طرحهای تولیدی به دیگور
طرحها با تدوین مقررات مورد

نیاز۲

انجووووام اقوووودامات الزم (مقرراتووووی ،سووووامانهای و اجرایووووی) بوووورای
عملیاتیشدن امکان توثیق اسناد دریافتنی بوا تاکیود بور توجوه ویوژه بوه

اسناد دریافتنی

زیرساخت مقرراتی در فاز اولیه
تدوین دستورالعمل الزم برای توثیوق رسوید انبوار سوامانه گمورک
جواز سبز گمرکی

تحووت عنوووان جووواز الکترونیکووی سووبز گمرکووی بووا صوورف توثیووق
الکترونیک آن در سامانه گمرک

111

غیرمنقول1

حوزه

کوتاهمدت

نوع دارایی

بلندمدت

میانمدت

انجووووووام اقوووووودامات الزم (مقرراتووووووی،
سامانهای و اجرایی) برای کاربردیشدن
توثیووق درآموود حاصوول از کسووبوکار در

درآمد آتی

طرحهای تولیدی ،خودماتی و بازرگوانی
با تاکید ویژه بر زیرسواخت مقرراتوی در
فاز اولیه
ارائه بخشنامهای از طرف بانکمرکزی یا ادارات اعتباری بانکها

پروانه بهرهبرداری از معدن

در امکان توثیق ضومانتنامه صوندوق در شورف تاسوی

صودور

ضمانتنامه به بانکها در تسهیالت طرحهای معدنی
عرضه پروانه بهرهبرداری از معدن در بازار بورس اوراقبهادار
انجووووووام اقوووووودامات الزم (مقرراتووووووی،

محصوالت کشاورزی ،حیوانات

سامانهای و اجرایی) برای کاربردیشدن

زنده مولد و غیرمولد

توثیق آنها با تاکیود ویوژه بور زیرسواخت
مقرراتی در فاز اولیه
 سعی در افوزایش تمایول شورکتهای بیموه بوه پوشوش بیموهایریسووک اعتبوواری تسووهیالتگیرندگان بووا ارائووه رتبهبنوودی اعتبوواری
تسووهیالتگیرندگان ،ضووامنین و وثووایق تکمیلووی ارائهشووده توسووط

بیمهنامهها

آنها به این شرکتها
 تدوین تفاهمنامه همکواری بوا شورکتهای بیموه بورای پوشوشریسکهای اعتباری مختلف بوا فرانشویز متفواوت براسواس رتبوه
اوراق گواهی سپرده شمش طال نزد بانکها

با قابلیت توثیق

طراحی دارایی های جدید

اعتباری
اوراقبهادار

اوراق شمش طال
اوراق گواهی سپرده طال نزد بانکها
در صووووورت طراحووووی سووووامانه جووووامع
انبارهووای عمووومی بووا قابلیووت اعووالم و

رسید انبارهای عمومی

تغییر وضعیت ثبتی دارایی ذیربط

 -1عدم تجمیع قوانین و مقررات تامینمالی وثیقهای منجر به بروز مشکالتی در شکلگیری رویههای مختلف اجرا و حتی تضادهای قانونی میشود.

 -۲این مساله بهدلیل ضمانت اجرایی باالتر آن و امکان بیشتر وصول مطالبات غیرجاری به پشتوانه آن در مقایسه با سفته توسط نمایندگان ادارات حقوقی بانکها مطرح شده است.
مآخذ :اطالعات حاصل از جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکها و پرسشنامههای ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها.
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در طرف مقابل بهدلیل عدم امکان توثیق اسوناد دریوافتنی ،درآمودهای آتوی ،محصووالت کشواورزی و حیوانوات زنوده مولود و
غیرمولد انجام اقدامات الزم برای فراهم کردن بسترهای حقوقی ،سامانهای و اجرایی الزم در توثیق آنها مشاهده میشود .البته بوه
دلیوول پررنووگتر بووودن نقووش اسووناد دریووافتنی و متووداولتر بووودن اسووتفاده از آن در تامینمووالی در عرصووه بینالمللووی در مقایسووه بووا
درآمدهای آتی ،ضرورت برداشتن گامهای اولیه الزم در خصووص زیرسواخت حقووقی و مقرراتوی اسوناد دریوافتنی در افوق زموانی
کوتاهمدتتری در مقایسه با درآمد آتی مشاهده میشود.
در مورد جواز سبز گمرکی کوه بهواسوطه صودور الکترونیوک ،مشوکالتی در توثیوق آن در بانکهوا بوه وجوود آموده اسوت نیوز؛
ضرورت تدوین دستورالعملی مبنی بر صرف امکان توثیق با ثبت در سامانه گمرک باید دنبال شوود کوه در ایون راسوتا نیوز نیواز بوه
ارتقای سامانه ذیربط با فراهم نمودن امکان توثیق با حساب کاربری برای بانکها در کوتاهمدت مشاهده میشود.
بووا توجووه بووه مشووکالت موجووود در توثیووق پروانووه بهرهبوورداری از معوودن نیووز ،آغوواز بووه کووار صووندوق در شوورف تاسووی

صوودور

ضمانتنامه به بانکها در تسهیالت طرحهای معدنی ،در صورت وجود زیرساخت مقرراتی الزم مبتنی بر بخشنامه بانوکمرکزی
در واجدشرایط شناختهشدن توثیق ضمانتنامه این صندوق و یا تدوین بخشنامه داخلی توسط ادارات اعتباری بانکهوا میتوانود
میزان دسترسی طرحهای فعال در این حوزه را به منابع مالی افزایش دهود .در حقیقوت در صوورت فعالیوت سوریعتر ایون نهواد و
وجود زیرساخت قانونی الزم ،استفاده از پروانه بهرهبرداری از معدن میتواند به شوکل ضومانتنامه صوندوق ذیربوط تغییور نووع
داده و از این منظر ریسک اعتباری بانک را نیز بوه نحوو بهتوری پوشوش دهود .در کنوار راهکوار فووق ،ورود پروانوه بهرهبورداری از
معادن به بازار سرمایه و امکان عرضه آن در بازار بوورس اوراقبهوادار نیوز میتوانود بور امکوان تامینموالی بوه پشوتوانه ایون دارایوی
بیفزاید.
در افزایش تمایل همکاری شرکتهای بیمه در پوشش ریسک اعتباری بانکها نیز تدوین تفاهمنامه همکواری مبتنوی بور رتبوه
اعتباری تسهیالت گیرندگان ،ضامنین و وثایق آنها میتواند کمککننده باشد.
 .۲.۱.۲.۲طراحی داراییهای جدید با قابلیت توثیق
در کوتاهمدت طراحی انواع مختلف اوراق گواهی سپرده شومش طوال و طوال در کنوار اوراق شومش طوال ،نوه تنهوا میتوانود شوکل
قابلمعاملهتری به بخشی از سبد دارایی خانوار در بازار مالی بدهد و این بخش از منابع مالی آنها را که صرف منابع راکد طوال در
منازل شده است را آزاد نماید؛ بلکه امکان تامینمالی مجدد به پشتوانه آن را نیز در بوازار موالی فوراهم خواهود سواخت .البتوه ایون
اوراق باید از قابلیت خرید و فروش در بازار بورس اوراقبهادار برخوردار باشند تا بانکها از قابلیوت بواالی نقدشووندگی بوازاری
آنها اطمینان حاصل نمایند .به بیان دقیقتر بایود دامنوه کواربرد ایون اوراق از حالوت صورف اوراق ناشوی از طرحهوای پیشفوروش
توسط بانکمرکزی خارج شده و حتی به طرحهای تامینمالی خرد با سپردهگذاری این نوع داراییها نزد خزانوه بانکهوا و امکوان
انتشار اوراق بدهی به پشتوانه آنها برای بانکها گسترش یابد.
از آنجا که بخش اعظمی از کاالهای موجود در انبارهای عمومی ،قابل توثیق در شبکه بوانکی نیسوتند؛ طراحوی سوامانه جوامع
انبارهای عمومی در بلندمدت و با قابلیت اعالم و تغییر وضعیت ثبتوی دارایوی ذیربوط بوا فوراهم سواختن حسواب کواربری بورای
بانکها؛ نه تنها میتواند شفافیت بیشتری را در بازار کاال و جلوگیری از قاچاق کاال فراهم کند ،بلکه در صورت وجود بوازار نقود
برای فروش مجدد این امووال ،امکوان تامینموالی در قالوب الگوویی شوفاف و منسوجم را در شوبکه بوانکی کشوور بوهدنبال خواهود
داشت.

 .۲.۲.۲راهکارهای سامانهای
 .۱.۲.۲.۲ارتقای سامانههای موجود
بهمنظور بهبود زیرساخت سامانهای در تامینمالی وثیقوهای ،ضوروری اسوت در گوام اول رویکورد کوتاهمودت ارتقوای سوامانههای
موجود را دنبال کرد (جدول  .)۴۶بهعنوان مثال برای نزدیوکتر شودن عملکورد سوامانه سومات بوه عملکورد سوامانه ثبوت وثوایق،
ضروری است ایجاد حساب کاربری برای بانکها در توثیق آنالین اوراقبهادار ،با امکان اسوتعالم الکترونیوک و بورخط وضوعیت
ثبتی این اوراق توسط کاربران بانکی فراهم شود .همچنین افزایش قابلیت این سامانه در بازداشت الکترونیوک موازاد اوراقبهوادار
توثیقی و اعطای حق تقدم ثانویه به این اعتباردهنده در تملیک باید مورد توجه قورار گیورد .عوالوه بوراین بایود بوه برطورف کوردن
کاستیهای این سامانه در مقایسه با الگوی بهترین عملکرد در سامانه توثیق اموال منقول ،البته با توجه بوه ظرفیتهوای ممکون و
براساس موارد مندرج در فصل  ۴توجه کرد.
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در ارتباط با سامانه جامع گمرکی نیز باید امکان اعوالم و ثبوت وضوعیت دارایوی ذیول جوواز الکترونیکوی ،بوا امکوان دسترسوی
برخط بانکها به این سامانه توسط حساب کاربری فراهم شود و حتی امکان بازداشت الکترونیکی دارایوی بورای بانکهوا در ایون
سامانه منظور شود.
بووا توجووه بووه مشووکالتی کووه بانکهووا در زمینووه بووه روز نبووودن سووامانه اسووتعالم امووالک در جلسووات هماندیشووی عنوووان کردنوود،
بهروزرسانی این سامانه در کنار در اختیار قراردادن حساب کاربری به بانکها با دسترسی بورخط بوه ایون سوامانه میتوانود کموک
موثری در کوتاهکردن فرآیند اعطای تسهیالت نماید و دقت مورد نیاز را نیز افزایش دهد .بوه ایون ترتیوب ،حتوی امکوان جانموایی
دقیق ملک در ارزیابی کارشناسی بانکها نیز با سرعت و دقت بیشتر انجام خواهد شد و در مجموع هزینه زمانی و اداری کمتری
را بر بانکها در استعالم جانمایی تحمیل خواهود کورد و از فشوار کواری کارکنوان ایون سوامانه نیوز خواهود کاسوت .البتوه توصویه
میشود کارشناسان رسمی دادگستری نیز ملوزم بوه اسوتعالم جانموایی دقیوق اموالک و مسوتغالت از ایون سوامانه در ارائوه نظورات
کارشناسی قیمتگذاری خود شوند.
 .۲.۲.۲.۲مهمترین سامانههای جزیرهای مورد نیاز
عووالوه بوور رویکوورد کوتاهموودت متمرکووز بوور ارتقووای سووامانههای موجووود ،ضووروری اسووت رویکوورد میانموودت طراحووی مهمتوورین

1

سامانههای جزیرهای مورد نیاز در ثبت اموال منقول و غیرمنقول با توجه به شکافهای سامانهای موجود نیز دنبوال شوود .در ایون
راستا در ثبت اموال منقول ،نیاز مبرمی به طراحی و راهاندازی سامانه جامع حسابهای بانکی و سامانه جامع انبارهای عمومی با
امکان دسترسی برخط بانکها با حساب کاربری به این دو سامانه و امکان استعالم وضعیت ثبتی دارایی و یا اعموال تغییراتوی در
آن مشاهده میشود .البته در بلند مدت نیز باید رویکرد برقراری پیوند و ارتباط بین تمامی سامانههای موجود و طراحیشده ،ذیول
سامانه جامع ثبت وثایق دنبال شود.
در ثبت اموال غیرمنقول نیز ضرورت طراحی و راهاندازی سامانهای بورای اعوالم وضوعیت ثبتوی ماشوینآالت و تجهیوزات در
میانمدت مشاهده میشود که در بلندمدت نیز باید به ضرورت برقراری ارتباط و پیوند این سامانه با سامانه جامع و متمرکز ثبوت
وثایق غیرمنقول توجه کرد .سامانه دیگر مورد نیاز ،سامانه جامع مزایده امووال ،اعوم از امووال منقوول و غیرمنقوول اسوت .وجوود
چنین سامانهای تسهیلکننده فرآیند فروش و نقدشوندگی داراییهای تملیکی بانکها خواهد بود.
 .۲.۲.۲.۲ادغام سامانهها
رویکرد کوتاهمدت دیگری که باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد ،ادغام سامانههای موجود و برقوراری پیونود آنهوا بوا سوامانه
پایلوت ثبت وثایق است .بهعنوان مثال در این زمینه میتوان در گام اول دسترسی به سامانههای سمات و سامانه جامع گمرکی را
از طریق سامانه پایلوت ثبت وثایق منقول فراهم نمود و به این ترتیب ،حداقل دو سامانه در این سامانه جامع ادغام خواهود شود.
همچنین همجمعی و ادغام انواع مختلف سامانههای موجود در ثبوت وسوایل نقلیوه و ایجواد سوامانه متمرکوز ثبوت وسوایل نقلیوه
میتواند کمک موثری در حرکت بهسمت همجمعی مورد نظر ایفا نماید.
 .۲.۲.۲.۲سامانههای جامع مورد نیاز
در این خصوص با توجه بوه توصویه آنسویترال در تفکیوک سوامانه ثبوت امووال منقوول و غیرمنقوول از یکودیگر ،رویکورد مشوابهی
پیشوونهاد میشووود .بووه بیووان دقیووقتر در بلندموودت ،طراحووی سووامانه جووامع و متمرکووز ثبووت اموووال منقووول و بووا پوشووش حووداکثری
داراییهای منقول قابل وثیقهسپاری در این سامانه باید مورد توجه قرار گیرد تا بتووان از ایون سوامانه نوه تنهوا در شناسوایی امووال
منقول متعهدین و ضامنین شبکه بانکی ،بلکه برای دیگر مقاصد قضایی استفاده نمود .در کنار سامانه فوق ،طراحی و راهانودازی
سامانه متمرکز ثبت اموال غیرمنقول نیز با پوشش حداکثری وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول باید در دستور کار قورار گیورد .از ایون
رو با فعالیت دو سامانه فوق ،مشکل عدم شناسایی اموال و صدور حکم اعسار بهواسطه آن در محاکم قضوایی بوه مقودار زیوادی
برطرف خواهد شد.

 1به طور حتم سامانههای دیگری نیز به ویژه در زمینه ثبت دیگر انواع اموال منقول مورد نیاز است .با این وجود برای جلوگیری از بسط بویش از حود مطالوب،
در این قسمت صرفاً به مهمترین سامانههای مورد نیاز اشاره میشود.
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 .۲.۲.۲راهکارهای اجرایی
 .۱.۲.۲.۲تصریح دقیق حق تقدم اولیه
با توجه به نقش کلیدی حق تقدم اولیه در قدرت اعمال حق وثیقه و نقش دیون دولتی بر میزان اعتبار اجرایوی وثیقوه ،بوهویژه در
زمینه وصول مطالبات غیرجاری به پشتوانه اموال غیرمنقول ،توصیه میشود امکان استعالم دورهای دیوون دولتوی اعتبارگیرنودگان
برای بانکهای دولتی درنظر گرفته شود و در صورت رسیدن این دیون به مرزها و آستانههای از پویش تعیینشوده ،اقودامات الزم
برای تحکیم وثایق در تسهیالت مشارکتی انجام شود (جدول .)۴7
در این راستا ضروری است امکان استعالم این دیون برای حداقل پنج سال قبل توسط بانکها و در هنگام تصمیمگیری برای
اعطای تسهیالت غیرمشارکتی وبه منظور ارزیابی بهتر رفتار آتی این دیون در تسهیالت غیرمشارکتی که امکان درخواست تحکیم
وثایق وجود ندارد نیز فراهم شود.
هر چند راهکارهای کوتاهمدت فوق میتواند به مقدار زیادی مشکالت ناشی از بازیافت این تسهیالت را برطورف نمایود ،اموا
ضروری است برای شفافیت بیشتر و پایبندی به اصول بهترین عملکرد نیز در میانمدت حق تقدم ثانویوه اعتبارگیرنوده نسوبت بوه
وثیقه در مقایسه با دولت و دامنه دیون دولتی ذیربط ،به صراحت در مقررات مربوطه تصریح شود.
جدول  -۴۶اع اد مورد نیاز در زیرساخ
حوزه

سامانه

سامانهای
میانمدت

کوتاهمدت

بلندمدت

ارتقا سامانه شرکت سمات با ایجواد
حسوواب کوواربری بوورای بانکهووا در
توثیووق آنالیوون اوراقبهووادار و امکووان
اسوووووتعالم الکترونیوووووک و بووووورخط
وضعیت ثبتی این اوراق
موووذاکره بوووا سوووازمان بوووورس بووورای
سامانه سمات

ارتقووای قابلیووت سووامانه سوومات در
بازداشت مازاد اوراقبهادار توثیقی و
اعطووووای حووووق تقوووودم ثانویووووه بووووه
اعتباردهنوووده ذیربوووط در صوووورت
احتموووال موووازاد بوووودن ارزش اوراق
نسووبت بووه میووزان ریسووک اعتبوواری
تسووووهیالت اولیووووه بوووورای پوشووووش

ارتقووووووووووووووووواء

تعهدات اعتبارگیرنده به بدهکار دوم

سوووووووووامانههای

ارتقای سامانه گمرک در امکان اعالم

موجود1

و ثبووت وضووعیت دارایووی ذیوول جووواز
سوووامانه جوووامع
گمرکی

الکترونیکی با فوراهم سواختن امکوان
دسترسی بانکها بهصورت بورخط و
با حساب کواربری بوه ایون سوامانه بوا
امکووووان ثبووووت توثیووووق و بازداشووووت
الکترونیکی آن
بهروزرسانی و ارتقای کارکرد سوامانه
اسووتعالم امووالک بووا طراحووی حسوواب
کوواربری بوورای بانکهووا و دسترسووی

سووامانه اسووتعالم

برخط آنها به اطالعات این سامانه و

امالک

الووزام بووه اسووتعالم جانمووایی دقیووق
امووالک و مسووتغالت از ایوون سووامانه
هنگوووام ارزیوووابی توسوووط کارشوووناس
بانک و کارشناس رسمی دادگستری

مهمتوووووووووووورین
سوووووووووامانههای
جزیوورهای مووورد

ثبوووووت امووووووال
منقول
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طراحووی و راهانوودازی سووامانه جووامع

برقووراری ارتبوواط و پیونوود ایوون

حسووووابهای بووووانکی 3بووووا امکووووان

سووامانهها بووا سووامانه جووامع و

دسترسی بانکها با حسواب کواربری

متمرکز ثبت وثایق منقول
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حوزه

سامانه

میانمدت

کوتاهمدت

نیاز

بلندمدت

و بهصورت آنالین به سامانه
طراحووی و راهانوودازی سووامانه جووامع
انبارهای عمومی با قابلیوت اعوالم و
تغییر وضعیت ثبتی دارایی ذیربط
ثبوووووت امووووووال
غیرمنقول

طراحی و راهانودازی سوامانهای بورای

برقووراری ارتبوواط و پیونوود ایوون

اعالم وضوعیت ثبتوی ماشوینآالت و

سووامانهها بووا سووامانه جووامع و

تجهیزات

متمرکز ثبت وثایق غیرمنقول

طراحووی و راهانوودازی سووامانه جووامع

فروش دارایی

مزایده اموال
همجمعی سامانهها با تلفیق برخی از
سووامانههای موجووود ماننوود سوومات و
سوووامانه جوووامع گمرکوووی در سوووامانه

ادغام

پایلوت ثبت وثایق

سامانهها۲

همجمعووووی سووووامانههای مختلووووف
موجود در ثبت انواع مختلف وسایل
نقلیه و ایجاد سامانه متمرکز وسوایل
نقلیه
طراحووووی سووووامانه جووووامع و
متمرکز ثبت امووال منقوول بوا
توجووه بووه پوشووش حووداکثری
ویژگیهوووووووای کووووووواربردی و
عملیاتی در مقایسه بوا الگووی
بهترین عملکرد
توجوووه بوووه ضووورورت اعوووالم

سووووامانه ثبووووت

وضوووعیت دامنوووه حوووداکثری

اموال منقول

اموال منقوول در سوامانه ثبوت

سوووووووووامانههای

وثووایق منقووول در افووق زمووانی

جامع مورد نیاز

بلندموودت بوورای بهرهگیووری از
این سامانه در شناسایی اموال
متعهووودین و ضوووامنین شوووبکه
بوووانکی و از ایووون رو پوشوووش
شکاف سامانهای

موجود۴

طراحووووی سووووامانه جووووامع و
متمرکز ثبت اموال غیرمنقوول

سووووامانه ثبووووت

و اعمال حق تقدم اولیه بورای

اموال غیرمنقول

ثبت زودتر این حق در سامانه
توسط کاربرهای واجدشرایط

 -1با وجودیکه در این حوزه صرفاً به سه سامانه اشاره شده است اما ارتقای دیگر سامانههای موجود بورای فراهمشودن امکوان همجمعوی در
سامانه متمرکز و جامع اموال منقول یا سامانه متمرکز و جامع اموال غیرمنقول براساس نوع دارایی باید مورد توجه قرار گیرد.

 -۲در این قسمت به ضرورت صرف دو مورد از ادغامهای سامانهای کلیدی مورد نیاز اشاره شده است.

 -3منظور از حسابهای بانکی تمامی حسابهای بانکی افراد با قابلیت توثیق ،شامل حساب اوراق گوواهی سوپرده و حسواب اوراق گوواهی
صندوقهای سرمایهگذاری بانکها است.

 -۴در شرایط فعلی ،عدم شناسایی اموال منجر به صدور حکم اعسار در محاکم قضایی میشود.

مآخذ :اطالعات حاصل از جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکها و پرسشنامههای ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها.

البته در بلندمدت نیز برای برقراری شفافیت هر چه بیشتر عمومی در حق وثیقه ،باید الزام ثبت زودتور حوق وثیقوه در سوامانه
ثبت وثایق (اعم از منقول و غیرمنقول) برای برخورداری از حق تقودم اولیوه ،بوا تصوریح ایون مسواله در قوانون جوامع تامینموالی
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وثیقهای دنبال شود .به بیان دقیقتر صرفنظر از دیون دولتی ،سلسله مراتب ناظر بر تقدم و اولویت حق تصورف و تملوک ،عمومواً
مبتنی بر درج و ثبت زودتر آن از نظر زمانی در سامانه ثبت وثایق است.
 .۲.۲.۲.۲رویه اجرا
مسائل متنوعی در حوزه رویه اجرا و زیرساخت اجرایی الزم برای کارکرد مناسب تامینمالی وثیقوهای مطورح میشووند کوه برخوی
الزاماً از جن

اجرایی ،از منظر رسیدن به مرحله پایانی فرآیند بازیافت اعتبار و تسوهیالت اعطوایی نبووده ،و رویوهای قبول از ایون

فرآیند را در بر میگیرند؛ اما در نهایت منجر به تسهیل رویه فوق خواهند شد .بهعنوان مثوال الزامواتی در حووزه مودیریت وثیقوه و
ریسک در بانکها در این قسمت مورد توجه قرار میگیرند که اهمیت باالیی در سازوکار این رویه ایفا میکنند .در کنار الزاموات
فوق نیز مباحثی در زمینه مقررات ناظر بر رویه اجرا مورد توجه قرار میگیرند که با وجود تعلق آنهوا بوه زیرسواخت مقرراتوی ،اموا
به دلیل تعلق و تمرکز آنها بر رویه اجرا ،در این قسمت در زیرساخت اجرایی طبقهبندی شودند .از ایون رو در اداموه عوالوه بور دو
مورد فوق ،دو مقوله رویه اجرا و فرآیند فروش دارایی و پیشنهاداتی در این دو زمینه ارائه خواهند شد (جدول .)۴6
الف .مدیریت پویای وثیقه و ریسک
براساس برخی از مشکالت مطرحشده بانکهوا در خصووص بازیافوت مطالبوات غیرجواری خوود بوه پشوتوانه وثوایق ،نیواز بوه
ارتقای مودیریت وثوایق و ریسوک در بانکهوا و پویوایی هور چوه بیشوتر فرآینودهای طراحیشوده بورای آن بوهعنوان مجموعوهای از
راهکارهای کوتاهمدت مشاهده میشود که تاثیر شوگرفی بور موفقیوت رویوه اجورا خواهود داشوت و دسوتیابی بوه دارایوی بوا ارزش
منطقی در فرآیند بازیافت مطالبات غیرجاری را هدفگذاری خواهد کرد .بهعنوان مثوال در حووزه مودیریت و نظوارت بور وثوایق،
نیاز به پویایی آن در طول دوره سررسید تسهیالت است تا حداقل مشکالتی از منظر جابوهجایی و خوروج دارایوی از محول طورح
برای بانکها بهوجود نیاید.
به منظور ارتقای مدیریت وثیقه نیز بانکها باید حداقل هر شش مواه یکبوار بوه بررسوی کفایوت ضورایب تعودیل ارزش امووال
منقول و غیرمنقول وثیقهسپاریشده و ترهینی نوزد خوود بپردازنود و از کفایوت ایون ضورایب براسواس پیشبینوی بانوک از شورایط
اقتصادی و ریسک بازار در پیشرو اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم تمهیدات الزم برای اعالم ضرایب جدیود بوه شوعب
در قالب بخشنامههای داخلی انجام شود.
همچنین بانکها در ارزشگذاری داراییها باید شرایط استرس و افق واقعبینانهتری از شرایط اقتصوادی توا زموان بازپرداخوت
تسهیالت را برای پوشش نسبی ریسک بازار ناشی از تغییر شدید چرخههای اقتصادی منظور نمایند .آنهوا در نهوایی کوردن ارزش
دارایووی نیووز بایوود بووه کارمزدهووا ،هزینووههای مالیوواتی و دیگوور هزینووههای انتقووال دارایووی توجووه کوورده و در صوورت لووزوم ،ضوورایب
تعدیلکننده واقعبینانهتری را برای این داراییها با توجه بوه مووارد فووق در بخشونامههای داخلوی خوود منظوور نماینود .در شورایط
نزدیکی به رکود اقتصادی نیز رویکرد الزام قیمتگذاری براسواس ارزش دارایوی در شورایط اسوترس بایود بوهعنوان راهبورد اصولی
بانک در مدیریت وثایق مورد توجه واقع شود.
در ارتباط با مدیریت پویای ریسک نیز در کوتاهمدت نظوارت بیشوتر بانکهوا بور کواربری تسوهیالت در محول طورح میتوانود
نقش موثری در شناسایی بهموقع و زودتر مطالبات غیرجاری ایفا نماید و از این منظر به موفقیت بیشتر رویه اجرا منتهی شود.
در میانموودت نیووز پیادهسووازی موودیریت ریسووک اعتبوواری در بانکهووا مطووابق بووا اسووتانداردهای بینالمللووی و برپایووه رتبهبنوودی
اعتباری در شناسایی و مدیریت ریسک اعتباری ناشی از تسهیالتگیرندگان ،ضامنین و نوع وثایق مورد استفاده ،میتواند کموک
موثری به پیشگیری از وارد شدن بانکها به فرآیند اعطای تسهیالت به افراد با ریسک باال و درگیری ادارات حقوقی با رویوههای
اجرا نماید .در این زمینه حتی بانکمرکزی با ارتقای دستورالعملهای طبقهبندی داراییهای موسسات اعتبواری و نحووه محاسوبه
ذخایر این موسسات براساس اسوتانداردهای بینالمللوی میتوانود نقشوی کلیودی در شناسوایی زودتور مطالبوات غیرجواری و حتوی
پوشش بهتر ریسک اعتباری در بانکها ایفا نمایود .البتوه ایون فرآینود در بلندمودت و بوا تمکوین بانکهوا بوه رویوههای موجوود در
رهنمودهای کمیته بال میتواند اطمینان بیشتری را از منظر استاندادهای داخلی در بانکها نیز بهوجود آورد.
ب .اصالح مقررات ناظر بر اجرا
براساس مشکالتی که بانکها در جلسات هماندیشی نمایندگان حقوقی به آنها اشواره کردنود ،بورای بهبوود رویوه اجورا نیواز بوه
انجام اصالحاتی در آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و یا قوانین مادر آن مشاهده میشود .بوهعنوان مثوال بورای حول
مشکالت اجرایی ناشی از ممانعت ورود و بازدید کارشناس رسمی دادگستری ،ضرورت اعطای حق بازدید و قیمتگذاری ملوک
از بیرون در صورت وقوع شرایط فوق در آیینناموه اجرایوی مفواد اسوناد رسومی الزماالجورا مشواهده میشوود .همچنوین بوهمنظور
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برطرف کردن مشکل حق انتخاب وثایق برای مرتهن ،ضرورت اضافه کردن مادهای در این خصووص در آیینناموه اجرایوی مفواد
اسناد رسمی الزماالجرا مشاهده میشود.
جهت مهیاشدن امکان برگزاری مزایده مکرر برای فروش اموال ترهینی یا وثیقهای همه مطالبات و نه صرف مطالبات تولیدی
نیز نیاز به تسری ماده  15قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به کل فرآیند فروش اموال غیرمنقول با اصالح آییننامه اجرایی مفاد
اسناد رسمی الزماالجرا و البته با قید بازه زمانی اندک و محدود برای برگزاری مزایدههای دیگر مشاهده میشود.
صرفنظر از اصالحات مورد نیاز در آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزماالجرا ،انجام اصالحاتی در دیگر مقررات موجوود
نیز میتواند از بسیاری از مشکالت فعلی بانکها در رویههای اجرایی بکاهد .در این زمینوه میتووان بوه الوزام تصوریح دقیوق نهواد
تصمیمگیرنده در مورد نحوه فروش اوراقبهادار تملیکی در دستورالعمل توثیق اوراقبهادار اشواره کورد کوه منجور بوه جلووگیری از
تضعیع حقوق مالک اوراقبهادار و مشکالت حقوقی ناشی از آن میشود .عالوهبراین تنظیم دستورالعمل یا بخشونامهای مبنوی بور
عدم امکان تبدیل تعهد چکهوای اخذشوده از مشوتریان در پوشوش ریسوک اعتبواری ،میتوانود بوه مقودار زیوادی از طوالنیشودن
رویههای اجرا بهدلیل توسل جستن اعتبارگیرندگان به مقوله فوق بکاهد .همچنین اخذ تعهدنامه یا اقرارنامهای از مشتری مبنی بور
عدم تبدیل تعهد چکهای اخذشده از مشتری میتواند بهعنوان گام موثری در حل این مشکل در کوتاهمدت بهشمار رود.
ج .رویه اجرا


رویه ناظر بر اموال منقول و غیرمنقول
در این زمینه موارد متنوعی براساس مباحث مطرح در نشسوتهای نماینودگان حقووقی بانکهوا اسوتخراج شود کوه مخاطبوان

متنوعی را از ادارات اجرای ثبت ،بانکها و دیگر نهادهای تصمیمگیر در این فرآینود را در بور میگیورد .بوهعنوان مثوال پیادهسوازی
اتوماسیون ادارای در ادارات اجرای ثبت مبتنی بر قابلیت تشکیل ،بایگانی و پیگیری پرونودهها بهصوورت بورخط و الکترونیوک در
کنار امکان ارائه حساب کاربری به نمایندگان حقوقی بانکها در این راستا ،از مهمترین مسائلی است که برای ارتقای زیرسواخت
اجرایی در ادارات اجرای ثبت و در میانمدت باید دنبال شود .این راهکار به مقدار زیوادی مشوکالت ناشوی از اطالوه وقوت بورای
پیگیری پروندهها و مشکالت ناشی از گمشدن آنها را برطرف خواهد کرد.
عالوهبراین بهمنظور افزایش سورعت واحودهای اجورای ثبوت در رسویدگی بوه پرونودههای بانکهوا ،الوزام بوازنگری رویوهها و
فرآیندهای موجود مشاهده میشود .برای اثربخشی هر چه بیشتر این راهکار نیز ضروری است این مقوله حداقل در میانمدت در
ادارات اجرای ثبت به سرانجام برسد.
عالوه بر رویه کلی فوق ،براساس نظرات نمایندگان حقوقی بانکها ،در مواردی اعمال اصالحاتی در برخی رویوههای کلیودی
ناظر بر اجرا توسط ادارات اجرای ثبت باید در کوتاهمدت و با توجه خاص دنبوال شوود .در ایون زمینوه بوه تودوین رویوه واحود در
اصالح اشتباهات در تقاضانامه صدور اجرائیه اشاره شد و در کنار آن ضرورت استعالم هزینوههای اجورا از بانکهوا قبول از فوک
رهن دارایی و یا نهاییکردن مقودار مطالبوات بانوک در تنظویم صوورتمجل

مزایوده؛ یکسانسوازی رویوه ادارات اجورای ثبوت در

پذیرش یا عدم پذیرش هزینههای قانونی پرداختشده توسط مرتهن به سازمانها و نهادها جهت انتقال اجرایی اموالک ذیربوط؛
و اعمال محدودیتهای سفتوسختتر بر اعالم قیمت توسط کارشناسان رسمی دادگستری در بازه زمانی محودود اعالمشوده و
اعمال جریمه به ازای هر روز تاخیر در اعالم نظر رسمی ،مطرح شد.
همچنین ضرورت اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا با تمرکز ویژه بر مواده  ۲۲قوانون ثبوت اسوناد و اموالک در اجورای احکوام
بهعنوان راهکار کوتاهمدت موثر در حل مشکل رجوع به مبایعهنامههای مقدم در این جلسات عنوان شد .به طور قطع این راهکار
تا زمان حل قطعی این مشکل در بلندمدت با تدوین قانون جامع تامینمالی وثیقهای و اعطای حق تقدم اولیه بوا ثبوت زودتور هور
گونه حق بر دارایی ذیربط در سامانه ثبت جامع اموال منقول یا غیرمنقول موثر واقع خواهد شد.
از دیگر اقداماتی که در کوتاهمدت نقش موثری در ارتقای رویههای ناظر بر اجرا خواهد داشوت میتووان بوه ضورورت اعموال
اقدامات تنبیهی موثر در صورت تاخیر در برطرفکردن و یا عدم برطرفکورن ایورادات اجرائیوههای ارسوالی بوه دفواتر ثبوت اسوناد
رسمی در مهلت مقرر اشاره کرد .البته در حال حاضر امکان پیگیری این مسواله از طریوق بازرسوی دفواتر اسوناد رسومی در ادارات
ثبت موجود است .اما برای بهبود رویههای موجود ضروری است از موثر بودن اقدامات تنبیهی اطمینان حاصل کرد.
برطرف کردن مشکل صدور اجرائیه برای قراردادهای اجاره به شرط تملیک نیز باید در کوتاهمودت و خوارج از رویوه نواظر بور
اصالح ماده  1۵قانون عملیات بانکی بدون ربا دنبوال شوود چورا کوه رویوه فووق بوهعنوان راهکوار میانمودت و مبتنوی بور اصوالح
مقررات ناظر بر اجرا مطرح شده است.
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با توجه به مشکالت بانکها در زمینه ابالغیههای صادره توسط کارگروههوای حمایوت از تولیود و سورمایهگذاری در اسوتانها
برای بانکها ،در ممانعت از رویه اجرایی در تملیک اموال توثیقی و ترهینوی؛ ضوروری اسوت بوا صودور ابالغیوهای در خصووص
عدم الزام اجرایی ابالغیههای فوق به ادارات ثبت و بانکها ،هر چه سریعتر از طوالنیشدن رویه اجرایی بهواسطه رجوع بوه ایون
ابالغیهها در کل کشور ممانعت شود.
از دیگر راهبردهایی که باید در کوتاهمدت و اینبار در بانکها برای ارتقای رویههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد ،تبیین رویه
مناسب و مشخص برای انتخاب امین اموال در بانکها است توا در فاصوله تملیوک و فوروش امووال ،مشوکالت بانکهوا در ایون
زمینه کاهش پیدا کند.
با وجودیکه دنبال کردن رویههای فوق میتواند تا حدود زیادی مشکالت بانکها را در رویه اجرا کاهش دهود ،بوا ایون وجوود
بانکها بر بررسی امکان واگذاری اجرا به واحدی در بانکها یا نهادی که از تملک سهامی بانکها حاصل شوده باشود؛ بوهعنوان
راهکوواری بلندموودت بوورای حوول مشووکالت نوواظر بوور رویووه اجوورا تاکیوود داشووتند .در حقیقووت پیادهسووازی الگوووی موجووود مبتنووی بوور
برخورداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از واحد اجرا ،در شبکه بانکی نیز میتوانود بوه نحوو مووثری
مشکالت موجود در این زمینه را کاهش دهد.
جدول  –۴7اع اد مورد نیاز در زیرساخ

پوشش ریسک حق تقدم ثانویه نسبت به دولت

حوزه

اجرایی عا توجه صرف عه حق تقد اولیه

کوتاهمدت

بلندمدت

میانمدت

ضرورت فراهم کردن امکان استعالم دورهای
بانک از دیون دولتی اعتبارگیرنودگان و اعوالم

بخشنامهای مبتنی بور الوزام تحکویم وثوایق در

صورت شکلگیری دیون فوق بورای دریافوت
باقیمانده تسهیالت در قراردادهای مشارکت
ضرورت فراهم کردن امکوان اسوتعالم میوزان
دیون دولتی اعتبارگیرنودگان در طوول حوداقل

 ۵سال گذشته برای ارزیوابی بهتور رفتوار آتوی
ایووون دیوووون در هنگوووام اعطوووای تسوووهیالت
غیرمشووارکتی کووه امکووان درخواسووت تحکوویم

وثایق وجود ندارد
تصوووریح دقیوووق حوووق تقووودم ثانویوووه

شفافیت در حق تقدم اولیه

اعتبارگیرنوووده نسوووبت بوووه وثیقوووه در
مقایسه با دولت در مقررات ذیربط

1

توجووووه بووووه حووووق تقوووودم اولیووووه
اعتباردهنده با صرف ثبت عوادی

در مقایسه با ثبوت رسومی ،فقوط

در صوووورت ثبوووت زودتووور آن در
سامانه ثبت وثایق (اعم از منقول

و غیرمنقووول) در طراحووی قووانون
جامع تامینمالی وثیقهای 1و

۲

 -1باوجودیکه این دو مقوله بعد مقرراتی را پوشش می دهند ،با این وجود نظر به نقش کلیدی و مووثر آنهوا در اعموال حوق وثیقوه ،و پوشوش
زیرساخت اجرایی مورد نیاز ،در این قسمت به آنها اشاره شده است.

 -۲توصیه میشود حق تقدم اولیه دولت نسبت به دارایی بایت بدهی دولتی ،بهصورت صریح در سامانه از قابلیت پیگیری برخوردار باشد و
در سامانه ثبت و اعالم شده باشد.

مآخذ :اطالعات حاصل از جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکها و پرسشنامههای ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها.
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جدول  –۴6اع اد مورد نیاز در زیرساخ

اجرایی عا توجه عه رویه اجرا
اعطای حق بازدید و قیمتگذاری ملک از بیرون در صورت ممانعوت از ورود و
بازدیوود کارشووناس رسوومی دادگسووتری در آییننامووه اجرایووی مفوواد اسووناد رسوومی
الزماالجرا

برطرف کردن مشکل حق انتخاب وثایق برای مرتهن با اضوافه کوردن موادهای در

آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزماالجرا

تسری ماده  15قانون رفع موانع تولیود رقابتپوذیر بوه کول فرآینود فوروش امووال

غیرمنقول با اصالح آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و مهیوا شودن

الزماالجرا

امکان برگزاری مزایده مکرر برای همه مطالبات و نوه صورف مطالبوات تولیودی،
البته با قید بازه زمانی اندک و محدود برای برگزاری مزایدههای دیگر
تصریح دقیق نهاد تصمیمگیرنده در مورد نحووه فوروش اوراقبهوادار تملیکوی در
دستورالعمل توثیق اوراقبهادار

دیگر مقررات

اصالح در برخی مقررات ناظر بر اجرا

کوتاهمدت

آیینناموووه اجرایوووی مفووواد اسوووناد رسووومی

حوزه

میانمدت

تنظیم دستورالعمل یا بخشونامهای مبنوی بور عودم امکوان تبودیل تعهود چکهوای
اخووذ شووده از مشووتریان در پوشووش ریسووک اعتبوواری و یووا اخووذ تعهدنامووه یووا
اقرارنامهای از مشتری مبنی بر عدم تبدیل تعهد این چکها

1

نظارت بیشتر و پویای بانکها بر وثایق در طول دوره سررسید تسهیالت

۲

بازنگری پویا و حداقل شوش ماهوه ادارات اعتبواری بانکهوا در بررسوی کفایوت
ضرایب تعدیل ارزش اموال منقول و غیرمنقول وثیقهسپاریشوده و ترهینوی نوزد

بانکها با توجه به پیشبینی آنها از شرایط اقتصادی برای پوشوش ریسوک بوازار
در فروش دارایوی ذیربوط و صودور بخشونامههای جدیود بورای اعوالم ضورایب

مدیریت پویای وثیقه و ریسک

مدیریت پویای وثیقه

جدید به شعب در صورت نیاز
ارزشگووذاری و ارزیووابی صووحیحتر وثووایق منقووول و غیرمنقووول در سووناریوهای
مختلوووف شووورایط اقتصوووادی بوووههمراه پیشبینوووی شووورایط اقتصوووادی توووا دوره
بازپرداخووت تسووهیالت جهووت پوشووش ریسووک بووازار ناشووی از تغییوور شوودید
چرخههای اقتصادی
توجووه بووه کارمزدهووای فووروش دارایووی و هزینووههای مالیوواتی آن در کنووار دیگوور
هزینههای انتقال دارایی در نهوایی کوردن ارزشوگذاری کارشناسوی امووال قبول از
توثیق و ترهین ،و یا در تنظیم واقعیتر ضرایب تعدیلکننده ارزش این داراییهوا

در بخشنامههای داخلی بانکها

الووزام ارزشگووذاری دارایووی براسوواس سووناریوی اسووترس ،در شوورایط نزدیکووی بووه

مدیریت

اعتباری

پویای ریسک

رکود اقتصادی

نظارت بیشتر بانکها بر کاربری تسهیالت در محل طرح
پیادهسووازی موودیریت ریسووک اعتبوواری در بانکهووا در سووطحی نزدیووک بووه رویووه
بینالمللی و الزام به رتبهبندی اعتباری تسهیالتگیرنده ،ضامن و وثایق

100

بلندمدت

کوتاهمدت

حوزه

بلندمدت

میانمدت
فراهمساخت امکان شناسایی زودتر مطالبات غیرجاری براساس اسوتانداردهای
بینالمللی جهت بازیافت زودتور ایون مطالبوات بوا اصوالح دو دسوتورالعمل زیور
توسط بانکمرکزی
 دستورالعمل طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری -دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری در سوطحی نزدیوک بوه رویوه بینالمللوی و برپایوه
رهنمودهای کمیته بال
پیادهسازی اتوماسیون ادارای در ادارات اجرای ثبوت مبتنوی بور قابلیوت تشوکیل،
بایگانی و پیگیری پروندهها بهصورت برخط و الکترونیوک درکنوار ارائوه حسواب
کاربری به نمایندگان حقوقی بانکها
افزایش سرعت واحدهای اجرا در رسیدگی به پرونودههای بانکهوا بوا بوازنگری
رویهها و فرآیندها

3

تدوین رویه واحد در اصالح اشتباهات در تقاضانامه صدور اجرائیه
ضرورت استعالم هزینههای اجرا از بانکها قبل از فک رهن دارایی و یا نهوایی
کردن مقدار مطالبات بانک در تنظیم صورتمجل

مزایده

قانونی پرداختشده توسط مرتهن به سازمانها و نهادهوا جهوت انتقوال اجرایوی
امالک ذیربط
اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا با تمرکز ویژه بر مواده  ۲۲قوانون ثبوت اسوناد و
امالک در اجرای احکام
اعمووال اقوودامات تنبیهووی موووثر در صووورت توواخیر در برطرفکووردن و یووا عوودم
برطرفکرن ایرادات اجرائیههای ارسالی بوه دفواتر ثبوت اسوناد رسومی در مهلوت
مقرر
اعمووال محوودودیتهای سفتوسووختتر بوور اعووالم قیمووت توسووط کارشناسووان
رسمی دادگستری در بازه زمانی محدود اعالمشده و اعموال جریموه بوه ازای هور

روز تاخیر در اعالم نظر

برطرف کردن مشکل صدور اجرائیه برای قراردادهای اجاره به شرط تملیک
صدرور ابالغیهای در خصووص عودم الوزام اجرایوی ابالغیوههای صوادره توسوط
کارگروههای حمایت از تولید و سرمایهگذاری در استانها برای بانکها
تبیین رویه مناسب و مشخص در بانکها برای انتخاب امین اموال
بررسی امکان واگذاری اجرا به واحدی در بانکها یا نهوادی کوه از تملوک

غیرمنقول

سهامی بانکها حاصل شده باشد

ناظر بر اموال

رویه اجرا

ناظر بر اموال منقول و غیرمنقول

یکسانسازی رویوه ادارات اجورای ثبوت در پوذیرش یوا عودم پوذیرش هزینوههای

اتخاذ اقودامات الزم بورای کوتاهشودن زموان الزم در نهوایی شودن قیموت امووال
غیرمنقووول در ادارات اجوورای ثبووت و تنظوویم صووورتمجل
رویههای موجود
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مزایووده بووا بررسووی

حوزه

کوتاهمدت

بلندمدت

میانمدت

تصریح عدم نیاز به قیمتگذاری عرصه توسوط کارشوناس رسومی دادگسوتری در
قراردادهای سه جانبهای که عرصه همواره به نام دولت است
اعمووال رویووه سفتوسووختتر در ارزیووابی اموووال غیرمنقووول ترهینووی بوورای رفووع
ممنوووعالخروجی و دیگوور تصوومیمات قضووایی ناشووی از اجوورای مفوواد آییننامووه
اجرایی مفاد اسناد رسمی الزماالجرا در بازیافت مطالبات بانکها
تدوین راهکاری برای تعدیل شدت مشکل ماده  1۲قانون کار و الوزام بوه ایفوای
تعهدات در قبال کارگران در صورت جانشینی بانک
الزام اخوذ اقرارناموه از وثیقهگوذار در خصووص عودم انتقوال سورقفلی توا انتهوای
زمان بازپرداخت تسهیالت چه در قالب سند رسمی و چه سند عادی
ضوورورت راهانوودازی نهادهووای واسووط در قالووب شوورکتهای کشوواورزی بووا
تقبل وظیفه برداشت محصول و نگهداری زموین و باغوات بورای بانکهوا

فرآیند فروش

تا زمان فروش این اراضی
آسیبشناسی رویه فعلی ناظر بر فروش اموال مازاد بانکها
فراهمسازی زیرساختهای الزم برای بازاری نقد و پویا در فروش اموال منقوول
و غیرمنقول بانکها

 -1این مساله برای کاهش دعاوی موجود در این زمینه که دوره زمانی بازیافت مطالبات غیرجاری به پشتوانه چک را در دادگاه طوالنیتر میکند پیشنهاد شده است.
 –۲در این زمینه نظارت بر عدم نقلوانتقال ماشینآالت و تجهیزات توثیقی و ترهینی از محل طرح در طول دوره بازپرداخت تسهیالت مورد تاکید نمایندگان حقوقی بانکها قرار گرفت.
 -3در این زمینه بیشتر بانکها در پرسشنامهها تکمیلی ارسالشده به ضرورت کاهش زمان الزم برای ابالغ اجرائیه با بازنگری در رویههای موجود اشاره کردند.
مآخذ :اطالعات حاصل از جلسات هماندیشی با نمایندگان حقوقی بانکها و پرسشنامههای ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها.
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طراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایران



رویه ناظر بر اموال غیرمنقول
در این زمینه راهکارهای موردی برای حل مشکالت مختلفی که نمایندگان ادارات حقوقی بانکها به آنها اشاره کرده بودند

عنوان میشود .بهعنوان مثال پیشنهاد میشود در میانمدت ادارات اجرای ثبت با بررسوی رویوههای اجرایوی موجوود ،اقودامات
الزم برای کوتاهشدن زمان مورد نیاز در نهایی کوردن قیموت امووال غیرمنقوول و تنظویم صوورتمجل

مزایوده را در ایون ادارات

دنبال کند.
بهعنوان راهکاری کوتاهمدت در حول مشوکل بانکهوا در زمینوه قیمتگوذاری محول طورح در قراردادهوای سوه جانبوهای کوه
عرصه همواره به نام دولت است نیوز توصویه میشوود بوا تصوریح عودم نیواز بوه قیمتگوذاری عرصوه در ایون قراردادهوا توسوط
کارشناس رسمی دادگستری ،تا حدود زیادی از طوالنی شدن رویه اجرا ناشی از نهایی شدن قیمت کارشناسی کاسوت .البتوه در
مورد این قراردادها باید در میانمدت راهکاری منطقی برای تعدیل شدت مشکل ماده  1۲قانون کار و الزام به ایفوای تعهودات
در قبال کارگران در صورت جانشینی بانک در این طرحها در نظر گرفته شوود زیورا در شورایط عوادی بانوک عمومواً تموایلی بوه
بنگاهداری با جانشینی در این طرحها ندارد و صرفاً در شرایط عدم امکان فروش طرح؛ ملزم به جوایگزینی میشوود ،از ایون رو
الزام به پرداخت مطالبات فوق ،بر بار مشکالت مالی ناشی از اعطای تسهیالت بوه ایون طرحهوا خواهود افوزود؛ طرحهوایی کوه
عموماً در قالب تسهیالت تکلیفی به بانکها بار میشوند.
همچنووین اعمووال رویووه سفتوسووختتر در ارزیووابی اموووال غیرمنقووول ترهینووی بوورای رفووع ممنوووعالخروجی و حتووی دیگوور
تصمیمات قضایی ناشی از اجرای مفاد آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزماالجورا در بازیافوت مطالبوات بانکهوا میتوانود
در کوتاهمدت کمک موثری به بهبود رویههای اجرایی ذیربط نماید.
در مورد تسهیالت اعطایی بهپشتوانه امالک و مستغالت تجاری نیوز الوزام اخوذ اقرارناموه از وثیقهگوذار در خصووص عودم
انتقال سرقفلی تا انتهای زمان بازپرداخت تسهیالت ،چه در قالب سند رسومی و چوه سوند عوادی ،بوهعنوان راهکواری پیشونهاد
شده است که در کوتاهمدت میتواند مشکالت اجرایی ناشی از این انتقاالت ،بدون اطوالع مورتهن (بانوک) را برطورف نمایود.
البته انتظار میرود این مقوله در تنظیم سند رهنی دارایی ذیربط توسط بانکها مورد توجه قرار گرفته باشد.
در خصوص مشکالت دائمی بانکهای اعطاکننده تسوهیالت کشواورزی مبنوی بور برداشوت محصوول و نگهوداری زموین و
باغات در صورت تملیک زمین و باغ تا زمان فروش آنها ،ضرورت راهاندازی نهادهای واسط در قالوب شورکتهای کشواورزی
با تقبل وظیفه برداشت محصول و نگهوداری زموین و باغوات بورای بانکهوا توا زموان فوروش ایون اراضوی ،بوهعنوان راهکواری
بلندمدت برای رفع این مشکل در رویه اجرایی مورد اشاره قرار گرفت.
د .فرآیند فروش
با توجه به آنکه بانکها با مشکالت زیادی در رویه ناظر بر فروش اموال موازاد تملیکوی مواجوه هسوتند ،ضوروری اسوت در
میانموودت بووا آسیبشناسووی رویووه فعلووی ،راهکارهووای موودونی بوورای ارتقووای رویووه موجووود ارائووه شووود .همچنووین فراهمسووازی
زیرساختهای الزم برای شکلگیری بازاری نقود و پویوا در میانمودت در فوروش امووال منقوول و غیرمنقوول تملیکوی بانکهوا
میتواند کمک موثری به کوتاهکردن فرآیند بازیافت مطالبات غیرجاری بانکها نماید.
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پیوست
جدو پیوس  -نمایندگان ادارات حقوقی عانکها
بانک
بانک پارسیان
بانک پاسارگاد
بانک توسعه صادرات

ایران

بانک خاورمیانه

بانک رفاه
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک سینا
بانک صادرات ایران
بانک صنعت و معدن
بانک مسکن
بانک ملت

بانک ملی
پست بانک ایران

عنوان شغلی

نام و نام خانوادگی

اداره خدمات حقوقی

محمد فرضیان

رئی

چنور ایرانپور

معاون اداره قراردادها

میثم امینی

کارشناس حقوقی

عباس متولیحبیبی

رئی

اداره کل خدمات حقوقی

زهرا محمودی

رئی

دایره دعاوی ارزی

غالمرضا ذوالقدر

رئی

دایره دعاوی ریالی

سیما بختیاری

کارشناس حقوقی

غالمرضا حسنعلیزاده

مدیر اداره حقوقی

شادی راضی

کارشناس اداره حقوقی

هادی سهرابی

کارشناس اداره حقوقی

مریم دلشاد

کارشناس اداره حقوقی

سعیده میرچی

کارشناس حقوقی  -اداره حقوقی

محدرضا غضنفری

کارشناس حقوقی  -اداره حقوقی

صادق احمدیمهر

نماینده و مشاور اداره کل حقوقی

معصومه شهبازی

کارشناس ارشد اداره حقوقی و قراردادها

علی ایمانی

کارشناس اداره حقوقی و قراردادها
دایره وثایق و اجرای اسناد رهنی  -اداره دعاوی

شیوا فرهی

رئی

جالل ثابتی

کارشناس دایره وثایق و اجرای اسناد رهنی  -اداره دعاوی

امین فضائلی

معاون اداره کل دعاوی

علیرضا سیار

کارشناس اداره دعاوی

حسین سعیدینیا

رئی

اداره دعاوی

مالک آزاریان

رئی

اداره کل وصول مطالبات

مجتبی شکوری

کارشناس حقوقی

ملیحه زندی

معاون اداره کل حقوقی

سیما ایزک غنمی

کارشناس حقوقی

مجید زندی

کارشناس اداره حقوقی و دعاوی

فرزین سید شریفی

کارشناس اداره حقوقی و دعاوی

ابوالفضل شریفی

کارشناس اداره حقوقی و دعاوی

مژگان لطفی

رئی

گروه قراردادها و خدمات حقوقی
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اداره مطالعات و مقررات بانکی بانکمرکزی .)1353( .بخشنامه شوماره  53/11۶63۲ابوالغ تصوویبنامه شوماره /56۲57ت۴۶736ه

مور  1353/3۵/1۲هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخشهای  1۵ ، 1۴و ( 1۶عقود استصناع ،مرابحوه و خریود دیون) بوه

آئیننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره).

اردبیلی ،احومد بن محمد 1۴33(.ق) .م مع الفائده و ال رهان ،جلد  ،5چاپ اول ،قم :مؤسسه النشر االسوالمی.
امامی ،سید حسن( .بیتا) .حقوق مدنی ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.

انصاری ،مرتضی 1315( .ق) .ک اب المکاسب ،جلد  ،3چاپ اول ،قم :کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انوصاری.

بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران ،)1375-135۶( ،عخشنامههای نظارت.

بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران ،)135۶( ،دس ورال مل ناظر عر ضمان نامه عانکی ریالی ،اداره مطالعات و مقررات بانکی ،مودیریت
کل مقررات  -مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی.

بانک ملی ایران  -اداره آموزش و مدیریت .)136۵( .حقوق عانکی  ،۲تهران :بانک ملی ایران ،اداره آموزش.
پژوهشکده پولی و بانکی .)135۲( .عرآورد تقاضای نقدینگی واحدهای تولیدی .طرح تحقیقواتی انجامشوده بوه سوفارش اتواق بازرگوانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران.

جعفری لنگرودی ،محمد جعفر .)1366( .حقوق مدنی :رهن و ص ح ،تهران :انتشارات گنج دانش.
حبیبا ،سعید ،هادی شعبانی کندسری و مرتضوی جموالی .)135۴( .جسوتاری نقادانوه پیراموون دالیول لوزوم عینیوت موورد رهون ،فصو نامه
مطال ات فقه و حقوق اس می.5۶-۶۵ ، 7)1۲( ،

حسینی روحانی ،سید صادق 13۲5( .ق) .منهاز الفقاهه ،جلد  ،3چاپ پنجم ،قم :انوار الهدی.
حسینی شویرازی ،سوید موحمد 1335( .ق) .الفقه ،جلد  ،۴5بیروت :دار العلوم.
حوسینی عواملی ،سوید جواد 1315( .ق) .مف ا ،الکرامه فی شر ،قواعد ال

مه ،جلد  1۲و  ،1۵چاپ اول ،قم :مؤسسه النشر االسالمی.

خلخالی ،سید محمد کاظم 1355( .ق) .فقه اإلمامیه قجم الم ام ت ،توقریر مویرزا ح یب الله رش ی ،جلد  ،1مطبعه الحیدری.
خمینی ،سید روح الله( .بوی تا) .تحریر الوسی ه ،جلد  1و  ،۲چاپ اول ،قوم ،دار العولم.

خمینی ،سید روح الله 13۲1( .ق) .ک اب ال یع ،جلد  ،1چاپ اول ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

دیوان عالی کشور .)137۶( .رأی وحدت رویه  ۶۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص م ام ت مال
حقوق مرتهن.

نج

عه ما مرهونه و

ره پیک ،حسن .)1367( .حقوق مدنی  :عقود م ین ( ،)۲جلد  ،۶تهران :انتشارات خرسندی.
سازمان امور مالیاتی کشور .)1353( .بخشنامه شماره /۵565/۲33د با موضوع نقل و انتقال امالک مورد وثیقه موضوع ماده  1۶3قانون
مالیاتهای مستقیم.

شبکه بانکی 135۴( .؛  .)135۵گزار

صورتهای مالی عانکها.

شورای عالی ثبت .)135۶( .رای شماره .۵35۲

شهبازی غیاثی ،موسی .)1353( .راهکارهای عه ود رت ه ایران در گزار
اسالمی ،دغتر مطالعات اقتصادی.

کجب و کار عانوک جهوانی ،مرکوز پوژوهشهوای مجلو

شوورای

عوواملی (شووهید ثووانی) ،زینالوودین 1313( .ق) .الروضووه ال هیووه فووی شوور ،ال م ووه الدموووشقیه ،بووا تعلیقووه کالنتوور ،جلوود  ،۴چواپ اول ،قووم:
کتابفروشی داوری.

عاملی (شهید ثانی) ،زینالدین( .بیتا) .مجال

االفها  ،چاپ سنگی.

قوه قضائیه .)1367( .آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الز االجرا و طرز رسیدگی عه شکایات از عم یات اجرائوی سوازمان ث و
ام ک کشور.

اسوناد و

کاتوزیان ،امیر ناصر .)13۵1( .دوره حوقوقی مدنی :عقود م ین ،تهران :شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ،امیر ناصر .)136۲( .حقوق مدنی :عقود م ین ،جلد  ،۲چاپ چهارم ،تهران :شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ،امیر ناصر .)1365( .حقوق مدنی -عقود م ین :عقود اذنوی وو وثیقوههای دیون ،جلود  ،۴چواپ پونجم ،تهوران :شورکت سوهامی
انتشار.

کاتوزیان ،امیر ناصر .)135۴( .حقوق مدنی  -عقود م ین ،جلد  ،۴چاپ هشتم ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی .)1357( .ا ع غ ف وای مقا م ظم ره ری عه ریاسو
-57/16777ک.ه.

مح ور ث و

اسوناد و امو ک کشوور.

کرکی (موحقق ثوانی) ،علی بن حسین 1313( .ق) .جامع المقاصد فی شر ،القواعد ،جلد  ،۵چاپ دوم ،قم :مؤسسه آلالبیت (ع ).
کریمی ،عباس .)137۶( .رهن دین ،فص نامه حقوق ،م ه دانشکده حقوق و ع و سیاسی.۴۲-15 ،36)3( ،
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کمیسیون مجل  .)1333( .قانون ت ارت.

کمیسیون مشترک مجلسین .)13۴3( .قانون دریایی ایران.

محقق حلی ،جعفر بن حسن 1336( .ق) .شرائع اإلس

و الحرا  ،جلد  ،۲چاپ دوم ،قوم :مؤسسه اسماعیلیان.

فی مجائل الح

مجل

شورای اسالمی .)1316( .قانون اداره تصفیه امور ورشکج گی

مجل

شورای اسالمی .)1363( .قانون عد الزا سپردن وثیقه م کى عه عانکها و دس گاهها و سایر موسجوات و شورک هوا دول وى عوه

مجل

مجل

شورای اسالمی .)13۶۲( .قانون عم یات عانکی عدون رعا.

منظور تجهیل امرسرمایهگذار و ای اد اش غا عیش ر در طر،ها تولید و صادراتى.
شورای اسالمی .)1361( .قانون کانون کارشناسان رسمی دادگج ری.

شورای اسالمی .)136۶( .قانون تجهیل اعطای تجهی ت عانکی و کاهش هزینههای طر ،و تجریع در اجورا طرحهوای تولیودی و

مجل

افزایش مناعع مالی و کارآیی عانکها.

مجل

شورای اسالمی .)1353( .قانون اص  ،قانون م ادن.

مجل

شورای اسالمی .)135۵( .قانون احکا دائمی عرنامههای توس ه کشور.

شورای اسالمی .)135۴( .قانون رفع موانع تولید رقاع پذیر و ارتقای نظا مالی کشور.

مجل

شورای ملی .)133۲( .قانون ث

مجل

مجل

اسناد و ام ک.

شورای ملی .)1337( .قانون مدنی.

شورای ملی .)13۵۶( .قانون اجرای احکا مدنی.

مجل

مجمع تشخیص مصلحت نظام .)135۴( .قانون نحوه اجرای محکومی های مالی.

مدیریت کل اعتبارات .)135۵( .دستورالعمل تامینمالی بنگاههای کوچک و متوسط (متوقف و فعال زیر ظرفیت اسمی) .بخشنامه شماره
۲۵.۲7۵77مور  .135۵/۲/1بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران.

مغنیه ،محمد جواد 13۲1( .ق) .فقه اإلما الصوادق (ع ) ،جلد  ،۲3چاپ دوم ،قم :مؤسسه انصاریان.
مکارم شیرازی ،ناصر 13۲7( .ق) .اس ف ا ات جدید ،جلد  ،۲چاپ دوم ،قم :انوتشارات مودرسه امام علی بن ابی طوالب (ع).
نجفی ،محمد حسن 1333( .ق) .جواهر الک

فی شر ،شرائع اإلس

 ،جلد  ،۲۵بیروت :دار إحیاء الترا

العربی.

نیک فرجام ،کمال .)1351( .رهن و وثیقوه اسووناد بووراتی در حووقوق ایوران و انگلوی  ،فصو نامه دیودگاههای حقووق قضوایی،17)۵7( ،
.۲3۵-۲3۲

والینژاد ،مرتضی .)135۲( .مجموعه بخشنامههای حوزه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانوکمرکزی جمهووری اسوالمی ایوران،
ویرایش پنجم ،تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،)13۶5( ،قانون کار.
همدانی ،آقا رضا 1316( .ق) .مص ا ،الفقیه ،چاپ اول ،قم :مؤسسه الجعفریه إلحویاء التورا
هیرت عمومی دیوان عالی کشور .)13۴7( .دادنامه .۱۵۵

و مؤسسه النشر اإلسالمی.

هیرت عمومی دیوان عدالت اداری .)135۶( .دادنامه .۲۶۶

هیرت مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار .)1365( .دس ورال مل توثیق اوراقعهادار.
هیرت مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار .)135۴( .دس ورال مل پذیر

ان ار و صدور ،م ام ه و تجویه گواهی سپرده کاالیی.

هیرت وزیران .)1375( .آییننامه اجرایی ماده  ۱۱۸قانون عرنامه سو توس ه اق صادی ،اج ماعی و فرهنگی جمهوری اس می ایران.
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